
המכללה האקדמית לחינוך בחולון

מה יצא לך מזה?
התקדמות מקצועית	 
פיתוח אישי	 
סיפוק/שליחות	 
אופק מקצועי	 
גמול כספי	 

 
מי יכולה להיות גננת חונכת או מלווה?

קריטריונים וכישורים נדרשים להשתתפות בקורס
תואר ראשון ותעודת הוראה / .B.Ed ממוסד מוכר.	 
ותק של 4 שנים לפחות בהוראה או בהדרכה.	 
המלצה של מפקחת על הגן.	 
חניכה בפועל או ליווי בפועל של מתמחה או גננת חדשה.	 
הקורס מאפשר גמול במשכורת 2.4% על כל מתמחה. )ניתן להנחות עד 3 גננות במהלך השנה(	 

מה עליך לעשות כדי להתמנות לגננת חונכת או לגננת מלווה?
לוודא שאת עומדת בתנאים לתפקיד המפורטים לעיל.

לפנות למפקחת ולברר אם תהיה גננת מתמחה או גננת חדשה בשנת הלימודים הבאה ולבקש את אישורה 
לתפקיד. גננת חונכת מקבלת גמול במשכורת 2.4% על כל גננת מתמחה.

היכן ללמוד?
מכללת תלפיות מזמינה אותך לקחת חלק בקורס למורים חונכים.

מרכזת הקורס: יעל שער.
מרצה: ד"ר נעמי פרצ'ק )פסיכולוגית חינוכית(.

היקף הקורס: 30 שעות בשנה.
אופי הקורס: שילוב בין סדנא והרצאה – במליאה )24 שעות(.

הדרכה פרטנית )סופרויז'ן(– )6 שעות(.
ZOOM-מועד: ימי א' בשעה 16:30 עד 19:30 מפגשי ב

מיקום: מכללת "תלפיות" יוטבתה 7 חולון.
דמי רישום: במימון משרד החינוך למעט דמי רישום בסך 65 ש"ח.

תאריכים: מאמצע נובמבר 2021.
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להיות גננת 
חונכת..

אם את קמה בכל בוקר בתחושה שעבודתך 
משמעותית, אם יש בך אהבה לפגוש גננת 

יקרה, וללמד, אם עבודת ההוראה שלך נעשית 
בשיתוף עמיתות, בהתמדה ובהתמקצעות כדי 

להיות טובה יותר – מכתב זה נכתב עבורך!

בס"ד



המכללה האקדמית לחינוך בחולון

להיות גננת 
חונכת..

בס"ד

מי יכולה להיות גננת חונכת/מלווה?
קריטריונים וכישורים נדרשים להשתתפות בקורס

תואר ראשון ותעודת הוראה / B.Ed ממוסד מוכר.	 
ותק של 4 שנים לפחות בהוראה או בהדרכה.	 
סיום קורס חונכים שלב א'.	 

הקורס מאפשר גמול במשכורת 2.4% על כל מתמחה. )ניתן להנחות עד 3 גננות במהלך השנה(

מה עליך לעשות כדי להתמנות לגננת חונכת או לגננת מלווה בבית ספרך?
לוודא שאת עומדת בתנאים לתפקיד המפורטים לעיל.

לפנות למפקחת ולבקש את המלצתה.
תעודת חונך תוענק בסיום הכשרה זו - חונכים ומלווים שלב ב' - 30 שעות 

היכן ללמוד?
מכללת תלפיות מזמינה אותך לקחת חלק בקורס לגננות חונכות.

מרכזת הקורס: יעל שער
מרצה: ד"ר נעמי פרצ'ק )פסיכולוגית חינוכית(

היקף הקורס: 30 שעות 8 מפגשים
אופי הקורס: שילוב בין סדנא והרצאה – במליאה )24 שעות(.

ובנוסף הדרכה פרטנית )סופרויז'ן( – )6 שעות(
,ZOOM-לאור מצב הקורונה יתכן והקורס יתקיים באמצעות ה

מועד: ימי א' בשעה 16:30 עד 19:30
מיקום: מכללת תלפיות, רח' יטבתה 7, חולון.

דמי רישום: במימון משרד החינוך למעט דמי רישום בסך 65 ש"ח.
תאריכים: נובמבר 2021.
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קורס חונכים שלב ב'
אם סיימת קורס חונכים שלב א' וברצונך 

להתמקצע ולהשפיע על דור הגננות הבא, 
מקומך עמנו בקורס הכשרת חונכים שלב ב', 
המתמקד בהעמקה ופיתוח תפיסת התפקיד 

וזהותו האישית והמקצועית של הגננת החונכת.
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