
המחלקה לחינוך

היחידה לקידום המקצועיות בחינוך

('סטאז)שנת התמחות 
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כללי  

:  השנים הראשונות3–ליווי מורים ב -וכניסה להוראה סטאז

, ליווי מורים בשנה א, (סטאז)שנת התמחות 

(.אופציונלי)' חונכות למורים בשנה ב

–התמחות שנת 

.  עבודתו הראשונה של המורה הכוללת ליווי והערכהשנת 

.מורה חונך וסדנה–ליווי 

.  מנחה הסדנה, מנהל בית הספר, מורה חונך–הערכה 

.שנת ההתמחות בהצלחה ניתן רישיון הוראהבסיום 



תנאי קבלה

:  אחד מהאישורים להלן

זכאות לתעודת הוראה  *

(.  מהציונים80%) מחובות הלימודים וחובת ההתנסות 80%סיום *

או. אישור סיום חובות-טפסים בתשלום –כדי לקבל *

.  גיליון ציונים–כדי לקבל . כולל סדנאות והתנסות' אסיום שנה *

. א מחוז דרום"ואנחנו מעבירים לכ, לשלוח לנו את הפרטים*

.  זכאות לתואר ראשון*

התמחות - מקצוע מסלולת.זשם

ההוראה

סמל מוסדבית ספר בו עובדים



תנאי קבלה

*ההוראהבהקיף של שליש משרה במקצוע עבודה *

עוז לתמורהחדשאופקסוג

(בתחום הדעת5לפחות )8(בתחום הדעת5לפחות )7-8שעות פרונטאליות

22שעות פרטניות

2-33.5הוראהשעות תומכות

1213.5כ"סה

החינוךיש להתעדכן ממשרד *



פרטים נוספים

,  משך ההתמחות היא שנת לימודים אחת*

תוכר התמחות בהעסקה של ששה חודשי עבודה  *
,  מלאים באותה שנה

לצורך עבודה  , להתמחותהמועד האחרון לכניסה *
לדצמבר  20בטווח של ששה חודשים לפחות הוא 

(.  לסדנה יש להצטרף מתחילתה)שנה באותה 

.ניתן היום לפתוח תיק עובד הוראה באופן מקוון*



מורה חונך

. שנות ותק לפחות5בעל , ס"על ידי מנהל ביייקבע *

: על מנת לסייע לו בשנתו הראשונהאת המורה מלווה *

מסיים ומלווה על פי , מקיים שיחות משוב, צופה בשיעורים
. הצורך

,(הערכה מעצבת)שנה מעריך את המתמחה באמצע *

(.הערכה מסכמת)שנה ובסוף 

.שותף בהערכת המתמחה באמצע ובסוף שנה–ס "מנהל בי



סדנה מלווה

: מטרה

:  ליווי ותמיכה לעבודת ההוראה במסגרת של סדנה קבוצתית, הכנה
,  חשיפת קשיים וליבונם בקבוצה, הכנה לקראת הימים הראשונים

חשיבה  , דיון בהיבטים תיאורטיים ומעשיים מעולם העבודה בשדה
.רפלקטיבית על תהליכי הכניסה להוראה

במהלך השנה אחת  , יום בחופש הגדול, שעות60: ומסגרתהיקף 
החל מתחילת השנה  ( 19:00–16:00)שעות אקדמאיות 3לשבועיים 

.  'ד/ ' בימים א

:  הרשמה

מקווןטופס *

.  יש להירשם ולהשתתף בסדנה מתחילת השנה*



שאלות ותשובות נפוצות

?איך מוצאים עבודה 

,(בקבלת הקהל)לפנות למפקחת הכוללת : בכל דרך אפשרית

.למנחים שבהכשרה, החינוךפורטל דרושים של משרד , לבתי ספר ישירות

?השעות הנדרש היקף מה 

?האם החלפה בחופשת לידה תקף 

.לפחותעבודה של שלושה חודשים תקופות שתילכן נדרש , שנהנדרש לפחות חצי 

עוז לתמורהחדשאופקסוג

(בתחום הדעת5לפחות )8(בתחום הדעת5לפחות )7-8שעות פרונטאליות

22שעות פרטניות

2-33.5הוראהשעות תומכות

1213.8כ"סה



שאלות ותשובות נפוצות

? אם מצאתי עבודה במקצוע אחר מה 

,נדרש אישור של משרד החינוך*

,עדיפות למקצועות קרובים*

. שעות בתחום הדעת5לנסות לקבל לפחות *

?מה אם מצאתי עבודה ביסודי 

,נדרש אישור משרד החינוך*

,רק כיתות גבוהות ביסודי*

. שעות בתחום דעת קרוב5לנסות לקבל לפחות *

.כיתות נמוכות ביסודי ותחומי דעת רחוקים לא יאושרו*



שאלות ותשובות נפוצות

?מצאתי עבודה בקרן קרב האם מוכר להתמחות 

רק למתמחים ( 'שנת סטאז)ח תוכר התמחות בהוראה "החל משנת הלימודים תשע"
:אשר יהיו מועסקים באופן הבא

י בעלויות שקבלו "י משרד החינוך במוסדות חינוך רשמיים או מועסקים ע"מועסקים ע
וקיבלו הכרה משר החינוך כמוסדות חינוך , רישיון להפעלת מוסד חינוך ממשרד החינוך

מוסדות רשמיים או מוכרים שאינם רשמיים כהגדרתם בחוק . )מוכרים שאינם רשמיים
(.1949–ט"התש, לימוד חובה

.מתמחים אלה מדווחים במערכות משרד החינוך

"שהואלא תוכר כל התמחות במסגרות אחרות מכל סוג 

?שנים האם נדרשת שנת התמחות 3אם אני כבר מורה בפועל 

.כן*

–ממשרד החינוך ' שנים יכול לבקש אישור לפטור מסטאז5מי שמלמד *
.מייל למשה מאיר מהאגף



בהצלחה


