
  1עמוד  �למתמחה בהוראה בבתי הספר ' הערכה מסכמת'

  מדינת ישראל
  משרד החינו�

    ה "ולהתפתחות מקצועית של עו המינהל להכשרה

  אג� להכשרת עובדי הוראה
  ג� התמחות בהוראה

  בתי הספרהמתמחה בהוראה בעל מסכמת הערכה ערכת 
  בהוראה  בסיו� שנת ההתמחות

  אלא כגיבוי בלבד, טופס זה אינו מיועד לשליחת ההערכה
  

  שק הממוחשבאת ההערכה יש לשלוח רק בממ

  לכבוד
  ת בית הספר/מנהל

  ,שלו� וברכה

 � חדשהוראה  עובדליטת היית� שותפי� בקה וצוות בית הספר /את. בשנה זו מתמחה בהוראהה /השתלבבבית ספר
  .ועל כ� תבורכו, דור חדש של מורי� בישראלונבנה � בעזרתכ� ק. החינו� במערכת

משרד את האג  הבכיר לכוח אד� בהוראה במ' יסוק בהוראהרישיו� לע'קבלת לחובה ההתמחות בהוראה היא שלב 
�  .בית ספריתההערכה הועדת החלטת הרישיו� מותנה ב. החינו

�רכז השכבה או רכז המקצוע , המורה החונ�, מנהל בית הספר הערכה כוללת טפסי הערכה של. מסכמת הערכהערכת  לפני
את גליו� ההערכה המסכמת של ועדת ההערכה יש . ספרומורה עמית וגליו� הערכה מסכמת של ועדת ההערכה בבית ה

במהל�  .על בסיס ההערכה שמלא כל אחד מהמעריכי� בנפרד, ובנוכחות כל המעריכי�, למלא בעת התכנסות הוועדה
בתו� ישיבת ההערכה יש ליידע את  .עדה את הסיכו� האישי של המתמחהוישיבת ההערכה יש להציג בפני חברי הו

  .הועדה ולמסור לו העתק של תוצאות ההערכה המסכמתהמתמחה על תוצאות 

בהתא� , ולשלוח הכול בממשק ממוחשב להקליד בתוכנת הערכת המתמחי�יש ת הערכה המלאה והמסמכי� הנלווי� א
על מועד ההדרכות תתקבל הודעה . ההדרכות תתקיימנה בשיעורי� מקווני� בראשית חודש מאי. ס"להדרכות צוות המנב

לג  ההתמחות ערכה האת הח ושלליש , מכל סיבה שהיא ,מוחשבמהלפעול במהל�  מקרה שלא הצלחת�ברק . לבית הספר
שאר בתיקו האישי של המתמחה בבית ישל המסמכי� עותק  .ירושלי� 2דבורה הנביאה ' רח, במשרד החינו�בהוראה 
  .על פי דרישתולעיי� בתוצאות מתמחה לנת� יהספר וי

מלאו , אנא. על ידי ג  התמחות בהוראה ע� סיו� תהלי� הקלטת הנתוני�למתמחה על תוצאות ההערכה תישלח הודעה 
  . לעכב את הליכי הפקת הרשיו� למתמחה לעיסוק בהוראהשלא  על מנת, ושילחו בזריזותבקפידה את כל הפרטי� 

  
  

   .על שיתו  הפעולה תודה
  
  

  שרה זילברשטרו�
  מנהלת ג  התמחות בהוראה

�  ירושלי�, משרד החינו
  

  ותותותותליכי ההערכה יבוצעו על בסיס צפייה בעבודת המתמחה ועל בסיס שיחליכי ההערכה יבוצעו על בסיס צפייה בעבודת המתמחה ועל בסיס שיחליכי ההערכה יבוצעו על בסיס צפייה בעבודת המתמחה ועל בסיס שיחליכי ההערכה יבוצעו על בסיס צפייה בעבודת המתמחה ועל בסיס שיחתהתהתהתה

  ________________:ש� המתמחה
  _______________________:ז.ת
  

  :האוניברסיטה/ת המכללה/בוגר
 ________________________

_________________________ 

 !חובה למלא



  2עמוד  �למתמחה בהוראה בבתי הספר ' הערכה מסכמת'

  



  3עמוד  �למתמחה בהוראה בבתי הספר ' הערכה מסכמת'

  להערכת המתמחי�   פרטי� על ועדת ההערכה הבית ספרית
יעמוד בראש ועדת ההערכה של  המפקח המקצועי. ת בית הספר/ת ובהיעדרו מנהל/ת הכולל/יהיה המפקח � ר ועדת ההערכה"יו

ההערכה לא תוכל להתבצע במקצועות אלה  . וחינו� טכנולוגי אמנות ,מחול, מיוחדחינו� , חינו� גופני: מקצועותמתמחי� ב
  . ועיצהמפקח המק עדריבההמסכמת 

  
, ר"יוכ ת/הכולל ת/המפקחאו  ת/המקצועי ת/המפקח: וה�, חברי� חמישה שלההרכב המומל& הוא  – הרכב ועדת ההערכה

  . ובעל תפקיד נוס  במערכת החינו�/  הערכה ת/רכז/  מקצועה ת/רכז ,השכבה ת/רכז, ת/המורה החונ�, בית הספר ת/מנהל
    

�בגי! המעבר , השנה. במאי �15ל מסכמת עדההערכה ה גיליו�את ולמלא  להתכנסועדת ההערכה בכל שנה נדרשה  – לוח זמני
�וכנת הערכת יוקלדו בת, בצירו� המסמכי� ,הלאערכת ההערכה המ. לממשק הממוחשב נדחה מועד משלוח ההערכה בחודש ימי

�במקרה שהמתמחה  .ביוני #10וישלחו באופ! מקוו! לג� ההתמחות בהוראה עד ל, ס"בהתא� להדרכות של צוות המנב, המתמחי
, מזכירות בית הספר לג� התמחות בהוראה במשרד החינו� ל ידיעההערכה ישלח ת # או נדרש לשנת התתמחות נוספת נכשל

  .הערכהג  ישירות למתמחה את תוצאות ההיודיע , כת הוועדה והמלצותיהלאחר קליטת הער .בנוס� למשלוח הממוחשב
  

�   :להימצא בפני הוועדה נדרשי�המסמכי� האלה  – מסמכי

  . באמצע שנת ההתמחות ,ת/בשיתו  המנהל, ת/שמולא על ידי המורה החונ�', הערכה מעצבת'טופס ) 1(

 ה/מורה עמיתאו המקצוע  ת/השכבה או רכז ת/רכז) 3(, ת/ורה החונ�המ) 2(, בית הספר ת/מנהל )1( של' הערכה מסכמת'טופסי ) 2(
   .הערכות 3כ "סה –

, ת/מורה החונ�ה ,בית הספר ת/מנהל הדוחות ימולאו על ידי .  דיווחי� על המשוב שנית� למתמחה 2דוחות צפייה במתמחה ו 2) 3(
  ).משוב שנית� למתמחהדיווחי� על ה 6דוחות צפייה ו  6כ "סה(המקצוע  ת/השכבה או רכז ת/רכז

  . סיכו� אישי של המתמחה המוגש לחברי ועדת ההערכה) 4(

  .וועדה וכבסיס להמלצותיהההמסמכי� ישמשו כנקודת מוצא לדיו� 
  

של   יעשה במהל� התכנסותהקביעת הציו� שינת� בגליו� ההערכה המסכמת ת � גליו! ההערכה המסכמתקביעת הציוני� הסופיי� ב
   .ינו מהווה בהכרח ממוצע של כלל המעריכי�אציו� א� ה, חייב לשק  את דעת כלל חברי הועדה הציו�. ועדת ההערכה

  
 גיליו�עותק מ .למתמחה באופ� אישי  וההערכה המסכמת של ועדת ההערכה בבית הספר ימסרתוצאות  � עדכו� המתמחה ותיעוד

  .תמחה בבית הספרקו בתיק האישי של המוהטפסי� שהוצגו בפני הוועדה יתויההערכה המסכמת 
  

   )חתימות מארבעפחות נית! להסתפק בלא (חתימות חברי ועדת ההערכה 

  אינה תקפה –חברי�  מארבעהועדת הערכה המונה פחות 

  ______________________  ______________________  
  חתימה  או המקצועי ת בית הספר/ש� מפקח  

  ______________________  ______________________  
  חתימה  ת בית הספר/מנהלש�   

  ______________________  ______________________  
  �  חתימה  ת/ש� המורה החונ

  ______________________  ______________________  
  חתימה  ת תפקיד בבית הספר/ש� בעל  

  ______________________  ______________________  
  ימהחת  בבית הספרנוס  ת תפקיד /ש� בעל  

  __ _________________  ________________________  _________________________  
  

  *המפקח המקצועי /  חתימת המפקח הכולל  ת בית הספר/חתימת מנהל  תארי� התכנסות ועדת ההערכה
      וחותמת בית הספר        

  ולוגיובחינו� הטכנ באנגלית, באומנויות ,במחול, בחינו� מיוחד ,בחינו� גופני* 
  לא תתכנס הוועדה ללא השתתפות המפקח המקצועי
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  פרטי המתמחה בהוראה

          �     

   ש� המתמחה בהוראה   תעודת הזהות' מס 

           

   E-Mailכתובת     כתובת למשלוח דואר   מיקוד 

                       

   טלפו�' מס   טלפו� נוס ' מס 

     

 
 מקצוע ההתמחות

 
 ה להוראה בשכבת גיל/שרהוכ

 

     

   אוניברסיטת הא� של המתמחה/ ש� מכללת הא�    ה בסדנת התמחות/האוניברסיטה בה השתת /ש� המכללה 
 

  
  )מקו� ההתמחות בתקופת ההערכה המסכמת(פרטי� על מסגרת ההעסקה 

                     

  ש� בית הספר  טלפו� בית הספר' מס  סמל מוסד 

         

   כתובת בית הספר   מיקוד 

       

  הבעלות על בית הספר  ת בית הספר/ש� מנהל   ס"ש� המפקח על ביה: בחינו� המיוחד 
 

  
  )בתקופת ההערכה המסכמת(ת /פרטי המורה החונ�

          �     

   ת/ש� המורה החונ�   תעודת הזהות' מס 

         

   כתובת   מיקוד 

                       

   טלפו�' מס   טלפו� נוס ' מס 
 

  
 )בהוראהפרטי� על תקופת ההתמחות   )א� הייתה(תקופת התמחות נוספת 

               

 �   מתארי�   עד תארי�     מתארי�   עד תארי

      לא/   כ�          לא/   כ�   

  ש� בית הספר  כיתות ההוראה  חינו� כיתה    ש� בית הספר  כיתות ההוראה  חינו� כיתה 

           

  היק  המשרה  מקצועות ההוראה    היק  משרה  מקצועות ההוראה 
   



  5עמוד  �למתמחה בהוראה בבתי הספר ' הערכה מסכמת'

  ל"המתמחה בהוראה בבית הספר בשנהאת  #  ת/המורה החונ� ערכתטופס ה
  מתו� מועד ההערכה המעצבת, לפחותשיעורי�  של שני נוספתצפייה בסיס ימולא על         

  שבועיותועל בסיס שיחות חונכות  

___________________      ________________    _________________________________         __  
  מקו� ההתמחות                            ת/�ש� המורה החונ             האוניברסיטה/ש� המכללה                             ש� המתמחה         

   ___________. 4  ________________. 3_____________. 2  ____________. 1: רי�בשיעו ועדי הצפייהמ 

  לפי הערכת� את תפקוד המתמחה, במקו� המתאי� Xי /מ�ס

 �תחו
  ההערכה

  רכיבי ההערכה

  דהערכת התפקו

  מצטיי!              נכשל                                                                                       

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

                      שליטה בתחו� הדעת 1.1  הוראה

                      שליטה בתוכניות לימודי� בתחו� 1.2

ניתוח וארגו� של יחידות הוראה , תכנו� 1.3
  א"תל/ 

                    

                      התאמת ההוראה לשונות בי� הלומדי� 1.4

                      טות הוראהשימוש מושכל בשי 1.5

                      הישגי הלומדי�ת הערכ 1.6

                      די�מלובקרב הסקרנות ו פיתוח הנעה 1.7

                      רפלקטיביות על עבודת ההוראה 1.8

                      תקינות לשונית 1.9

ניהול 
כיתה 

ותפקידי 
  חינו�

                      מודל חינוכימהווה  2.1

                      ות משמעתהתמודדות ע� בעי 2.2

                      פיתוח אקלי� לימודי חברתי 2.3

                      פיתוח הרגלי� ושגרות למידה 2.4

                      טיפוח סדר וסביבה לימודית 2.5

השתלבות 
בחיי בית 

  הספר

                      השתלבות בעבודת הצוות המקצועי 3.1

3.2 �                      ת/קיו� קשר עקבי ע� המורה החונ

                      עמידה בנהלי� הבית ספריי� 3.3

                      חברתית � מעורבות בפעילות חינוכית  3.4

אחריות 
מקצועית 
והתנהגות 

  אתית

                      אחריות כלפי הלומדי�  4.1

                      אחריות כלפי ההורי� והקהילה 4.2

                      אחריות כלפי המוסד החינוכי 4.3

/ לימוד עצמי (י המקצוע אחריות כלפ 4.4
  )השתלמות מקצועית
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  המתמחה בהוראהאת  ת/�המורה החונערכת מש� טופס הה

  :ל"תהלי� החונכות במהל� שנהעל בסיס המתמחה ערכה מילולית אודות ה
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

  
  )ימולאו בנוס  לרכיבי ההערכה שבעמוד הקוד�( חי� במקצועות ייחודיי�רכיבי הערכה נוספי� למתמ

      לפי הערכת� את תפקוד המתמחה, במקו� המתאי� Xי /סמ�

________________________  _______________________  
        �  תארי� מילוי הטופס                                     ת/חתימת המורה החונ

  

  דיווחי� על המשוב שנית! למתמחה 2במתמחה ו של המורה החונ� צפיה  דוחות 2יש לצר� לפחות 

 �תחו
  ההערכה

  הערכת התפקוד  רכיבי ההערכה

  מצטיי!                                                                                        נכשל

    טיי!מצ
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

  בקיאות באנגלית מדוברת וכתובה. 1  אנגלית
                    

  ייצוג מגוו� החומרי� על קירות הכיתה. 2
                    

  שילוב למידה ותרגול .1  חינו� גופני
                    

פעילות ספורט חו& כיתתית וחו& בית . 2
                      ספרית

  חינו� לבריאות. 3
                    

  בטיחות בשיעורי�. 4
                    

  שמירה על ציוד ומתקני�. 5
                    

  שילוב למידה בכיתה ולמידה בשדה. 1  ח"של
                    

התמצאות בשטח ואחריות על ביטחו� . 2
                      ובטיחות

חינו� 
  חברתי

  הנחיית צוות.  1
                    

  פיתוח וניהול פרוייקטי�. 2
                    

שילוב המחול בפעילת התרבותית של בית . 1  מחול
                      הספר

התאמת הוראת המחול להתפתחות . 2
                      הלומדי�



  7עמוד  �למתמחה בהוראה בבתי הספר ' הערכה מסכמת'

  ל "את המתמחה בהוראה בבית הספר בשנה  ת /טופס הערכת המנהל            
  מתו� מועד ההערכה המעצבת, לפחותשיעורי�  של שני נוספתצפייה ימולא על בסיס             

  ע� המתמחהועל בסיס שיחות  
  

____________________________         ___________________    ________________      _______      
  ת                            מקו� ההתמחות/ש� המורה החונ�               האוניברסיטה/ש� המתמחה                             ש� המכללה

 �  ___________________ . 2____  _____________. 1:    מועדי הצפייה בשיעורי

  לפי הערכת� את תפקוד המתמחה, במקו� המתאי� Xי /סמ!

 �תחו
  ההערכה

  רכיבי ההערכה

  דהערכת התפקו

  מצטיי!                                                                                                    נכשל

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

                      שליטה בתחו� הדעת 1.1  הוראה

                      שליטה בתוכניות לימודי� בתחו� 1.2

ניתוח וארגו� של יחידות הוראה , תכנו� 1.3
  א"תל/ 

                    

                      התאמת ההוראה לשונות בי� הלומדי� 1.4

                      שימוש מושכל בשיטות הוראה 1.5

                      הישגי הלומדי�ת הערכ 1.6

                      די�מלובקרב הסקרנות ו פיתוח הנעה 1.7

                      רפלקטיביות על עבודת ההוראה 1.8

                      תקינות לשונית 1.9

ניהול 
כיתה 

ותפקידי 
  חינו�

                      מודל חינוכימהווה  2.1

                      התמודדות ע� בעיות משמעת 2.2

                      רתיפיתוח אקלי� לימודי חב 2.3

                      פיתוח הרגלי� ושגרות למידה 2.4

                      טיפוח סדר וסביבה לימודית 2.5

השתלבות 
בחיי בית 

  הספר

                      השתלבות בעבודת הצוות המקצועי 3.1

3.2 �                      ת/קיו� קשר עקבי ע� המורה החונ

                      עמידה בנהלי� הבית ספריי� 3.3

                      חברתית � מעורבות בפעילות חינוכית  3.4

אחריות 
מקצועית 
והתנהגות 

  אתית

                      אחריות כלפי הלומדי�  4.1

                      אחריות כלפי ההורי� והקהילה 4.2

                      אחריות כלפי המוסד החינוכי 4.3

/ לימוד עצמי (אחריות כלפי המקצוע  4.4
  )השתלמות מקצועית

  

                    

  דיווחי� על המשוב שנית! למתמחה 2דוחות צפיה במתמחה ו  2יש לצר� לפחות 



  8עמוד  �למתמחה בהוראה בבתי הספר ' הערכה מסכמת'

   הערכה מילולית אודות המתמחה ועבודתו  �  ת את המתמחה בהוראה/המש� טופס הערכת המנהל

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

  ?מהי התרשמות� הכללית מתפקוד המתמחה
�    �  .המתמחה אינו יכול לעבוד במערכת החינו
  .ל כל רכיביההמתמחה חייב בשנת התמחות נוספת ע   �

  .המתמחה עבר את ההתמחות א� חייב בשנת חונכות נוספת   �

  .המתמחה עבר בהצלחה את שנת ההתמחות   �
  .המתמחה עבר בהצטיינות את שנת ההתמחות   �

  
�  )ימולאו בנוס  לרכיבי ההערכה שבעמוד הקוד�( רכיבי הערכה נוספי� למתמחי� במקצועות ייחודיי

______________________  _______________________  
  תארי� מילוי הטופס  ת                                   /המנהלחתימת         

 �תחו
  ההערכה

  הערכת התפקוד  הרכיבי ההערכ

  מצטיי!                                                                                        נכשל

    מצטיי!
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

  בקיאות באנגלית מדוברת וכתובה. 1  אנגלית
                    

  ייצוג מגוו� החומרי� על קירות הכיתה. 2
                    

  שילוב למידה ותרגול .1  ופניחינו� ג
                    

פעילות ספורט חו& כיתתית וחו& בית . 2
                      ספרית

  חינו� לבריאות. 3
                    

  בטיחות בשיעורי�. 4
                    

  שמירה על ציוד ומתקני�. 5
                    

  שילוב למידה בכיתה ולמידה בשדה. 1  ח"של
                    

אחריות על ביטחו� התמצאות בשטח ו. 2
                      ובטיחות

חינו� 
  חברתי

  הנחיית צוות.  1
                    

  פיתוח וניהול פרוייקטי�. 2
                    

שילוב המחול בפעילת התרבותית של בית . 1  מחול
                      הספר

התאמת הוראת המחול להתפתחות . 2
                      הלומדי�



  9עמוד  �למתמחה בהוראה בבתי הספר ' הערכה מסכמת'

  ל"בשנה על המתמחה בהוראה בבית הספר ת תפקיד בבית הספר/פס חוות דעת בעלטו
  )רכז הערכה/  מורה עמית/ רכז שכבה / רכז מקצוע (
  מתו� מועד ההערכה המעצבת, לפחותשיעורי�  של שני נוספתצפייה ימולא על בסיס 

  ע� המתמחהועל בסיס שיחות 
_____________________  ______________________  _______________________  
  ה בבית הספר/תפקידו  ת התפקיד/ש� בעל  ש� המתמחה

______________________  ______________________  _______________________  
  ת/ש� המפקח  ת /ש� המנהל  מקו� ההתמחות

  ._______________ .2. _____________. 1  :בשיעורי� מועדי הצפייה
  לפי הערכת� את תפקוד המתמחה, במקו� המתאי� Xי /סמ!

 �תחו
  ההערכה

  רכיבי ההערכה

  דהערכת התפקו

  מצטיי!                                                                                                   נכשל

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

                      שליטה בתחו� הדעת 1.1  הוראה

                      שליטה בתוכניות לימודי� בתחו� 1.2

ניתוח וארגו� של יחידות הוראה , תכנו� 1.3
  א"תל/ 

                    

                      התאמת ההוראה לשונות בי� הלומדי� 1.4

                      שימוש מושכל בשיטות הוראה 1.5

                      הישגי הלומדי�ת הערכ 1.6

                      די�מלובקרב הסקרנות ו פיתוח הנעה 1.7

                      רפלקטיביות על עבודת ההוראה 1.8

                      תקינות לשונית 1.9

ניהול 
כיתה 

ותפקידי 
  חינו�

                      מודל חינוכימהווה  2.1

                      התמודדות ע� בעיות משמעת 2.2

                      פיתוח אקלי� לימודי חברתי 2.3

                      פיתוח הרגלי� ושגרות למידה 2.4

                      טיפוח סדר וסביבה לימודית 2.5

השתלבות 
בחיי בית 

  הספר

                      השתלבות בעבודת הצוות המקצועי 3.1

                      ת/ה החונ�קיו� קשר עקבי ע� המור 3.2

                      עמידה בנהלי� הבית ספריי� 3.3

                      חברתית � מעורבות בפעילות חינוכית  3.4

אחריות 
מקצועית 
והתנהגות 

  אתית

                      אחריות כלפי הלומדי�  4.1

                      אחריות כלפי ההורי� והקהילה 4.2

                      אחריות כלפי המוסד החינוכי 4.3

/ לימוד עצמי (אחריות כלפי המקצוע  4.4
  )השתלמות מקצועית

  

                    



  10עמוד  �למתמחה בהוראה בבתי הספר ' הערכה מסכמת'

  הערכה מילולית אודות המתמחה ועבודתו   � את המתמחה בהוראהס"תפקיד בביהת /בעלהמש� טופס הערכת 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

  ?מהי התרשמות� הכללית מתפקוד המתמחה
�    �  .המתמחה אינו יכול לעבוד במערכת החינו
  .נוספת על כל רכיביה המתמחה חייב בשנת התמחות   �

  .המתמחה עבר את ההתמחות א� חייב בשנת חונכות נוספת   �

  .עבר בהצלחה את שנת ההתמחותהמתמחה    �
  .בהצטיינות את שנת ההתמחות עברהמתמחה    �

  
�  )ימולאו בנוס  לרכיבי ההערכה שבעמוד הקוד�( רכיבי הערכה נוספי� למתמחי� במקצועות ייחודיי

  לפי הערכת� את תפקוד המתמחה, מתאי�במקו� ה Xי /סמ!

  

_______________________  _______________________  
  תארי� מילוי הטופס                                   תפקידת  /בעלחתימת 

 �תחו
  ההערכה

  הערכת התפקוד  בי ההערכהרכי

  מצטיי!                                                                                                   נכשל

  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

  בקיאות באנגלית מדוברת וכתובה. 1  אנגלית
                    

  ייצוג מגוו� החומרי� על קירות הכיתה. 2
                    

חינו� 
  גופני

  שילוב למידה ותרגול .1
                    

פעילות ספורט חו& כיתתית וחו& בית . 2
                      ספרית

  חינו� לבריאות. 3
                    

  בטיחות בשיעורי�. 4
                    

  שמירה על ציוד ומתקני�. 5
                    

  שילוב למידה בכיתה ולמידה בשדה. 1  ח"של
                    

התמצאות בשטח ואחריות על ביטחו� . 2
                      ובטיחות

חינו� 
  חברתי

  הנחיית צוות.  1
                    

  פיתוח וניהול פרוייקטי�. 2
                    

שילוב המחול בפעילת התרבותית של בית . 1  מחול
                      הספר

התאמת הוראת המחול להתפתחות . 2
                      הלומדי�



  11עמוד  �למתמחה בהוראה בבתי הספר ' הערכה מסכמת'

  ל"בשנה על המתמחה בהוראה בבית הספר ת תפקיד בבית הספר/פס חוות דעת בעלטו
  )רכז הערכה/ ית מורה עמ/ רכז שכבה / רכז מקצוע (
  מתו� מועד ההערכה המעצבת, לפחותשיעורי�  של שני נוספתצפייה ימולא על בסיס 

  ועל בסיס שיחות ע� המתמחה
_____________________  ______________________  _______________________  
  ה בבית הספר/תפקידו  ת התפקיד/ש� בעל  ש� המתמחה

______________________  ______________________  _______________________  
  ת/ש� המפקח  ת /ש� המנהל  מקו� ההתמחות

  ._______________ .2. _____________. 1  :בשיעורי� מועדי הצפייה
  לפי הערכת� את תפקוד המתמחה, במקו� המתאי� Xי /סמ!

 �תחו
  ההערכה

  רכיבי ההערכה

  דהערכת התפקו

  מצטיי!                                                                                                   נכשל

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

                      שליטה בתחו� הדעת 1.1  הוראה

                      שליטה בתוכניות לימודי� בתחו� 1.2

ניתוח וארגו� של יחידות הוראה , תכנו� 1.3
  א"תל/ 

                    

                      אמת ההוראה לשונות בי� הלומדי�הת 1.4

                      שימוש מושכל בשיטות הוראה 1.5

                      הישגי הלומדי�ת הערכ 1.6

                      די�מלובקרב הסקרנות ו פיתוח הנעה 1.7

                      רפלקטיביות על עבודת ההוראה 1.8

                      תקינות לשונית 1.9

ניהול 
כיתה 

י ותפקיד
  חינו�

                      מודל חינוכימהווה  2.1

                      התמודדות ע� בעיות משמעת 2.2

                      פיתוח אקלי� לימודי חברתי 2.3

                      פיתוח הרגלי� ושגרות למידה 2.4

                      טיפוח סדר וסביבה לימודית 2.5

השתלבות 
בחיי בית 

  הספר

                      ועיהשתלבות בעבודת הצוות המקצ 3.1

3.2 �                      ת/קיו� קשר עקבי ע� המורה החונ

                      עמידה בנהלי� הבית ספריי� 3.3

                      חברתית � מעורבות בפעילות חינוכית  3.4

אחריות 
מקצועית 
והתנהגות 

  אתית

                      אחריות כלפי הלומדי�  4.1

                      אחריות כלפי ההורי� והקהילה 4.2

                      אחריות כלפי המוסד החינוכי 4.3

/ לימוד עצמי (אחריות כלפי המקצוע  4.4
  )השתלמות מקצועית

  

                    



  12עמוד  �למתמחה בהוראה בבתי הספר ' הערכה מסכמת'

  הערכה מילולית אודות המתמחה ועבודתו   � את המתמחה בהוראהס"תפקיד בביהת /בעלהמש� טופס הערכת 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

  ?מהי התרשמות� הכללית מתפקוד המתמחה
  .ערכת החינו� המתמחה אינו יכול לעבוד במ   �
  .המתמחה חייב בשנת התמחות נוספת על כל רכיביה   �

  .המתמחה עבר את ההתמחות א� חייב בשנת חונכות נוספת   �

  .המתמחה עבר בהצלחה את שנת ההתמחות   �
  .המתמחה עבר בהצטיינות את שנת ההתמחות   �

  
�  )כיבי ההערכה שבעמוד הקוד�ימולאו בנוס  לר( רכיבי הערכה נוספי� למתמחי� במקצועות ייחודיי

  לפי הערכת� את תפקוד המתמחה, במקו� המתאי� Xי /סמ!

  

_______________________  _______________________  
  תארי� מילוי הטופס  ת  תפקיד                                 /חתימת בעל

 �תחו
  ההערכה

  הערכת התפקוד  רכיבי ההערכה

  מצטיי!                                                                                                   נכשל

  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

  בקיאות באנגלית מדוברת וכתובה. 1  אנגלית
                    

  ייצוג מגוו� החומרי� על קירות הכיתה. 2
                    

חינו� 
  גופני

  שילוב למידה ותרגול .1
                    

פעילות ספורט חו& כיתתית וחו& בית . 2
                      ספרית

  חינו� לבריאות. 3
                    

  בטיחות בשיעורי�. 4
                    

  שמירה על ציוד ומתקני�. 5
                    

  שילוב למידה בכיתה ולמידה בשדה .1  ח"של
                    

התמצאות בשטח ואחריות על ביטחו� . 2
                      ובטיחות

חינו� 
  חברתי

  הנחיית צוות.  1
                    

  פיתוח וניהול פרוייקטי�. 2
                    

שילוב המחול בפעילת התרבותית של בית . 1  מחול
                      הספר

תפתחות התאמת הוראת המחול לה. 2
                      הלומדי�



  13עמוד  �למתמחה בהוראה בבתי הספר ' הערכה מסכמת'

  

  סיכו� אישי 
  ____________ל "של המתמחה בהוראה בבית הספר בשנה

  ______________________  ______________________  _______________________  
  ת/�ש� המורה החונ  מקו� ההתמחות  ש� המתמחה  

  .התא� לרכיבי ההערכה השוני�תפקוד� בכתבי תיאור על / כתוב 

 רכיבי ההערכה  תיאור התפקוד

  שליטה בתחו� הדעת 1.1 

ה
א
ור
ה

  

  �שליטה בתוכניות לימודי� בתחו 1.2 

  א"תל/ וארגו� של יחידות הוראה  ניתוח, תכנו� 1.3 

  התאמת ההוראה לשונות בי� הלומדי� 1.4 

  שימוש מושכל בשיטות הוראה 1.5 

  הישגי הלומדי�ת הערכ 1.6 

  די�מלובקרב הסקרנות ו פיתוח הנעה 1.7 

  רפלקטיביות על עבודת ההוראה 1.8 

  תקינות לשונית 1.9 

  מודל חינוכי מהווה 2.1 

ה
ת
כי

ל 
הו
ני

 
וך 
ינ
ח

י 
ד
קי
תפ
ו

  

  התמודדות ע� בעיות משמעת  2.2 

  פיתוח אקלי� לימודי חברתי 2.3 

  פיתוח הרגלי� ושגרות למידה 2.4 

  טיפוח סדר וסביבה לימודית 2.5 

  השתלבות בעבודת הצוות המקצועי 3.1 

ת
בו
תל
ש
ה

 
 

פר
ס
ה

ת 
בי

י 
חי
ב

  

  ת/נ�קיו� קשר עקבי ע� המורה החו 3.2 

  עמידה בנהלי� הבית ספריי� 3.3 

  חברתית �מעורבות בפעילות חינוכית 3.4 

  לומדי�האחריות כלפי   4.1 

ת
עי
צו
ק
מ

ת 
יו
ר
ח
א

 
 

ת
תי
א

ת 
גו
ה
תנ
ה
ו

  

  ההורי� והקהילהאחריות כלפי  4.2 

  המוסד החינוכיאחריות כלפי  4.3 

  )השתלמות ולימוד עצמי (אחריות כלפי המקצוע  4.4 

   



  14עמוד  �למתמחה בהוראה בבתי הספר ' הערכה מסכמת'

  בבית הספר 'של המתמחה סיכו� אישי'טופס המש�                                
  

  _________________________________________________________: בטובה מקצועית יכולת גיליתי 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

  __________________________________________________: את ראוי שאקד� ואפתח בהמש� עבודתי

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

  _______________________________________________: אירוע חשוב שחוויתי במהל� שנת הלימודי�

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

  ___________________________________________________________: תי בבית הספרוקלטהיאופ� 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

  ________________________  _______________________  
סתארי� מילוי הטופ  חתימת המתמחה  



  15עמוד  �למתמחה בהוראה בבתי הספר ' הערכה מסכמת'

  הערכה מסכמת של ועדת ההערכה בבית הספר גיליו!
   ___________ ל"על המתמחה בהוראה בשנה

  .במהל� קיומה של ועדת ההערכה ינתנובגליו! ההערכה המסכמת  ני�הציו
  .  ההערכותאינו מהווה בהכרח ממוצע של א� , ועדהורי הכל חבלשק� את דעת  הציו! צרי�

  ______________________  ______________________  _______________________  
  ר הוועדה"יו –ס "ת ביה/ש� מנהל  מקו� ההתמחות  ש� המתמחה בהוראה  

  , במקו� המתאי� Xי /סמ!

 �תחו
  ההערכה

  רכיבי ההערכה

  הערכת התפקיד

  מצטיי!                                                                                                    נכשל

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

                      שליטה בתחו� הדעת 1.1  הוראה

                      שליטה בתוכניות לימודי� בתחו� 1.2

ניתוח וארגו� של יחידות הוראה , תכנו� 1.3
  א"תל/ 

                    

                      התאמת ההוראה לשונות בי� הלומדי� 1.4

                      טות הוראהשימוש מושכל בשי 1.5

                      הישגי הלומדי�ת הערכ 1.6

                      די�מלובקרב הסקרנות ו פיתוח הנעה 1.7

                      רפלקטיביות על עבודת ההוראה 1.8

                      תקינות לשונית 1.9

ניהול 
כיתה 

ותפקידי 
  חינו�

                      מודל חינוכימהווה  2.1
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3.2 �                      ת/קיו� קשר עקבי ע� המורה החונ

                      עמידה בנהלי� הבית ספריי� 3.3

                      חברתית � מעורבות בפעילות חינוכית  3.4
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                      אחריות כלפי הלומדי�  4.1
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  16עמוד  �למתמחה בהוראה בבתי הספר ' הערכה מסכמת'

  

   המלצת הוועדה
  

  ).4.9 – 1(המתמחה נכשל בשנת ההתמחות ואינו יכול לעבוד במערכת החינו�    �

  ).5.9 – 5( כתנאי לקבלת רישיו� לעיסוק במקצוע ת התמחות נוספת על כל רכיביהנמתמחה חייב בשה   �

  ).6.9 – 6( נוספת חונכותבשנת חייב ות א� עבר את ההתמחהמתמחה    �

  ).8.9 – 7(גננת במערכת החינו� /מתאי� להיות מורההמתמחה    �

  ).10 – 9(בהצטיינות את שנת ההתמחות  סיי�המתמחה    �
   

החינו� או המלצה על שנת על אי התאמתו של המתמחה להשתלב במערכת המלצה 
  חוסר ההצלחה של המתמחהעל עדויות כולל , ת הנמקה בכתבומחייב ,התמחות נוספת

  
  המסכמת  סמיכות להתכנסות ועדת ההערכהב

   עדה הזמינה את המתמחה לשיחהוהו    �

   ממצאי ועדת ההערכה המסכמת נמסרו למתמחה                  �
  

  המסמכי� שעמדו בפני ועדת ההערכה

  ;ת/ו על ידי מנהלת א/חתו� על ידי מפקח, טופס אישור השיבו& לשנת התמחות בהוראה �

  ;ת באמצע שנת ההתמחות/שמולא על ידי המורה החונ�' הערכה מעצבת'טופס  �

� �  ;על בסיס צפייה בשיעורי� ושיחות חונכות, ת/טופס הערכת המורה החונ

  ;ת בית הספר/טופס הערכת מנהל �

  ;ת תפקיד בבית הספרו/יבעלשני טופס הערכת  �

  .התרשמות אישית של המתמחה �

  .אינה תקפה –חברי�  מארבעהועדת הערכה המונה פחות  :תזכורת

    
  

__ _________________  ________________________  _________________________  
  *המפקח המקצועי /  חתימת המפקח הכולל  ת בית הספר/חתימת מנהל  תארי� התכנסות ועדת ההערכה

      וחותמת בית הספר        
  ובחינו� הטכנולוגי באנגלית, באומנויות ,במחול, מיוחד בחינו� ,בחינו� גופני* 

  לא תתכנס הוועדה ללא השתתפות המפקח המקצועי

  


