18/3/18

סטודנטים יקרים,
מכתב זה מיועד לסטודנטים אשר מתכננים את שנת ההתמחות (סטאז') בשנה"ל הבאה-
תשע"ט.
ביום א' ה 22/4/18-בשעה  13:30יתקיים באודיטוריום מפגש לקראת התמחות בהשתתפות
נציגי כ"א  ,גזברות ופתוח מקצועי של משרד החינוך.
המפגש מיועד עבורכם ! מזמינים אתכם להגיע ,להקשיב ולשאול שאלות.

להלן מספר נקודות

חשובות:

בשנת ההתמחות עליכם ללמד מינימום שליש משרה  .עליכם להתמחות במקצוע אותו למדתם ובשכבת הגיל אליה הוכשרתם
בלימודיכם לתעודת ההוראה.
מציאת שיבוץ מתאים לעבודה הוא באחריותכם .בנוסף ,אני ממליצה להכין קורות חיים  ,ליצור קשר עם הפקוח במשרד
החינוך באזור בו אתם מעוניינים לעבוד ,ולקבוע פגישה עם המפקח/ת .במקביל אפשר גם לחלק קורות חיים ולקבוע פגישה עם
מנהלי בתי ספר.
 .1חינוך מיוחד ,גני ילדים ,והוראת אנגלית  -השיבוץ לעבודה נעשה בעיקר ע"י המפקחים/המתי"א .
 .2ניתן להתמחות רק במוסדות חינוך רשמיים בהם מועסקים ע"י משרד החינוך או בבעלויות שקבלו רישיון להפעלת מוסד
חינוך ממשרד החינוך  ,וקבלו הכרה ממשרד החינוך כמוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים.

 .3כל מקום התמחות שאינו מאושר רשמי ו/או בפיקוח משה"ח ,יצטרך המעסיק למלא מכתב בקשה לאישור המסגרת
לסטאז' למשרד החינוך.
מכתב בקשה לאישור מסגרת ניתן למצוא באתר אגף כניסה להוראה או לבקש מאתנו.

 .4בזמן קבלתכם לעבודה מנהל/ת בי"ס ימנה מורה חונך/ת אשר ילווה אתכם לאורך השנה .

האתרים הבאים יספקו לכם מידע רב על כל התהליך שתעברו בשנת ההתמחות – סטאז':
א) אתר של משרד החינוך  " -התמחות וכניסה להוראה"  -כניסה דרך גוגל.
ב) אתר הסטאז' של האקדמית גורדון.

ג) לשאלות נוספות ניתן ליצור קשר במיילsaritl@gordon.ac.il -
 .5ניתן להרשם לסדנת סטאז' רק לאחר ששובצתם לעבודה .ההרשמה לשנת ההתמחות (סטאז') תיעשה דרך מנגנון
רישום מקוון  .בזמן ההרשמה לסטאז' אתם מבטיחים מקום בסדנת התמחות בהוראה אותה אתם צריכים לעבור
במקביל להתמחות בבי"ס או בגן .מידע נוסף תוכלו למצוא באתר הבא:
/http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Staj/Mitmahim/LIkratHitmahut

 .6עם סיום שנת ההתמחות בהצלחה וסיום סדנת הסטאז' אתם תהיו זכאים לקבל רישיון הוראה.
 .7אין שום אפשרות להירשם לסדנה ללא שיבוץ סופי לעבודה.
 .8שכר הלימוד בסדנה הוא  .₪ 1194סטודנטים המתמחים במקביל לשנה ד' וסטודנטים במסלול מצטיינים לא
משלמים ,כל שאר המתמחים חייבים בתשלום זה.

מאחלת לכם הצלחה במציאת עבודה מתאימה לשנת ההתמחות!
בברכה
שרית גורלי  -לינקר
ראש יחידת כניסה להוראה

