
 

 

 

 ?בנשמה מורים

 

 ? ממצב החינוך בארץ יםמודאג

 ?באזור מגוריך או קרוב למקום עבודתךערכת החינוך מללעשות מעשה ולתת כתף  ניםמוכ

 

 

המעוניינים להשתלב ולהשפיע בעשייה , והציבוריהפרטי , מהעולם העסקיאיכותיים  לאנשיםמאפשר  'יחד מורים'מיזם 

  .'תומכי הוראה'וממנהיגותם האישית כ סיונםלתרום מני, החינוכית באופן התנדבותי

כוח ההוראה ה של אפשר העצממ ממגזרי החברה השונים מובילים איכותייםכוחות מובנה של שילוב כי אנו מאמינים 

סייע במיצוב מרכזיות המתהליך קידום ו, האקדמיה והתעשייה, החינוך יצירת גשר לשיתופי פעולה של מערכת ,הקיים

 .ה הישראליתמעמד המורה בחבר

ראשון מסוגו  ןמהווה ניסיו, אנשי משרד החינוך וארגוני מתנדבים, מורים, אשר פותחה בשיתוף מנהלים, התוכנית

ליצירת שותפות אמת תחת הנהגת הצוות ולשיתוף כל הגורמים המשפיעים על האקלים החינוכי ' ממוסד'ר מנגנון וציל

 .הפדגוגי של בית הספר

 םמשרד החינוך ודואגת לשילוב מטעם תבהכשרה ייחודי 'תומך הוראה'דבים לתפקיד התוכנית מכשירה את המתנ

ופדגוגי להיבטים הקשורים  ינתן ליווי מקצועיילאורך השנה . של בית הספר במגוון אפשרויות סיוע החינוכיבצוות 

 .לתמיכה בהוראה ולעבודה המשותפת עם צוות בית הספר

שעות שבועיות במהלך שנת  2תחייב להיקף התנדבות מינימלי של התכנית מתאימה למתנדבים המסוגלים לה

 .(עבור שכירים)מעסיק ההתחייבות זו דורשת הסכמה מצד  .ס"במסגרת שעות הפעילות של ביה הלימודים

 

 ?מה נדרש ממך

 החינוךמערכת לתורמת מעשירה ו ,טווחרתמות ארוכת ילה מוכנות. 

  שעות  22, שעות 4שעות במפגשים שבועיים בני  48)שעות  60השתתפות בתכנית הכשרה יעודית בת

   .(במפגשים הפרוסים לאורך השנה

  לימודים למשך שנת ה ,בשעות הבוקר מרביתן ,קבועות בשבוע התנדבות שעות 2 -החל מהתחייבות

 .הקרובה לפחות

 

 . 'שאלות ותשובות'קובץ בפרטים נוספים ? רוצה ללמוד עוד על המיזם      

 

 

 makover@bezeqint.net :מייל    4660664-064עפרה מקובר  :נותניתן לפ      

 

 zahav.net-medad1@internet: מייל    3683663-062 מידד גוטליב            
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 ותשאלות ותשוב –יחד מורים 

 ? 'יחד מורים'מיזם מהו 

מתנדבים מהמגזר , לכוחות איכותיים פשרשל משרד החינוך במטרה לא דרך א יוזמה ייחודית ופורצתוההמיזם 

חלק שתלב כולה נם האישי וממנהיגותםלתרום מניסיו, בבתי הספר להשתלב בעשייה החינוכית ,הפרטי והציבורי

  .מהצוות הפדגוגי הבית ספרי

 

 ?למה זה חשוב

למען התחום המשמעותי מוכן לתרום ולהתחייב ה, בעל כישורי מנהיגותו איכותימערכת החינוך זקוקה לכל אדם 

היא זקוקה למיטב הכוחות בחברה ו רבמערכת החינוך מוטל עומס כתפי על . לחוסנה של החברה הישראליתביותר 

זו ההזדמנות . ת למלא את תפקידם כהלכהעל מנ זקוקים וראויים לגיבוי ולחיזוק המורים שלנו. לסייע להעל מנת 

  .בקרשלנו לעשות ולא רק ל

יסמלו  ,מערכת החינוךבאופן פעיל לויתרמו ירתמו הכוחות החזקים בחברה  המיזם נועד לסלול את הדרך בה

ויאפשרו לדור העתיד לפגוש דמויות בוגרות משמעותיות  בתרומתם זו את מרכזיותו של החינוך והצורך בחיזוקו

 .ת הפועלות בקהילהנוספו

 

 ?זו התנדבות או עבודההאם 

בשעות יינתנו שעות ההתנדבות מרבית , ומכיוון שמטרתו לחזק את מערכת החינוך, המיזם הוא התנדבותי במהותו

לשמחתנו חברות . (שכיריםעבור )מתנדב נדרש לתאום ציפיות וקבלת הסכמה מהמעסיק ה. פעילות מסגרות החינוך

שעות  קרי) לקהילה כחלק מתרומתן תשעות ההיעדרולראות בם לאפשר גמישות זאת ואף ומעסיקים רבים מוכני

מקום העבודה היא של גיבוי האישור וההמשימה לקבל את  (.העובדמשרתו של מאינטגרלי כחלק מוכרות ההתנדבות 

 .ק במיזםבבקשה לקחת חל לסייע בפנייה למעסיקלתרום מנסיוננו ומקשרינו על מנת נשמח אנו ו, של המתנדב

 

 ?במה זה שונה מתוכניות התנדבות חינוכיות אחרות

משרד )בשיתוף כל הגורמים המשפיעים על האקלים החינוכי , מוסדר ומובנהר מנגנון וניסיון ראשון מסוגו ליצמדובר ב

. ספרהמאפשר שותפות אמת עם הצוות הפדגוגי של בית הבאופן  (םימתנדבים חיצוניומנהלים , ארגוני מורים, החינוך

וזאת בשונה , בשעות הפעילות של בית הספר ותחת הנהגתו של הצוות הפדגוגי ההתרומה מתרחשת בעיקר

ת נועדה לבנות אמון הדדי וההתנדבות הקבועה והמחוייב. מתכניות העשרה לאחר תום הלימודים או במסגרת חוגים

 .הצוות החינוכי והמתנדבים, בין התלמידים

ואחריות לקליטה , הסכמה של הארגון המעסיק, התחייבות מצד המתנדב, נאותה מחייבת הכשרהמדובר במשימה ה

  .איכותית מצד בית הספר הקולט

 

 ?את המוריםהאם הכוונה היא להחליף 

מטרת המיזם היא לחזק את . מיזםהבמסגרת דורש הכשרה והסמכה שאינה ניתנת  מקצוע ההוראה הפורמאלית !לא

לו יעבוד בכפיפות ו חינוכי בבית הספרהצוות האנשי אחד מעל ידי  ילווהכל מתנדב  .מערכת החינוך ולא להחליפה

הוראה איכותית יותר ומתן אפשר לובכך  עומס מן המורהבהפחתת היא תומך ההוראה של  ותרומת. ובהנחייתו

 . יותר לכל תלמיד בכיתהרבה תשומת לב 
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 '?תומך הוראה'כ מה בעצם אני אעשה

 ,מתנדבים ואנשי חינוך ברחבי הארץ, מורים, מנהליםעם שיחות ממושכות ארוכה שכללה ה מחקר והכנתקופת לאחר 

מגבלות באופן הלוקח בחשבון את  המאפשר שותפות משמעותית עם הצוות הפדגוגי של בית הספרהגדרנו תפקיד 

ת בהתאם לצרכי ס ויסייע במגוון משימו"יעבוד בצמידות לחבר סגל ביההמתנדב . הזמינות וההכשרה של המתנדבים

 :ומאפשר', תומך הוראה'תפקיד זה מוגדר כ. מאפייני המתנדב והעדפותיוולבית הספר וחזונו הפדגוגי 

 עבודה עם קבוצה קטנה של תלמידים במקביל לשיעור הסדיר :הוראה בקבוצות . 

 עזרה לתלמידים בזמן תרגול אישי בכיתה או בזמן עבודה בקבוצות :עזרה פרטנית . 

  תמיכה בעת תירגול ועבודה עצמית לפי הנחיית המורה :בכתת הלימודסיוע למורה. 

 ליווי וסיוע בעבודות חקר. 

 שיעורי תגבור וחזרה, עזרה בשיעורי בית :המרכזי למיד . 

 להקניית מיומנות שיחה יעבדו עם קבוצת ילדים, מתנדבים דוברי אנגלית בעיקר :תרגול בשפות. 

 ב"שמירה על הסביבה וכיו, מחשוב: יקטים בתחומי העניין של המתנדבייזום וניהול פרו :רויקטים מיוחדיםפ. 

 העשרה ועזרה לצוות המורים בתחומי הדעת של המתנדב :חיזוק סגל ההוראה. 

 

 ?האם יש מגבלה? אילו בתי ספר אוכל להתנדבב

ינתן להעדפת עדיפות עליונה ת, (שבועיות שעתיים לפחות )מתנדב המתוך רגישות להיקף המשמעותי אליו מתחייב 

נהלת ימ. אופייה ויעדיה, את העדפותיו לגבי מיקום ההתנדבותיגדיר יחד עם מינהלת התכנית המתנדב  .המתנדב

שבית הספר המוצע מעוניין וערוך תוך בדיקה  ,התכנית אחראית לאתר ולהתאים את בית הספר על פי העדפות אלו

, בממלכתי דתי, בבתי ספר במגזר הערבי, ב או תיכון"טח ,ניתן לבחור להתנדב בבית ספר יסודי. לקליטת המתנדב

  .ברחבי הארץ נסיונם והיכרותםלהמליץ ולכוון לבתי ספר על פי רכזי הפעילות יוכלו  .חינוך מיוחדבפנימיות וב

 

 ? אחריותם ומה השותפיםהם מי

 המיזםשל  המממןוהיוזם  – משרד החינוך . 

 סמינר הקיבוצים–במרכז  .מתנדבי מחזור הכשרה מסוים הקרובה למקום מגורי – הכשרת מוריםהמכללה ל ,

 .דויד יליןמכללת  –בירושלים 

 

 ?איך זה יעבוד

תואר אקדמי ונסיון  ,הוכחת מצוינות אישית, תעודת יושר)תנאי הסף בועומד , מתנדב שיביע רצון ליטול חלק במיזם

 :וללכ התהליך. (פרטים למטה)מוזמן לפנות לאחד ממנהלי התכנית ( הדרכתי

  ראיון אישיבשאלון וב התאמה למיזםלגבי בירור הדדי. 

 (מימון משרד החינוך ובפיקוחוב) 'תומכי הוראה'ת והשתתפות בקורס הכשר נוכחות. 

 בתי הספרצרכי המתנדב ולהעדפות בהתאם בבתי הספר  שיבוץ. 

 מתנדב וצוות ההוראה בהבניית העבודה המשותפת לאורך השנהליווי מקצועי של ה. 

 בכל הקשור להוראה ולתכני הלימוד במהלך השנה, הגוף המכשיר על ידיפדגוגי  ליווי. 
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 ?כוללת ההכשרה מה

 ,הערכת הישגים ,דידקטיקה ,אסטרטגיות הוראה: למודי החינוךמתוכנית תוכנית ההכשרה כוללת תכנים מגוונים 

שעות נוספות  22-ו ,שבועות 22משך ל ,שעות 4מפגש שבועי של בהתוכנית . נוער וילדיםוסוציולוגיה של  הפסיכולוגי

 . יל להכשרהס יעשה במקב"השיבוץ לביה. ל"מפגשים במהלך שנה 3--ב

 ?םמתאיהמיזם למי 

, אדם המסוגל להקשיב ולהעניק תשומת לב וידע לצעיריםלכל  -העסקי והציבורי , המיזם מכוון לאנשי המגזר הפרטי

מכיר , מוכן להתחייבות הנדרשת, מנהיגותייםו ורים הדרכתייםבעל כיש הוא, מאמין ביכולתו לתרום בשדה החינוכי

. לתרומת הזמן הנדרש( עבור שכירים)וקיבל את הסכמת המעביד  ,בתפקידו המוביל של המורה ומעוניין לסייע בידו

 .עדיפות לבעלי תואר אקדמי תינתן

 
 ?כלפי בית הספר המתנדב הן חובותמה 

 הצוות הפדגוגי תוך מתן דוגמא אישית לתלמידים על ידינדב לימוד וביצוע התפקיד כפי שהוגדרו למת. 

 התחייבות להתנדבות במהלך כל שנת הלימודים בהיקף ובשעות שהוסכמו. 

 ליווי מטעם יחד מורים  ת/קשר רציף עם המורה המלווה ורכז. 

  פ החוק"וח עלמעט מקרים המחייבים דיו ,סודיות בנוגע לכל מידע הנודע לו במהלך עבודתו בבית הספרשמירת. 

 
 ?מתחיליםאיך 

, ואם תהיה התאמה הדדית, (למתעניינים יימסרו פרטים מדוייקים) אישימגיעים למפגש הכרות ולראיון  .פונים אלינו

 .תלבים במערכת החינוךשמבמקביל . במיכללת דויד יליןמצטרפים לכיתת ההכשרה 

 ניתן לפנות ישירותוספים לפרטים נ

 makover@bezeqint.net :למיי, 4466066-064  לעפרה מקובר 

 zahav.net-medad1@internet: מייל ,3683663-062   למידד גוטליב
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