
 

 

 בית הספר לחינוך

 היחידה לכניסה וליווי בהוראה :חוג/מחלקה

 תש"ףשנה"ל: 

 )מקוון( מלוות -מורות וגננות חונכות  שם הקורס:

 אליסיה דוידובסקי שם המרצה:

 00/ 1היקף הקורס )בש"ש ובנק"ז(:

  דרישות קדם:

 ות מלאה כמקובל בקורסים אקדמייםנוכח, 

 בדיקת הודעות ומסרים, 

  התחברות למערכתMOODLE ,במכללת אחווה 

  במפגשים )עמידה במשימות(,השתתפות פעילה 

 השתתפות בשני מפגשים פרונטאליים, 

 ים תוך זימון פריטי קריאה נוספיםהעמקת הקריאה בנושאים הנדונ, 

 עבודה מסכמת 

 מקוון :סוג הקורס

 נושאי הקורס:

 התמחות מהי/תפקיד חונכת וחובות המתמחה, מבנה הסטאז'. - 1

 התשתית לזהות מקצועית של "חונכת" והבנת מרכיבי התפקיד. - ד החונכתתפקי - 2

 .ההערכה למתמחות-כלי – 3

 .ועקרונות לכתיבת ההערכהכלים לתיעוד התצפיות בכיתה   – 4

 ניגוד או השלמה בתפקיד החונכת . -ה'הערכה' ו'התמיכה'  - 5

 גישות ומודלים בתקשורת לניהול שיח חונכות אפקטיבי. - 6

 מתמחה.-יחסי חונכת - 7

 לבניית מודל לחונכות מיטבית. -חזון החונכות   - 8

 מטרות הקורס:

פיתוח תפיסת תפקיד "חונך"/"מלווה" ומשמעותו בתהליכי הקליטה וההשתלבותה של עובדת ההוראה  - 1

 החדשה במערכת החינוך.

 המובנות מתוקף תפקידה. יצירת חוסן מקצועי של החונכת אל מול דילמות -2



 

 

בשלבי ההערכה מפגשי החונכות פיתוח יכולת להנחות שיח פדגוגי פורה ומעמיק  מותאם לצרכי החניכה   -3

 לאורך השנה.

תהליך ההערכה בשנת הסטאז' והכלי להערכת מתמחות, מורכבות ההערכה  –הכשרה להערכת מתמחות  - 4

 בתהליך החניכה ופיתוח מיומנויות הערכה מיטביות.

 

 

 

 מבנה הקורס:

 שש כל אחד במכללה . 5מפגשים מקוונים ושני מפגשים פרונטליים מרוכזים  6 -מס יהיה מורכב הקור 

 נה חשופות לסרטונים, מאמרים עליהם נפתח דיון וניתוח הישים המקווונים המשתתפות בקורס תבמפג

 מעמיק ומלמד.

  .ניתוח טקסטים מתיעוד שיח החונכות והליווי 

 חובות המשתלמת:

 בל בקורסים אקדמיים. נוכחות מלאה כמקו 

  בדיקת הודעות ומסרים לפני כל מפגש. 

 ון פריטי קריאה נוספיםהעמקת הקריאה בנושאים הנדונים תוך זימ 

 .ביצוע משימות תקופתיות 

 

 

 משקל באחוזים להערכה קריטריונים

העבודה כוללת את כל המרכיבים ,בהתאם 

 להנחיות וכתובה בצורה ברורה.

40 

נעשה שימוש בשפה . אהעבודה ממוקדת בנוש

 מקובלת ע"פ  הנושא.

15 

 15 ההסברים כתובים בצורה ברורה ועניינית

 15 עמידה בלוח זמנים.

 15 ביבליאוגרפיה

 

 

מהלך לימודים על פי נושאים ומפגשים ורשימות קריאה מפורטות )בחלוקה לחובה ולרשות(, תוך ציון 

  הפרקים/עמודים הרלוונטיים מתוך חומר הקריאה:



 

 

 מקורות נושא יעורש

התמחות מהי/תפקיד חונכת וחובות המתמחה,  1

 מבנה הסטאז'.

התשתית לזהות מקצועית של  - תפקיד החונכת

 "חונכת" והבנת מרכיבי התפקיד.

 (2010אבדור )

 אגף התמחות וכניסה להוראה ההערכה למתמחות-כלי 2

כלים לתיעוד התצפיות בכיתה ועקרונות לכתיבת  3

 ההערכה.

 התמחות וכניסה להוראהאגף 

 (2011אופנהיימר, א. )-שץ קשיים של מתמחים 4

ניגוד או השלמה בתפקיד  -ה'הערכה' ו'התמיכה'  5

 החונכת .

מרגולין, א., עזר, ח., זילברשטיין, מ. 

(2002.) 

גישות ומודלים בתקשורת לניהול שיח חונכות  6

 אפקטיבי.

 (2010אבדור, ש', ריינגולד, ר' וכפיר, ד' )

 (2015דניאלס, ש. ) מתמחה.-יחסי חונכת 7

 (.2005פרידמן, י. ) לבניית מודל לחונכות מיטבית. -חזון החונכות   8

 

 

 ביבליוגרפיה

 קריאת חובה

-13, עמ' 1-4ת ומשבר.  מעגל כיצד לסייע לסובבים אותך בזמן מצוקה רגשי עוצמת ההקשבה.(. 2015דניאלס, ש. )

 ת"א: הוצאת מטר.. 68

 : התפתחות הדיבור האנושי הבחירה בין דיבור מועיל לדיבור מכשיל. 2פרק  צופן הדיבור.(. 2010, ל. )וינבך

אביב: -תל. מורה נבוכים: חלונות להנחיית מורים(.  2008ברק, ל. )-לזרוביץ, ר., אורלנד-סטרהובסקי, ר., הרץ

 מכון מופ"ת.

 .137-162. 1כרך מ"ד, מספר  מגמות,ל.  (. הציפיות הארגוניות של המורה המתחי2005פרידמן, י. )

מכון מופ"ת:  עמ'  .בנתיב הכניסה להוראה .היות מורה: בנתיב הכניסה להוראה(. 2011אופנהיימר, א. )-שץ

183- 199. 

רטוריקה מול : רצף הכשרה והתפתחות מקצועית של מורים בישראל(. 2010אבדור, ש', ריינגולד, ר' וכפיר, ד' )

 . מכון מופ"ת165-148, עמ' 49. דפים, שגרה מעורפלת

קובץ רביעי  .מתמחים בסיפור סיפורים של מתמחים בהוראה(. 2008אופנהיימר, א' וזילברשטרום, ש' ) -שץ

 מחלקת הפרסומים משרד החינוך.

 קריאת רשות



 

 

 ' כפי שבאההתפתחות תפיסת תפקיד המורה אצל פרחי הוראה בשנה א(.  2011ברנר, ר., זלקוביץ, צ., טוקר, א. )

 , מכללת סמינר הקיבוצים.23-35, לידי ביטוי בכלים רפלקטיביים. החינוך וסביבתו

הוצאת הסתדרות המורים,  .70-85, 47פנים, (. המורה המתחיל והתכנית לקליטתו המוצלחת. 2009ריינגולד, ר. )

 הקרן לקידום מקצועי.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סטודנטים עם מוגבלות הזקוקים לנגישות מיוחדת בקורס זה, כגן התאמות שונות בדרכי למידה ובחינות, 

 עם המרצה מוקדם ככל שניתן כדי לדון באפשרויות הנגישות השונות הקיימות בקורס.מוזמנים ליצור קשר 

 בנוסף, מומלץ לפנות לצוות הייעוץ בדיקן הסטודנטים 

                                                            ,tmicha_limudit@achva.ac.ilיועצת המכללה : 

                                                             או  negishut@achva.ac.ilרכזת הנגישות : 

   psychology@achva.ac.ilפסיכולוגית המכללה 

 זכאות להתאמות בדרכי היבחנות וטיפול רגשי.כדי לבדוק 

mailto:tmicha_limudit@achva.ac.il
mailto:negishut@achva.ac.il
mailto:psychology@achva.ac.il


 

 

 )*(לו"ז ותכנים עיקריים: -המפגשים 

מס'  תכנים נושא תאריך מס'
 שעות

 שעות

התשתית לזהות מקצועית  - תפקיד החונכת 8.12.19  .1
 של "חונכת" והבנת מרכיבי התפקיד.

 
  ההערכה למתמחות-כלי

 
 כלים לתיעוד התצפיות בגן 
 ועקרונות לכתיבת ההערכה

 

 מזהות אישית לזהות מקצועית;
 תפיסת התפקיד, 

 בזיקה להגדרת התפקיד בספרות
 המקצועית.

 
 פרמטרים להערכת מתמחה בגי"ר;

 
ניתוח השלכות ההערכה על תפקיד 

 החונכת, על ציר הזמן בשנת ההתמחות.

5 20.30 -16.30 
 

מפגש 
פרונטאלי 

 במכללה

 מיפוי מאפיינים וצרכים של גננת חדשה 5.01.20  .2
 
 

כ'מפת דרכים'  -קשיים של חדשים 
 ---צרכים  ---וכהזדמנות: קשיים 

לסיפוק בחונכות.מיבנים   

3 18.45-16.30  

ניגוד או השלמה  -ה'הערכה' ו'התמיכה'   19.01.20  .3
  בתפקיד החונכת

 

דילמות בתפקיד החונכת על ציר 
התמיכה.  ---ההערכה   

3 18.45-16.30  

ניגוד או השלמה  -ה'הערכה' ו'התמיכה'  16.02.20  .4
  בתפקיד החונכת

 

דילמות בתפקיד החונכת על ציר 
התמיכה.  ---ההערכה   

3 
 

18.45-16.30  

גישות ומודלים בתקשורת לניהול שיח  15.03.20  .5
 חונכות אפקטיבי

 
 דילמה: 

 מיקוד ב'קושי' או בחוזקות' 
 בשיח הפנימי והחיצוני.

  
 
 סימולציות 

 
  המודל  הפרואקטיבי לניהול

כלים לגישה   תקשורת:
תקשורתית המובילה ליחסים 

רצויות  תוצאותעוצמתיים ול
אות חינוכית ואנושית, במצי

 .Win-Winבבחינת 
 

5 20.30 -16.30 
 

מפגש 
פרונטאלי 

 במכללה

 4חקר יחסי החונכות מתוך   מתחים ודילמות תוך תפקידיים בחונכות( 19.04.20  .6
 פרספקטיבות:

 הערכה; #   תמיכה 
 אוטונומיה; #   תלות 
 שיפוטיות; #   אמפטייה 
  גמישות; #  זמינות קבועה 

 

3 518.4-16.30  

 שבר במערכות יחסים -נקודות 3.05.20  .7
 חניכה; -חונכת
 צוות;-הורה, גננת -גננת 

 
 מתמחה-יחסי חונכת

 
שאלות ממקום אחר וכלים תקשורתיים 

 לפריצות דרך בסיטואציות משבריות.

3 18.45-16.30  

לבניית מודל לחונכות  -חזון החונכות   24.05.20  .8
 מיטבית 

בית קווים לבניית מודל חונכות מיט
 לגננות מתחילות על בסיס:

הליבה של החונכת בתפקידה-חקר ערכי  
 וכלים לבניית חזון החונכות האישי.

3 19.15-16.00  

 )*( ייתכנו שינויים.

 


