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                      9.11.20       

 אגרת למנהל/ת

 תשפ"א אודות משוב אמצע שנתי למתמחים בהוראה

 מנהל/ת יקר/ה  

לקיים תהליך משוב אמצע ספרך. בימים אלו עליך ועל החונך  לצוות ההוראה בבית מתמחה קלטתבתחילת שנה הלימודים 

 ולק מתהליך הערכה כולל שבסופו נקבעת מידת התאמת, כחהמקצועית ולקדם את המתמחה בעבודתשמטרתו שנתי  

אחת המטרות המרכזיות של תהליך הערכת עובדי הוראה הינה  בכלל ובבית ספרך בפרט. לעבודה חינוכית במערכת החינוך

אנו ממשכים בתהליך זו חשוב ביותר כי מטרה זו תוצב לנגד עינינו ועל כן,  מורכבת קידום איכות ההוראה, גם בתקופה

 .רכת המתמחיםהע

 

  משוב אמצע שנתי תשפ"א

של המתמחה  בתהליך התפתחותו המקצועית להתמקד יאהלמתמחה  והחונך ת/של המנהלהאמצע שנתי המשוב מטרת 

יעדיו לשיפור והתמקצעות. המשוב יתבסס על תהליכי הוראתו את חוזקותיו ולהאיר את  – עבודתו בבית הספרמתחילת 

לפחות  על החונך לצפות בשני שיעורים לפחות ועל המנהל/ת בשיעור אחד בשיעוריו.על תצפיות המתמחה ווהתנהלותו של 

 15.1.2021 –מועד סיום המשוב האמצע שנתי  בכל מחצית.

 

 כלי המשוב האמצע שנתי:

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

  קישור –מפת הממדים להערכת מתמחים  

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

( נקודות דורשות שיפור בהסתמך על 2עבודת המתמחה; )( נקודות חוזקה בהסתמך על דוגמאות ספציפיות ב1הבאים: )

 ( המלצות ספציפיות ודרכי פעולה להמשך.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

ירום וימי הקורונה על המורה ולהתייחס לתהליך כניסתו להוראה וקליטתו בבית הספר חשוב להיות רגישים להשפעת מצב הח

למתווה  כפוףיים שיחה זו כשיחת פנים אל פנים בחשוב, ככל הניתן, לק בתקופה זו, תוך התחשבות בנסיבותיו האישיות.

תוך שמירה על או משותפת, לא ניתן להפגש פנים אל פנים יש לקיים את שיחת המשוב בשיחת ויד. אם הנחיות המשרד

 מהימנות ושקיפות תהליכי ההערכה. 

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
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תהליך המשוב הוא תהליך חשוב מאין כמותו, לעיתים שיחת המשוב אינה שיחה קלה, הן למקבל המשוב והן לנותן המשוב, 

הן נקודות החוזק והן הנקודות לשיפור.  –לאורך כל התהליך חשוב שהמשוב ישקף בהלימה מלאה את תפקודו של המתמחה  

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

סוף שנת הלימודים, הערכה משוב אמצע שנתי הינו חלק מתהליך ההערכה המסכמת המתקיים במחצית ב' ומסתיים ב

 מסכמת תקח בחשבון את המשוב האמצע שנתי ותבחן את השיפור בתפקוד המתמחה בהלימה להמלצות לשיפור.

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

 

 :צפיות בשיעורי המתמחה

ידי  ליתבצעו עיחת המשוב האמצע שנתי. חשוב כי הצפיות בשיעורים מהוות נדבך חשוב בש צפיות בשיעורי המתמחה

בהתאם למתווה הנחיות  בהוראה פרונטלית צפיותניתן לקיים  אם לאבהוראה פרונטלית בכיתה. המנהל/ת והחונך/ת 

 . מקוון צפייה בשיעורל ןמחוובשיעורים מקוונים, מצ"ב  צפייהלקיים  יש המשרד,

 

 אנו מאחלות לך תהליך משוב אמצע שנתי משמעותי ובעל ערך למתמחה ולבית ספרך,

 בברכה,

 

 

  רונית איינהורן                                                           לי נהרי        ד"ר ג                  

 ממונה אגף התמחות וכניסה להוראה                                                  ממונה על הערכת עו"ה ומנהלים

       

 העתקים:   איל רם, סמנכ"ל ומנהל מינהל עו"ה

 סוניה פרץ, סמנכ"לית ומנהלת אגף בכיר כח אדם בהוראה                  

  מנהלי המחוזות                  

 איריס וולף, מנהלת אגף בכיר הכשרה והתמחות     

                  מנהלות אגפי הגיל                  

https://www.youtube.com/watch?v=pf8Ns2QCCHU&feature=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?v=pf8Ns2QCCHU&feature=player_embedded
https://meyda.education.gov.il/files/mosdot/class-evaluation-indicators.pdf

