
התמחות וכניסה להוראה
ר דורית סימון"ד

מדריכה מחוזית

doritsimon@gmail.com
052-2243670



כניסה 
מיטבית 
להוראה

מדריכה  
מחוזית

מפקחת

ת/חונך

ת/מנהל
מתמחה

'רכזת סטאז

בית הספר

מכללהמשרד החינוך

סביבות וגורמים במערכת: להוראה הכניסה 

מערכת מלווה



אגף התמחות וכניסה להוראה  
פועל להבטחת תנאי קליטה ותהליך  

ת  /לכל מי שבוחרמיטביים קליטה 
ת  /לשמש כמורה בישראל ונמצא

ה לכך/ומתאימה /ראוי

תפקיד המדריכה המחוזית  
שאכן מתקיימים בבית  לבדוק 

הספר מסגרות ותהליכי קליטה  
ולסייע למתמחה להיקלט בתנאים  

מיטביים



http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Staj

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Staj


http://cms.education.gov.il/educationcms/appli
cations/mankal/etsmedorim/8/8-

2/horaotkeva/k-2014-4-3-8-2-24.htm

http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/etsmedorim/8/8-2/horaotkeva/k-2014-4-3-8-2-24.htm


שלבים בשנת ההתמחות

השמה

קליטה

השתלבות

הערכה

מציאת משרת הוראה

פתיחת תיק עובד הוראה •
סדנת התמחות•

ת/חונכמפגשי •
ת/מפגשי מנהל•
מפגשי צוות מקצועי•
פעילות כחלק מן הצוות•

ת בשנה/תצפיות מנהל2
ת בשנה/חונכתצפיות 4

ינואר–הערכה מעצבת 
מאי–הערכה מסכמת 

אישור לעיסוק בהוראה

נחיתה רכה בשנת ההתמחות

http://meyda.education.gov.il/files/staj/alonmitmachim.pdf


חיפוש משרת הוראה
השמה

משרה1/3לא פחות מ , היקף שעות מתאים.    6

שעות תקן.    3

פיזור סביר של השעות.    7

לפי תחום ההתמחות.    1

שלב ההתמחות/לפי גיל.    2

!משרה מתאימה מבטיחה הצלחה גדולה יותר 

כדין כל מורה חדש, תהיה בשכרההוראה . 4

רק מסגרות שקיבלו אישור–תוספתיות שעות . 5



חיפוש משרת הוראה השמה

?איך מחפשים משרת הוראה

-המעשית התייעצות עם המנהלת בה התקיימה ההתנסות 
בבית הספרהשתלבות 

מחפשים משרת ת בישוב בו אתם /פנייה במייל למפקח
(ג"חנ, מ"חנ, מקצועית, כוללת)הוראה 



הוראהמשרת חיפוש  השמה

אתר הסתדרות  
משרות  : המורים

פנויות

http://www.itu.org.il/?CategoryI
D=155

http://www.shatil.org.il/cl
assifieds

לוח שתיל: אתר שתיל

http://www.igm.org.il/home_page.asp
x?page=igm_page_wanted

דרושים: ארגון המורים



קליטת עובד הוראה–מקוון תיק פתיחת 
פורטל עובדי הוראה

קליטה

השתלבות

http://poh.education.gov.il/MerhavMinhali/HachsharaHitmachutKnisaLe

horaa/Pages/klitatovh.aspx

https://www.youtube.com/watch?v=q9u1-4YSOYc


http://www.edu-negev.gov.il/ovkk.htm?7

קליטה

השתלבות

http://www.edu-negev.gov.il/ovkk.htm?7


'אופק חדש,'רפורמת 

'לתמורהעוז 'רפורמת 

הצטרפות למוסד חינוכי מוכר  קליטה

השתלבות

http://poh.education.gov.il/MerhavMinhali/OfekChadashOzLetmura/

Pages/HitztarfutOzLetmura.aspx

ט"תשע

http://poh.education.gov.il/MerhavMinhali/OfekHadash/Pages/DerugOfekChadash.aspx

http://poh.education.gov.il/SiteAssets/oz_litmura_tashat.pdf
http://poh.education.gov.il/MerhavMinhali/OfekHadash/Pages/DerugOfekChadash.aspx


לארגון מקצועיהצטרפות 

ארגון המורים

הסתדרות המורים

קליטה

השתלבות



מהחובות הלימודיים לשנים הקודמות80%או , תעודת הוראה•

...נכנסים להוראה, לסיכום

ארגון מוכר/במוסד, (תחום וגיל)בהתאם להכשרה : שיבוץ במשרת הוראה •

ב"חט7, יסודי8-באופק חדש ש"ש12:  לפחות משרה 1/3היקף המשרה •
עוז לתמורה ש"ש13.5•
•

הצטרפות לארגון מקצועי•

מיד עם תחילת ההוראה, מפגשים שבועיים קבועים,ת מלווה/חונך•

פתיחת תיק במשרד החינוך•

(3+3או , ברציפות) ל"חודשי עבודה באותה שנה6לפחות •

דצמבר20הרישום אפשרי עד –סדנת התמחות •

קליטה
השתלבות

הסדנאלמלא בדייקנות בתחילת –טופס מקוון כניסה להתמחות •

הצטרפות לקרן השתלמות•



מפקח על ההתמחות וכניסה להוראה

eldarz@education/gov/ilזאב אלדר

בתי ספר–מחוזית מדריכה 

doritsimon@gmail.comסימון     דורית ר "ד

052-2243670

בעלי תפקידים במחוז

!תודה רבה

גננות–מדריכה מחוזית 

054-4297491גלפראנה 


