
למתמחים בהוראה
שלום וברכה,   

הנכם נמצאים עתה בסיומה של שנת ההתמחות בהוראה. בשנה זו התוודעתם למורכבות המקצוע ולחשיבותו הרבה. בשנה זו הייתם 
ועל  בהוראה  לעיסוק  הרישיון  על  מידע  להלן  ההוראה.  למקצוע  כניסתכם  בשלב  לכם  שסייעו  והערכה  תמיכה  לתהליכי  שותפים 

המשך הפיתוח המקצועי במערכת החינוך בשנה שלאחר ההתמחות בהוראה.

1. קבלת רישיון לעיסוק בהוראה
כדי לקבל את הרישיון לעיסוק בהוראה בסיום שנת ההתמחות עליכם לוודא שההערכה המסכמת המקוונת נערכה כראוי ונקלטה 

במשרד החינוך. לאחר סיום ההערכה הדפיסו לעצמכם את המכתב עם תוצאת ההערכה מהמערכת המקוונת. )הפקת המכתב( 
לעומדים בהצלחה בשנת ההתמחות יצורף למכתב: "טופס בקשה להענקת רישיון".

אנא עקבו אחר ההוראות בטופס. שימו לב, יש לצרף את המסמכים הבאים: 
זכאות לתואר אקדמי 	 
זכאות לתעודת הוראה	 
העתק המכתב המאשר הצלחה בשנת ההתמחות 	 
אישור סיום לימודים בסדנת הסטאז', חתום על ידי המוסד האקדמי	 

המסמכים יוגשו לגב' אריאלה ברק. כתובת: אגף כוח אדם בהוראה, בית התאומים – משרד החינוך, ירושלים 11919. טלפון לבירורים: 
arielaba@education.gov.il :02-5604744  דוא"ל

המשמעות המעשית של קבלת הרישיון לעיסוק בהוראה היא המעבר ממעמד של "מתמחה" למעמד של "עובד הוראה חדש".

2. פיתוח מקצועי חובה לעובדי הוראה חדשים
בשנה שלאחר ההתמחות עליכם להירשם לקורס חובה המיועד לעובדי הוראה חדשים, וכולל מפגשים קבוצתיים וליווי אישי. הקורס 

מיועד רק למי שעוסק בהוראה באותה השנה. 
היקף הקורס: 30 שעות – מוכר לקידום במתווה הפיתוח המקצועי. נוסף לקורס, כל מורה חדש מלווה על ידי "מורה מלווה" בהיקף 

של 20 שעות ליווי אישי. 
קורס זה הוא חובה לעובדי הוראה חדשים לצורך קידום בדרגות. יש לתאם עם המנהל/המפקח את בחירת המלווה. המלווה יכול 
להיות החונך משנת ההתמחות. עובד הוראה חדש המשתלב בהשתלמות מוסדית במסגרת נוספת לפיתוח מקצועי, על פי בקשת 

מנהל/מפקח, יוכרו לו עוד 30 שעות נוספות.  

מדינת ישראל 
משרד החינוך 

מינהל עובדי הוראה
אגף א׳ התמחות וכניסה להוראה 

איגרת למתמחים 
בהוראה לקראת 

שנת ההוראה 
הראשונה שלאחר 

ההתמחות

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Staj/Mitmahim/Harcha/nohal.htm
mailto:arielaba@education.gov.il


הירשמו לקורס באחת מהמכללות לחינוך או האוניברסיטאות.
המוסדות  שמות  מפורטים  שלהלן  בטבלה  באוניברסיטה.  או  במכללה  חדשים  למורים  הקורסים  רכז  אצל  ייעשה  לקורס  הרישום 

ושמות רכזי הקורסים. 

רשימת רכזי הקורסים למורים חדשים  – תשע"ט
כתובת אלקטרוניתמרכז/ת התוכנית וטלפון ניידמכללה / אוניברסיטה

shulamit@dyellin.ac.ilשולמית אלעד, 050-7548005דוד ילין

יערה שילה, 052-3468322 )כלל המקצועות(אפרתה – אמונה
ד"ר ורד אלימלך, 054-6625628 )באומנות(

yshilo@efrata.ac.il
Vered_elim@walla.com

taran@macam.ac.ilד"ר צילה ארן, 057-3141911מכללה ירושלים

שרית שוסהיים 052-5406812הרצוג
אלי ביטון, 050-3001946

sarits@herzog.ac.il
Elibiton5@gmail.com

kalirdy@gmail.comד”ר דוד קליר 052-3767048אוהלו

gurshlomit@walla.comשלומית גור, 052-6706084שאנן

Awad_y@netvision.net.ilיאסר עואד, 050-6850030סכנין

fariskeb@gmail.comד”ר פארס קבלאוי, 053-5433054אלקאסמי

saritl@gordon.ac.ilשרית גורלי- לינקר, 04-8590131גורדון

ורד לוריא, 052-3206003אורנים
איתן שוורץ, 050-6503913

Vered_l@oranim.ac.il
Eithan6@walla.co.il

y.kara@bezeqint.netסאוסן קרא, 052-5643936הערבית חיפה

zoharm@wincol.ac.ilזוהר מעיין, 052-2798537וינגייט

adilach18@gmail.comעדי לחיאני, 054-7227305בית רבקה

ד"ר רימונה כהן, 050-6570043מכללת בית ברל
ד"ר אסעד מחאג'נה, 050-6283418

rimona@gmail.com
mahajne@netvision.net.il

vardaz@macam.ac.ilד"ר ורדה צימרמן, 054-4962620גבעת ושינגטון

drori37@walla.comד"ר דרור חוברה, 052-3097533אורות ישראל –קמפוס רחובות

seliash@gmail.comשרה אליאש, 053-7281278אורות ישראל –קמפוס אלקנה

aam3005@gmail.comרחלי פלד, 054-4808963מכללת לוינסקי

Yael.ofarim@smkb.ac.ilד”ר יעל עופרים, 054-4994068סמינר הקיבוצים

Shvimer1@biu.013.net.ilליאת שווימר, 050-6324402תלפיות

Oarad02@gmail.comאורנה ערד, 054-7464522מכללת אחוה

etygueta@gmail.comד”ר אסתר גואטה, 054-9007244חמדת הדרום

kaplanp@bgu.ac.ilד”ר חיה קפלן, 052-3441022קיי

rachel.levinpeled@gmail.comד"ר רחלי לוין פלד, 052-2833239אונברסיטת חיפה

Orlym06@walla.co.ilד”ר אורלי מיכאל, 050-6241968אוניברסיטת בר אילן

nitza@technion.ac.ilד”ר ניצה ברנע 054-2265878הטכניון

hagitku@bgu.ac.ilחגית קופרשטיין, 050-4037139אוניברסיטת  בן גוריון

orli.mk@gmail.comאורלי מצר כהנא, 054-5655430האוניברסיטה העברית

nmanor@tauex.tau.ac.ilנגה מנור, 03-6406260אוניברסיטת תל אביב

zionaka@openu.ac.ilציונה כסיף, 052-2748268האוניברסיטה הפתוחה

estifa@education.gov.ilד”ר אסתי פיירסטיין, 054-4934981משרד החינוך




