
התמחות וכניסה להוראה
ירושלים   , האוניברסיטה העברית



...נעים להכיר
להוראהאגף התמחות וכניסה 

לפרטים ניתן להיכנס דרך האינטרנט לאתר ובו מידע רב

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


?כיצד משתבצים לעבודה

 תכניות הכשרת מורים  אחריות השיבוץ מוטלת על בוגרי
הרשמה וחיפוש משרות דרך אתר משרות פנויות ומועמדים להוראה

https://jobs.education.gov.il/
https://jobs.education.gov.il/


?  מה כוללת שנת ההתמחות
על החונכות ועל ההערכה  , על סדנא

הסדנא. כל מתמחה ישתתף בסדנת התמחות במוסד המכשיר לתעודת הוראה  ,
מי שמבקש  . ₪ 250לבוגרי המוסד אינה בתשלום אלא בדמי הרשמה בלבד בסך 

אך עליו יהיה לשלם דמי השתתפות בעלות קורס אקדמי   , יכול, ללמוד במוסד אחר

ועליו להיות  , את החונך יבחר מנהל בית הספר. כל מתמחה יהיה מלווה בחונך אישי
.  בוגר קורס חונכים

הערכה מעצבת  –הערכת אמצע . במהלך שנת ההתמחות יהיו שני שלבי הערכה
.  החונך והמתמחה בעצמו, המעריכים הם המנהל. הערכה מקוונת, והערכה סופית

רישיון עיסוק בהוראהיקבל , המסיים בהצלחה את ההערכה   .



...חיפוש עבודה ועל ההתמחות על 

 ניתן לעבוד ללא שכרהאם?

.כהתמחותעבודה ללא שכר לא תוכר 

במהלך שנת הוראה רצופה, יש לעבוד לפחות חצי שנה בהיקף של שליש משרה.

במי ניתן להיעזר?

.  למפקחים הרפרנטים והמדריכות, למנהלי בתי הספר, בפיקוח על בתי הספר והגנים

.בבעלי תפקידים באתר האגףרשימת בעלי תפקידים אלה נמצא 

האם ההתמחות מוכרת לוותק?

אך, להבראה ולמענק יובל, שנת ההתמחות מוכרת לצורך ותק לקביעות-" אופק חדש"ב

שנת ההתמחות מוכרת לכל סוגי הוות" עוז לתמורה"ב. אינה מוכרת לצורך ותק לקידום שכר

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Staj/AgafHitmahut/baaley_Tafkidim/


הרפורמות

 אופק חדש"על מי חל הסכם"?

או יעבוד בחינוך, כל מתמחה שישובץ בבית ספר יסודי רשמי או בחטיבת ביניים רשמית

באתר  עיינו , להרחבה, "אופק חדש"תנאי העסקתו ושכרו יהיו לפי הסכם  , הקדם יסודי

ההתמחות וכניסה להוראה מידע לסטודנטים לקראת התמחות

 עוז לתמורה"על מי חל הסכם"?

".עוז לתמורה"י רפורמת "תנאי העסקתו יהיו עפ, מתמחה שישובץ בחטיבה העליונה

 עוז לתמורה"ו" אופק חדש"מהו ההיקף המינימאלי הנדרש להתמחות במסגרת"?

באתר התמחות וכניסה  את טבלאות התפלגות המשרה תוכלו למצוא . שליש משרה

.להוראה

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Staj/Mitmahim/LIkratHitmahut/etmahotTsaad.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Staj/Mitmahim/LIkratHitmahut/etmahotTsaad.htm
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http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Staj/Mitmahim/LIkratHitmahut/etmahotTsaad.htm


הוראה באופן  תיק עובד פותחים ? מתחיליםכיצד 
מקוון

דרך פורטל עובדי הוראה, פתיחת תיק באופן מקוון
03-9298888: מוקד סיסמאות
03-6906600: מוקד תמיכה טכנית

https://edu.gov.il/sites/pohnet/HachsharaHitmachutKnisaLehoraa/Pages/klitatovh.aspx
https://edu.gov.il/sites/pohnet/HachsharaHitmachutKnisaLehoraa/Pages/klitatovh.aspx


חלומות ובהגשמת בהצלחה ובברכה בעמלכם 

החשש

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Staj/ThanimPedagogim/video/SipureyMitmachim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Staj/ThanimPedagogim/video/SipureyMitmachim.htm

