
לקראת שנת 
ההתמחות  

פ"תש–בהוראה 

הדואג לשנים , הדואג לימים זורע חיטים"

"הדואג לדורות מחנך אנשים, נוטע עצים

(אק'יאנוש קורצ)



?התמחות לשם מה

בהם הרקע העיוני אינו מספיק על מנת לעסוק  התמחות נדרשת בדרך כלל במקצועות

.התואר האקדמיהבאה לאחר השלמת, ויש צורך בתקופת עבודה מעשית, במקצוע

על מנת , וניסיוןותקבהדרכת איש מקצוע בעל, העובר תקופת הכשרהעובדהואמתמחה

.לקבל רישיון הנדרש על פי דין לעיסוק במקצוע מסוים

הכשרה                           התמחות                      פיתוח מקצועי



?מה כוללת שנת ההתמחות בהוראה

אליו הוכשרת, במקצוע ההוראה, (מינימום)עבודה בשליש משרה •

מפגש שבועי בן שעה עם מורה חונך בבית הספר•

ש"ש60–מכללה להוראה/השתתפות בסדנת התמחות באוניברסיטה•

עמידה בהצלחה בהערכות שנת ההתמחות•

:במהלך שנת ההוראה•

רכז /י המורה החונך"בשיעורי המתמחה ע( לפחות)ארבע צפיות -
מקצוע

שתי הערכות לאחר צפיות בשיעורי המתמחה המתבצעות על ידי חונך -
:ומנהל

2020ינואר –הערכה מעצבת -

2020יוני –הערכה מסכמת והמלצה לרשיון הוראה -



דרישות שנת ההתמחות מבית  
:מסגרת העבודה/הספר

עבודה במסגרת המוכרת להתמחות•

עבודה בשליש משרה לפחות•

עבודה בשעת תקן  •

לפחות חצי שנה ברצף–משך ההתמחות •

(אין התנדבות בהתמחות)עבודה בשכר •

מינוי מורה חונך•

ת לאחר  /ראו דף דרישות שנת התמחות לשיחה עם המנהל*

הודעת קבלה לעבודה



המלצות לאופי העבודה  
בשנת ההתמחות

:הקלו על עצמכם

בחרו לעבוד בפחות ממשרה מלאה•

למדו מספר מצומצם של כיתות•

למדו את מקצוע ההוראה אליו הוכשרתם•

,  רגיל, ר"מב–למדו מגוון של כיתות •

...נחשון

חישבו על החלטתכם האם לחנך כיתה •



?מה כעת, יש לי עבודה העומדת בדרישות ההתמחות

:האתר שמלווה אותך בשנת ההתמחות–קל 'אתר הסטאז•

https://stagkal.co.il/

:הרשמה לסדנת התמחות באוניברסיטה•

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

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


?היכן ואיך מחפשים...עוד אין לי עבודה

?מתי מתחילים לחפש•

...מרץ והלאה

?למי פונים•

/  אתרי רשתות חינוך/הסתדרות המורים/ארגון המורים,  לוח דרושים משרד החינוך: באינטרנט•

https://education.huji.ac.il/teacher_training_jobsס לחינוך באוניברסיטה  "אתר בה

מורים/מנהלים/קשר עם מפקחים בתחום הדעת •

מרצים בתחום הדעת באוניברסיטה/מורים•

הכרות וקשרים•

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


?איך מתארגנים לתהליך חיפוש העבודה

כתיבת קורות חיים 

קורות חיים דוגמאות: דגמים שונים לכתיבת קורות חיים-באינטרנט 

:דגשים

מהסוף להתחלה–נסיון תעסוקתי –כתיבת קורות חיים -

להדגיש היבטים הרלוונטיים לחינוך והוראה-

שלושה משפטים  -בשליחת קורות חיים מומלץ לכתוב שניים-

...מי אני ומה אני מחפש: אישיים



?איך מתארגנים לראיון העבודה

:רכז מקצוע/הכנה לראיון עבודה עם מנהל

הצגה עצמית במספר משפטים-

מדוע בחרתי להיות מורה-

...החזון שלי...איזה מן מורה אני חולם להיות-

...חוזקות שלי לתפקיד המורה ואתגרים שאני מאמין שיהיו לי-



כלעלההתמחותשנת
...ברשתתשובהשאלה

אתר יחידת התמחות וכניסה להוראה האוניברסיטה  •

:העברית

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

nit_courses1

:אתר אגף התמחות וכניסה להוראה משרד החינוך•

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNI

TS/Staj

האתר שילווה אותך בשנת -קל 'אתר הסטאז

:ההתמחות

https://stagkal.co.il/

https://education.huji.ac.il/teaching_entrance_unit_courses1
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Staj
https://stagkal.co.il/


לרשתוכם בכל שאלה ועניין  
לקראת תחילתו של המסע  

...בנתיבי החינוך וההוראה

עירית שריג

ראשת יחידת כניסה להוראה  

האוניברסיטה העברית בירושלים 

054-6624858

Sarig.irit@gmail.com

mailto:Sarig.irit@gmail.com

