
 

 בית הספר לחינוך

 תל"מ -היחידה לכניסה וליווי בהוראה מחלקה/חוג:

 בתשפ"שנה"ל: 

 

 שלב א'  )היברידי(מלוים  –קורס מורים חונכים שם הקורס: 

 אריאלה זאביד"ר שם המרצה: 

 16.30בשעה  ב'יום 

 שעות  30היקף הקורס: 

 דרכי התקשרות : 

  ariela10@bezeqint.net -דוא"ל

  0545-440036טל' נייד : 

 

 ים או מלווים למורים חדשים.כמורים המשמשים כחונדרישות קדם: 

 סוג הקורס: מקוון

 נשאי הקורס:

 מהות החונכות. תפקיד החונך.היכרות  עם שנת חונכות.  – 1

 ושאילת שאלות. מבררשיח  –המורה החונך  – 2

 צפייה ומשובבתהליך החונכות.  מיומנויות תקשורת בינאישית - 3

 ארגוניים, מקצועיים ורגשיים., אתגרים מרכזיים וייחודיים –עולמם של המורים המתחילים  - 4

 .משוב והערכה – 5

 .דילמות ומתחים בעבודת החונך - 6

 .מיומנויות רפלקציה ותהליך פרידה  - 7

 

 הקורס:מטרות 

למערכת החינוך. ללוות  םעם כניסת למורות ומורים מתמחיםלפתח מערך תמיכה מקצועית, חברתית ורגשית 

את המתמחה בשנת ההתנסות בהוראה ב"תנאי אמת", לתמוך אישית ולתת ליווי מקצועי למתמחה בעיצוב 

זהותה הפרופסיונאלית. לטפח את יכולת המתמחה להתמודד עם קשיים ודילמות חינוכיות. לטפח את תרבות 

ת התמחות בהוראה. לנתח אירועים בשדה ההוראה. לתת מידע מסייע לקרא מורים מתחיליםהקליטה של 

 באמצעות מודלים וכלים שונים. בית הספרוסיטואציות במרחב 

 מבנה הקורס:

 יכלול מפגשי זום ומשימות בהתאם לנושא הנלמד.ו ,ברובואסינכרוני מקוון הקורס 

mailto:ariela10@bezeqint.net


 

 חובות המשתתפים:

 ך הקורס יתבקשומקצועי. לפיכך, במהל-הקורס מחייב את המשתתפים בנוכחות פעילה ובשיתוף אישי

 חלקן בעלות אופי יישומי בבית הספר במהלך החניכה והליווי וחלקן –הלומדים למלא משימות שונות 

 . רפלקטיבי-בעלות אופי עיוני, אישי, ומקצועי 

 :משימה למהלך הקורס ולסיומו

 . במשימת הסיום תתבקשו להגיש עבודה נושאת ציון, בעלת אופי יישומי ורפלקטיבי

והליווי לאורך  תתבסס על תיק החונך שיצרתם במהלך הלמידה, הכולל תיעוד של עבודת החניכההעבודה 

 השנה.

 .ולהגיש את עבודת הסיכוםוהשתתפות במפגשי זום משימות  80%כדי לקבל ציון עובר בקורס יש למלא 

 מסכמת:המשימה הרוט יפ

 מסכמת שני חלקים:הלמשימה 

 .החונכות/ליוויתיעוד מהלך  –הגשת תיק חונך  – 1

 עבודה רפלקטיבית על תהליך החניכה, וכתבו על פי ההנחיות הבאות: – 2

 

 עברו על תיק החונכות, על חומרי הקריאה ועל המשימות שביצעתם במהלך הקורס. א. 

  בחרו נושא אחד שהיה משמעותי עבורכם.ב. 

 כתבו בפירוט על אודות נושא זה. ג. 

 :בהתאם לנקודות הבאות תיאוריות ובמודלים שלמדתם במהלך הקורסבכתיבתכם השתמשו במושגים, ב   

 .תארו את הנושא שבחרתם  

 נושא זה?מדוע בחרתם ב  

 ח?כיצד יישמתם אותו בשט  

 שלכם או של המורה המתחיל בעקבות היישום בשטח?  ,האם התרחשה למידה חדשה 

  ע?אם כן, מהי? אם לא, מדו

 ו?תנהג אם תעמדו בעתיד בסיטואציה דומה, כיצד  

 ם?אילו כלים נוספים ניתן לאמץ לעבודתכם כחונכי  

 :כתיבה והגשהפורמט 

 .1.5; רווח: 12; גודל: Davidגופן 

 עמוד שער: נושא, שם ותעודת זהות.

 עמודים. 3היקף: עד 

 תנאי הגשה: סיום כל חובות הקורס.

 

 הזמנים שימסר במהלך הקורס. על פי לוח תיקיית "סיום"ללאתר המודל של הקורס, את העבודה יש להעלות 

 

 



 

 :מהלך הלימודים

 מקורות נושא שיעור

1 

17.1.22 

זום 
סינכרוני 

בין השעות 
 19-ל 16.30

תפקיד חונכת וחובות המתמחה, מבנה , התמחות מהי

 הסטאז'.

התשתית לזהות מקצועית של  - תפקיד החונכת

 "חונכת" והבנת מרכיבי התפקיד.

 ולממדי הערכה.חשיפה לטפסים קשורים לחונכות 

 (2010גוטרמן, ק' )

2 

14.2.22 

 זום

 סינכרוני

אתגרים  –עולמם של המורים המתחילים 

 .מקצועייםו ארגוניים, מרכזיים וייחודיים

 )הבן מנחם, ע' )לא ידוע

 (2006טי, ג' )

3 

28.2.22 

מקוון 
 אסינכרוני

 –שיח מברר ושאילת שאלות  –המורה החונך 

 לקראת הערכת אמצע – תצפית ומשוב

רייכנברג, ר' וזייגר ט'  ,לזובסקי, ר'

(2007( 

 

4 

14.3.22 

 זום

 סינכרוני

 Moir,A (2014) מיומנויות תקשורת בינאישית בתהליך החונכות

5 

28.3.22 

 מקוון
 אסינכרוני

בטים יה –עולמם של המורים המתחילים 

 רגשיים בכניסה להוראה

 )לא ידוע)הבן מנחם, ע' 

 (2006)טי, ג' 

6 

2.5.22 

 מקוון
 אסינכרוני

אתיקה  –דילמות ומתחים בעבודת החונך 

 מקצועית

 .) 2017)  'אייזנמן, ת-חלמיש

7  

23.5.22 

 זום

 סינכרוני

אגף התמחות וכניסה  - כלי הערכה הערכה ומשוב

 להוראה

8 

6.6.22 

 זום
 סינכרוני

 .) 2006יאלום, א' ולשץ', מ'.)  מיומנויות רפלקציה ותהליך פרידה
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