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בחרי בסטודנטיות

בחרי במערכת אישית וציונים

הקלידי תעודת זהות וסיסמה (ארבע ספרות ראשונות של תאריך הלידה)

בחרי באפשרויות נוספות

בחרי בסטאז'

הקישי על איקון הדף

יפתח הדף הבא מלאי את הפרטים כנדרש והקישי על אישור

מסגרת השמה ייחודית –יש לבחור ב סדיר ,בוגרות מסלול מצוינות – רגב
גן/בית ספר – הקישי על חפש ,בחלון הנפתח כתבי את שם הגן/בית הספר ואת מספר סמל המוסד.
אם אינך יודעת את סמל מוסד הקישי על חפש בחרי את סמל המוסד מתוך רשימת בתי הספר/הגן
שקיבלת או הקישי הקשה כפולה על סמל המוסד ,פרטי שם המוסד ומספר סמל מוסד מופיעים
בטופס.
שלב חינוך – בחרי ברשימה הנפתחת את שלב החינוך בו את עובדת.
מסלול הוראה – בחרי את מסלול אליו הוכשרת .אם הוכשרת למסלול יסוד בחרי בית הספר היסודי,
אם הוכשרת לגיה"ר בחרי גיל רך ,א ,ב .,אם הוכשרת לחט"ב בחרי על יסודי ז-ט ,אם הוכשרת
לחנו"מ ,בחרי חינו"מ א-י"ב ותושב"ע לביה"ס יסודי.
שעות – צייני את מספר השעות השבועיות אותן את מלמדת .באופק חדש צייני את סך כל השעות
כולל שעות הפרטניות ושעות השהייה.
מקצוע הוראה – יש לבחור מתוך הרשימה הנפתחת את המקצועות אותן את מלמדת .ניתנת
אפשרות לציין שני מקצועות בלבד .בחרי את המקצועות בהם יש לך את מירב השעות .אם המקצוע
אותו את מלמדת איננו מופיע ברשימה בחרי  -אחר.
משמש כ – אם את מחנכת בחרי מחנכת .אם את מורה מקצועית בחרי מתמחה.

סטטוס הסטאז' – בתוקף
סטטוס המשרה – אם את עובדת במילוי מקום  ,בחרי בממלא מקום .אם העסקה שלך היא משעות
התקן של בית הספר בחרי באפשרות זו.
מעבר לכך יש לבית הספר שעות נוספות שהן לא משעות התקן אלא פרויקטים שונים ואלו הם סלים
חוץ בית ספריים .בחרי באפשרות המתאימה ביותר מתוך האפשרויות הניתנות.
פרטי החונך
מאמן – הקישי על בחר בחלון הנפתח כתבי את שם החונכת ומס' תעודת זהות .יפתח חלון נוסף בו
עלייך לציין את פרטי החונכת כולל מספר פלאפון ומייל .הקישי על המשך.
צייני אם בוגרת קורס חונכים אם לאו
אופן תגמול חונך – עלייך לשאול את החונכת על העדפתה ולבחור באופציה הרצויה.
שעות תגמול רפורמה – החונכות תוכר לה כ 30שעות באופק חדש/עוז לתמורה .רק מורה העובדת
בתנאי הרפורמה יכולה לבחור באפשרות זו ובתנאי שחונכת לאורך השנה כולה ,וכן עליה להשתתף
בימי העיון לחונכים המתקיימים במכללה.
תגמול כספי – החונכת תתוגמל כספית דרך המכללה ובתנאי שתדווח בטופס המיוחד על המפגשים
עם המתמחה וכן תעביר לידי המכללה טופס פרטי בנק ותאום מס.
לאחר מילוי כל הנתונים יש להקיש על אישור.
אם את עובדת בכמה מקומות במקביל או בתקופות זמן שונות עלייך למלא טופס זה על כל מקום
עבודה .יש לחזור על התהליך ולמלא את הנתונים על כל עבודה.
כל מקום עבודה יופיע בשורה נפרדת

אם ברצונך לעדכן/לשנות פרטים בחרי בעדכון פרטים.

בהצלחה
פרוס דבורה
רכזת התמחות וכניסה להוראה

