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 ז"תשע אדר , ירושלים
 2017 מרץ

 לכבוד
 היסודיים הספר בתי מנהלי
 הביניים חטיבות מנהלי

 יסודיים העל הספר בתי ומנהלי
 

 ,וברכה שלום
 

 )רים'סטאז( בהוראה למתמחים מסכמת הערכה: הנדון

 ז"תשעהלימודים  שנתבסוף 
 

 בשנה זו קלטתם מתמחה/ים בבית הספר.

 הערכה למתמחים בהוראה.גם תמיכה, חונכות, העצמה ולל וכתהליך הקליטה 

על עתידו מכרעת יש לה השפעה ו, תקריטיא יה בהוראה למתמחים מסכמתה הערכהה
 , אם לאו.רישיוןוכל להמשיך ולעסוק בהוראה ולקבל י , האםמתמחההמקצועי של ה

, משוב ושיחות צפייה, חונכות תהליכי התקיימו שאכן וודאלחשוב  המסכמת ההערכה מסגרתב
 כמו כן, חשובה שקיפות ושיח פתוח עם המתמחה.. כנדרש

בכלי הערכה, שנבנה בהובלת הראמ"ה. באמצעות המערכת , תוקשבתמ מערכתנתמך ב תהליךה
 .כאן  לראותתוכלו  למתמחים ההערכה כלי את. תוצאות ההערכהאלינו המתוקשבת מגיעות 

 להירשם, מתמחים מועסקים שבו, ספר בית כל נדרש - ההערכה תהליכי של תקין ביצוע לצורך
 על", מתמחהה הערכת" תהליך על מקיפים הסברים יינתנוההדרכה  במסגרת. מקוונת להדרכה

 .המתמחה של עצמיתה ערכההוה החונך, המנהל ידי

 .ולמתמחים לחונכים, למנהל מיועדת והיא, התהליך של מיטבי ביצוע לצורך חיונית ההדרכה

אופן מילוי ההערכה על ידי המעריכים השונים, כמו גם הנחיות ל התייחסות תהיה בהדרכה
 .התהליך בסיום ל"בדוא המכתב וקבלת ההערכה בתוצאות צפייהלגבי 

. מתוקשבים יישומים מינהלת אתר דרך או, בטבלה הקלקה באמצעות להדרכה להירשם תוכלו
, למערכת הזדהות סיסמת לבירור. 03-9298111': בטל התמיכה למוקד לפנות ניתן סיוע לקבלת

 .03-9298888'  בטל סיסמאות למוקד לפנות ניתן

 הלימודים לשנת בהוראה מלהשתבץ חסום יהיה, הערכה ללא שנותר מתמחה, לבכם לתשומת
 .בזמן ההערכה אפוא למשלוח דאגו אנא. , ולא יוכל להמשיך לעסוק בהוראההבאה

 

http://meyda.education.gov.il/files/staj/KliLehaarachatMitmachim.pdf
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 ולמורים למתמחים ראויה קליטה תרבותהבניית  להמשך להיערך חשוב, זאת בהזדמנות
" למתמחים חונכים" לשמש הראויים המורים את ההוראה בצוות תאתרו כי חשוב. חדשים

, ומלווים חונכים הכשרתירשם לקורסי לה בפניהם ותמליצו", חדשים למורים מלווים"ו
 והם, ובאוניברסיטאות לחינוך במכללות מתקיימים הקורסים .המקצועי פיתוחם במסגרת
 ".לתמורה עוז"ו" חדש אופק" מתווה במסגרת מוכרים

 זהותם גיבוש בעת ולהעצימם החדשים ולמורים למתמחים לסייע נועדו והליווי החונכות
 .החברתי והפן האישי הפן, המקצועי לפן התייחסות תוך, בהוראה דרכם בראשית, המקצועית

 וליווי חונכות לביצוע דרך ומתווים מאד משמעותיים הם 'ומלווים חונכים להכשרת קורסים'ה
, כמורים אישית להם תרמו הקורסים כי ציינו הללו בקורסים שהשתתפו רבים מורים. ראויים

 .החדשים והמורים המתמחיםישירה לטובת ה למטרתם מעבר

 לשאלות. בהוראה למתמחים והחונכות ההערכה תהליכי בקידום סיועכם על לכם נתונה תודתי
 : במייל האחראית על הערכת המתמחים פיירסטיין אסתי' לגב לפנות ניתן נוספים ולברורים

estifa@education.gov.il 
 

 ,בברכה

 
 ד"ר שרה זילברשטרום
 מנהלת אגף התמחות וכניסה להוראה

 :העתק
 המשרד ל"מנכ, מיכל כהן 'גב

 איל רם, סמנכ"ל ומנהל מינהל עובדי הוראה
 אריאל לוי, מנהל המינהל הפדגוגי

 , יו"ר המזכירות הפדגוגיתויינשטייןמוישי ד"ר 
 ד"ר עופר רימון, מנהל מינהל תקשוב ומערכות מידע

 המחוזות ומפקחי דים"מחמ, המחוזות מנהלי
 גב' רונית איינהורן, הממונה על הערכת עו"ה

 להוראה וכניסה התמחות לנושא הרפרנטים והמפקחים המקצועי הפיתוח מפקחי
 להוראה וכניסה התמחות ענף חברי

 ובאוניברסיטאות במכללות להוראה וכניסה התמחות כזיר

 מועדי ההדרכות המקוונות

 להרשמה שעה יום תאריך

 קישור כניסה להדרכה 14:00 רביעי 2017במרץ  29ב' ניסן תשע"ח, 

 קישור כניסה להדרכה 15:00 ראשון 2017באפריל  2ו' ניסן תשע"ח, 

 קישור כניסה להדרכה 17:00 רביעי 2017באפריל  26ל' ניסן תשע"ח, 
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