
חוברת מידע
למנהל/ת



04 מבוא 

07 רקע 

חזון ומטרות

תכנית חותם במספרים

מיהם החותמיסטים?

הכשרה להוראה

קהילת חותם

13 תהליך הקליטה בבתי הספר 

בתי הספר השותפים

השותפות בין בית הספר לבין תכנית חותם

תיאום בין צורכי בית הספר לבין המועמדים לשיבוץ

שיבוץ בקבוצות

ראיון אצל מנהל בית הספר

קליטה במערכת כוח אדם של משרד החינוך ו/או הבעלות

 היקף משרה ומבנה שבוע עבודה של מורי
17 חותם בשנה ראשונה 

היקף משרה בבתי ספר יסודיים

היקף משרה בבתי ספר על-יסודיים )חטיבות הביניים וחטיבות עליונות(

תוכן העניינים



1. חטיבות ביניים

2. חטיבות עליונות

21 תהליך השיבוץ בבתי הספר 

השיבוץ בכיתות כמפתח להצלחת התכנית

מאפייני שיבוץ המקדמים את סיכויי ההצלחה של המורה

מאפייני שיבוץ הפוגעים בסיכויי ההצלחה של המורה

תזכורת למנהל בקליטת חותמיסטים בשנתם הראשונה

איפה אנחנו

 מעגלי ליווי ותמיכה למורי חותם
27 בתהליך הקליטה בבית הספר 

רכז הכשרה וליווי אזורי

המנטור הבית ספרי

מנחה דידקטי מטעם המוסד האקדמי המכשיר

31 נספחים 

נספח 1: תכנית חותם – השותפים לדרך

Teach For All נספח 2: התכנית הבינלאומית

נספח 3: המועמדים לתכנית חותם –גיוס ומיון

נספח 4: מסמך התחייבות 

נספח 5: מבנה ההכשרה של תכנית חותם

נספח 6: המנטור הבית ספרי



רקע

בתכנית חותם אנו רואים במנהלי בתי 
הספר שותפים חשובים להצלחת 

התכנית, ולקראת המחזור הקרוב אנו 
שמחים להמשיך בדרך בידיעה שיש 

לנו שותפי אמת לאמונה במשימה 
ובדרך, הן בבתי הספר הממשיכים והן 

בבתי הספר המצטרפים. 

השותפות בינינו, אשר בבסיסה התחייבות 
לקליטת החותמיסטים כמורים בבתי הספר 

שלכם למשך שנתיים לפחות, היא נדבך 
מרכזי בקיומה של התכנית ובהצלחתה. 

לאור חשיבותה אנו מבקשים להבהיר את 
המרכיבים השונים של התקשרות זו ואת 

מתווה התכנית במהלך שנתיים אלו. לפיכך, 
לצד מידע כללי על תכנית חותם, חוברת 

זו תכלול גם פירוט אודות תהליך השיבוץ 
והקליטה של החותמיסטים בבתי הספר,

על מרכיביו השונים. 

חשוב לציין כי המידע שלהלן אינו מיועד 
להחליף את הקשר האישי עם כל אחד מכם, 

המנהלים, בתהליך השיבוץ והקליטה של 
החותמיסטים בבתי הספר, ואת הניסיון 

להתאימו לצרכים הייחודיים שיעלו מתוך 
ההידברות בינינו. לאורך התהליך כולו נשמח 

לקבל כל הערה ותובנה אשר יקדמו את 
משימתנו המשותפת במערכת החינוך.

הצלחתם תהיה הצלחה משותפת של כולנו ושל 
מערכת החינוך, אשר לעולם איכותה כאיכות 

מוריה. אנו מברכים אתכם, מנהלי בתי הספר, 
על החלטתכם להשתתף בתכנית חותם!

מנהל/ת
יקר/ה!

בהצלחה לכולנו!
כל הכתוב בחוברת זו נכתב בלשון זכר צוות חותם.

מטעמי נוחות אך מיועד לשני המינים.

 *
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חותם היא תכנית להובלת שינוי וקידום שוויון הזדמנויות בחינוך ברחבי הפריפריה החברתית והגיאוגרפית 
של ישראל על ידי גיוס, הכשרה ופיתוח קהילה איכותית של מורים ואנשי חינוך בעלי חזון וכישורי מנהיגות. 
התכנית הוקמה במסגרת יוזמה משותפת של משרד החינוך, ג'וינט ישראל, קרן נעמי ותנועת הכל חינוך, 

 .Teach For All ומהווה חלק מהארגון הגלובלי

חזון התכנית הוא לאפשר לילדים מן הפריפריה החברתית והגיאוגרפית בישראל הזדמנות לנתב את חייהם 
להצלחה ולבחור את עתידם ללא קשר להכנסה, השכלה או למעמד החברתי של הוריהם. אנו מאמינים שכדי 
לעשות זאת, יש להכשיר ולפתח קהילה איכותית של אנשי חינוך בהם מורים מעולים ומנהיגים הפועלים יחד 

ליצירת השינוי בבתי הספר ובחברה כולה.
 

יודעים  ואנו  זה,  חזון  של  לפועל  להוצאה  קריטי  הוא  התכנית  לבין  הספר  בתי  מנהלי  בין  שיתוף-הפעולה 
יחד עם מקבלי ההחלטות בשטח. במהלך השנים  נעבוד  יתאפשר רק אם  יצירת שינוי אמיתי במערכת  כי 
האחרונות פועלת התכנית בכ-240 בתי ספר עם מעל 1000 חותמיסטים פעילים ברחבי הארץ המשפיעים 
על כ-100 אלף תלמידים ותלמידות. גם השנה נמשיך להכשיר קהילה איכותית של מורים ואנשי חינוך בעלי 
חזון וכישורי מנהיגות להובלת דור העתיד של ישראל, ויחד איתכם, מנהלי בתי הספר, להטמעתם והצלחתם 

במערכת.

למחזור האחרון של חותם הגישו מועמדות כ-5,000 איש וזכו להתקבל 5%

תכנית חותם משפיעה כיום על מעל 100,000 תלמידים ב-240 בתי ספר ברחבי הארץ 
מקרית שמונה ועד מצפה רמון

מעל 1000 חותמיסטים פעילים בכל רחבי הארץ

87% מבוגרי התכנית בוחרים להישאר בבתי הספר

39% מתוכם בעלי תפקידי ניהול שונים בבית הספר: רכזי שכבות, רכזים חברתיים, רכזי 
מקצוע,  רכזי פרויקטים חינוכיים שונים ובעלי תפקידים נוספים

24% מתוכם מורים בתחום המתמטיקה והמדעים )מסלול STEM של חותם(

34% מהחותמיסטים מגישים לבגרויות

תכנית חותם במספרים

חזון ומטרות
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החותמיסטים הם אקדמאים צעירים מצטיינים בעלי תואר ראשון )ולעתים גם תארים מתקדמים(. תכנית 
חותם מכשירה אותם לעורר בתלמידיהם את ההשראה להכיר בכישוריהם, בכשרונותיהם וביכולותיהם, 
במוסדות  לימודים  להמשך  פתח  בפניהם  ולפתוח  הספר  בבית  בלימודיהם  גבוהים  להישגים  להובילם 
להשכלה גבוהה. כל זאת, על מנת להרחיב את אפשרויות הבחירה שיעמדו בפני התלמידים, ואת הניעות 

שלהם.  החברתית 

מתקבלים  חותם  מורי  לכן  ומבוקש.  יוקרתי  איכותי,  למקצוע  הוראה  להפיכת  רבה  חשיבות  מייחסים  אנו 
לתכנית רק לאחר עמידה בהצלחה בתנאי קבלה, תהליך מיון ייחודי והתחייבות המשתתפים לתקופה של 
שנתיים לפחות בבית הספר. במקביל מחויבת התכנית להעמיד לרשות המשתתפים את התנאים המיטביים 
למילוי המשימה שנטלו על עצמם ולהעניק להם מלגות לימודים )ראו נספח 3: המועמדים לתכנית חותם – 

איתור, גיוס ומיון; נספח 4: התחייבויות המשתתפים והתחייבויות תכנית חותם(. 

הכשרה להוראה

עם  בשיתוף  הוראה  לתעודת  לימודים  במסגרת  ייחודית  הכשרה  למתקבלים  מעניקה  חותם  תכנית 
ההוראה. במקצוע  וקליטתם  הכשרתם  בתהליך  ותמיכה  ליווי  מערך  ומקיימת  מוכרים,  אקדמיים   גופים 
לוינסקי.  ומכללת  אורנים  מכללת  בשיתוף  האחרונות  השנים  בארבע  התקיימה  הייחודית  ההכשרה  תכנית 

שלושה חלקים: וכוללת  המל"ג,  בדרישות מתווה  עומדת  התכנית 

הכשרה אינטנסיבית של חמישה שבועות בתנאי פנימייה במהלך הקיץ.

חלק שני ושלישי:
הכשרה במהלך השנתיים הראשונות להוראה

יום לימודים מלא אחת לשבוע במהלך שנת הלימודים הראשונה. 
עבודתם  שנת  בתום  חדש.  מורה  השתלמות  במסגרת  שבועות  לשלושה  אחת  מפגש 
הראשונה משלימים מורי חותם את לימודי ההכשרה להוראה אשר מקנים להם, עם סיומם 

הוראה. לתעודת  זכאות  בהצלחה, 

כמו כן במהלך שנת עבודתם הראשונה משתתפים המורים בתכנית ההתמחות בהוראה 
)סטאז'( במעמד "מורה מתמחה" אשר מקנה להם, עם סיומה בהצלחה, רישיון הוראה 

ממשרד החינוך )ראו נספח 5: מבנה תכנית ההכשרה של חותם(. 

חלק ראשון:
הכשרת קיץ בתנאי פנימייה 

מיהם החותמיסטים?
לפעמים כל מה שצריך זה מורה אחד שיגיד "קדימה"

08

קע
 ר

ע |
יד

 מ
ת

בר
חו



מרבית החותמיסטים בוחרים להישאר בבית הספר גם בתום תקופת ההתחייבות בת השנתיים, ורבים מהם 
מקבלים על עצמם תפקידי ריכוז וניהול בבתי הספר השונים. אחרים משתלבים בתחומים נוספים של עשייה 
חברתית-חינוכית במסגרת עמותות חברתיות, ארגונים ציבוריים, באקדמיה ובתפקידי מפתח אחרים בשדה 
בחינוך  ההזדמנויות  שוויון  לקידום  המחויבים  חותמיסטים  של  פעילה  לקהילה  חוברים  אלו  כל  החינוך. 

ולשינוי חברתי בישראל.

התכנית מעודדת את בוגריה לגלות מנהיגות ולפעול כקבוצה לשינוי אמיתי ויסודי בשטח. לכן 
ומקצועי  קבוצתי-אזורי  פרטני,  באופן  וסיוע  תמיכה  החותמיסטים  מקבלים  התכנית  במסגרת 

תוך בניית קהילת עמיתים לומדת, תומכת ויוזמת.

קהילת חותם
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תהליך
הקליטה

בבתי
הספר

- ד"ר משה הרשקוביץ, 
 מנהל תיכון חקלאי
פרדס חנה-כרכור

רציתי ליצור 
חבורה צעירה 

שחולמת 
ורואה את 

התמונה 
שאף אחד 
לא רואה, 

ואז נתקלתי 
בחותם.
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בתי הספר השותפים

עם  בשותפות  רבה  חשיבות  רואה  חותם  תכנית 
שותפים  להיות  ונבחרו  בחרו  אשר  הספר  בתי 
בתי  הם  אלו  ספר  בתי  חותם.  של  ולדרך  לרעיון 
ספר ממלכתיים וממלכתים-דתיים, יסודיים ועל-
יסודיים, הקולטים אוכלוסיה מגוונת של תלמידים 
ללא תהליכי מיון. השיבוץ נקבע על פי צורכי בית 
ההחלטה  המועמד.  ויכולות  הידע  תחומי  הספר, 
בית  למנהל  שמורה  השונות  בכיתות  שיבוץ  על 
מהמועמד.  התרשמותו  לאחר  ומתקבלת  הספר, 

השותפות בין בית הספר 
לבין תכנית חותם

חותם  לתכנית  הספר  בית  בין  הקשר  יצירת 
הספר  בית  מנהל  של  משותפת  החלטה  היא 
מטעם  הספר  בית  מול  השותפות  מנהלת  ושל 
היכרות  של  תהליך  לאחר  הרלוונטי.  באזור  חותם 
ראשונית, בחינת הצרכים ותיאום ציפיות, הבחירה 
הקליטה  בתהליך  לשותפות  הבסיס  היא  ההדדית 

ובהצלחתם. המורים,  של 
עם  מתואמת  לחותם  הספר  בית  בין  ההתקשרות 
הפיקוח הכולל של משרד החינוך והנהלת המחוז. 
בבסיסה עומדות התחייבויות החותמיסטים ללמד 
לפחות,  שנתיים  למשך  שובצו  בו  הספר  בבית 
כמורים  להעסיקם  הספר  בית  של  והתחייבותו 

אלו. שנתיים  למשך  הספר  בית  בצוות 

תיאום בין צורכי בית הספר 
לבין המועמדים לשיבוץ

פברואר-אפריל,  החודשים  במהלך  שנה  מדי 
בתי  מנהלי  עם  קשר  יצרו  השותפויות  מנהלות 

 תהליך הקליטה
בבתי הספר

הספר לקבלת עדכון לגבי הצרכים לשנת הלימודים 
הבאה על פי המשרות הפנויות בבית הספר. כמו 
כן, מנהלות השותפויות יעמדו בקשר עם המנהל 
לשם עדכון הצרכים במהלך תקופת שיבוץ המורים 
משובצים  המורים  הלימודים.  שנת  לסיום  ועד 
הנקלט  מורה  ככל  הספר,  בית  וצורכי  תקן  פי  על 

במערכת. 

שיבוץ בקבוצות

לפחות  של  בקבוצות  משובצים  חותם  מורי 
חריגים  מקרים  למעט  הספר,  בבתי  מורים  שני 
בית  ומנהל  חותם  צוות  של  משותפת  ובהסכמה 
עמיתים  כקבוצת  חותם  מורי  של  שיבוצם  הספר. 
הוא חלק ממתווה התכנית, ומטרתו לאפשר להם 
לסייע זה לזה בתהליך הקליטה, בתמיכה ובפיתוח 
יוזמות חינוכיות ברוח חותם בין כותלי בית הספר. 

ראיון אצל מנהל בית הספר

הראיון האישי עם המועמד נועד לקבוע את מידת 
התאמתו להוראה בבית הספר. הראיון הינו השלב 
התכנית;  של  המיון  בתהליכי  והאחרון  החמישי 
המועמדים המגיעים אליו צלחו ארבעה שלבי מיון 

מעמיקים.  וקבלה 
הראיון נקבע בתיאום מראש, ולקראתו יישלח אל 
קורות  הכולל  המועמד,  של  פנייה  מכתב  המנהל 
למנהל  להודיע  המנהל  על  הראיון  לאחר  חיים. 

החלטתו. את  חותם  של  השותפויות 

בהחלטה  המועמד  את  לשתף  אין  כי  להדגיש  יש 
לבקש  אין  כן,  כמו  לחותם.  ההודעה  לפני 
מהמועמד להעביר שיעור לדוגמא; תהליך זה נבחן 
זה. לראיון  הגעתם  טרם  לחותם  המיונים   במהלך 
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 קליטה במערכת כוח
 אדם של משרד החינוך

ו/או הבעלות

לכל  כמורים  הספר  בבתי  נקלטים  חותם  מורי 
לקליטתם  לדאוג  המנהל  על  ולפיכך,  ועניין,  דבר 
לעבודה  המתקבל  חדש  מורה  ככל  במערכת 
תהליך  הכולל.  המפקח  אישור  כולל  הספר,  בבית 
שכר  קבלת  לצורך  להשלים  שעליהם  הקליטה 
ממשרד החינוך, או מהבעלות בחטיבות העליונות, 
בשנת  חדש  הוראה  עובד  כל  שעובר  לזה  זהה 
עבודתו הראשונה. צוות חותם מלווה את התהליך 
עד להשלמתו בהצלחה, ולפיכך ישנה חשיבות רבה 
להתעורר  עשויה  אשר  סוגיה  בכל  שוטף  לעדכון 
מקשיים  האפשר  ככל  להימנע  מנת  על  בנושא, 

הלימודים. שנת  תחילת  עם  מיותרים 

האגף  עם  מתואמת  חותם  מורי  של  קליטתם 
להכשרת עובדי הוראה ועם אגף כוח אדם בהוראה 
בבתי  להוראה  קבלתם  בעת  החינוך.  משרד  של 
הספר, מורי חותם עדיין אינם בעלי תעודת הוראה, 
העסקתם  את  הקובע  מיוחד  אישור  מקבלים  אך 
״מורה  במעמד  אקדמאי"  "מורה  של  בדירוג 
כעובדי  הן  להעסקתם,  תקף  האישור  מתמחה". 
ובחטיבות  היסודיים  הספר  בבתי  החינוך  משרד 
הביניים, והן כעובדי הבעלות בחטיבות העליונות. 

חותם  מורי  נקלטים  הראשונה  עבודתם  בשנת 
"עוז לתמורה", על פי  "אופק חדש" או  במסגרת 
"מורים  קליטת  לגבי  הרפורמות  בשתי  ההסכם 

החינוך.  במערכת  מתמחים" 
תהליך  להשלמת  לדאוג  המורים  את  הנחו  אנא 
הקליטה באגף כוח אדם במחוז, כמקובל בקליטת 
לקבלת  לדאוג  וכן  הספר,  בבית  מתחיל  מורה 
וותק  דרגה  קביעת  לצורך  הדרושים  האישורים 

בבעלות.

אנא הפנו את מורי חותם אשר התקבלו לבית 
ספרכם למפקח הכולל לקבלת האישור 

להעסקתם, כמקובל. 
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היקף המשרה
ומבנה שבוע 
עבודה של 

חותמיסטים 
בשנה ראשונה
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בשנת עבודתם הראשונה מלמדים מורי חותם בהיקף של 80% משרה. על פי מתווה התכנית יהיה למורים 
בשנת  חותם.  של  הייחודית  ההכשרה  במסגרת  ההוראה  תעודת  בלימודי  ימשיכו  בו  בשבוע,  לימודים  יום 

עבודתם השנייה מחויבים המורים ללמד בהיקף של 100% משרה. 

היקף משרה בבתי ספר יסודיים

כאמור, על פי מתווה "אופק חדש" נקלטים מורי חותם כ"מורים מתמחים" במסגרת כללי הרפורמה בבתי 
ההכשרה  תכנית  לדרישות  הותאם  היסודיים  הספר  בבתי  חותם  מורי  של  המשרה  מבנה  היסודיים.  הספר 

הייחודית של חותם. 

העסקה בהיקף של 80% משרה על פי מתווה "אופק חדש" )סה"כ 29 ש"ש(:

21 ש"ש הוראה פרונטלית – מחייב את מורי חותם

4 ש"ש הוראה פרטנית – מחייב את מורי חותם

4 ש"ש שהייה – מחייב את מורי חותם. תוכן השעות ייקבע על פי צורכי בית הספר

 5 ש"ש שעות לימוד תוספתיות כדלהלן )שעות אלו אינן משולמות בשכר המורה אלא שעות לימוד(:
 2 שעות מפגש מנטור בקבוצה חובה

 1 שעת מפגש מנטור אישית חובה
2 שעות צפייה במורים עמיתים. שיבוץ הצפייה על פי החלטת המנהל והמנטור - על פי צרכי המורים חובה   

לימודים יום  ובסוף  ברצף  יינתנו  אלה  שעות   – המנטור  עם  חותם  מורי  של  קבוצתי  מפגש  ש"ש   2 
)ראו פירוט בפרק "מנטור חותם בבתי הספר"(

1 ש"ש מפגש אישי עם המנטורית

2 ש"ש צפייה במורים עמיתים – על פי החלטת המנהל והמנטור

• הערה 1: על מורה חותם לשהות בבית הספר בהיקף של 34 ש"ש, 6 מתוכן ללא שכר.

• הערה 2: שעות המפגש הקבוצתי והאישי עם המנטור ושעות הצפייה במורים עמיתים חייבות להופיע 

בצורה ברורה במערכת של המורה והמנטור.

היקף משרה בבתי ספר על-יסודיים )חטיבות הביניים 
וחטיבות עליונות(

1. חטיבות ביניים

העסקה בהיקף של 80% משרה על פי "אופק חדש" )סה"כ 29 ש"ש(:

19 ש"ש הוראה פרונטלית 

17

רה
ש

המ
ף 

יק
 ה

ע |
יד

 מ
ת

בר
חו



תהליך
השיבוץ

3 ש"ש הוראה פרטנית 

7 ש"ש שעות שהייה )ראו פירוט להלן(

פירוט חלוקת שעות השהייה השבועיות על פי מתווה חותם )סה"כ 7 ש"ש(:

4 ש"ש על פי המקובל בבית הספר

2 ש"ש מפגש קבוצתי של מורי חותם עם המנטור )ראו פירוט בפרק "מנטור של חותם בבית הספר"(

1 ש"ש מפגש אישי עם המנטור

2. חטיבות עליונות

העסקה בהיקף של 80% משרה על פי "עוז לתמורה" )סה"כ 32 ש"ש(:

19 ש"ש הוראה פרונטלית )כולל שעות גמול: חינוך והכנה לבגרות( – מחייב את מורי חותם

5 ש"ש הוראה פרטנית – מחייב את מורי חותם

8 ש"ש תומכות למידה )פירוט להלן(

פירוט חלוקת ש"ש תומכות למידה על פי מתווה חותם )סה"כ 8 ש"ש(:

5 ש"ש על פי המקובל בבית הספר

2 ש"ש מפגש קבוצתי של מורי חותם עם המנטור )ראו פירוט בפרק "מנטור של חותם בבית הספר"(

1 ש"ש מפגש אישי עם המנטור

• הערה:  המורים אשר משרתם תתחלק בין שתי החטיבות יקבלו את שכרם משתי הבעלויות, מאחר 
               שהסכם "שאילה – השאלה" אינו חל על מורים חדשים. מורים אלו יקבלו שני תלושים 

               וידאגו לתיאום המס, כמקובל.
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השיבוץ בכיתות כמפתח להצלחת התכנית
של  הייחודי  בתהליך  מרכזיים  שותפים  הספר  בית  של  החינוכי  ובצוות  במנהלים  הספר,  בבתי  רואים  אנו 
היו  אשר  ומנהלים  מנהלות  עימנו  שחלקו  מהתובנות  חלק  להלן  נציין  ולכן  להוראה,  חותם  מורי  הכשרת 

האחרונות. השנים  שמונה  במהלך  לתכנית  שותפים 

מאפייני שיבוץ המקדמים את סיכויי ההצלחה של המורה:

שיבוץ העונה על צרכים משמעותיים בבית הספר	 

שיבוץ במספר כיתות מצומצם המאפשר למורה ליצור קשר עם התלמידים	 

שיבוץ במקצוע הלימוד הרלוונטי להכשרה האקדמית של המורה ולתחומי הדעת הרלוונטיים להשכלתו ולנטיות לבו	 

יצירת קשר בין המורה לבין מרכזי המקצועות אותם הוא עתיד ללמד, והצגת תכנית הלימודים של בית הספר 	 
במקצועות אלו מוקדם ככל האפשר )לפני הכשרת הקיץ של חותם(

יצירת מערך תמיכה משמעותי לקליטת המורה בצוות המקצועי, תוך שיתוף בעלי התפקידים בבית הספר	 

מאפייני שיבוץ הפוגעים בסיכויי ההצלחה של המורה:

נותן 	  זה  נוסף או כמורה עודף. שיבוץ מסוג  שיבוץ שלא על פי צרכים ממשיים של בית הספר, כמורה 
השפעה. בעל  להרגיש  סיכוייו  את  ומקטין  נחוץ  שאינו  תחושה  למורה 

שיבוץ במספר גדול של כיתות. שיבוץ מסוג זה אינו מאפשר למורה ליצור קשר משמעותי עם התלמידים 	 
ומקטין את תחושת המסוגלות שלו ואת מימוש שאיפתו להיות "מורה משמעותי" עבור התלמידים. 

שיבוץ במגוון רחב מידי של תחומי דעת או שכבות גיל. שיבוץ מסוג זה אינו מאפשר למורה להתמחות, 	 
ומחייב אותו בהכנה רבה המקשה עליו לעמוד בשלל המשימות המוטלות עליו בשנה זו.

התנגדויות לקליטת מורי חותם חדשים מטעם בעלי תפקידי ריכוז וניהול בבית הספר, מרכזי המקצוע, 	 
רכזי השכבות או הצוות המקצועי. 

ההוראה  בשנת  כבר  כיתה  חינוך  של  המשמעותי  לתפקיד  המורה  את  לשבץ  ההחלטה  הערה: 
הראשונה שמורה למנהל בית הספר, עם התייחסות לרצונו של המועמד. ישנם יתרונות וחסרונות 
לכאן ולכאן, אך אין חולק על כך שתפקיד זה הוא ההזדמנות המשמעותית ביותר לביסוס תחושת 
הזדמנות  מהווה  המחנכים  בצוות  השתלבות  כן,  על  יתר  תלמידיו.  מול  המורה  של  המשמעות 
ההתאמה  את  האישי  בראיון  לבחון  מומלץ  לפיכך  הספר.  בית  של  החינוכית  התרבות  להכרת 
האתגר.  את  עצמו  על  לקחת  רצונו  ואת  כיתה  חינוך  לתפקיד  חותם  ממורי  אחד  כל  של 
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שעה אישית 
קבועה עם  המנטור

הבית ספרי

80% משרה

החותמיסטים בשנה 
הראשונה הינם 

 במעמד מתמחה.
יש להעריכם בהערכה 

מעצבת ומסכמת.

יום לימודים
מלא בכל שבוע

שעתיים קבועות
ליווי קבוצתי
עם המנטור

יש להימנע משיבוץ 
המורה במספר 

מרובה של כיתות 
ומקצועות

 תזכורת למנהל
בקליטת מורי חותם:
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 - חותמיסטית,
שנה חמישית

זו עבודה 
שבוחרת 

בך. בחיים 
לא חשבתי 

שאהיה 
מורה, אבל 

היום אני לא 
רואה את 

עצמי בשדה 
אחר.

וץ
יב

ש
 ה

יך
הל

ת
 | 

דע
מי

ת 
בר

חו

24



מעגלי ליווי 
ותמיכה

לחותמיסטים                                  
בתהליך הקליטה בבית הספר
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השיבוץ בכיתות כמפתח להצלחת התכנית

1. רכז הכשרה וליווי אזורי

רכז ההכשרה והליווי האזורי יוצר יחד עם החותמיסט מרחב להתבוננות על כלל העשייה החינוכית בכיתה 
ומחוצה לה. תפקידו לסייע במשך שנתיים לאורך כל תקופת ההכשרה, בתהליך התפתחות הזהות המקצועית 
הספר,  בבית  השתלבות  הוראה,  )הכשרה,  מרכיביו  כל  על  מנהיגים,  כמורים  החותמיסטים  של  והאישית 
אתגרים והזדמנויות, ועוד(, ולתמוך במלאכת התכנון והמעקב אחר מצב התלמידים, הישגיהם הלימודיים 
לפגישות  הספר  לבית  והליווי  ההכשרה  רכזי  מגיעים  תפקידם  במסגרת  נוספים.  משמעותיים  והישגים 

מתואמות מראש עם כל אחד מהחותמיסטים, ומכירים גם את צוות בית הספר. 

2. המנטור הבית ספרי

המנטור הבית ספרי הוא מורה מנוסה מתוך הצוות החינוכי של בית הספר, אשר נבחר על ידי המנהל ועל 
ידי צוות חותם להיות אחראי לתהליך הקליטה, ההשתלבות והפיתוח של מורי חותם במהלך שנת עבודתם 
היבטיו,  כל  על  הספר  בית  של  התרבותי  העולם  את  לחותמיסטים  לתווך  תפקידו  הספר.  בבית  הראשונה 
לשמש איש אמונם בכל נושא, לדאוג לפיתוחם המקצועי של המורים הצעירים ולהוביל את השיח הפדגוגי 
וכמודל לעשייה חינוכית. המנטור מדריך את החותמיסטים כיצד להוציא רעיונות חדשניים  כעמית מנוסה 
מן הכוח אל הפועל במציאות הבית ספרית, הוא זמין עבורם על מנת לתת מענה בזמן אמת ומהווה כתובת 

וניהול שיח ערכי וחינוכי. לחשיבה משותפת 

למעשה, המנטור הוא אשר מוביל את תהליך ההשתלבות בבית הספר, הן במישור האישי עם כל חותמיסט 
בנפרד, והן במישור הקבוצתי בהובלת למידה קבוצתית.

ליוויו המקצועי של המנטור בפורמט של חותם הינו חיוני ואף קיומי לחותמיסטים החדשים, ומהווה גורם 
קריטי בקליטתם המיטבית בבית הספר )לפירוט אודות מערך הליווי של המנטור, הכשרתו, תפקידו ושכרו 

ראו נספח 6: המנטור הבית ספרי(.

3. מנחה דידקטי מטעם המוסד האקדמי המכשיר

המנחה הדידקטי בתחום הדעת מטעם תכנית ההכשרה האקדמית להוראה, מגיע לביקור בבית הספר כמה 
פעמים בשנה להדרכה וצפייה בשיעורים של כל אחד מן החותמיסטים, ומהווה כתובת עיקרית עבורם בכל 
הנוגע להוראת המקצוע. המנחה הדידקטי שותף להכנת השיעורים לקראת הצפייה בביקוריו, וממקד את 
הדרכת המורה בהתאם לצפייה ולצרכים שהוא מזהה במשותף עם המורה. הביקורים בבית הספר וכן הצפייה 

בשיעורים יתואמו כמקובל עם בית הספר. 
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 - חותמיסטית,
שנה שביעית

חינוך זה 
כשילד 

מסתכל לך 
בלבן של 
העיניים 

ויודע שתמיד 
יהיה לו לאן 

לחזור.
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 נספח 1:
תכנית חותם – השותפים לדרך

תכנית חותם הוקמה במסגרת יוזמה משותפת של משרד החינוך, ג'וינט ישראל, קרן נעמי ותנועת הכל חינוך. 

שותפינו במשרד החינוך

משרד החינוך רואה בחותם תכנית מובילה לריענון ושיפור איכות ההוראה, ולקידום מעמד המורה. שיתוף 
הפעולה עם המשרד והיחידות השונות בו )כוח אדם בהוראה, מחוזות המשרד, מפקחים ומנהלי בתי הספר( 

הוא מפתח להצלחת התכנית. 

ג'וינט ישראל

ג'וינט ישראל, זרוע הג'וינט העולמי, פועל למען אוכלוסיות חלשות בישראל המתקשות בתפקוד החברתי, 
ולמען אנשי המקצוע המסייעים להן.

קרן נעמי לזכרה של ד"ר נעמי כדר

ד"ר נעמי כדר )1949-2010( הייתה אשת חינוך בכל ליבה, מרצה, חוקרת, מורה לחיים ואשת חזון. בקסמה 
ותרבויות,  שפות  שבלימוד  היופי  את  הבאים  לדורות  להעביר  נעמי  הצליחה  הכובשת,  ובאישיותה  האישי 
ולהפוך את הלימוד באשר הוא לחוויה. החזון החינוכי של נעמי, השראתה ומורשתה, הטביעו חותם על כל מי 
שפגש בה והיוו את הבסיס לייסודה של תכנית חותם בישראל. תכנית חותם היא אחת התכניות הראשונות 

והמרכזיות שתומכת בהן קרן נעמי.



הגיוס

חותם מגייסת אקדמאים בעלי חזון, מודעות חברתית ויכולת להנהיג ולהוביל תהליכי שינוי בחינוך בפריפריה. 
החותמיסטים מביאים עמם רעיונות ומוטיבציה לקדם חדשנות פדגוגית ויזמות חברתית בבית הספר. העבודה 
המשותפת של חותם עם בתי הספר מאפשרת התפתחות, המשכיות וצמיחה הן של החותמיסטים והן של 
תלמידי בית הספר – על מנת שנוכל יחד לאפשר לכל ילד לבחור את עתידו ללא קשר לרקע שממנו הוא בא.

תנאי קבלה לתכנית:

אקדמאים: בעלי תואר ראשון במקצועות רלוונטיים להוראת מקצועות ליבה )בממוצע ציונים המאפשר 	 
להם להתקבל לתואר שני(.

בעלי תואר רלוונטי אשר סיימו את לימודיהם במהלך שש השנים האחרונות.	 
חובותיהם 	  את  ומסיימים  שני,  או  ראשון  לתואר  האחרונה  הלימודים  בשנת  הנמצאים  סטודנטים 

זו. בשנה  האקדמיות 
בעלי ניסיון בהדרכה, הוראה וחינוך או בתפקידי ניהול ופיקוד.	 
בעלי רקע בעשייה חברתית.	 

התכנית מכשירה למקצועות הבאים: כימיה, פיזיקה, ביולוגיה, מתמטיקה, אנגלית, לשון, תנ"ך, גיאוגרפיה, 
ספרות, היסטוריה, אזרחות ויסודי. 

המיון

מערך המיון מושתת על עקרון של ריבוי מעריכים, מתוך תפיסה שככל שמועמד יקבל חוות דעת ממספר 
גדול יותר של מעריכים, כך נוכל ליצור תמונה מורכבת ומהימנה יותר אודותיו. 

תהליך המיון עובר מידי שנה מחקר תוקף, ובהתאם לממצאים נעשית עבודת דיוק ושיפור. 
התהליך כולל חמישה שלבים:

1. שאלון אישי לבדיקת עמידה בתנאי הסף

2. שאלון ביוגרפי מעמיק

 נספח 3:
המועמדים לתכנית חותם – גיוס ומיון

 נספח 2:
Teach For All התכנית הבינלאומית

חותם היא חלק מהארגון הגלובלי TEACH FOR ALL הפועלת ב-49 מדינות במטרה לקדם שוויון הזדמנויות 
בחינוך לכל תלמיד, ללא קשר לרקע ממנו הוא מגיע. הרשת הבינלאומית מאיצה ומעצימה את השפעתן של 
הדדית  ללמידה  הזדמנויות  יצירת  וכלים,  רעיונות  לשיתוף  תשתית  יצירת  באמצעות  המקומיות  התכניות 

ופרישת חסות על קהילת מנהיגים צעירים המחויבת לחזון זה.
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נספח 4: התחייבויות

המשתתפים בתכנית מתחייבים:

להשתתפות מלאה בהכשרת הקיץ חותם נעמי, עליה אמונים הגופים האקדמיים האחראיים על 	 
ההכשרה לתעודת ההוראה

להמשיך בהכשרה להוראה ובהשלמת הלימודים לתעודת ההוראה בשנת ההוראה הראשונה במסגרת 	 
יום בשבוע  לכל אורכה של שנת הלימודים האקדמית, ולסיימה בציון ממוצע של 80 לפחות )כאמור, 

ההכשרה תתבצע אחת לשבוע ביום לימודים ארוך, מה שמחייב את מנהל בית הספר לשמור על יום זה 
פנוי עבור מורי חותם(

לעבוד בבתי הספר בהם ישובצו למשך תקופה של שנתיים לפחות	 

להיקף עבודה של 80% משרה בשנה הראשונה	 

להיקף עבודה של 100% משרה בשנה השנייה	 

 להשתתף באופן מלא בפעילויות חותם השונות כפי שייקבעו לאורך השנתיים	 
)ככלל, אלה יתקיימו ביום הלימודים השבועי ובמהלך חופשות(

במידה וטרם השלימו את לימודי התואר הראשון, מתחייבים החותמיסטים להשלים את חובותיהם 	 
האקדמיות לזכאות לתואר ראשון עד סוף חודש דצמבר בשנת עבודתם הראשונה

תכנית חותם מחויבת:

למלגת קיום עבור תקופת הכשרת הקיץ	 

למלגת מימון לימודי תעודת הוראה המוכרים על ידי משרד החינוך והמל"ג	 

למלגת מחיה חודשית בגובה 1,000 ש"ח בשנת ההוראה הראשונה	 

זכאות ללימודי תואר שני במסלול לתוכניות מיוחדות של משרד החינוך	 

לליווי מקצועי ואישי בתהליך ההכשרה וההוראה	 

למתן הזדמנות למגוון אפשרויות התפתחות מקצועית בתחום החינוך	 

3. מרכז הערכה הכולל שלוש תחנות

4. ראיון עומק אישי עם צוות המיון של תכנית חותם

5. ראיון קבלה עם מנהל בית הספר
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נספח 5: מבנה ההכשרה של תכנית חותם
שנת הכשרה שנייהשנת הכשרה ראשונההכשרת קיץ מרוכזת

חמישה שבועותמועד
במהלך הקיץ

	 ימי לימודים לתעודת הוראה.
	 ליווי אישי לאורך כל השנה בביה"ס

מפגשים אחת 
לשלושה שבועות

4 שעות לכל מפגש520 שעותכ- 300 שעותהיקף

מפגשים אזורייםמיקום יינתן בהמשךמיקום יינתן בהמשךמיקום

ייחודיות

הכשרה בתנאי פנימייה:

למידה מבוקר עד ערב/	 
לילה

למידה בקבוצות אזוריות 	 
ובקבוצות תחום הדעת 

הרלוונטי
למידה רפלקטיבית	 
התנסות מעשית בהוראה 	 

במסגרת בית ספר קיץ

למידה מעוגנת בשדה העשייה החינוכית כבסיס 	 
ללמידה; למידה מבוססת עדויות )תיעוד מצולם 

ועוד(.
מנהיגות חינוכית כתפיסה מעצבת וכתרבות 	 

ארגונית כוללת 
תהליכים מקבילים- חווית הלמידה 	 

האינטלקטואלית והרגשית של המורה הלומד 
בהלימה לחווית הלמידה של תלמידיו

רף ציפיות גבוה מהצוות ומהחותמיסטים	 
מכוונת לשונות בין תלמידים בעלי רקע תרבותי 	 

שונה; בעלי יכולות שונות; בעלי לקויות למידה 
אקטיבית- מעורבות החותמיסטים בתהליך 	 

הלמידה וטיפוח קהילת עמיתים לומדת

הכשרה במסגרת 
השתלמות מורה 

חדש המחייבת כל 
מורה לאחר שנת 

ההתמחות

דגשים 
דידקטיים

שוויון הזדמנויות בחינוך.	 
עבודה עם תלמידים 	 

מאוכלוסיות מגוונות 
ובעלות רקע חברתי-

כלכלי נמוך
פיתוח זהות מורה/מחנך 	 

כמנהיג חינוכי
תכנון שיעור	 
ניהול כיתה	 
הוראה של תחום הדעת	 

חינוך בחברה רב-תרבותית	 
המורה כמוביל תהליכי שינוי	 
מורה כמנהיג חינוכי	 
עבודה בסדנאות גם לפי מקצועות לימוד )עיסוק 	 

בהתנסויות אותנטיות מההוראה, עבודה בקבוצות 
קטנות(

הדרה, נשירה ונוער בסיכון	 
תאוריות של למידה והוראה	 
סביבות למידה משתנות	 
הוראה של תחום הדעת	 

מורה כמנהיג	 
בניית תכנית 	 

עבודה, ועבודה 
לאור מטרות

המשך עבודה על 	 
פיתוח פרקטיקות 

של ניהול כיתה

דרכי 
למידה

מפגשי מליאה	 
סדנאות בקבוצות קטנות	 
סיורים לימודיים	 
פעילויות ערב חווייתיות	 

ליווי צמוד על ידי רכזי הליווי של חותם, הכולל 	 
הדרכה והנחייה באמצעות פגישות אישיות, 

קבוצתיות ותצפיות בשטח
ליווי שוטף על ידי מנטור מבית הספר הכולל 	 

פגישות אישיות ומפגשים בין קבוצות בית-
ספריות

תצפיות בשיעורים ופגישות עם מלווה דידקטי 	 
מהאקדמיה

עבודה בסדנאות	 
למידת עמיתים	 
הרצאות אורח	 
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שנה א'

מורה מהמניין במערכת החינוך, בתקן בית הספר	 

משויך לרפורמות  משרד החינוך- אופק חדש/עוז לתמורה על פי הנהוג בביה"ס	 

 מורה מתמחה- יש להעריך אותו במחצית השנה הערכה מעצבת ובסוף השנה הערכה מסכמת 	 
)ראה פירוט בחוברת(

מלוווה במהלך השנה על ידי מנטור. )ראה פירוט בחוברת(	 

 היקף המשרה:	 
 ביסודי - 21 ש"ש 

 חובה ביסודי לשבץ ל-2 שעות צפייה במורים עמיתים, ללא גמול כספי, במהלך כל השנה
בעל יסודי - 19 ש"ש

 יש להימנע בשנה זו – • 
בשנת ההתמחות ישתלמו המורים ב"השתלמות מוסדית". השתלמות זו חשובה ותעזור למורים 
בהתערות בחדר המורים ובקליטתם בבית הספר. על השתלמות זו יקבלו גמול השתלמות. מלבד 

השתלמות זו אין הכרה בשנת הסטאג' בהשתלמויות נוספות לכן אין לשלוח את החותמיסטים 
 להשתלמויות.  

יש להימנע מלתת בשנה זו תפקידים מלבד חינוך עקב ריבוי מטלות לימודיות בשנה זו. בכל חריגה יש 
להתייעץ עם מנהלת השותפויות.

שנה ב'

מורה מן המניין בתקן בית הספר	 

היקף המשרה - 100% משרה )חובה זו אינה מחויבת בהמשך עבודתו בשנים הבאות(	 

ישתתפו בקורס מורה חדש , אחת לחודש, על ידי חותם	 

ילוו בבית הספר , ובאחריות בית הספר, על ידי מורה חונך כמתחייב מחוזר מנכ"ל	 

יוערכו בסוף השנה למתן קביעות	 

סטטוס החותמיסטים במערכת החינוך
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נספח 6: המנטור הבית ספרי

ולכן  ולהצלחתם,  להתפתחותם  קריטי  שלב  החותמיסטים  של  המיטבית  בקליטתם  רואה  חותם  תכנית 
משקיעה משאבים וחשיבה מעמיקה בכל הקשור לליווי החותמיסט בבית הספר-על ידי המנטור המיועד. 
המנטור נבחר על ידי מנהל בית הספר להיות מועמד לתפקיד, ולאחר מכן עובר ראיון קבלה והיכרות על ידי 
צוות חותם. משמתקבלת הסכמה בין בית הספר לבין חותם, מתחיל המנטור את תפקידו החל מחודש יולי.

פרופיל המנטור

מורה דיסקרטי, בעל יושרה, אוהב אדם, אמפטי ובעל יכולת הכלה, אשר יידע לכבד את מקומו של 	 
המורה החדש ויהווה עבורו מודל לחיקוי.

מורה בעל ניסיון מקצועי עשיר בהוראה ובחינוך, אשר מאמין בפיתוח מקצועי ולמידה מתמדת בעזרת 	 
תהליכים רפלקטיביים במישור האישי והארגוני.

מורה מחויב לתהליך, אשר זמין לחותמיסט מעבר לשעות המוקצות במערכת. זמינות פיזית ומכוונות 	 
רגשית )מינימום ארבעה ימי עבודה בבית הספר(.

מורה בעל מעמד מרכזי בקרב המורים וההנהלה אשר יוכל לתווך עבור החותמיסטים את תרבות בית 	 
הספר, הקשרים השונים מול קהילת המורים, התלמידים, ההורים וכל הסוגיות הקשורות להשתלבות 

החותמיסטים בבי"ס.

מורה שיידע להוביל קבוצה, להתמודד עם תהליכים קבוצתיים ולהבין את הכוח הטמון בעבודה 	 
קבוצתית בפן הלימודי והרגשי. 

מורה אופטימי ופתוח לחדשנות, שיידע לטפח את שאיפותיו המקצועיות של החותמסיט ולהנחות 	 
אותו במימוש רעיונותיו והוצאתם מן הכוח אל הפועל בין כותלי בית הספר.

תפקיד המנטור

מפגשים קבוצתיים 
במסגרת תפקידו, ייפגש המנטור באופן שבועי עם מורי חותם למשך 2 ש"ש קבוצתיות רצופות. יש להקצות 
יוקדש  היום. המפגש  בית הספר, בעדיפות לסוף  לכך שני שיעורים צמודים במסגרת מערכת השעות של 
לעבודה קבוצתית מובנית של פיתוח תהליכים רפלקטיביים ופתרון בעיות בזמן אמת, וכן לנושאים פדגוגיים 

אשר יוגדרו מראש. 

מפגשים אישיים
עבודתו של המנטור כוללת גם מפגש שבועי של שעה קבועה במערכת עם כל אחד מהחותמיסטים, המוקדש 

להנחיה אישית ולצפייה, על פי קביעתו של המנטור. 
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ליווי והכשרת המנטור

הכשרת קיץ
מכל  חדשים  מנטורים  בהשתתפות  ארצית,  במתכונת  יומיים  בת  הכשרה  תתקיים  תתקיים,  הקיץ  במהלך 
הארץ. ההשתתפות בהכשרה הינה חובה! היא מהווה תנאי לתפקיד, ומטרתה להכין את המנטורים לתפקידם 

החדש במישור הרעיוני והמעשי ולחבר אותם לחזון חותם. 

במהלך השנה
שנת  בתחילת  יפורסמו  המפגשים  ומיקום  תאריכים  ארציים/אזוריים.  חובה  מפגשי  כחמישה  יתקיימו 
הלימודים. כמו כן, זוכה המנטור לליווי אישי על ידי "מנטור מוביל" מצוות חותם. המנטור המוביל יפגוש 
את מנטור בית הספר וינחה אותו בעבודתו במהלך 4-5 מפגשי הנחייה במשך שנת הלימודים, וכן יהיה זמין 
מענה  לתת  חותם,  מורי  של  הייחודית  הקליטה  תפיסת  את  לפתח  נועד  זה  ליווי  טלפוניות.  להתלבטויות 
ל"מנטורינג"  כלים  להם  וכן להקנות  ורגשיים של המנטורים במסגרת תפקידם החדש,  לצרכים מקצועיים 

מיטבי. 

שכרו של המנטור

המנטור יקבל את שכרו מתכנית חותם במשולב עם משרד החינוך או ה"בעלות" )עפ"י הסכמי השכר( במהלך 
עשרה חודשים מתוך שנת הלימודים )הסכום המדויק ייקבע על פי מספר החותמיסטים הנקלטים בבית הספר(.

המנטור - "מורה חונך" במסגרת שנת ההתמחות )הסטאז'(

במסגרת שנת ההתמחות )הסטאז'(, על בית הספר למנות "מורה חונך" מצוות בית הספר עבור כל מורה 
מתמחה. הודות להיותה של חותם תכנית ייחודית של משרד החינוך, מוכר המנטור של חותם כ"מורה חונך" 
של כלל החותמיסטים בבית הספר )אשר למעשה מוכרים כמתמחים(, ללא קשר לתחום הדעת אותו הם 
מלמדים. עם זאת, נוכל, במקרים בהם נמצא את הדבר כנדרש ובעצה אחת עם המנטור, למנות "מורה חונך" 

נוסף בתחום הדעת. הנושא ייבחן באופן פרטני במהלך השליש הראשון של שנת הלימודים.  

מפגש היכרות ארצי ראשון של המנטורים עם החותמיסטים 
יתקיים בתחילת אוגוסט במהלך הכשרת הקיץ.

נספח 6: המנטור הבית ספרי )המשך(
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