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 תשע"ח, אב
 2017, אוגוסט

 

 מובילי מסגרת הפיתוח המקצועי  הבית ספרי -איגרת לרכזים
 

 שלום רב מובילים יקרים,
 

אנו מברכים אתכם על תפקידכם זה ומאחלים שביחד נפעל בסנכרון מלא למהלך משמעותי, 

 בהתנהלות מיטבית.

של המנהלים שלכם, ומבחינתנו הינכם השגרירים שלנו בבתי הספר, הזרוע  באי הכוחהינכם 

 הארגונית המבצעת והאחראית בבתי הספר ושגרירי הצוותים החינוכיים בתקשורת עמנו. 

 

 

 עמידה בכללים ובנהלי מהלך הפיתוח המקצועי כפי שיוסברו להלן, -הציפיות שלנו

וף, היוועצות וסיכום עמנו על כל מהלך השונה, ולו במעט, מהסילבוס עליו הוסכם עדכון, שית

 ושפורסם בבקשה למשרד החינוך.

 

כשמבשיל תכנון מסגרת לפיתוח מקצועי )השתלמות בגלגול הקודם( מנהל ביה"ס  -ההתחלה

מקבל במייל טופס טיוטה למילוי הבקשה. אחריות ביה"ס למילוי הטופס תוך קבלת פרטי תוכן 

 פדגוגיים מהמרצה המיועד. 

למלא כל שדה ושדה בטופס. את הבקשה אנו מקלידים עבורכם לטופס המקוון של  -!!!חשוב

טופס לא מלא  כולם. שלב לשלב ללא מילוי כל השדות. בטופס המקוון לא ניתן לעבור מחמשרה"

 אז אנא העבירו מראש טופס מלא. -יגרור שליחה חוזרת אליכם וכן הלאה

 

 :תהליך "בריאת" מסגרת פיתוח מקצועי בית ספרית

 )איתור צרכים )מנהל,מורי בי"ס,  פיקוח, פסג"ה, מחוז 

 השתלמות ממפקח בי"ס )מנהל בי"ס( קבלת אישור לקיום 

 )תפירת" מסגרת מותאמת לבית הספר )פסג"ה ובי"ס" 

 )הגשת טופס הבקשה )בי"ס: תכנים, התאמה למתווה  ולו"ז 

 )הקלדת טופס הבקשה למשרד החינוך )פסג"ה 

 )מעקב וטיפול בקבלת האישור להשתלמות )פסג"ה 

 

נה הכרה בשעות הלימוד להתפתחות המקיומן השתלמות דיגיטלי לאחר קבלת האישור מונפק 

 המקצועית של המורה.

 

נוסף, ייחודי  -יב להיות מהמתווה של משה"ח, לא פעם יש שם שניישם ההשתלמות ח -שימו לב

ומותאם להשתלמות. חשוב להשתמש בזיהוי ההשתלמות בשם הראשון והמאושר, לצד השם 

 השני.
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 :שני תנאי פתיחה -ולאחר כל זאת מבחינתכם לפתיחת מסגרת הפיתוח המקצועי

 . רשימת נוכחות מודפסת2. אישור פתיחה מהמשרד              1 

יש להגיש אלינו  -טרם תאריך הפתיחה המיועד. אי לכך ימים 60.משה"ח מבקש להגיש בקשה 1

 .אישור טרם הפתיחהלוודא עמנו . יש חודשיים אחריהטופס מבעוד מועד ולתכנן התחלה של 

לאחר העלאת הבקשה אנו פותחים שורת רישום באתר הרישום שלנו, על  -רשימת נוכחות. 2

. לא יוכרו חתימות לשמות שאינם ברשימה טרם פתיחתהלמסגרת  ולהירשםכל המורים להיכנס 

 המודפסת. 

 וח מיילים לנרשמים.לרכז ההשתלמות ההרשאה לעקוב אחר הרישום, להדפיס דפי נוכחות ולשל

 -משך המפגשים ותכיפותם

באשר לאורך המפגשים  -היות ומדובר במהלך פנימי וייעודי לצוות הרי שיש לביה"ס מרחב פעולה

 ולתכיפות ובלבד שיילקחו בחשבון הנקודות הבאות:

 . לא נדרשת הפסקה.מפגש של שעתיים אקדמיות= שעה וחצי זמן שעוןד'     45שעה אקדמית = 

 .ד' הפסקה 15שעות אקדמיות= שעתיים וחצי זמן שעון, כולל  3בן מפגש 

 , המערכת לא תכבד את כל המפגש.אין אפשרות לוותר על הפסקה

ד' הפסקה. ההערה  15שעות אקדמיות= שלוש שעות ורבע זמן שעון, גם כאן כולל  4מפגש בן 

 כנ"ל.

 

 :אחריות ניהולית ופדגוגית -לאורך מהלך הלימודים

 הולית:אחריות ני

 הנפקה עצמאית -דף נוכחות 

 ניהול קבוצה

 מפגשים תואמי סילבוס

 כרטיסי דיווח

 אחריות פדגוגית:

 מענה לצרכי ביה"ס

 עמידה בציפיות

 מהלך יישומי ומשמעותי.

 בכל חריגה ושוני מהצפוי יש לשתף אותנו! גם בצד הניהולי וגם בצד הפדגוגי.
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מודפסת )את  רשימת נוכחותלהחתים את המשתלמים על גבי יש  בכל מפגש

בתום כל מפגש יש להחתים את  .(מתוך מערכת הרישום, פרטים בנספח הרשימה ניתן להדפיס

להשתלמות שלכם מופיע בתלקיט  הטופס הייחודי. המרצה ואת המנהל על טופס דיווח נוכחות

 אך ורק בטופס זה. מומלץ לצלם מראש מס' עותקים ריקים.-המצורף

 את טופס הנוכחות 088653094 -אלינו, לפקס מס' לפקססכל מפגש יש  ביום שלמחרת

 (.לתיוק אצלנודפי הנוכחות המקוריים העברת  -בסיום המהלך כולו לשמור המקור)

)חתימת מרצה בעט כחול(  לפסג"ה להעביר המקוריש  דיווח השעות של המרצהטופס את 

 לשמור עותק לתיוק בבי"ס..-וכמובן

 

אין לשנות מועדי מפגשים, במידה ומורים/מרצים ידווחו על תאריכים השונים ממה  !!!חשוב

 לא יוכרו המפגשים ולא ישולמו השעות. -שפורסם בסילבוס

 ובוודאי שאין לשנות מועד ולהחתים פיקטיבית על המועד המקורי. 

 

ריך להתבצע לתאם עמנו במיידית את השינוי שכן השינוי צ !!!חובה -במידה ויש אילוץ לשינוי

במערכת "עתיד" של משה"ח, במערכת ניהול הנתונים, בקלסר הנתונים שלנו ועוד היד נטויה. וכל 

אין אפשרות שינוי מועדי   כשמדובר במקרים חריגים ביותר במהלך הפיתוח המקצועי! -זאת

 . אין לנו המנדט והיכולת לכך ועל כן יש להימנע מכך בכל מחיר!פתיחה וסיום

 , לפני כל מפגש!ימים מראש לפחות 10שנת תשע"ח, נדרש אישור של בשנה הבאה, 

 הנוהל מקצין עוד יותר את הצורך להימנע משינויים במידת האפשר.

 

אנו ממלאים עבור כל מסגרת לפיתוח מקצועי יומן דיגיטלי המחליף את היומן  -יומן דיגיטלי

ך כדי תנועה ועל כן לאחר כל מפגש הצהוב המקורי. ביומן הדיגיטלי אנו נדרשים לדווח נתונים תו

אנו מקלידים דיווחי נוכחות ודיווחי שעות מרצים. העבירו הנתונים בזמן אמת כדי לא לפגוע 

בהכרת המורים ובתשלום למרצים. במקביל אנו מעדכנים אף את מערכת ניהול הנתונים בה כל 

 לת.משתלם יכול לצפות בנתוניו השוטפים ואתם יכולים  לראות תמונה כול

)מורה שלא הגיש  עבודות וכל הציונים 3)לאשת הקשר(  בדוא"ליש להעביר  – סגירת יומן

 .  דפי הנוכחות המקורייםוכן את  ההשתלמות עד שבועיים מסיוםעבודה יש לכתוב הסיבה( 

 

ומעלה משעות  80%-זכאות מתקבלת במידה ומשתלם היה נוכח ב-זכאות להכרה

 ומעלה(.  60שציונה עובר )ההשתלמות והגיש עבודה במועד 

לבקשות, עזרה, קשיים ותסכולים בנושא ההתפתחות המקצועית וההתפתחות המקצועית הבית 

 אנו פה לרשותכם ושירותכם. -ספרית בפרט

 

 מקדימים תודה  על התפקיד החשוב שהינכם נושאים.
 בברכת הצלחה, 

 צוות הפסג"ה
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 :אשדוד רישום להשתלמות באתר פסג"ה
 /http://www.pisga.edu2.org.il)בגוגל "פסג"ה אשדוד"(:   

  – פיתוח מקצועיהקלקה על "תפריט" " .1

 /:tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/index.asp?codeclient=2222-/muni.tikhttp": רישום למסגרותהקלקה על  " .2

 הקלדת מספר ת.ז  .3

 מילוי פרטים אישיים / עדכון פרטים .4

קדם יסודי, יסודי, על יסודי, מוסדי יסודי, בחירת שכבת הגיל להשתלמות:  .5
 7-9מוסדי על יסודי, רב גילאי, 

 בריבוע מימין לשם ההשתלמות סימון ההשתלמות ב  .6

 אישור )בתחתית המסך( .7

 :למשתלם
  :הקלקה על "כרטיס אישי" )בסרגל התפריט בחלק העליון של המסך( מאפשרת

לעקוב אחר הרישום להשתלמויות, הנוכחות, הציון בסיום ההשתלמות וכן דוא"ל 
 .שנשלח מהפסג"ה

 
על ידי הקלדת ת.ז ניתן להיכנס למערכת גם כמשתלם וגם  למוביל ההשתלמות: 

 מופיע כניסת מרצה(:) כמוביל השתלמות 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ":ניהול השתלמות" תאפשר לכם את אפשרויות "כניסת מרצהבחירה ב"
 מעקב אחר מצב ההרשמה .1

 פרטי הנרשמים .2

 שליחת מייל למשתלמים כקבוצה או כבודד .3

 הנפקת דף נוכחות לפי מפגש .4
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