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  מדינת ישראל
  משרד החינו�

  עובדי הוראהופיתוח מקצועי ל מינהל הכשרה
  התמחות וכניסה להוראהאג� 

  

  מתמחי� בהוראה בבתי ספרל � משוב אמצע שנה
  מדדי ההערכה בכלי להערכת מתמחי�בזיקה ל

  בינואר של שנת ההתמחות 15 � עד ה י המנהל והחונ�"ע ימולא

 ,המתמחהו ת/החונ�, בית הספר ת/מנהלבהשתתפות שהתקיימה משוב השיחת של  כתוב סיכו�נית� כ 'משוב אמצע שנה'
  .הדריכו לקראת המש� עבודתולו ,בעבודהתפקודו על  משובלמתמחה  לתתבמטרה 

 השמש כבסיס לשיחיכול ל ההערכהכלי כאשר , כלי החדש להערכת מתמחי�יתייחס למדדי ההערכה המופיעי� ב המשוב
  .המופיעי� בכלי ההערכה מופיעה טבלת המדדי�אחורי בעמוד ה. המשוב כתיבתבעת כמחוו� ו

, )'ת הסטאז/רכז(, ת ההתמחות בהוראה/רכזל ועבר על ידי המתמחהעותק ממנו י. זהעל גבי טופס  יימסר למתמחה המשוב
  .בבית הספר עותק נוס$ יתויק בתיק האישי של המתמחה. אוניברסיטהבבמכללה או 

   
  פרטי המתמחה בהוראה

          �     

   ש� המתמחה בהוראה   תעודת הזהות' מס 

           

   E-Mailכתובת     כתובת למשלוח דואר   מיקוד 

                       

   טלפו�' מס   )נייד( טלפו� נוס$' מס 

     

 
 סד ההכשרה להוראהש� מו

 
 בהתמחות/  ה להוראה בשכבת גיל/הוכשר

 

 
  

 בתקופת ההתמחותה פרטי� על מסגרת ההעסק 

           

   מתארי�    עד תארי�   ש� בית הספר 

                     

 
 סמל מוסד

 
 טלפו� בית הספר' מס

 
 ת בית הספר/ש� מנהל

 

                        

 
 תעודת הזהות' מס

 
 )נייד(טלפו� ' מס

 
 ת/ש� המורה החונ�

 

      לא  �כ�         �   

  ת/של המורה החונ� E-Mailכתובת   קורס להכשרת חונכי� בוגר  ?היכ� –א� כ�  

       
      לא  �כ�         �

  מקצועות ההוראה 
 של המתמחה

משרה ההיק$  
 בהתמחות

  המתמחה 
 מחנ� כיתה

  הוראההכיתות  
 של המתמחה
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  על בסיס מדדי ההערכה בכלי להערכת מתמחי� � 'משוב אמצע שנה'
  ע� המתמחה שיחת המשוב בסיס לע, ידי המנהל והחונ� ימולא על

  

   :מולא על סמ�ממשוב ה

  _____________________________________:�י/�בתארי  המתמחהבשיעורי ת /ת מנהלצפיי �

  ______________________________________:י�/בתארי�  המתמחהת בשיעורי /צפיית חונ� �

  .)צורפה מאחור המדדי�טבלת ( מתמחי� להערכת ההערכה בכלי מדדיבזיקה ל, ע� המתמחה שיח �

 וקבלת דיווחי� בלבד התרשמות כללית �

 

  :מתמחההנקודות חוזקה בעבודת 

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

  :בעבודת המתמחה רשות שיפורוהתנהגויות הד

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

  ):דוגמאות ספציפיות מעבודת המתמחהכולל ( התומכות בכתוב לעילעדויות רלוונטיות 

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  
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  :בבית הספרעבודת המתמחה המש� ל ודרכי פעולה המלצות אופרטיביות

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

  :אופ! היקלטות המתמחה בבית הספר מסכ� של תיאור

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

  :הערות

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

  :על החתו�

   ______________________  ___________________________  
  חתימה  ת בית הספר/ש� מנהל   

   ______________________  ___________________________  
  חתימה  המורה החונ�ש�    

   ______________________  ___________________________  
  חתימה  ש� המתמחה   

   ______________________  ____________________________  
  חתימה  א� היה ש� מערי� נוס$   

_________________________  
  התכנסות שיחת המשובתארי� 
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 די ההערכה המופיעי� בכלי להערכת מתמחי�מד

  : 2 על- מדד

 הדעת תחום

 ידע בתחום הדעת ובהוראתו

ובהוראתו  בקיאות בתחום הדעת •

  ושימוש בשפה מקצועית

  הכרת תכנית הלימודים של תחום הדעת •

 הוראה ותהליכי משאבים התאמת •

הדעת ולמאפייני  תחום למאפייני

  התלמידים

  קישור לתחומי דעת אחרים •

 ולמערכת לארגון מחויבות

 תפקיד ההוראה והחינוך הזדהות עם

  : 1 על- מדד

 תפיסת תפקיד ואתיקה מקצועית

: בהיבטים התלמידים כל להצלחת מחויבות •

 הערכי והחברתי, הרגשי, הקוגניטיבי

 בתהליכי וביטוים ערכים להטמעת מכוונות •

 למידה- הוראה

 קוד התנהגות ואתיקה מקצועית •

 בהוראה השקעה •

 ומתן עבודה תכנית כתיבת /אחריותיות  •

 ביצועה על וחשבון דין

 לימודי- החינוכי בהיבט הוריםשיתוף  •

 הדעת בתחום מקצועית קהילה

  www.education.gov.il\staj :בכתובת, הכלי השל� להערכת מתמחי� נמצא באתר אג$ התמחות וכניסה להוראה

  השיעורים והתאמתן לתנאים מטרות •

 וגמישות זמן ניצול, מבנה: השיעורים התנהלות •

דיפרנציאלית לקידום המחויבות ללמידת כל  עבודה •

 התלמידים

 והערכה למידה, הוראה דרכי מגוון •

  )ICT( בהוראה ובלמידה תקשוב טכנולוגיות •

 חשיבה מסדר גבוה לטיפוח הפעלות •

חברתיים פעולות ליצירת מעורבות של תלמידים בהיבטים  •

  וערכיים

 השתתפות התלמידים ויחסי גומלין בכיתה •

 מתן משוב מקדם למידה •

  משוב לשיפור ההוראה •

 

 

  וארגונה הכיתה חזות •

  מפעילה לימודית סביבה •

  וניהולה הכיתה בארגון כללים קביעת •

 מפגשים ושגרת תלמיד- מורה הקשר מהות •

  : 3 על- מדד

 תהליכים לימודיים וחינוכיים

 למידה תומכת סביבה

 תכנון ההוראה וארגונה

 והערכה למידה, הוראה כידר

  : 4 על- מדד

 קצועיתשותפות בקהילה מ

 קהילה מקצועית בית ספרית

 ורפלקציה משותפת למידה •

 קשר עם חונך •

  סדנת התמחותב השתתפות •

 הדעת תחום בקהילת מעורבות •


