מדינת ישראל
משרד החינוך
מינהל עובדי הוראה
אגף התמחות וכניסה
להוראה

איגרת
לבוגרות ולבוגרי שנת
ההתמחות בהוראה

שלום וברכה,
הנכן.ם נמצאות .ים עתה בסיומה של שנת ההתמחות בהוראה .שנה זו הייתה שנה מיוחדת במינה ,וזו הזדמנות לומר תודה על עשייה
חינוכית חשובה ומשמעותית .שנה שבה יחד עם כלל מערכת החינוך בישראל ,התמודדתן.ם עם מצבים מורכבים של אי וודאות
והצלחתן.ם לייצר וודאות ,ביטחון וקשר עם התלמידות והתלמידים שלכן.ם .בשנה זו התוודעתן.ם גם למורכבות מקצוע ההוראה והחינוך
ולחשיבותו הרבה .בשנה זו הייתן.ם שותפות .ים לתהליכי תמיכה והערכה ,שסייעו לכן.ם בכניסתכן.ם למקצוע ההוראה.
כל אחת ואחד מכן.ם חשובות.ים לנו מאד ונשמח שתמשיכו ותתמידו במערכת החינוך עוד שנים רבות ותקדמו את החינוך בישראל.
להלן מידע א ודות הרישיון לעיסוק בהוראה ואודות המשך הפיתוח המקצועי במערכת החינוך ,בשנה שלאחר ההתמחות בהוראה.
 .1קבלת רישיון לעיסוק בהוראה
עם סיום תהליך ההערכה המסכמת עליכן.ם להדפיס לעצמכן .ם את המכתב עם תוצאת ההערכה מפורטל עו"ה (הפקת המכתב).
מי שזקוקות.ים לשנת התמחות נוספת ,יכולות .ים להשתבץ להוראה בשנת הלימודים הבאה לאחר שיעבירו לאגף אישור רישום לסדנת
התמחות ותעודת זהות של מורה חונכ.ת.
לעומדות .ים בהצלחה בשנת ההתמחות ,יצורף למכתב" :טופס בקשה להענקת רישיון".
לקבלת רישיון יש להגיש את המסמכים הללו לגב' מירב פירו -יצחקי מאגף כ"א בהוראה ,בכתובת מייל:
meravpi@education.gov.il





זכאות תואר אקדמ י
זכאות לתעודת הוראה
העתק המכתב המאשר הצלחה בשנת ההתמחות
אישור סיום לימודים בסדנת הסטאז' חתום על ידי המוסד האקדמי
 .2פיתוח מקצועי חובה לעובדי הוראה חדשים

בשנה שלאחר ההתמחות ,חלקכן.ם תהיו מועמדות.ים לקביעות.
בשנה זו ,עליכן.ם להירשם לקורס חובה לעובדי.ות הוראה חדשות .ים באחת המכללות לחינוך או האוניברסיטאות .קורס זה נבנה
במיוחד עבורכן .ם ,עובדי.ות הוראה חדשות.ים ,והוא יסייע לכן.ם לבסס את עבודתכן.ם בראשית דרככן .ם בהוראה .הקורס מוכר לקידום
במתווה הפיתוח המקצועי ,מזכה ב  30שעות .ומיועד רק למי שעוסק.ת בהוראה באותה השנה.
לבד מקורס המורה החדש.ה תוכלו להשתלב בקורס נוסף ,שתבחרו יחד עם המנהל.ת או המפקח.ת בהיקף של  30שעות.
בביה"ס ,תמשיכו לקבל לווי מקצועי אישי של "מורה מלווה" מתחום הדעת שלכן .ם ,בהיקף של  20שעות.
על המנהל.ת או המפקח.ת למנות את המלווה.
בהצלחה רבה בהמשך הדרך

