מדינת ישראל
משרד החינוך

מינהל עובדי הוראה
אגף א' התמחות וכניסה להוראה
אדר תשע"ח ,מרץ 2018
מתמחה יקר/ה
שלום וברכה,

הנדון :הערכה מסכמת של שנת ההתמחות  -תשע"ח
מתן הערכה מסכמת על תפקודך במהלך שנת הלימודים תשע"ח מהווה חלק בלתי נפרד מתהליך כניסתך
למערכת החינוך ,וכתנאי לקבלת רישיון לעיסוק בהוראה.
תהליך ההערכה מנוהל בעזרת מערכת ממוחשבת ,אשר דרכה מועברים נתוני ההערכה אל אגף התמחות
וכניסה להוראה .המערכת עלתה לשימוש בימים אלה.
על מנת להקל עליך ,על מנהל בית הספר ועל החונך את השימוש במערכת המקוונת ,מינהל תקשוב
ומערכות מידע ,באמצעות מינהלת יישומי מנב"ס ,יקיים הדרכות מקוונות ,במסגרתן יינתנו הסברים
מקיפים על תהליכי העבודה במערכת ,כולל מענה לשאלות טכניות ולשאלות פדגוגיות .יש להירשם
לאחד ממועדי ההדרכות ,המפורטים להלן ,באמצעות מילוי טופס הרשמה באתר המינהלת.
מועדי ההדרכות :

תאריך

מועדי ההדרכות המקוונות
שעה
יום

ה' ניסן תשע"ח 21 ,במרץ 2018

ד'

30:15:30-16

כ"ו ניסן תשע"ח 11 ,באפריל 2018

ד'

30:16:30-17

להרשמה
טופס הרשמה להדרכות
מקוונות
טופס הרשמה להדרכות
מקוונות

(כניסה להדרכה ביום ההדרכה דרך אתר המינהלת ליישומים מתוקשבים)

להצלחת הכניסה להדרכה ,חשוב לבצע בדיקות תשתית ושמע מראש ,מחצית השעה לפני תחילת ההדרכה.
תשתית נדרשת לכניסה להדרכה :חיבור מהיר לרשת האינטרנט ,חיבור לרמקול  /אוזניות ,חיבור למיקרופון
(לא חובה).
סיוע טכני לחיבור להדרכה :טל' מוקד התמיכה .03-6906600 :טל' מוקד סיסמאות.03-9298888 :
לשאלות ולברורים בדבר תהליך ההערכה ניתן לפנות למדריכות המחוזיות ,על פי הפירוט בטבלה
המופיעה בהמשך.

בברכת הצלחה בהמשך דרכך בחינוך,
ד"ר שרה זילברשטרום
מנהלת אגף א' התמחות וכניסה להוראה
העתק :מר איל רם ,סמנכ"ל ומנהל מינהל עובדי הוראה
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חברי ענף ,מפקחים רפרנטים ,מדריכות ורכזי ההתמחות במכללות ובאוניברסיטאות
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נוהל הערכת מתמחים
מנהל בית הספר נכנס למערכת הממוחשבת להערכת מתמחים
ע"י תעודת זהות ,קוד משתמש וסיסמה ,אישיים.
המנהל בוחר את המתמחה מתוך רשימת המורים.
אם המתמחה אינו מופיע ברשימה ,מקליד המנהל את מספר ת.ז .של המתמחה ואז פרטיו יעלו.
אם פרטי המתמחה אינם עולים – צריך המתמחה לגשת לרכז הסטאז' במכללה או באוניברסיטה ,על מנת שהלה יעדכן את
הפרטים במערכת הממוחשבת ,העוברת לאגף התמחות וכניסה להוראה.
המנהל בוחר את החונך מתוך רשימת המורים .אם החונך הוא מורה מבית ספר אחר ,מסמן המנהל על" :חונך ממוסד אחד",
מקליד את מספר ת.ז .של החונך ,ופרטי החונך יעלו .אם המנהל לא איתר את החונך ,עליו לבחור מורה אחר מרשימת המורים,
אשר ייצג את החונך .ללא הגדרת חונך לא ניתן להמשיך בתהליך ההערכה.
החונך נכנס למערכת ומכניס  2דוחות צפייה,
לאחר מכן ממלא החונך את הערכתו במערכת,
בהתייחס לכל רכיבי ההערכה.

המתמחה נכנס למערכת וממלא הערכה עצמית.
מתמחה שלא מצליח להיכנס למערכת פונה למוקד הסיסמאות.
אם אין למתמחה סיסמא במערכת ,כתוצאה מסטאטוס המשרה,
יתבצע תהליך ההערכה ללא הערכה עצמית של המתמחה.

המנהל נכנס למערכת ומכניס  2דוחות צפייה לפחות.
במקביל ,מכנס המנהל ועדת הערכה מוסדית ,בהשתתפות :המנהל,
החונך ,רכז שכבה ,ובעלי תפקידים נוספים ,על פי החלטת המנהל.
בתום הוועדה  -מקליד המנהל במערכת את הערכתו ,על סמך הוועדה.

המנהל בוחר המלצה מתוך  4אפשרויות:
עבר/ה בהצטיינות ,עבר/ה בהצלחה ,שנת ההתמחות נוספת וכישלון

לגבי מתמחה בחינוך גופני ושל"ח
בחינוך גופני הערכת המנהל חייבת להיעשות
יחד עם המפקח המקצועי,
לכן על המנהל ללחוץ על "בשיתוף עם"
ולבצע את ההערכה יחד עם המפקח.
בתחומים אלה ,אם לא מבצעים "בשיתוף עם"
המערכת אינה מאפשרת לסיים את התהליך.
בשל"ח המפקח מבצע את הנוהל כמו מנהל.

המתמחה נכנס למערכת וצופה בתוצאות הערכתו.
המתמחה מדפיס לעצמו את המכתב המודיע על תוצאות ההערכה ,וכן את טופס בקשת הרישיון לעיסוק בהוראה ,על מנת
להמשיך בהליכים לקבלת הרישיון.

המתמחה שולח לאגף בכיר לכוח אדם בהוראה את טופס הבקשה לקבלת רישיון ,עם כל המסמכים הנלווים המבוקשים בטופס,
והרישיון מגיע לכתובתו הפרטית.
מתמחה הנדרש לשנת התמחות נוספת – נחסם משיבוץ ,עד שיודיע לאגף התמחות וכניסה להוראה על מקום ההתמחות החדש,
כולל פרטי חונך חדש.
בהצלחה רבה!
מתמחה שנכשל – נחסם משיבוץ במערכת החינוך.
במקרים מיוחדים ,ניתן לערור על החלטת הוועדה .ועדת ערר מתכנסת בחודש ספטמבר לדיון בפניות.
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המדריכים המחוזיים היכולים לסייע לכם

מדריכ/ה
יעל קנטי

מחוז
ירושלים ומנח"י

באשיר אבו שאח

מזרח ירושלים

כתובת וטלפון המדריכה/ודוא"ל
054-4677373
yealk5555@gmail.com
052-3806391
Basher.09@hotmail.com

זהבה אלקובי

צפון

050-5902145
zehavaal@education.gov.il

אורן בק

חיפה

052-4367218
orenbeck@education.gov.il

מיכל ברק

מרכז

052-2939115
michalbs10@gmail.com
050-3563356
sayo2222@gmail.com
052-4443885
noymanmali@gmail.com

שרה מושקוביץ
מלי נוימן

תל אביב

ד"ר דורית סימון

דרום

052-2243670
doritsimon@gmail.com

רותם גובר

התיישבותי – ת"א צפונה

ענת רונן

התיישבותי – ת"א דרומה

052-3234830
ronagover@maaganm.co.il
052-4217645
anat1ronen@gmail.com

חני בלוי

מחוז חרדי
ממ"ד ברמה ארצית

050-5669307
chanabl@education.gov.il

טלי אלבז

מתמחים ,מורים חדשים
וחונכים בני העדה האתיופית

050-6288911
talyel@education.gov.il
054-2900898
hacohenh@gmail.com
052-6550680
Tarik.murad@gmail.com
052-7209464
shireen293@gmail.com

ד"ר הדס הכהן
ד"ר טארק מוראד

מתמחים ומורים חדשים
במגזר הלא יהודי

שירין זנג'ריה

אחראית על הערכת המתמחים:

ד"ר אסתי פיירסטיין – estifa@education.gov.il ,054-4934981
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