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 למנהל אגרת

 בהוראה למתמחים תיאודות משוב אמצע שנ
   

 מנהל/ת יקר/ה
 

כהערכה מעצבת בשנת  –לכל המתמחים  ''משוב אמצע שנתייש לתת באמצע חודש ינואר 
 ההתמחות. המשוב הוא הזדמנות לשיח פתוח עם המתמחים שנקלטו בבית ספרך.

 
ערכת המתמחים מוטלת על מנהל בית הספר, בשיתוף המורה החונך. האחריות על תהליכי ה

הערכת המתמחים נועדה לשפר ולקדם את מיומנויות ההוראה של המתמחה. השימוש המרכזי של 
ההערכה הוא לצורך קבלת החלטה האם המתמחה יוכל בסוף שנת ההתמחות לקבל רישיון 

שני שלבים היא כוללת אך כל השנה, מתבצעת לאורך אמנם הערכת המתמחים  לעיסוק בהוראה.
 משוב אמצע שנה )בינואר( והערכה מסכמת )במאי(.פורמאליים קבועים: 

 
תבצע בשיחת משוב פדגוגית. מטרת המשוב היא לתת למתמחה משוב מפורט 'משוב אמצע שנה' מ

 . משוב זה מבוסס על מעגל גדולתהמקצועיהתפתחותו ומנומק על עבודתו, כדי לסייע לו בהמשך 
כמו: צפייה , ורחב של פעילויות שהתרחשו במהלך הזמן מאז כניסת המתמחה לבית הספר

 –להערכה במתמחה ושיחות חונכות שוטפות. המשוב יתקיים במהלך שיחה בין השותפים 
. במסגרת ניתן לשתף גם מעריכים נוספים במידת הצורך. החונךהמתמחה, מנהל בית הספר ו

בפני המעריכים את ההערכה העצמית שלו על תהליכי יג להצ מתמחהש לתת מקום להשיחה י
ישתף  ,למידה, שהתנסה בהם במהלך פרק הזמן שהוא עובד בבית הספר. בנוסף-ההוראה

ול המתמחה את הנוכחים בהערכתו את תהליכי הקליטה שלו בבית הספר. שיחת המשוב תכל
 התבוננות רפלקטיבית של המתמחה.

 
 לפחות פעם אחת בכל מחצית -על תצפיות במתמחה, המנהל   והמשוב של המנהל והחונך יתבסס

יתייחסו המעריכים לרכיבי ההערכה  בשיחה לפחות פעמיים בכל מחצית שנה. -, והחונך שנה
( נקודות חוזקה 1שמופיעים בכלי החדש להערכת מתמחים, תוך התייחסות להיבטים הבאים: )

( עדויות תומכות רלוונטיות לעבודת 3( התנהגויות הנדרשות לשיפור; )2בעבודת המתמחה; )
 ( המלצות אופרטיביות לשיפור.4המתמחה; ו )

 
 להוראה. א' התמחות וכניסהבאתר אגף , כאן את כלי ההערכה ואת הנהלים ניתן למצוא 

תהליך המשוב הוא תהליך חשוב מאין כמותו, יחד עם זאת, פעמים רבות שיחת המשוב אינה 
 -שיחה קלה. הן למקבל המשוב והן לנותן המשוב. להלן סרטון קצר שהפקנו אודות מתן משוב

 . ניתן להשתמש בסרטון זה כדי לבצע כראוי את שיחת המשוב. בין מנהלת בית ספר ומורהמפגש 
 

 
 בברכה

 
 ד"ר שרה זילברשטרום

 מנהלת אגף התמחות וכניסה להוראה
 

         
 עו"ה איל רם, סמנכ"ל ומנהל מינהל  העתקים: 

 מנהלי המחוזות                   

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/staj/mitmahim/harcha/hhrachamehtzevetmitmachim.htm
https://www.youtube.com/watch?v=pf8Ns2QCCHU&feature=player_embedded

