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التخصصسنةحنو
...أسئلَة واستفسارات

...(Chat)مدعوون للكتابة يف الدردشة •



نتحدثسوفعن ماذا
؟اليوم

؟(اجست)ما هو التخصص يف التعليم •

من الذي يستطيع البدء يف سنة •
التخصص السنة القادمة؟

ما هي واجبات سنة التخصص يف •
التعليم؟

يفالتخصصلسنةكيف نستعد•
؟التعليم

كيف نبحث عن عمل؟•



هو التخصصما 
التعليم؟يف 



...ة/معلمإىل ة /من طالب

التطوير المهني التخصصلتأهي



التعليم؟يف التخصص ما الذي تتضمنه سنة 

: ادمدرسةيف

مستقلبشكل البحث عن عمل عليكم –يف مدرسة ة /كمعلمالعمل 

يف املدرسة( مرافق)معلم متعهد مع شخصي، حمدد ومستمر ملدة ساعة عقد لقاء اسبوعي•

وتغذية مرتدة وتقييم من قبل املعلم املتعهد واملديرمشاهدة حصص •

:خارج ادمدرسة

ساعات بعد الظهر يف اجلامعةساعة سنويا يف 60–ستاجورشة -التخصص يف التعليمورشة يف املشاركة 

ول  اللقب االبشرط أن يكون لديك درجة )استحقاق رخصة التعليم منوط بالنجاح مبتطلبات ورشة التخصص 
(وشهادة التدريس



التخصص؟من ميكنه بدء سنة 

:الطالب الذين أكملوا

سنة دراسية واحدة على األقل يف شهادة تدريس✓

دريسكل متطلبات التطبيقات العملية يف شهادة الت✓

على األقل فصل واحد يف اللقب االول✓

كن بدون اكمال هذه الشروط ولالستاجيفالبدءمن املمكن
مبوافقة استثنائية من قبل وزارة الرتبية



التخصص يف التعليم؟ما هي متطلبات سنة 

أشهر كاملة يف نفس السنة6العمل دمدة -التخصصمدة ✓

، يف جمال التخصص(على االقل)وظيفة العمل يف ثلث ✓

يف ادمدرسة( مرافق)عقد لقاء اسبوعي شخصي، حمدد ومستمر دمدة ساعة مع معلم متعهد ✓

انهاء بنجاح مجيع التقييمات ادمطلوبة بسنة التخصص –التقييم والتغذية ادمرتدة ✓

ساعة سنويا يف ساعات بعد الظهر 60–ستاجورشة -ادمشاركة يف ورشة التخصص يف التعليم✓

يف اجلامعة



ماذا يعني ذلك؟-العمل في ثلث وظيفة 
في المدارس الثانوية–عوز لتمورا 

%100%70%50%33.75نسبة الوظيفة

8121824الساعات الوجاهية

234.56الساعات الفردية

3.557.510ساعات المكوث

13.5203040العدد النهائي للساعات



ماذا يعين ذلك؟-العمل يف ثلث وظيفة 
افق جديد يف ادمدراس االبتدائية واالعدادية

%100%70%50.%33نسبة الوظيفة

8131826-7الساعات الوجاهية

2245الساعات الفردية

3335-2ساعات المكوث 

12182536العدد النهائي للساعات



قييم نعين بسريورة التغذية ادمرتدة والتماذا 
التخصص؟يف سنة 

احلصص يف ( على األقل)أربع مشاهدات -
مركز / (املرافق)املعلم املتعهد من قبل التعليمية 

املوضوع

مية يف احلصص التعلي( على األقل)مشاهدتني-
مدير املدرسةمن قبل 

(نييف شهر كانون الثا) تقييم نصف سنوي -

(خالل شهر أيار)نهائيتقييم-



وظيفة؟وجدتم هل 
ليكم  التخصص، عمن أجل تلبية متطلبات سنة 

:المديرمع التأكد 

قائمة األطر متواجدة يف  )او اطار معرتف به لسنة التخصص / مدرسة•
( موقع التخصص يف الوزارة

ب  أشهر كاملة يف نفس السنة، حبجم الوظيفة ادمطلو6العمل دمدة •
للتخصص

التخصص، يف جمال (على االقل)العمل يف ثلث وظيفة •

(תקן)العمل ضمن ساعات رمسية •

به عمل بدون اجر ال يعرتف. العمل بالتدريس يف سنة التخصص بأجرة•
.اجلهة اليت تدفع هي الوزارة او ادمشغل. بتاتا كمتخصص

ادمدير هو الذي ادمسؤول عن اختيار معلم متعهد للمتخصص•

الرتبية  وزارة –فيديو لقسم التخصص والدخول اىل التدريس •
https://www.youtube.com/watch?v=r3RZMc

KZVck&feature=youtu.be

بدأ يف  التسجيل سوف ي-عليكم التسجيل لورشة التخصص يف اجلامعة•
شهر أيار واللقاء األول لورشة التخصص سوف يبدأ يف شهر اب

https://www.youtube.com/watch?v=r3RZMcKZVck&feature=youtu.be


التخصص من اجل الفحص مع مدير ادمدرسةمتطلبات سنة 
:(בהוראהמתמחים)التدريسيفمتخصصني–حتميل النموذج من موقع اجلامعة 

خصص متطلبات سنة الت–ن /انتظاركماجلامعة العربية، يف -(מתמחים בהוראה)متخصصني يف التدريس موقع على •
من اجل فحصها مع مدير ادمدرسة

https://education.huji.ac.il/teaching_entrance_unit_courses1



عليه خالل وبعد ما الذي أحصل 
?صالتخصسنة 

من التخصص الدعم ادمهين والعاطفي طوال سنة 
:خالل

يف ادمدرسةمعلم متعهد 

اجلامعةيف ستاجورشة 

ات استحقاق رخصة التعليم منوط بالنجاح مبتطلب
ب بشرط أن يكون لديك درجة اللق)ورشة التخصص 

(االول وشهادة التدريس



بعد الظهرتلقاءافي ةسنويساعة 60–في الجامعة ستاجورشة 

(دعم، تقوية، وتطوير مهين)املتخصصني تعلم مع الزمالء التخصص هو لقاء ورشة اهلدف من •

:متخصصني يف التعليم-التسجيل عن طريق موقع اجلامعة•

https://education.huji.ac.il/teaching_entrance_unit_courses1

مكان سكنكمالكلية القريبة من / يف اجلامعة ستاجميكنكم التسجيل لورشة •

20.8.2022يف الستاجلورشة اللقاء ألول سيعقد •

تخصص التخصص ان يسجل لورشة الويعتزم بدء سنة يف شهر اب من املستحسن أن أي شخص مل جيد وظيفة •
ويشارك يف اللقاء األول

https://education.huji.ac.il/teaching_entrance_unit_courses1


؟كيف نبدأ يف التحضري حنو سنة التخصص

نة  وفقا ملتطلبات س)عن عمل يف املدارس البحث -
:  مثل( التخصص

ما ال يقل عن ثلث الوظيفة-

التخصص بشهادة التدريسيف جمال -

األقلملدة ستة أشهر على -



نة كيف تبحث عن وظيفة يف س
التخصص؟

بوابة املوظفني التعليميةموقع -

نقابات  -مواقع مطلوب معلمني--
הסתדרות המורים  )املعلمني 

(וארגון המורים

اورط، عمال، ) املدارس مواقع-
(وغريهبرونكوفايس

شبكات التواصل االجتماعي-

أصدقاء ومعارف-

מערכת)التوظيفجهاز-
يف وزارة الرتبية(השמה



عن  للبحث (ההשמהמערכת)التوظيف زجها
(ادمدارس اليهوديةعمل يف 

لتدريس بني املرشحني لالذي يربط نظام تعيني املعلمني •
املدارسيف عاملواضيمركزي/ومديري املدارس

يعمل؟كيف -

لذين للمعلمني ااملديرون يدخلون ملف تعريف الوظيفة -
يبحثون عنهم

ية يقوم الطالب بإدخال ملف شخصي يتضمن سرية ذات-
ون العمل املطلوبة واملنطقة اجلغرافية اليت يريدوالوظيفة 

فيها

وهكذاالوظيفةمبالئمةةاملنظومتقوم... اهلذوفقا-
ومدير املدرسة التواصل مع بعضانتمتستطيعون



للبحث ( מערכת ההשמה)جهاز التوظيف 
التسجيل -عن عمل يف ادمدارس اليهودية

...  مسبقا

ب من أجل الدخول إىل نظام التوظيف بوزارة الرتبية والتعليم، جي•
سيتم ي اكسيل الذعلى الطالب يف اجلامعات التسجيل املسبق مللف 

إرساله إليك

مل يف التسجيل يف امللف يهدف إىل احلصول على املوافقة على الع•
תעודת יושר-النزاهةشهادة –جهاز الرتبية 

•

مع  18:00متام الساعة 28.2.2022سوف يعقد لقاء يف تاريخ •
م دعوةسيتم ارسال اليك. مندوبي وزارة الرتبية عن منظومة التوظيف



على وظيفة، ماذا اآلن؟حصلت 

/https://stagkal.co.ilالذي يرافقكم خالل سنة التخصص( קל'סטאז)الستاجكالموقع •

التسجيل يف وزارة الرتبية وفتح ملف معلم–الستاجكالاحملطة األوىل يف موقع 

تصريح  : ةعلى تصريح عن الدراسة للقب األول وشهادة التدريس، عليكم التوجه ملوقع اجلامعواحلصولاملعلمملففتحمن اجل
:האוניברסיטה העברית-אישור על לימודים תעודת הוראה )اجلامعة العربية –على الدراسة لشهادة التدريس 

https://education.huji.ac.il/students_teacher_training_finalize

سكرترية قسم شهادات التدريس–العزارةمريمالتوجه للسيدةتستطيعون



-פורטל עובדי הוראה –לקראת שנת ההתמחות 
–بوابة لتدريس المعلمين –نحو سنة التخصص 

:المراجع والروابط

פורטל עובדי הוראה–משרות למתמחים ולסטודנטים להוראה 

https://poh.education.gov.il/merhavminhali/hachsharahitmachutknisalehoraa/teachingjobs/pages/teachingjobs.aspx

:פורטל עובדי הוראה–פתיחת תיק עובד הוראה במשרד החינוך 

https://poh.education.gov.il/merhavminhali/hachsharahitmachutknisalehoraa/pages/klitatovh.aspx

:מחשבון הדמיית שכר משרד החינוך/סימולציית שכר•

https://poh.education.gov.il/MerhavMinhali/SacharleovdeiMedina/Pages/mechashbon-sachar.aspx

:רפורמת עוז לתמורה•

https://poh.education.gov.il/MerhavMinhali/wage-agreement/oz-litmura/Pages/main-oz-letmura.aspx

:רפורמת אופק חדש•

https://poh.education.gov.il/MerhavMinhali/wage-agreement/ofek-hadash/Pages/main-ofek-hadash.aspx

בפורטל עובדי הוראהועודועוד •

https://poh.education.gov.il/merhavminhali/hachsharahitmachutknisalehoraa/pages/klitatovh.aspx

https://poh.education.gov.il/MerhavMinhali/wage-agreement/oz-litmura/Pages/main-oz-letmura.aspx
https://poh.education.gov.il/MerhavMinhali/wage-agreement/ofek-hadash/Pages/main-ofek-hadash.aspx


التشغيل والعمللألسئلة واإليضاحات المتعلقة بجوانب 

السيدة  : מדריכת כניסה להוראה במחוז ירושלים בבתי הספר בחברה היהודית–גליה נח ' גב•
:ادمدارس اليهوديةيف منطقة القدس يف الستاجمرشدة –غاليا نوح 

galia2626@gmail.com
:ספר במזרח ירושליםמדריכת כניסה להוראה בבתי –זידאן סמאח' גב•

القدس الشرقية-يف منطقة القدس يف ادمدارس العربيةالستاجمرشدة –السيدة مساح زيدان 

samahzeidan2009@gmail.com

mailto:galia2626@gmail.com
mailto:samahzeidan2009@gmail.com


عن ... في النهاية
ماذا تحدثنا اليوم؟

؟(اجست)ما هو التخصص يف التعليم •

من الذي يستطيع البدء يف سنة •
التخصص السنة القادمة؟

ما هي واجبات سنة التخصص يف •
التعليم؟

كيف نستعد لسنة التخصص يف•
التعليم؟

كيف نبحث عن عمل؟•



يسعدنا مشاركتكم يف 
حنو سنة -لقاءاتنا

التخصص

 19:15-18:00الساعاتبني 20.2.2022،االحديومذاتيةسريةلكتابةورشة•

 19:15-18:00الساعاتبني  22.2.2022،الثالثاءيومعململقابلةحتضريورشة•

19:15-18:00الساعاتبني 10.5.2022،الثالثاءيومالرتبيةوزارةممثليمعلقاء •

19:15-18:00الساعاتبني4.7.2022،االثننييوم"سبتمربمناالولحتى•



يف ادمدارسن /انتظاركميف 
واليوم أكثر من أي وقت 

...مضى

بالنجاح والتوفيق



...هناتبدأ من الرحلة هذه 

حنو بداية رحلتك يف عاملواستفسار سؤال كل لهناحنن

والتدريسالتعليم 
سريغعرييت

مركزة وحدة الدخول للتدريس يف اجلامعة العربية يف القدس

054-6624858
Sarig.irit@gmail.com

mailto:Sarig.irit@gmail.com


ما المطلوب مني؟–سنة التخصص التطوير المهني في 

ساعة يف السنة 60–التخصص يف اجلامعة ورشة •

ص بعد  سنة التخصإذا كنت قد بدأت معرتف بها لنقاط استحقاق للتطور املهين فقط –لتمورا إطارعوزيف -•
انهاء شهادة التدريس واللقب األول

غري معرتف بها لنقاط استحقاق-يف اطار افق جديد•

السنةيفساعة30-املدرسةيفاستكمال•

استحقاقنقاطعلىحتصلانتستطيعال التخصص يف سنة املشاركة يف استكماالت أخرى •



מערכת )جهاز التوظيف 
ء لقا-يف وزارة الرتبية(השמה

مع مندوبي الوزارة بتاريخ  
28.2.2022

19:00-18:00الساعة 

التعرف على مركز اخلدمة -
ومعلومات على الصعيد القطري

فتح  التعرف على بوابة املعلمني و-
ملف معلم

التوظيف  التعرف على مركز-
ومنظومة البحث عن وظيفة  

للمتخصصني  


