
:נוספיםופרטיםלמידע

:יפתחו במכללת קיי הקורסים הבאיםא "תשפל "בשנה

חונכיםמוריםלהכשרתקורסים

,ה/יקרמורה

להיכנססקרנותלצדואמפתיההזדהותכמורגשותבךמעוררה/חדשמורהעםכשמפגש

.ה/שלוהמסוגלותתחושתאתלקדםרצוןבךמעוררה/חדשמורהעםכשמפגש,לעולמו

המורהשלוליווילנתינהרצוןבךמעורריםובחינוךבהוראהשצברתוהניסיוןהוותקאם

תהליכיעללהשפיעת/ומעוניין,מקצועיתוהתפתחותאתגרמחפשה/אתאם.החדש

.ות/חדשיםות/מוריםשלהקליטה

.קייבמכללתחונכיםלקורסלהצטרףת/מוזמןה/את

ומקצועיתאישיתוהעצמהפיתוחהמלווים/החונכיםות/למוריםמעניקהחניכהתהליך

.עתידימקצועילאופקוהזדמנותכאחד

ניתן לפנות לכרמלה או רינת מזכירות היחידה לכניסה להוראה במכללת קיי
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 סינכרוניים.אישלב מפגשים הקורס : ש"ש30מקוון ' אחונכים שלב קורס

.א"ל תשפ"הקורס מיועד למורים שיחנכו בפועל בשנה( בזום)וסינכרוניים

ויחנכו'אשלבאתשסיימולמיורקאךמיועדהקורסש"ש30:'בשלבחונכיםקורסי

.א"תשפל"בשנהזוהכשרהבמהלךגםבפועל

בושלב'אשלבחונךמורהתעודתתינתןש"ש60שלהכשרהבתום'.

הכשרתקורססיוםעלאישוריינתן('בלשלבממשיכיםשאינם)'אשלבהמסיימיםלכל

.ש"ש30שלחונכים

משתניםההכשרהומקוםהלימודימי.



?מלווה/יכול להיות מורה חונךמי 

מורים המועסקים במערכת החינוך ומופיעים במערכות המשרד.

 של ארבע שנים לפחות בהוראהוותק מורים בעלי.

 המלצה  וקיבלו החדשמורים מעולים מצוות בית הספר המשמשים דוגמה לדור המורים

.בית הספר למלא את התפקידת /ממנהל

מורים המלמדים בשכבת הגיל ואת תחום הדעת של המורה החדש.

 כחונכים או או משתתפים בהכשרה במקביל לעבודתם ,חונכיםמורים בוגרי הכשרת

.כמלווים

 בבית  ות /ות מנהלים/סגניאו ות /מנהליםמורים חונכים ומלווים אינם יכולים להיות

.הספר

 מחוזת /מנהלגמול חונכות כגמול שלישי מותנה באישור.

 בית הספרת /מנהלמורים שנבחרו על ידי.

חונכיםמוריםעלכללימידע

חונכיםמוריםבתפקידמכםנדרשמה

?ספרכםבביתמלוויםמוריםאוחונכיםלמוריםלהתמנותכדילעשותעליכםמה

לחונכיםכספיגמול

למלוויםכספיגמול

ח גמול החונכות משולב בהרכב השכר של  “אנו שמחים ליידע כי משנת הלימודים תשע

:הבאבתלוש השכר על פי המפתח ומשולם הרפורמותבשתי ,המורים החונכים

.לחניכת שלושה מתמחים7.2%-מתמחים ולחניכת שני 4.8%, לחניכת מתמחה2.4%

אפשר לחנוך עד שלושה מתמחים.

ורצון אמיתי להיות  " מוריםאלא לומדים להיות ,לא נולדים מורים“כי עולם המאמינה תפיסת 

רגשית וארגונית בתחילת עבודתו כמורה  ,שם בעבור המורה החדש ולתמוך בו מקצועית

:בבית ספרכם

אחריות לכל היבטי הקליטה של המתמחה בבית הספר.

מפגש שבועי שעתי הקבוע במערכת השעות.

צפייה בשיעורי המתמחה ומתן משוב מקצועי ומקדם.

הזמנת המתמחה לצפייה בשיעוריכם ולהזדמנויות למידה נוספות.

 באמצע השנה  הערכה מעצבת, המתמחהבתהליכי הערכת ת /המנהלשותפות עם

.בסיומהוהערכה מסכמת

 שאתם עומדים בתנאים לתפקיד המפורטים לעיללוודא.

ת ולברר אם יהיה מורה מתמחה או מורה חדש שילמד בבית הספר /לפנות למנהל

.ה/הבאה ותוכלו לחנוך אותובשנת הלימודים 

התפתחותכם המקצועית ,לתפקידת אם נכון מבחינת התאמתכם /לברר עם המנהל

.וצורכי בית הספר למנותכם לתפקיד

באמצעות המכללות או ומשולם שנתיותשעות ליווי  20התפקיד הוא עבורגמול 

.האוניברסיטאות


