
 

 

 )לאחר התמחות(סדנת משאבי צמיחה בשנה הראשונה בהוראה 

 מכללת קיי: -שנה"ל תשפ"א  -מורים חדשים גננות ו

 שלום רב,

 ,גננת חדש/ה / בהוראה. כמורהאנו מברכים אותך לקראת סיום לימודיך ומאחלים לך הצלחה בכניסתך לשנה הראשונה 

כמפורט במסמך שקיבלת  - גניםהאשכול או ב את/ה זכאי/ת למערך ליווי הכולל סדנת עמיתים וליווי אישי בבית הספר

 ממשרד החינוך.

 וליווי קבוצתיים מפגשים כוללה חדשים, הוראה לעובדי המיועד חובה לקורס להירשם ךעלי ההתמחות, שלאחר בשנה

 .השנה באותה בהוראה שעוסק למי רק מיועד הקורס .אישי

 המקצועי. הפיתוח במתווה לקידום שעות, מוכר 30 הקורס: היקף
 עם מורה מלווה. ליווי שעות 20דיווח  החלק מחובת ההשתלמות הינ ,בנוסף

מורה ה בחירת המפקח/ת אתאו ת /המנהל עם לתאם יש בדרגות. קידום לצורך חדשים, הוראה לעובדי חובה הינו זה קורס

או  ת/לומדש שנים ומעלה, 4בעל/ת וותק של ההתמחות, או מורה  משנתת /החונך להיות ה/יכול המלווה מלווה.האו הגננת 

 בהשתלמות מקצועי, לפיתוח נוספת במסגרת המשתלב חדש הוראה עובד חונכים.מורים להכשרת  השתלמות ה/סיים

 שעות נוספות. 30עוד  עד לו יוכרו ,מפקחאו  בקשת מנהל פי על מוסדית

 רישום בממשק המורים המתחילים במשרד החינוך. לרישום - שיבוץ מקוון יש למלא טופס להשתלמותבמקביל לרישום 

טופס  מידע וטפסים   בהוראה ב'-גננות ומורים בשנים א' היחידה לכניסה להוראה  מכללת קיי לאתר  היכנסו

 .ם מתחיליםתיאום מורה/גננת מלווה למשתתפים בסדנת מורי

 במכללת קיי ייפתחו סדנאות בנושא: "משאבי צמיחה למורים חדשים". 

דגש על תהליך  ישגישה המאופיינת באוטונומיה, מכוונות עצמית, יוזמה ופרואקטיביות. בכל הסדנאות  המדגיש סדנהה

למידה מחוויות ומאירועים מקצועיים מהשדה באמצעות מחקר פעולה, למידה מהצלחות ועוד. הסדנאות מכוונות לבניית 

יתקיימו ביישובים ובבתי הספר  סדנאותהמקצועית. חלק מה הדרךבתחילת ולגננת הידע והמיומנויות הנדרשות למורה 

 בהם מתקיימות חממות.

 .09:00-11:30שעות ין הב שישיוביום  16:15-18:45בין השעות  ראשון עד חמישינאות בימים: בשנה זו תתקיימנה סד

 עקבו אחר ההודעות. - 2020 שנת או בתחילת דצמבר -הסדנאות תפתחנה בנובמבר 

 יימסר בהמשך. -מועד פתיחת הסדנאות בחממות  שימו לב, בחממות יתכנו שינויים בשעות הפעילות.

ע"פ  מקוון בלבדבאופן  תבצעמתשלום דמי הרישום  .ש"ח 65בדמי רישום בסך הקורס מתוקצב על ידי משרד החינוך וכרוך 

שר א תאול. בלבדהמשתלם  של האישית אחריותהינה התשלום דמי הרישום  .הסבר שישלח למייל האישי של כל משתלם

המרצה והכיתה יישלח רק לנרשמים שהסדירו את ידע על מועד הפתיחה, מ. השתתפות בסדנה ללא תשלום מראש

 .לם לבטל את הרישום מכל סיבה שהיאדמי הרישום לא יוחזרו בשום מקרה, גם אם יחליט המשת. התשלום

 

 במייל או פקס. יש למלא את כל הפרטים, טופס חלקי לא יתקבל. לשלוחאת הטופס רישום יש 

 Growth_Resource@kaye.ac.il| כתובת מייל:  08-6402880| טלפקס:  08-6402884/0לפרטים נוספים: טלפון: 

 משאבי צמיחה. -היכנסו לעמוד הפייסבוק שלנו 

 

 

 

 

 בברכת שנה מוצלחת והנאה מההוראה

 ד"ר חיה קפלן,

 בי צמיחהראש משא

 .יחידה ניסויית לכניסה להוראה
 

 

 



 

 

 - סדנת משאבי צמיחה בשנה הראשונה בהוראה -רישום טופס 

 :מכללת קיי - פ"אשנה"ל תש -מורים חדשים גננות ו

 :לא יתקבל חלקיטופס  - הפרטיםחובה למלא את 

 שם פרטי
 
 

 שם משפחה
 

 מספר ת.ז
 
 

 תאריך לידה
 

 כתובת מייל
 
 

 נקבה זכר מין

 נייד טלפון
 
 

 צפון דרום מקור ערבי יהודי לאום

מגורים או  כתובת
 משלוח דואר

 עיר
 

 רחוב
 

 מספר
 

 שבו שם המוסד
 נלמד התואר

 שם המוסד שבו
 הוראההתעודת נלמדה 

 התמחות בסטאז' במסלול שנת סיום הסטאז'
 שנות וותק בהוראה

 )לא כולל שנת סטאז'(

 
 

    

 סמל מוסד כיתות הוראה ההוראה ותמקצוע :ה מלמדשכבת הגיל בה את

 גיל רך / יסודי / חטיבת ביניים / על יסודי /
 חנ"מ / מתי"א / רבי גילאי / אחר פרט

  
 
 

 

 בו אתה עובד יישוב המוסד בו אתה עובד המוסדשם 

 
 

 

 העסקה בתנאי רפורמת
 אופק חדש

לשנת  תאריך תחילת העסקה
 01.09.2020תשפ"א החל מתאריך 

לשנת תשפ"א  תאריך סיום העסקה
 30.06.2021עד תאריך 

 מספר שעות שבועיות
 לשנת תשפ"א

    לא כן

 : מורים החדשיםהשתלמות ל מספר סדנאות ציעהמכללת קיי מ

לגננות,  בנוסף קיימות קבוצות נפרדות. 09:00-11:30ביום ו' בין השעות  קבוצהו 16:15-18:45ה' בין השעות -כלליות במכללה: בימים א' סדנאות
ממות יישוביות המיועדות חם בביה"ס שבו מתקיימת החממה בלבד והעובדי ות בית ספריות המיועדות למוריםלמורים בחינוך המיוחד, חממ סדנאות
 ט.ל.ח. אין ברישום זה משום מחויבות מצדינו לפתוח סדנאות ייעודיות. העובדים ביישוב שבו מתקיימת החממה בלבד. למורים

 .סדנאות כלליות במכללה או קבוצות ייחודיות או חממות המתאימה ביותר: סדנאיש לבחור את ה

 יש לסמן יותר מאפשרות אחת: - סדנאות כלליות במכללה

 ראשוןסדנא ביום 
16:15-18:45 

 שניסדנא ביום 
16:15-18:45 

 שלישיסדנא ביום 
16:15-18:45 

 רביעיסדנא ביום 
16:15-18:45 

 חמישיסדנא ביום 
16:15-18:45 

 שישיסדנא ביום 
09:00-11:30 

 :קבוצות ייחודיות

 גננות:

 שעובדות סדנא לגננות
 מחוץ לב"ש

 
 שני :יום

 16:15-18:45 שעות:

 שגב שלום:

חממה בשגב שלום 
למורים שעובדים בשגב 

  שלום בלבד
 רביעי :יום

 15:00-17:30 שעות:

 כסייפה:

חממה בכסייפה למורים 
  כסייפה בלבדבשעובדים 

 
 רביעי  :יום

 15:00-17:30 שעות:

 לקייה:

יה למורים יחממה בלק
 יה בלבדיעובדים בלקש
 

 ניש :יום
 15:00-17:30 שעות:

 רהט:

ברהט למורים  חממה
 שעובדים ברהט בלבד

 
 שני :יום

 15:30-18:00 שעות:

 רהט אלהוזייל:

אלהוזייל ברהט  חממה
למורים שעובדים 
 בביה"ס אלהוזייל 

 שני :יום בלבד
 18:00-15:30 שעות:

 חינוך מיוחד: 

סדנא למורים במסגרות 
במגזר  החינוך המיוחד

 בדואיה
 שני :יום

 16:00-18:45 שעות:

 חורה:

חממה במתנ"ס בחורה 
למורים שעובדים בחורה 

 בלבד
 חמישי  :יום

 15:00-17:30 שעות:

 אבו תלול: 

באבו  )אזורית( חממה
שעובדים  תלול למורים
 אבו תלולבאזור סובב 

 רביעי :יום
 15:00-17:30 שעות:

 ערערה בנגב:

בנגב חממה בערערה 
למורים שעובדים 

 בלבד בנגב בערערה
 רביעי :יום

 15:00-17:30 שעות:

 תל שבע:

 תל שבעחממה ב
תל למורים שעובדים ב

 בלבד שבע
 ראשון :יום

 15:00-17:30 שעות:

 קסום:-אל

 קסום-אלחממה ב
 עובדיםשלמורים 

 בלבד קסום-אלב
 שלישי :יום

 17:30-15:00 שעות:
 גננות:

סדנא לגננות שעובדות 
 בלבד בב"ש

 שני :יום
 18:45-16:15 שעות:

 חינוך מיוחד:
מסגרות בסדנא למורים 

 החינוך המיוחד
 רביעי :יום

 18:45-16:00 שעות:

 מורים ב"ש:
למורים  סדנא ייעודית

 בלבד שעובדים בב"ש
 שני :יום

 18:45-16:15 שעות:

 דימונה:
בדימונה חממה בפסגה 

 שעובדים בדימונה למורים
 רביעי :יום

 18:30-16:00 שעות:

 מצפה רמון:
 רמון מצפהחממה ב

במצפה למורים שעובדים 
 רביעי :יוםרמון 

 17:30-15:00 שעות:

 שבילים:
סדנא ייעודית למורים 

 השייכים לתוכנית שבילים
 חמישי :יום

 45:81-15:61 שעות:

 

  ש"ח 65בדמי רישום בסך הקורס מתוקצב על ידי משרד החינוך וכרוך 

  ע"פ הסבר שישלח למייל האישי של כל משתלם מקוון בלבדבאופן  תבצעמתשלום דמי הרישום 

  בלבדהמשתלם  של האישית אחריותהינה התשלום דמי הרישום 

 שר השתתפות בסדנה ללא תשלום מראשלא תאו 

  ,המרצה והכיתה יישלח רק לנרשמים שהסדירו את התשלוםמידע על מועד הפתיחה 

 אלם לבטל את הרישום מכל סיבה שהידמי הרישום לא יוחזרו בשום מקרה, גם אם יחליט המשת 

 

 ט.ל.ח. לא יתקבל. חלקייש למלא את כל הפרטים, טופס  .פקס אובמייל  ת הטופס רישום יש לשלוח:א

 Growth_Resource@kaye.ac.il: מייל| כתובת  08-6402880 :טלפקס | 08-6402884/0 :טלפון לפרטים נוספים:

 לשימוש פנימי בלבד: -לצורכי משרד 

 _________________מספר טופס: 

 ___________התקבל בתאריך: ___

 ____________הוקלד בתאריך: ___

 __________________חתימה: __


