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                      9.11.20       

 לחונך/תאגרת 

 תשפ"א למתמחים בהוראהפיות בשיעורים ומשוב אמצע שנתי צאודות 

דמיינו את חייכם ללא משוב: אתם מתנהגים כך או אחרת ואיש אינו אומר לכם "

במפורש או במרומז: "יופי, כל הכבוד!" או: "נו, באמת...!" איך אתם מרגישים? מאבדים 

יוון, צפים בחלל, הולכים לאיבוד?... בני אדם הם יצורים המתהווים באמצעות קבלת כ

 ".משובים מהסביבה

 [115-112עמ'  4, כרך פ"ז, גיליון מס' 2013שוורץ ויורם הרפז, "משוב שוטף מקדם למידה טובה", פברואר -מאיה בוזו

 

 חונך/ת יקר/ה

  ה ולהתכונן לתהליך המשוב האמצע שנתי.מנהל/ת לצפות בשיעורי המתמחבימים אלו עליך ועל ה

ולהעניק לו משוב משמעותי על התפתחותו  המקצועית ולקדם את המתמחה בעבודתמטרת תהליך הצפייה והמשוב היא 

הצפיות בשיעורי המתמחה, המשובים שלאחריהן והמשוב האמצע שנתי מהווים נדבך חשוב  בתהליך כניסתו להוראה.

  כמורה ואיש חינוך.קבלת ההחלטה על התאמתו בתהליכי הערכה של המתמחה ו

 

 :צפיות בשיעורי המתמחה

 בכל מחצית על המורה החונך לצפות בשני שיעורים לפחות של המתמחה ועל המנהל לצפות בשיעור אחד לפחות.

 לארבעת השלבים לצפייה ומשוב בשיעור.מצ"ב מתווה לצפייה בשיעור ומתן משוב בהתאם 

 בהוראה פרונטלית בכיתה. חשוב כי הצפיות בשיעורים יתבצעו על ידי המנהל/ת והחונך/ת 

בשיעורים מקוונים, מצ"ב  צפייהלקיים  יש בהתאם למתווה הנחיות המשרד, בהוראה פרונטלית צפיותניתן לקיים  אם לא

  מקוון צפייה בשיעורל ןמחוו

 .להערכת מתמחים במפת הממדיםלרכיבי ההערכה שמופיעים גם ייחס בשיחת המשוב חשוב להת

 .הבית של החונכיםבאתר מצויים  ,החונךלמורה  והעשרה חומרים ,מסמכי החונכות

 

  משוב אמצע שנתי תשפ"א

 – עבודתו בבית הספרשל המתמחה מתחילת  בתהליך התפתחותו המקצועית להתמקד יאהאמצע שנתי ההמשוב מטרת 

הצפיות על יעדיו לשיפור והתמקצעות. המשוב יתבסס על תהליכי הוראתו והתנהלותו של המתמחה ות אחוזקותיו ולהאיר את 

  בשיעוריו.

https://stagkal.co.il/wp-content/uploads/2019/03/%D7%AA%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%AA-%D7%A6%D7%A4%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A0%D7%9A-PDF.pdf
https://stagkal.co.il/wp-content/uploads/2019/03/%D7%AA%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%AA-%D7%A6%D7%A4%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A0%D7%9A-PDF.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/mosdot/class-evaluation-indicators.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/PortalOvdeyHoraa/POH/evaluation/dimension-map-interns-and-teachers.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/PortalOvdeyHoraa/POH/evaluation/dimension-map-interns-and-teachers.pdf
https://stagkal.co.il/%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A0%D7%9B%D7%99%D7%9D/
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ב האמצע שנתי מאמצע חודש  דצמבר, לאחר שהושלמו הצפיות בשיעורי המתמחה )שלך ושל שומומלץ להתחיל בשיחת המ

חוזקותיו, אתגריו ויעדים  –קצועית של המתמחה והתקיימה שיחה בינך לבין המנהל לגבי התפתחותו המ המנהל/ת( וכן,

 להמשך השנה.

 15.1.2021 –מועד סיום המשוב האמצע שנתי 

 

 כלי המשוב האמצע שנתי:

  כאן -ובערבית  כאן, ניתן למצוא  -טופס משוב אמצע שנתי בעברית 

  כאןניתן למצוא  –מפת הממדים להערכת מתמחים 

להערכת מתמחים, תוך התייחסות להיבטים  לרכיבי ההערכה שמופיעים במפת הממדים חשוב להתייחסבשיחת המשוב 

בהסתמך על ( נקודות דורשות שיפור 2( נקודות חוזקה בהסתמך על דוגמאות ספציפיות בעבודת המתמחה; )1)  הבאים:

 הגדרת יעדים להמשך השנה ודרכים להשיגם.( 3דוגמאות ספציפיות בעבודת המתמחה; )

 

 ב האמצע שנתי:מעמד שיחת המשו

 ב האמצע שנתי תעשה בנוכחות משותפת של המנהל/ת, המורה החונך/ת והמתמחה.שיחת המשו

מומלץ  –הקורונה  רבתקופת משב כך שהמתמחה החל את דרכו המקצועית כמורה בבית הספרחשוב להיות רגישים ל

 מתחילתה של השנה.ועבודתו כמורה  בתהליך הקליטה הבית ספריתחושותיו לשוחח עם המתמחה על 

 . למתווה הנחיות המשרד כפוףיים שיחה זו כשיחת פנים אל פנים בחשוב, ככל הניתן, לק

תוך שמירה על מהימנות ושקיפות משותפת, יש לקיים את שיחת המשוב בשיחת וידאו  ,לא ניתן להפגש פנים אל פניםאם 

 תהליכי ההערכה. 

 .הן למקבל המשוב והן לנותן המשובלעיתים שיחת המשוב אינה שיחה קלה, ותהליך המשוב הוא תהליך חשוב 

 הן נקודות החוזק והן הנקודות לשיפור.  –חשוב שהמשוב ישקף את תפקודו של המתמחה  

 . מפגש בין מנהלת בית ספר ומורה -להלן סרטון קצר אודות מתן משוב

 (.2021 יוני-מאיבחודשים ) שנת הלימודים בסיוםמשוב אמצע שנתי הינו חלק מתהליך ההערכה המסכמת המתקיים 

קצועית והאישית במהלך על התפתחותו המ בונןתלמתמחה לה ותאפשרהמשוב האמצע שנתי תתבסס על הערכה מסכמת 

 שנת התמחותו.

 עבורו ועבור המוסד האקדמי. –עותקים למתמחה  2לתת בסיום תיעוד המשוב האמצע שנתי יש 

  .תהליך משוב אמצע שנתי משמעותי ובעל ערךולמתמחה אנו מאחלות לך 

 

 

https://meyda.education.gov.il/files/PortalOvdeyHoraa/POH/Evaluation/interns-midyear-feedback.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/PortalOvdeyHoraa/POH/Evaluation/interns-midyear-feedback.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/PortalOvdeyHoraa/POH/Evaluation/interns-midyear-feedback-arabic.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/PortalOvdeyHoraa/POH/Evaluation/interns-midyear-feedback-arabic.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/PortalOvdeyHoraa/POH/evaluation/dimension-map-interns-and-teachers.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/PortalOvdeyHoraa/POH/evaluation/dimension-map-interns-and-teachers.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=pf8Ns2QCCHU&feature=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?v=pf8Ns2QCCHU&feature=player_embedded
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 בברכה,

                                    

  עירית שריג                                                           ד"ר גלי נהרי                          

 אחראית תחום חונכים למורים מחילים                      ממונה אגף התמחות וכניסה להוראה                               

       

 העתקים: רונית איינהורן, מנהלת יחידת הערכת עו"ה ומנהלים       

 

 


