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 ג' טבת, תשע"ח 2017דצמבר,  21
 
 

  יקרים, חונכים

ו מודים ל וללוות מתמחה בראשית דרכו במערכת החינוך. כם אנ נות לקלוט  "פורשים יחידת על הנכו

י עמכם תשמח לשמור  במכללה האקדמית בית ברל, כנף" וליוו המתמחים על קשר בכל הקשור לחניכה 

 .שלכם

תנאים הנדרשים בקובץ המצורף המתייחס לחונכים ברפורמת צריכים לעמוד במחויבים כחונכים אתם 

ג לקליטה מיטבי ן על מנת לדאו ו ז לתמורה. קראו אותו בעי ובהמשך גם בעו ת של המתמחה אופק חדש 

 שלכם. 

 

והגננות החונכיםאתם,  י  ,המורים  ו ו לי ייחודיות, המותאמות  יםהמתמחנדרשים במסגרת  ויות  למיומנ

נוי של מורה/גננת שהוכשרו . לדרישות מערכת החינוך הקולטת מורים מתחילים חוזר מנכ"ל מחייב מי

ומלווים המוכרים לצורכי פיתוח מקצועי  ונכיםלמורים ח ההכשרקורסי המכללה מקיימת לתפקיד. 

, קלדרגות קידום כדל ב' , קורס מעמיק לשלב  א' יות ההשתלמו. Supervisionמן: קורס חונכים שלב 

ע"י משרד החינוך ומקנ ננת חונך/כת. במהלך ההשתלמות בונים המשתלמים ות ממומנת  תעודת מורה/ג

י  וו בוגרי ההשיםהמתמחתיק הנחיה המסייע להם בלי נכים ארצי . כל  תלמויות מופיעים במאגר חו

הזדרזו להירשם השבוע לפני שמתחילה שנת המאפשר למתמחים לבחור מנחה שהוכשר לתפקיד. 

ון בקישור המצורף:  .הלימודים האקדמית ורישום מקו פנויים, פרטים  נותרו עוד כמה מקומות 

http://www.bei tberl .ac.i l /academic/facult ies/education/porsim_kanaf/honhim/pages/d

efault.aspx 

ות חונכים באופק חדש יקבלו שכרם בתלוש השכר. רק המורים בעוז לתמורה  החל מתשע"ח וגננ מורים 

, עומד על עבור החונכותהתשלום  .ובמסגרות פרטיות מוכרות להתמחות יקבלו שכר באמצעות המכללה

י  306.47 סך מפגשים שבועיים על סמך דיווח  יםמועברהגמול או התשלום  עלות מעביד 19%)בניכו

נעשה  להנחיה עם . הדיווח לגבי מפגשי ההנחיה למכללה  , על גבי פעמיים בשנההנחנך/ת בביה"ס/גן

ל כבעבר הטבלה המצורפת בהמשך. נכות לגמו חו  החונכות היא לתשלום בלבד!!! - אין אפשרות לקבל 

 

 לבצע את הפעולות הבאות: על המורים והגננות החונכים לקבלת התשלום

ן 1 ו  הבא:קישור ב. מילוי פרטים אישיים בטופס מקו

http://www.beitberl.ac.il/academic/faculties/education/porsim_kanaf/stage/pages/honhim.aspx 

י . 2 וכן י שעות )אשר מופיעה דיווחטבלת מילו  (1בלינק בסעיף בהמשך 

 6.1.2018עד  – א'למחצית 

ב'    6.6.2018עד  -למחצית 

 ולוודא הגעתו. 7473175-09או הפקס  adihs@beitberl.ac.il מיילבאמצעות ה

  

 

עבודה פורייה   יישר כוח ושנת 

 מלי ליבוביץ'ד"ר אורית דהן                                                                   

 בהוראה מרכזת התמחותראש היחידה                                                                      
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  טופס דיווח על מפגשי חונכות

 
 

 נא לסמן:  אופק חדש/עוז לתמורה/פרטי/אחר ____________ : ת"ז חונך _______________ שם החונך:
 

 :____________  מרצה בסדנה  ____________ : ת"ז מתמחה ___________: שם המתמחה
 

 לכל מתמחה במידה ואת/ה מנחה יותר ממתמחה אחד. נפרדיש להקפיד למלא טופס דיווח 

 יםמפגש כיתארי חודש 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

  חונך/ת  והמתמחה להעביר את הטופסבאחריות  ה

א'  :דיווח יש להעביר פעמיים בשנה ב'ו 6.1.18עד סמסטר   (6.6.18עד  סמסטר 

 

ל .adihs@beitberl.acאל:  להוראה" פורשים כנף"יחידת ניתן לשלוח  i l  7473175-09או בפקס 

 א הגעתו.ולווד

  

 

 תאריך  _________________   ____________________חתימה
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