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תשפ"ב ניסןב 'י 11/04/2022       
 

   ים ומתמחיםחונכמפקחת ח"מ//גני ילדים תאגרת למפקח
  

  בתשפ"( בחינוך הרגיל והמיוחד)אודות הערכה מסכמת למתמחים/מתמחות בהוראה בגני הילדים 
    

 יקרים יםומתמח ים , חונכמפקחת
 

קיים לעליכם עם החזרה מחופשת הפסח . , נקלטו מתמחים לעבודה בגני הילדיםבבמהלך שנת הלימודים תשפ"
משמעותי, אשר בסופו נקבעת הערכה מסכמת. תהליך ההערכה כולל תצפיות ושיחות משוב והוא מהווה מהלך תהליך 

לה , מידת התאמתם לעבודה חינוכית במערכת החינוך. ההערכה המסכמת לסיום התמחות בהוראה היא קריטית
 השפעה מכרעת על עתידו המקצועי של המתמחה. 

  
מתקיימים על פי של המתמחים להלן מספר דגשים לביצוע ההערכה המסכמת. יש לוודא, כי קליטתם והערכתם 

   :הנוהל

 קיום תהליך חונכות מובנה לאורך כל תקופת ההתמחות.  .א

 צפייה בביצועי ההוראה, כולל שיחת טרום תצפית לתכנון פעילות מיטבית ושיחת משוב בעקבות תצפית  .ב

  . (שנה"לפיות בצ 6 –. סה"כ או מפקחת ח"מ שתי צפיות של חונכ/ת וצפייה אחת של מפקחת גני ילדים)

 על תהליך ההערכה להתקיים בשקיפות מלאה, תוך דיאלוג מתמיד לכל אורכו.  .ג

גם אם לא התקיים באותו )  שנתיאמצע משוב תהליך ההערכה המסכמת יהווה המשך לתהליך הערכת  .ד

 חשוב לבחון את התקדמות המתמחה לאורך השנה. (, מוסד

, בהתמקדות בתחומי החוזק, בתום תהליך ההערכה, יש לקיים שיחת סיכום עם המתמחה והחונכ/ת .ה

 ובתחומים לשיפור. כמו כן, יש לבחור המלצה לסיום ההתמחות, ניתן לבחור אחת מתוך ארבע המלצות:  

המלצה זו מתאימה למתמחים שניכר כי רמת תפקודם כעו"ה  –סיום שנת ההתמחות בהצטיינות  .1

 לגן הילדים.  גבוהה משמעותית, מהרמה הנדרשת ממתמחה וביצעו יוזמה שהשפיעה ותרמה

המלצה זו מתאימה למתמחים, שניכר כי רמת תפקודם כעו"ה  –סיום שנת ההתמחות בהצלחה   .2

 תואמת את המצופה מהרמה הנדרשת למתמחה. 

המלצה זו מתאימה למתמחים שניכר כי רמת  -המלצה על שנת התמחות נוספת על כל מרכיביה  .3

הרמה הנדרשת למתמחה. יחד עם תפקודם כעו"ה אינה מספקת ואינה תואמת את המצופה מ

ת והחונכ/ת סבורים ששנה נוספת של ליווי ולמידה, תתרום משמעותית זאת, המפקח

לאחר רישום לסדנה בהינתן המלצה זו, המתמחה יוכל להשתבץ כעו"ה המקצועית. להתפתחותם 

 ומינוי חונך

 אי התאמה לעבודה במערכת החינוך.  .4

 

הדבר תלוי בתקן  -חשוב לדעת, אין קשר בין ההמלצה הניתנת למתמחים לבין המחויבות להמשך עבודת מתמחה 
 פנוי ובסדרי עדיפויות לשיבוץ
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 בהוראה גמר נסיון לם בהוראה ומועמדים להערכת מתמחי  בתהליך ההערכה המסכמת המעודכן לשנת תשפ"
   בקישורהמערכת המקוונת יתועד באמצעות  בגיל הרך )קביעות ( 

 

 
שנת הלימודים הבאה, לחזור ב לא יוכל לסיים את ההתמחות ויאלץ, שלא יוערךמתמחה  לתשומת לבכם,

 . , על כן חשוב ביותר לסיים את הערכת המתמחה כנדרש על שנת ההתמחות על כל מרכיביה

 

 230.6.2עד ה  ולשגרו במערכת לסיים את תהליך ההערכהולפתוח את תהליך ההערכה במערכת  יש 

 

. אנא דאגו לשיגור ההערכה בזמן    

  בברכה

  

    
 ןרונית איינהורד"ר גלי נהרי                                                                                                          

 ממונה על הערכת עו"ה ומנהלים                               אגף התמחות וכניסה להוראה                  
 

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

 בהוראה  "אסוניה פרץ, סמנכ"לית ומנהלת אגף בכיר כ' גב
 גב' אורנה פז, מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי 

 איריס וולף, מנהלת אגף בכיר הכשרה והתמחות ' גב

  פיתוח מקצועי אגף א' ח"מ מפקחת , תר-גב' פנינה אל
 מנהלי המחוזות 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://meyda.education.gov.il/files/PortalOvdeyHoraa/POH/Evaluation/dimension-map-preschool.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/PortalOvdeyHoraa/POH/Evaluation/dimension-map-preschool.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/PortalOvdeyHoraa/POH/Evaluation/dimension-map-preschool.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/PortalOvdeyHoraa/POH/Evaluation/dimension-map-preschool.pdf
https://apps.education.gov.il/MhoNet/StartUpPage.aspx
https://apps.education.gov.il/MhoNet/StartUpPage.aspx
https://apps.education.gov.il/MhoNet/StartUpPage.aspx
https://lgn.edu.gov.il/nidp/wsfed/ep?id=EduCombinedAuthSms&sid=0&option=credential&sid=0
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 נוהל הערכת מתמחים 

 נכנסת למערכת המתוקשבת להערכת עו"ה מפקחת ח"מ /מפקחת גן הילדים  א. 

המחויבים להערכה, וכי סיבת  גננים/תוודא כי המתמחים, רשומים ברשימת הגננות מפקחת ח"מ/מפקחת גני ילדים ב.
ההערכה הינה סיום התמחות. אם המתמחה אינו מופיע/ה ברשימה, יש לוודא במערכות דיווח עו"ה משכית / עוש"ר כי 
 המתמחה משובץ/ת על פי הנדרש ומופיע כחייב/ת בהתמחות שמשתתף/ת בסדנת התמחות ומשובץ/ת לו/לה חונך/כת. 

במידה ולא משובץ/ת . במערכת, בהלימה לשיבוצו/שיבוצה כחונך/ת במערכות המשרדהחונך/ת יעודכן/תעודכן אוטומטית 
 לא ניתן יהיה לסיים את תהליך הערכה  -חונך/ת, יש לשבץ אותו/אותה, ללא הערכת חונך/ת

 החונכים יצפו בשני שיעורים בכל מחצית בעבודת המתמחה. יקיימו שיחת טרום תצפית ושיחה בעקבות תצפית.  ג.
בסיום התהליך החונכים יתייחסו לכלל מרכיבי ההערכה ויציינו . סיכומי צפיות  בשיעורים 2ם יקלידו במערכת  החונכי

 את רמת תפקודו של המתמחה בכל מימד ומימד את הערכתו במערכת, בהתייחס לכל רכיבי ההערכה. 

 המתמחים יכתבו הערכה עצמית  ד.

כאשר עליה לקיים שיחת טרום תצפית ושיחה בעקבות צפייה. לאחריהן תתעד   ,המפקחת תצפה בשיעור אחד במליאה ה.
את הצפייה. בסיום התהליך המפקחת תתייחס לכלל מרכיבי ההערכה ותציין את רמת תפקוד המתמחה בכל מימד ומימד 

ה כקובץ. את הערכתו במערכת, בהתייחס לכל רכיבי ההערכה. כמו כן, מומלץ לצרף את הערכת האמצע הידנית שבוצע
 המפקחת תבחר המלצה מתוך ארבע אפשרויות: 

. חזרה על שנת ההתמחות על כל 3. סיים/ה את שנת ההתמחות בהצלחה, 2סיים/ה את שנת התמחות בהצטיינות,  .1
  .. אינו מתאים/ה לעבודה במערכת החינוך4, מרכיביה

המתמחים יוכלו להיכנס למערכת ולצפות בדו"ח הערכתו, חשוב כי המתמחים ידפיסו את המכתב המודיע על סיום  ו.
 תהליך ההערכה וידפיסו מהפורטל את טופס בקשת הרישיון לעיסוק בהוראה, על מנת להמשיך בהליכים לקבלת הרישיון. 

המתמחים ישלחו לאגף בכיר לכוח אדם בהוראה את טופס הבקשה לקבלת רישיון ,והרישיון יגיע לכתובתם הפרטית  ז.
לאגף התמחות וכניסה להוראה על  יודיע –מתמחה הנדרש לשנת התמחות נוספת המעודכנת במשרד החינוך. 

 תאפשר סיום תהליך השיבוץ.ך חדש ואישור רישום לסדנת התמחות ואז ימקום ההתמחות החדש, כולל פרטי חונ
 

  

  


