
 שעות 30שעברו קורס בסיסי בהיקף  ומלוויםחונכים לשלב ב'  חונכיםקורס 

 תש"פ

 
 אוכלוסיית יעד

 
אשר השתתפו בקורס חונכים בסיסי ומעוניינים להעמיק הכשרתם בתחום מורים הקורס מיועד ל

ולמורים באופק חדש וכן  כחלק ממסלול העליה בדרגה שעות ומוכר 30החניכה. הקורס הינו בן 
 .עוז לתמורה, עולם ישן –אופק חדש שאינם ב

 טריונים וכישורים נדרשיםיקר

 תואר ראשון ותעודת הוראה

 חמש שנים בהוראהלפחות ותק של 

 התנסות בחונכות או בליווי

 תעודת סיום קורס חונכים בסיסי

 מבנה הקורס 
 

                           .                                         עם ציון שעות 30הקורס מקנה גמול של 

    . ושני מפגשים מתוקשבים שעות כל מפגש.  3 – מפגשים קבוצתיים 8 

 מטלת סיכום

הפעלת יוזמה לפיתוח תרבות קליטה למתמחים ולמורים חדשים באמצעות חונכות, ליווי 
 וקולוגיאליות של עמיתים.

 תעודה

 ו תעודת חונך מומחה/מלווה מומחההצלחה בלימודים ומטלות יקבלבוגרי הקורס אשר יעמדו ב

 מטרות

 לשם  כישורי הנחיה והדרכה והתאמתם לצרכי המתמחה ועובד ההוראה החדש ביסוס
 .התמקצעותו כאיש חינוך

  לטיפול בלקויי למידה וחינוך מיוחד הקניית כלים 

  ליצירת דיאלוג רפלקטיבי לשם תמיכה בהתפתחות מקצועית אוטונומית של המתמחה
 החדש. ועובד ההוראה

  פיתוח דרכי הערכה לשם הערכת המתמחה ועובד ההוראה החדש לקראת קבלת רישיון
 לעסוק בהוראה.

 פיתוח כלים להבניית תרבות קליטה ראויה בבית הספר ובמערכת החינוך. 

  לסינרגטיות ביניהן מערכתית ואישית ומציאת דרכים -כוללת  -פיתוח ראייה משולבת 

  מדרגות שונותיכולות אימון ותקשורת ביסוס 

 



 תוכנית הקורס

 שלבי התפתחות מקצועית של איש החינוך. 

 של חונך מקצועי פיתוח זהות מקצועית אישית 

 .פיתוח כישורי הנחייה מסוגים שונים והתאמתם לצרכי המתמחה ולצרכי המערכת 

 שיח רפלקטיבי ככלי להעצמת איש החינוך המתחיל. 

 התנסות דיאלוגית עם מתמחים.  

  מאפשרת קליטה, הסתגלות ומעבר לאוטונומיה מקצועיתהתרבות בית ספרית.   

בקורס ישולבו דרכי הנחיה מגוונים: התנסות סדנאית, למידה דרך סרטים, עיון במקורות 
 למידה מהשטח, תהליכים אימוניים ולמידה מהצלחותמרצי חוץ, ספרותיים, 

 הקורס בבר אילןמועדי 

 הקבוצה מועד שם המנחה

 רגיל 20:15 -17.30יום ב'  אהובה בודאי

 ו' חשון 4.11.19פתיחה: יום שני  

 מפגשים לאורך השנה 10יתקיימו 

 פרטים נוספים

  רכזת תחום מורים חונכים ומורים מלווים בבר אילן : גב' אהובה
 0544434194פלאפון: il.comahuva.boodai@gma  בודאי

 'סנאי, מתאמת היחידה ללימודי הוראה, סטאז' ופיתוח -אביטל ברקוביץ
 , 207snai@biu.ac.il-avital.berkovit( חדר 905מקצועי, בניין חינוך )

  שעות מענה טלפוני שעות קבלת קהל במזכירות

 'ה-ימים א' 11:30-14:00  א', ג'ימים 

 9:30-10:30 8:30-10:30  ימים ב', ה'

 13:30-14:30 יום ד' אין קבלת קהל

 03-5318442טלפון:   

 ?כיצד נרשמים
או : ahuva.boodai@gmail.com על מנת להרשם פנו בבקשה אל אהובה בודאי

 .0544434194בפלאפון 

שימו לב, הקורס ממומן על ידי משרד החינוך אך יש צורך בהרשמה מסודרת על  
 .מנת לקבל גמול

 .מהמפגשים וימסור עבודה 80%לפחות ב   הקורס יוכר לגמול למי שיהיה נוכח

 .ההרשמה ביחידה לפיתוח מקצועי תעשה במרוכז סמוך לפתיחת הקורס

 נשמח לראותכם בשנה הבאה , 
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 י מיכאלדר' אורל
 מנהלת היחידה למורים מתחילים

 
  

 


