
 

 
 
 

 קול קורא למנחי חממות  למורים

 תשפ"ג – אזוריות/ברשויות מקומיותלבתי ספר יסודיים ועל יסודיים 

 תחיליםם ממוריללשלב ביחידה מנחי סדנאות המובילים חממות יחידת פורשים כנף מעוניינת 
שעות הוראה הפרושים  60לשנה"ל תשפ"ג. היקף המשרה לכל חממה עומד על  )מתמחים וחדשים(

 30%-מהמפגשים הינם פנים אל פנים ו 70%, אחת לשבועיים לערך. יולי מחודש אוקטובר עד
 מהמפגשים נלמדים בהוראה מרחוק. 

 דרישות התפקיד:

מערכת היכרות והבנה של  –הוראה במערכת החינוך  שנות 7ניסיון של מעל  •
 ;חינוך ותהליכי החיוניים לקליטה ושילוב מורים בראשית הדרךה
 

סיון מוכח של הנחיית מסגרות של מורים יצבר נ – רקע בפיתוח מקצועי של מורים •
שנים בהובלת קהילות למידה בית ספריות וקהילות  5לפיתוח מקצועי )לפחות 

 ;()לתאר זאת בקורות החיים ובנספח א' נלווה אחרות של עובדי הוראה(.
 

בישובים שונים בהם:  יכולת להוביל קהילות למידה של עובדי חינוך והוראה •
 ;פי צורך(-)ניתן לעבוד ביישוב אחד או יותר עלואחרים  חריש, ראש העין, יהוד 

 

של גננות ומורים המצויים במיצוב ובוותק  יכולת להנחות קבוצות הטרוגניות •
 ;שנה א'( -הוראה שונה )מתמחים וחדשים

 

המלמדים בהרכב רב גילי )במיקוד על  לעובדי הוראהמקצועי לתת מענה יכולת  •
 ;המענה ביחס לתפקיד המורה  כמורה מקצועי או כמחנך יסודי ועל יסודי(.

 

כולל ייעץ בפתרון בעיות  יכולת לבנות אמון ולסייע בצרכים אישיים בהוראה •
עמיתים, מורה -תלמיד, מורה-)ביחסי מורה בהקשרים חינוכיים ומקצועיים

 ;וקהילת ההורים ועוד(
 

, אזוריות/יכולת ליצור שותפויות עם סגלי ניהול והוראה ברשויות המקומיות •
 ;פורומים של ועדות היגוי יישוביותשותפות ב פעמיים עד שלוש

 

)אחת  במכללה  מעורבות בישיבות צוות ופיתוח מקצועי  של יחידת 'פורשים כנף' •
לחודש בממוצע כולל סיורים מקצועיים(, תשלום שעות מנהליות נפרד למפגשי 

 למידה ופיתוח אלה.
 

הפורום  ש"א(. 30במכון מופ"ת )עד  'פורום מובילי חממותב'  עידוד  השתתפות •
)אחת  ש"א לאורך השנה 30נפגש לדיון וחשיבה בתחום החממות בהיקף של 

)המלצה ומימון מטעם משרד החינוך, תשלום דמי  בימי ד' לשלשה שבועות(,
 ;משתלם בלבד(

 
 



 

 
 

תיאור הניסיון לבלבד   1עמוד  יש להגיש קורות חיים ולצרף לכל המעוניין/ת, 
)בנספח  ידי המועמד/ת-והרקע הרלבנטי להובלת חממות למורים מתחילים על

ת, יפעת דביר, רכזת חממות יחידתיל א'(. קורות החיים ונספח א' יישלחו 
ifatdvir@inter.net.il 

 15.9.22מועד אחרון להגשה: עד 
 

 

לראשת  תפקיד, ניתן לפנותלהמתייחסות  וברור שאלות בדבר פניות ✓
 מייל: , 0547306800נוי -היחידה, ד"ר דליה עמנואל

manuel.dalia@gmail.comi 

 ifatdvir@inter.net.il או ליפעת דביר, רכזת חממות יחידתית   ✓
 

 
 

 נספח א':
 

 שם: ✓

  ;תעודת זהות ✓

   תחום וניסיון מקצועי; ✓

 ;תיאור הניסיון בפיתוח מקצועי של מורים בכלל ומורים מחנכים בפרט ✓

להתנסויות בתמיכה ולווי מורים מתחילים  )לפחות שתי התייחסות  ✓
  ;התנסויות(

היכן, במה וכיצד היתה  –מעורבות והיכרות עם חממות למורים מתחילים  ✓
  המעורבות.
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