מדינת ישראל
משרד החינוך

מינהל עובדי הוראה
אגף א' ההתמחות וכניסה להוראה

לקראת
תשע"ח

אגרת למתמחים בהוראה

לקראת שנת ההוראה הראשונה שלאחר ההתמחות

למתמחים בהוראה
שלום וברכה,
הנכם נמצאים עתה בסיומה של שנת ההתמחות בהוראה .בשנה זו התוודעתם למורכבות
המקצוע ולחשיבותו הרבה .בשנה זו הייתם שותפים לתהליכי תמיכה והערכה ,שסייעו לכם
בשלב כניסתכם למקצוע ההוראה .להלן מידע אודות הרישיון לעיסוק בהוראה ואודות המשך
הפיתוח המקצועי במערכת החינוך ,בשנה שלאחר ההתמחות בהוראה.
 .1קבלת רישיון לעיסוק בהוראה
בסיום שנת ההתמחות עליכם לוודא שההערכה המסכמת המקוונת נערכה כראוי ונקלטה
במשרד החינוך .לאחר סיום ההערכה  -הדפיסו לעצמכם מהמערכת הממוחשבת את המכתב
המסכם את תוצאות ההערכה שלכם .להפקת המכתב .אל המכתב מצורף גם טופס בקשה
להענקת רישיון .לאחר עמידתכם בהצלחה בחובות שנת ההתמחות ,כולל תהליכי ההערכה
והשלמת חובות הסדנה ,ועם הגשת מסמכי סיום לימודי תואר ותעודת ההוראה וסיום
הצלחתכם בשנת התמחות ,יונפק עבורכם הרישיון לעיסוק בהוראה ,על ידי האגף הבכיר לכוח
אדם בהוראה( .האחראית על הנושא היא גב' אריאלה ברק ,טל.)02-5604744 :
המשמעות המעשית של קבלת הרישיון לעיסוק בהוראה היא המעבר ממעמד של "מתמחה",
למעמד של "עובד הוראה חדש".
.2פיתוח מקצועי חובה לעובדי הוראה חדשים
בשנה שלאחר ההתמחות ,עליכם להירשם לקורס חובה ,המיועד לעובדי הוראה חדשים ,והוא
כולל מפגשים קבוצתיים וליווי אישי .הקורס מיועד רק למי שעוסק בהוראה באותה השנה
שליש משרה לפחות.
היקף הקורס 50 :שעות ,במתכונת של  30שעות מפגש קבוצתי ,ו 20-שעות ליווי אישי .קורס זה
בלבד הוא המוכר לעובדי הוראה חדשים ,לצורך קידום בדרגות .יש לתאם עם המנהל/המפקח
את בחירת המלווה .המלווה יכול להיות החונך משנת ההתמחות.
לאחר עמידה בכל דרישות הקורס – יהיו עובדי הוראה במסגרת "אופק חדש" ו"עוז לתמורה"
זכאים ל  50שעות לצורך קידום .במקרים מיוחדים בהם עובד הוראה חדש משתלב במסגרת
נוספת לפיתוח מקצועי ,על פי בקשת מנהל/מפקח ,כגון :השתלמות מוסדית – יוכרו עד  90שעות
באותה השנה לצורך קידום.
הירשמו לקורס באחת מהמכללות לחינוך או האוניברסיטאות ,בזיקה לתחום ההוראה אותו
הנכם מלמדים .הקורס הוא ייעודי למורים מאותו תחום דעת ומאותה שכבת גיל.
הרישום לקורס ייעשה אצל רכז הקורסים למורים חדשים במכללה או באוניברסיטה ,להלן
טבלה ובה מפורטים שמות המוסדות ושמות הרכזים של קורסים אלה.
טופס הרשמה יעשה בצורה מקוונת ,לרישום היכנסו לכאן.
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רשימת רכזי הקורסים למורים חדשים  -תשע"ז
מכללה /אוניברסיטה

דוד ילין
אפרתה  -אמונה
מכללה ירושלם
האקדמיה למוסיקה
הרצוג
ליפשיץ
אוהלו
שאנן
סכנין
אלקאסמי

מרכז/ת התוכנית וטלפון נייד
שולמית אלעד0507548005 ,
יערה שילה( 0523468322 ,כלל המקצועות)
ד"ר ורד אלימלך( 0546625628 ,באומנות)
אילנית אברהם0527702942 ,
ד"ר צילה ארן0573141911 ,
שושן שמואלוף0545618267 ,
אלי ביטון0503001946 ,
ד"ר זהבה לזרוביץ0507362739 ,
ד"ר דוד קליר 052-3767048
גור שלומית 052-6706084
נעמה כהן 04-8780054
ד"ר יאסר עואד0506850030 ,
ד"ר וליד דלאשה 0547205446
ד"ר סמיר מג'דללה054-4712551 ,

גורדון

ד"ר נטע ברנסקי 04-8590106
מיכל כרמל 04-8590197
ד"ר לירון און 054-47890609

אורנים
ויצ"ו
הערבית חיפה
וינגייט
בית רבקה

ורד לוריא0523206003 ,
טל תמיר0507501206 ,
מחמאיד סלאח 050-2044790
ד"ר חנן שטיין0544260688 ,
עדי לחיאני0547227305 ,

בית ברל

ד"ר רימונה כהן0506570043 ,
אוסנת אגם0504877889 ,
סעיד אגברייה0523742091 ,

כתובת אלקטרונית
shulamit@dyellin.ac.il
yshilo@efrata.ac.il
Vered_elim@walla.com
ilanit583@gmail.com
taran@macam.ac.il
Shoshan76@gmail.com
Elibiton5@gmail.com
zeavale@education.gov.il
kalirdy@gmail.com
gurshlomit@walla.com
naamac@macam.ac.il
Awad_y@netvision.net.il
Valeed.dall@gmail.com
smirmagadlah@gmail.com
netab@gordon.ac.il
michlc@gordon.ac.il
lirononn@gordon.ac.il

Vered_l@oranim.ac.il
Tal_tamir@walla.com
Pesga2012@gmail.com
stein@macam.ac.il
adilach18@gmail.com
rimona@gmail.com
osnat.agam@gmail.com
saed.egbaria@betberl.ac.il

גבעת וושינגטון
אורות ישראל-
קמפוס רחובות
אורות ישראל-
קמפוס אלקנה
לוינסקי

ד"ר איריס ארליך 052-8994737

irislerlich@gmail.com

הקיבוצים

ד"ר יעל עופרים0544994068 ,
ד"ר דפנה המר0547971180 ,

Yael.ofarim@smkb.ac.il
dafnahameer@gmail.com

תלפיות
אחווה

ליאת שווימר0506324402 ,
אורנה ערד054-7464522 ,

חמדת הדרום

ד"ר אסתר גואטה054-9007244 ,

קיי

ד"ר חיה קפלן0523441022 ,
אסתי פיירסטיין0507362729 ,

אוני' חיפה
אוני' בר אילן
הטכניון
אוני' בן גוריון
אונ' העברית

ד"ר נילי מנדלסון0522821307 ,
ד"ר אורלי מיכאל0506241968 ,
ד"ר ניצה ברנע054-2265878 ,
חגית קופרשטיין050-4037139 ,
ד"ר אורנה ש"ץ אופנהיימר0506282496 ,
הילית קוגמן036407205 ,
כסיף ציונה 052-2748268

אוניברסיטת תל אביב
האוניברסיטה הפתוחה

משרד החינוך

ד"ר ורדה צימרמן0544962620 ,

vardaz@macam.ac.il

דרור חוברה 052-3097533

drohubara@gmail.com

שרה אליאש 053-7281278

בתיה מנדל0507911664 ,

seliash@gmail.com

Shvimer1@biu.013.net.il
Oarad02@gmail.com

etygueta@gmail.com
kaplanp@bgu.ac.il
estifa@education.gov.il

nilik@netvision.net.il
Orlym06@walla.co.il
nitza@technion.ac.il
hagitku@bgu.ac.il
ornasc@education.gov.il
hilitb@tauex.tau.ac.il
zionaka@openu.ac.il
batyama@education.gov.il
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