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 פתח דבר

 
 

מצד המגיעות אלינו פניות רבות אנו עדים לבהוראה,  במהלך הפעלת מערך ההתמחות
 סטאז'.-התמחות בהוראהם כמסגרת מאושרת לבה הלהכר ,גופים שונים

 
א שהמתמחים בהוראה יהוראה הל וכניסה גף התמחותאשל  תהמרכזישאיפה האמנם, 

פועלות יחד עם זאת,  בלבד. שעות תקן רשמיותמערכת החינוך בישתלבו בהוראה ב
 ינוך עצמה תכניות מפוקחות של הוראה לכל דבר, שלא במסגרת שעות התקן.מערכת החב
 

וועדת ההיגוי לנושא ההתמחות בהוראה גובשו בשל הנושא, לאחר בדיקה מעמיקה 
הדרישות המחייבות כל מסגרת הוראה, על מנת שתוכל להיות מוכרת כמסגרת מאושרת 

, מבחינת מורכבות לסטאז'. הדרישות מבטאות את רוח חובת ההתמחות בהוראה
  .)ב(1תשע/ העיסוק בהוראה על כל מרכיביו, בכפוף לחוזר מנכ"ל 

 
בחוברת שלפנינו מפורטות הדרישות המחייבות, לצד רשימה שמית של גופים שנבדקו 

. כל שיבוץ באחת מן המסגרות ג"עוהוכרו לצורך התמחות בהוראה בשנה"ל תש
במכללה או באוניברסיטה, בכפוף  המפורטות טעון אישור מקדים של רכז/ת הסטאז'

 לדפי מידע אלה.
 

 תוכר לצורך חובת התמחות בהוראה. לא  -העסקה במסגרת שאינה מופיעה בחוברת זו 
 

 

 נוך בברכת הצלחה בהוראה ובחי

                                                                                                              

 שרה זילברשטרוםד"ר 

 הוראהל וכניסה גף התמחותאמנהלת 
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 פרק ראשון
 
 
 

 הקריטריונים למסגרות מאושרות להתמחות: 
 

 ההוראה תהיה רק במסגרת מוסד חינוכי שיש לו סמל מוסד של משרד החינוך. .1

 , ולא סיוע לצד מורה בכיתה. כמורה ההוראה תהיה עבודת הוראה עצמאית .2

 של המועמד להתמחות.בהלימה לתחומי ההכשרה ראה יהיה השיבוץ להו .3

 .השיבוץ להוראה יהיה בחתימת מפקח או בחתימת המנהל של המוסד החינוכי .4

 ינוך גופני,מקצועי נדרשת בשיבוץ להוראת המקצועות הבאים: חמפקח חתימת  .5

 חינוך חברתי קהילתי.ואומנות  ,חינוך מיוחד, חינוך טכנולוגי, מחול, תיאטרון 

 .קבועיםתלמידים  15של לפחות  וראה תהיה לקבוצת לומדים קבועההה .6

 .21, ובחינוך המיוחד עד גיל 18עד גיל  3קבוצת הלומדים תהיה מגיל  .7

 ההוראה תהיה בשכר, כדין כל מורה חדש. .8

 , ביצוע, ניהול כיתה והערכת לומדים.ההוראה תכלול היבטים של תכנון .9

 בישיבות צוות ועוד.ישתתף ו ,המתמחה ישתלב כחלק מהסגל הבית ספרי .11

 . לי החונכות הנדרשים מכלל המתמחיםעל פי כל ,ההוראה תהיה מלווה בחונכות .11

  .בסדנת סטאז' הנדרשת מכלל המתמחיםההוראה תהיה מלווה בהשתתפות  .12

 .לגבי כלל המתמחים מסכמת כמקובלוהערכה מעצבת  כיההוראה תוערך בתהלי .13
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 בחינוך הקדם יסודי:דרכה ובה פיקוחאנשי קשר ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המפקחת
 הרפרנטית

המדריכה  משרד / נייד שם המחוז/כתובת דוא"ל
 וכתובתה

 "להמדריכה/דואנייד 

אורנה 
 ארדמן

 מחוז ירושלים

ornaer@education.gov.il 

12-5611648 
151-6283531 

 צביה בר שלום
 151-5936698 

zviabar@macam.ac.il  מנח"י לילי עמיר 

liliam@education.gov.il 

12-5611661 
152-3847182 

הניה 
 ברא"ס

 מחוז צפון

tion.gov.ilheniaba@educa 

14-6511153 
151-6282586 

סמדר בן 
 שיטרית

154-8153573 

Smadar65@bezeqint.net   

 ברוריה
 שחר

 מחוז חיפה

broriash@education.gov.il  
 

14-8632468 
151-6288981 

 

ברינה ס
 יזהר

 

157-6441317 

liran_ml@walla.co.il 

Liran@bezeqint.co.il 

חדווה 
 פוזננסקי

 מחוז מרכז

hedvapo@education.gov.il 

13-6896584 
151-6289198 

רחל 
 אוחיון

151-6513122 
rachel_ohayon@walla.com  

 מחוז ת"א חיה זוסמן

hayazu@education.gov.il 

13-6896298 
151-6282924 

שירית 
 טליס

050-4276627 

btalis@netvision.net.il   

דליה 
 סעדון

 מחוז דרום

.ILEDUCATION.GOVdaliasa@ 

18-6263171 
151-6282763 

הדסה 
 שאול שי

152-4565981 

ssy@gmail.comhada   

שושנה 
 וייס

 מוכר שאינו רשמי
reziwe@education.gov.il 

12-5613458 
151-6282382 

אורלי 
ברנדויין 

 חבצלת

151-2114625 

orlyhav@gmail.com   
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mailto:liliam@education.gov.il
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mailto:Smadar65@bezeqint.net
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mailto:broriash@education.gov.il
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mailto:liran_ml@walla.co.il
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mailto:Liran@bezeqint.co.il
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 :הרפרנטים במחוזות והמדריכות המחוזיות בחינוך היסודי והעל יסודי המפקחים

 
 

 
 
 
 

 
 

המפקח 
 הרפרנט

כתובת וטלפון  מדריכה טלפון המחוז/כתובת דוא"ל
 המדריכה/ודוא"ל

דיאנה 
 זדוף

 מחוז ירושלים

dianaza@education.gov.il 

12-5611473 
12-5865596 

יעל קנטי מגזר 
 יהודי

 
ד"ר יחיא חאגז'  

 ם-מזרח י
 

 יעל:
154-4677373 

avik99@bezeqint.net 
 יחיא:

154-7639528 

yahijzi@yahoo.com 
 

 מנח"י יסודי יפה דנון

yaffada@education.gov.il 

12-5611475 
151-6283169 

לינסיה 
 מצנר

 מנח"י על יסודי

linesyama@education.gov.il 

12-5611351 
151-6283172 

 מחוז צפון חיים לק

chaimla2@education.gov.il 

14-6511154 
151-6282317 

 רינה אפרים
 

152-2331751 

rinaro1@walla.co.il 

יצחק 
 אסולין

 מחוז חיפה

issacas@education.gov.il 

14-8632425 
151-6283454 

 151-5719456 אריאלה לבנברג

alevenberg@gmail.com 

שולמית 
 רותם

 מחוז מרכז

shulamitro@education.gov.il 

 נעמי פגיר 151-6283929
 

152-8138313 

neomi.pagir@gmail.com 

 מחוז תל אביב נילי נימני

niline@education.gov.il 

13-6896275 
151-6283381 

 152-4443885 מלי נוימן

noymanmali@gmail.com 

עליזה 
 כלפון

 מחוז דרום

alizaka@EDUCATION.GOV

.IL 

18-6263164 
151-6282938 

 154-4934981 אסתי פיירסטיין

STFA1@netvision.net.il 
 

אורלי 
 אביבי

 חינוך התיישבותי 

orlyha@education.gov.il 

 
13-6898824 

151-6225286 

 רותם גובר
 

 אורנה ברנזבורג

 רותם:
152-3234831 

ronagover@maaganm.co.il  

 אורנה:

rg@walla.comBranzbu  

מתמחים, מורים חדשים וחונכים  
 בני העדה האתיופית

talyel@education.gov.il  

 151-5768755 טלי אלבז 

talyel@education.gov.il  
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mailto:talyel@education.gov.il
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 בעלי התפקידים באגפי הגיל ובפיקוח המקצועי                              
 המשמשים כרפרנטים לנושא ההתמחות והליווי בתחומם

 נייד טל' במשרד האגף/התחום והדוא"ל הרפרנטים

 האגף לחינוך קדם יסודי ד"ר אסתר ברוקס
esterba@education.gov.il 

13-6896147 151-6288897 

 מלכה ודיסלבסקי
 

 האגף לחינוך יסודי
malkavi@education.gov.il 

12-5612875 151-6282518 
 

 האגף לחינוך על יסודי ד"ר צילה וייס
iltzilawe@education.gov. 

12-5613118 151-6282941 

 האגף לחינוך מיוחד ד"ר דליה טל
daliata@education.gov.il 

13-6896114 151-6282459 

 חינוך גופני עופר שמעוני
ofersh@education.gov.il 

13-6896132 151-6282173 

 מחול מפמ"ר  ד"ר נורית רון
nuritron@education.gov.il  

13-6896134 151-6282179 

 מחול יעל מירו
Mero5@netvision.net.il 

13-6896134 151-7626531 

 מפמ"ר אומנות סיגל ברקאי 
sigalba@education.gov.i 

12-5612887 151-6282129 

 מפת"ן ניר-רחל בר
rachelba@education.gov.il 

13-6896116 151-6283117 

 מ. יח' פדגוגית -תכנית קר"ב פנחס בוחבוט 
pinchasb@karev.org.il 

13-6713331 152-8611156 

 רות אלמליח 
 יהודית זעפרני

 על יסודי –חינוך מוכר שאנו רשמי 
ruthel@education.gov.il 

12-5613958 
 

 רות 154-4647397
 יהודית 12-5372581

 ל חברה ונוערמינה ד"ר מיקי גרניאק
mikiga@education.gov.il  

13-9251519 151-6282489 

 מינה חברה ונוער ד"ר יעל ברנהולץ
yaelbar@education.gov.il  

12-5612222 151-6283299 

 של"ח  מושיק  כהן
moshekco@education.gov.il 

12-5613196 151-6283195 

 מפמ"ר תיאטרון  אפי וישניצקי לוי 

effivi@education.gov.il 

12-5613595 151-6282652 

 חינוך טכנולוגי ד"ר מגדה גרוס
 Magdagr@education.gov.il   

 
13-6896157 

 

 
151-6282161 

 מפמ"ר מוסיקה ד"ר יעל שי 
musical@education.gov.il 

13-6896198 151-6283671 

 עינת קריצמן
 

 ב המוצרמפקחת אמנויות עיצו
einatkr@education.gov.il 

13-6896161 151-6283581 

 מפקחת תקשורת וקולנוע  דורית באלין
doritba@education.gov.il 

 151-6282396 

 מפקח טכנולוגיות תקשורת  יוסי בר דוד 
yosyba@education.gov.il 

12-5613321 151-6282154 

mailto:esterba@education.gov.il
mailto:esterba@education.gov.il
mailto:malkavi@education.gov.il
mailto:malkavi@education.gov.il
mailto:tzilawe@education.gov.il
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mailto:daliata@education.gov.il
mailto:daliata@education.gov.il
mailto:ofersh@education.gov.il
mailto:ofersh@education.gov.il
mailto:nuritron@education.gov.il
mailto:nuritron@education.gov.il
mailto:sigalba@education.gov.i
mailto:sigalba@education.gov.i
mailto:rachelba@education.gov.il
mailto:rachelba@education.gov.il
mailto:pinchasb@karev.org.il
mailto:pinchasb@karev.org.il
mailto:ruthel@education.gov.il
mailto:ruthel@education.gov.il
mailto:mikiga@education.gov.il
mailto:mikiga@education.gov.il
mailto:yaelbar@education.gov.il
mailto:yaelbar@education.gov.il
mailto:moshekco@education.gov.il
mailto:moshekco@education.gov.il
mailto:effivi@education.gov.il
mailto:effivi@education.gov.il
mailto:Magdagr@education.gov.il
mailto:musical@education.gov.il
mailto:musical@education.gov.il
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 פרק שני

 ארציתהרמה רשימת המסגרות המאושרות ב א.

 קרן קרב:   1.א. 

, חלות גם על כל מי שיועסק בקרן קרב. 5-ו 4בעמוד  עילכל הדרישות המחייבות ל

 ייחודיים למועסקים בהתמחות ע"י קרן קרב.עקרונות עבודה להלן  ,בנוסף

תכניות קרב המאושרות לצורך הכרה לסטאז' בבתי ספר הן רק בחברות  .1

 .      ע"בתששנה"ל שאושרו. להלן רשימת החברות המאושרות ל

מנהל היחידה הפדגוגית של תוכנית קרב ישמש כרפרנט/ית לנושא סטאז'  .2

 מטעם תוכנית קרב  במשרד החינוך.

מתמחים שכל  לפחות. משרה 1/3היקף המשרה הנדרש להתמחות הוא  .3

משרה ה 1/3כלל מ 61%ישובצו ל  ,קרב ןהיקף משרתם היא במסגרת קר

 .התמחות הראשיתלמסגרת ה חשבי, שיבבית ספר אחד

תחום העיסוק של המתמחה בבית הספר במסגרת שעורי קרב יהיה  .4

 .ובהלימה מלאה לתחום ההכשרה של

להגיש ו ביה"ס /תלהציג עצמו כמתמחה בפני מנהל באחריות המתמחה .5

 תוכנית לימודית שנתית.

 עשה במסגרת שיעור בית ספרי שיש בו : יההוראה ת .6

, תחום תוכן  מוגדר וקבוע מראש, ידים(תלמ 15קבוצת לומדים קבועה )לפחות 

 .ללומדים מתן הערכהו אחריות על הלמידה

 המתמחה יידרש להשתלבות ומעורבות בחיי בית הספר. .7

ההתמחות בתוכנית קרב תלווה, בנוסף למנהל/ת  ביה"ס ולמורה  .8

 החונך/כת, על ידי רכז/ת קרב/ או מנחה מקצועי מטעם קרב.

מנהל  –ובל בחוזר מנכ"ל. בנוסף ליו"ר צוות הערכה הבית ספרי יהיה כמק .9

או מפקח; חונך; וליתר המעריכים הרשומים בחוזר מנכ"ל, יצורף מלווה 

 או רכז/ת בית ספרי או מנחה מהתחום(. ימטעם תוכנית קרב )רכז/ת יישוב

ואפיוניו יופץ לכל הגורמים  חובותיו, זכויותיו -השיח אודות המתמחה  .11

 .בתוכנית קרב ובמשרד החינוך

הוראת אומנות או תיאטרון באמצעות קרן קרב, על המתמחה לקבל אישור ב .11

 לפני תחילת עבודתו. המקצועיהפיקוח 

 משרה.שליש המ ש"ש 2לצורך  ורק ,לבוגרות מחול בלבדמוכר  –גני ילדים במחול  .12
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 גע"תש–להתמחות בהוראה חברות מאושרות על ידי תכנית קרב

 חינוך מיוחדללחינוך רגיל ו 
 הערות תחום שם החברה

      

 מגזר ערבי אומנות תוכנית בית קרב  -קשת בענן 

 מגזר ערבי מוסיקה תוכנית בית קרב -מוסיקה  -בוסתאן אל חאן 

 מגזר ערבי תנועה ומחול תנועה בחברה

 מגזר ערבי תנועה טנוס רים-רים דכוואר

 מגזר ערבי תקשורת פוטו נאטור

 ערבי מגזר אוריינות סיפור ותאטרון בובות

   אומנות תחום בית קרב  -תחום אומנויות 

   קומיקס -אומנות  תקשורת אינטראקטיבית

   אוריינות תוכנית בית קרב -סיפורטרון 

   תיאטרון תאטרון בובות ענתות

   חברה  תוכנית בית קרב  -הבעות 

   טבע וסביבה מרכז חי )נחליאלי( בע"מ

   טבע וסביבה דעת הדרכות

   טבע וסביבה תוכנית בית קרב -לי חיים חקר בע

   טבע וסביבה תחום בית קרב  -טבע וסביבה 

   טבע וסביבה ינשוף הכל חי בע"מ

   מדעים ואלקטרוניקה קיטו מרום הדרכה טכנולוגיות בע"מ

   מדעים מגן דוד ירוק

   מדעים מדע ויצירה

   מדעים נוע דע בע"מ

   מדעים סיינס דמו בע"מ

   מוסיקה תחום בית קרב  -מוסיקה  תחום

   מחול מחולות -טל הללי 

   מחשבים הדרכה והטמעה תוכנה -אחאב בקר

   מחשבים טלרום פתרונות מיחשוב

   מחשבים תחום בית קרב  -תחום מחשבים 

   פיתוח חשיבה אשכולות חשיבה

   תיאטרון  תחום בית קרב -תחום תיאטרון 

   תנועה ומחול חום בית קרבת -תחום מחול ותנועה 

   תקשורת אפיקי תקשורת

   תקשורת תוכית בית קרב -תקשורת  -כנרת  משדרת  

   תקשורת דיגיטלית רשת ארכיטקט -אילן קורן

   תקשורת  אופקים חדשים

   תיאטרון  שמים לב

   אנגלית A.B.Cמכון 

   טבע ובעלי חיים  יעקב ארגנטרו -חי ילד 

   מדעים ריםרופאים צעי

      

 
 



 11 

 .  רשימת המסגרות המאושרות ברמה הארצית שלא באמצעות קרב  0א. 

חלק מן המסגרות המופיעות להלן מסומנות בכוכבית צהובה, שכן הן מסגרות שאושרו 

לשנת תשע"ב ונמצאות עדיין בבדיקה לקראת תשע"ג. מי שיקבל עבודה במסגרות אלה, 

לפנות לגב' בתיה מנדל, על מנת לוודא כי המסגרת  בטרם סיום הליך הבדיקה, מוזמן

 batyama@education.gov.ilאושרה גם לשנת תשע"ג. הדוא"ל של בתיה: 

 

 אתגרים 

 ברנקו וייס 

 הילה 

 ה"מניפ 

 מפתן 

 אומץ 

 מיל"ת 

  לבוגרי חינוך מיוחד -מיח"א 

  לבוגרי חינוך מיוחד -אלו"ט 

 אלוטף 

 שליש המשרה הנדרשמכלל  51%בהיקף של  . רקצהרונים של בתי ספר 

 משרד החינוך של  צהרונים בגני ילדים , כאשר הצהרון נמצא בהדרכה או בפיקוח 

 באישור ובחתימת המפקחת לגיל הרך      

 יוח"א 

 יול"א 

  אגף שחרשעות 

  מכלל שליש המשרה הנדרשת להתמחות 41%-מוכרת כ –חממ"ה 

 מכלל שליש המשרה הנדרשת להתמחות 41%-מוכרת כ -עמותת פוש 

 כנית אור, אגף שחרת 

  נדרש אישור אישי של המפקח הרפרנט המחוזי –שוחרי שינוי 

 המשרהמכלל שליש  41%-מוכרת כ תכנית פל"א אופק וספייס-קמפוס השפלה 

 מכלל שליש המשרה הנדרשת להתמחות 41%-מוכרת כ -החברה להגנת הטבע 

 "רשתמכלל שליש המשרה הנד 41%-מוכר כ ירושלים, טייריאמרכז ו -"צמיחה 



 11 

 מכלל שליש המשרה 41%-מוכר כ -המרכז ליצירתיות בחינוך ובמורשת התרבות 

 "בפיקוח צהרונים בגני ילדים , כאשר הצהרון נמצא בהדרכה או  -חברת "שבלולי

 להתמחות מכלל שליש המשרה הנדרשת 41%-של  משרד החינוך, מוכרת כ

 "עמותת עת הדעת"* 

  "ערכים,תורה ומסורת -"אורות* 

 וותדבאישורו של ד"ר עלי  , תכנית מרכזי למידה-פיתוח קהילתי - עמותת אפאק .

 .  aliwated@beitberlדוא"ל    1597275374טל' 

 חוויה של תרבות)לבתי ספר תיכוניים( - רוח יהודית* 

 המרכזים להעמקת הזהות היהודית- החוויה היהודית*         

 "41%, מוכר כחולון ידה,מרכז לאבחון וטיפול בקשיים ולקויות למ– "מאור בבקר  

 *בחינוך המיוחדמכלל שליש המשרה הנדרשת להתמחות 

 פיתוח יצירתיות לקידום מיומנויות רגשיות, חברתיות ולימודיות  -"לבהי "מעגל, 

בשיטת  רק לבוגרי קורס  מכלל שליש המשרה הנדרשת להתמחות. 41%מאושר 

  * במכללות בהם יתקיים קורס זה."מעגלי הלב" 

 האישור לשנת תשע"ב בלבד-אלג'רבייה-ביה"ס יסודי" אלראזי"  באקה - תל"ן*. 

 פרויקט וייצמן/קרן רש"י. 

 האישור נתן לשנת תשע"ב בלבד. -בית ספר ללימודי אנגלית"-"קיו סקול* 

 מכלל שליש המשרה הנדרשת להתמחות 41%-מוכר כ -מעגלים* 

  חיפה–העדה היהודית הספרדית 

  המחולתל"ן מחול, באישור הפיקוח על 

 הוראה בתחום העיצוב במסגרת תכניות של התמ"ת-תעשידע 

  שלאעטה המכללה למדע ומחקר בהנהלת ד"ר* 
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 מחוזיתהמאושרות ברמה המסגרות הרשימת ב. 

 .דרוםבמחוז   1ב: 

 צומת       

 .מרכזבמחוז   2ב: 

 אח"י, קרן עזרא, ניצני רפואה )רק בבתי"ס(       

 .תל אביבבמחוז  3ב: 

 ניצני רפואה )רק בבתי"ס( ת של תמר, גוונים,הבי     

 .ירושליםבמחוז    4ב: 

 תילת"א,            

 .צפוןבמחוז    5ב: 

 תחנת אופקים חדשים      

 כלל מ 41%בהיקף של  מוכרת להתמחות רק  - בחיפה: מועדונית להוראה מתקנת

 שליש המשרה הנדרש.

 

 ג. כללי

ות מטעם הסוכנות לתקופות בשאלות אודות התמחות בחו"ל במסגרת שליח

  152-2862412ארוכות )מינימום שנה(, נא לפנות לד"ר צביה צוקרמן  

 

 הערות:

 רק אם המסגרת היא בפיקוח של  מאושרת להתמחות  – בתי חוליםהוראה ב

 משרד החינוך.

  במסגרות לחינוך  מאושרת להתמחות רק  –הוראה בבתי חולים פסיכיאטרים

 החולים.בתי  מיוחד הנמצאות בתוך

  רק במסגרות המפוקחות על ידי משרד  מוכרת להתמחות  –הוראה בבתי סוהר

 החינוך.

 וכניסה להוראה גף התמחותיש לקבל אישור של א  - במקרים חריגים. 
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 פרק שלישי

 : שנבדקו ונפסלורשימת המסגרות 

 

 מרכז לימוד ייחודי -חברת המשכיל 


