
 לשימוש פנימי בלבד: -לצורכי משרד 

 _________________מספר טופס: 

 ___________התקבל בתאריך: ___
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 'אשלב  - השתלמות מורים חונכים -רישום טופס 

 :מכללת קיי - פ"אשנה"ל תש

 לא יתקבל: חלקיטופס  -הפרטים חובה 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
 

 תחום התמחות
 הראשון או שני תוארב

 סטטוס הוראה דרגה נוכחית שנות וותק בהוראה
 העסקה בתנאי

 אופק חדש רפורמת

 
 

 
 

 לא כן שנת שבתון עובד בפועל

 סמל מוסד כיתות הוראה מקצועות ההוראה שכבת הגיל בה אתה מלמד:

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

  
 
 

 

 בו אתה עובד יישוב המוסד בו אתה עובד שם המוסד

 
 

 

האם חנכת בעבר 
 מתמחה? )סטאז'ר(

האם ליוות בעבר 
 מורה חדש?

 האם אתה מבצע חניכה או ליווי השנה?
 במידה וכן, פרט האם אתה חונך מתמחה

 - מורה חדשמלווה או 
 המורים אותם אתה חונך או מלווה ומהי הכמות

או שאתה חונך האם המתמחה 
, עובד שאתה מלווההמורה 

באותו מוסד בו אתה עובד? 
 למטה את שם במידה ולא, פרט

 מוסדה

 לא כן לא כן

 כן, מתמחה
אני לא מבצע כלל חניכה  כמות:

 בפועל השנה

 לא כן

 כן, מורה חדש
 כמות:

 שם המוסד:

 : מספר קבוצות להשתלמות מורים חונכיםמכללת קיי מציעה 

ממות העובדים בביה"ס שבו מתקיימת החממה בלבד, ח ות בית ספריות המיועדות למוריםחממ, קבוצה נפרדת לגננות, ת במכללהקבוצה כללי
 בביה"ס או ביישוב בו מתקיימת החממה רק מי שעובד לב, נא לשים העובדים ביישוב שבו מתקיימת החממה בלבד. יישוביות המיועדות למורים

 אין ברישום זה משום מחויבות מצדינו לפתוח סדנאות ייעודיות.. שנים ומעלה 4רישום להשתלמות מחייבת וותק של . יכול לבקש ללמוד שם

 יש לבחור את הקבוצה המתאימה ביותר:

 חממות:

 נווה מדבר קסום-אל תל שבע כסייפה רהט מאשכלת

 איקראא לקייה רב תחומי לקייה ערערה בנגב שגב שלום חורה

 מכללת קיי:

 מקוון ב"ש גננות

 

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

 תשלום דמי הרישום מתבצע באופן מקוון בלבד ע"פ הסבר שישלח למייל האישי של כל משתלם 

  בלבדתשלום דמי הרישום הינה האחריות האישית של המשתלם 

 לא תאושר השתתפות בסדנה ללא תשלום מראש 

 מידע על מועד הפתיחה, המרצה והכיתה יישלח רק לנרשמים שהסדירו את התשלום 

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

 

 ט.ל.ח. לא יתקבל. חלקיפס יש למלא את כל הפרטים, טו .פקס אובמייל  את הטופס רישום יש לשלוח:

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

 'אשלב 


