
מדינת ישראל
משרד החינוך

ה"מינהל הכשרה ופיתוח מקצועי לעו
אגף התמחות וכניסה להוראה

אגף התמחות וכניסה להוראה
משרד החינוך

91911ירושלים  2דבורה הנביאה ' רח
02-5603974:פקס 02-5603420:טלפון

-)'סטאז(אתר אגף ההתמחות
www.education.gov.ilqstaj

ariellame@education.gov.il:דואר אלקטרוני



:הרקע
. השנת העבודה הראשונה היא שלב מובחן בהתפתחות המקצועית של עובדי הורא

,  נחשפים לתהליכים פדגוגיים מורכבים, בשנה זו חווים המתמחים אירועים רבים
.ונדרשים להחלטות חינוכיות בעלות משמעות

על   בשנים האחרונות מתפתחת התפיסה שסיפורי חיים מקצועיים מאפשרים ללמוד
.ועיתהזהות המקצועית של המספר וליצור תובנות חדשות באשר לתפיסת זהות מקצ

:התחרות
אשר  , אגף התמחות בהוראה מכריז זו השנה העשירית על תחרות סיפורי מתמחים

הסיפורים יחשפו  . ישקפו את החוויות וההתרחשות במהלך שנת העבודה הראשונה
ויאפשרו  , תפיסות ביחס לזהות המקצועית המתגבשת של עובדי הוראה מתחילים

.  למתמחים לבטא את ההתנסות המקצועית בהוראה
על ידי אגף התמחות  "  סיפורי מתמחים"מתוכנן כי סיפורים נבחרים יפורסמו בספר 

.  במשרד החינוך, וכניסה להוראה
:היעד אוכלוסית

ג אשר משתתפים בסדנאות ההתמחות  "ל תשע"כל המתמחים בהוראה בשנה
.במכללות ובאוניברסיטאות

:דרכי  השיפוט
שלושה בעלי רקע ספרותי ושניים מתחום ההוראה  , צוות של חמישה שופטים

צוות השיפוט יקרא ויעריך את הסיפורים כשהם  . והחינוך יהיו בתהליך השיפוט
.בעילום שם

:הזכייה בתחרות
ד"ח  בכסלו תשע"צוות השופטים יפרסם את שמות הזוכים עד יום חמישי י

.2013בנובמבר   21-ה  
  :גובה הפרס לזוכים

כל אחד 3000₪: עשרת הזוכים 
כל אחד 500₪: תעודות הצטיינות

או על חלוקה  , ועדת השיפוט רשאית שלא להמליץ על מתן חלק מן הפרסים: הערה
.שונה של התקציב

:תנאי ההשתתפות ואפיון הסיפורים

תוכן הסיפור יתייחס לחוויות האישיות המקצועיות שחווה הכותב בשנת  1.
.עבודתו הראשונה

שימוש במטאפורות , אוצר לשוני, סגנון.(הסיפור יהיה בעל איכות ספרותית2.
).ועוד

.מילים 1200אורך הסיפור לא יעלה בהיקפו על  3.

הסיפור לא יחשוף פרטים מזהים אודות מסגרת ההעסקה ואודות בעלי  4.
.הכותב ישתמש בשמות בדויים. תפקידים המכהנים בפועל

:הגשת הסיפורים

עד יום   batyama@education.gov.il: ל"את הסיפורים  יש לשלוח לדוא
עותקים  6ולשלוח בדואר ,  2013ביוני  27-ג ה"ט תמוז תשע"י, חמישי

  12: בגודל גופן, "נרקיס"בגופן ,   wordההדפסה תהיה בתוכנת . מודפסים
שם הכותב  . כל עותק יהיה ללא ציון שם הכותב. 1:5: שוליים, ברווח כפול

בציון שם  , שיצורף למשלוח במעטפה נפרדת, יצויין במכתב נפרד נלווה
, ז.ת' וכן מס',שם המוסד בו השתתפת בסדנת הסטאז,  המוסד המכשיר

.פל/טל, כתובת

כותב אשר  . כל הסיפורים יעמדו לרשות אגף התמחות וכניסה להוראה: הערה
.בקשתו תכובד -יבקש להמשיך ולשמור על עילום שמו גם בשלב הפרסום

:הכתובת למישלוח הסיפור

דבורה  ' רח, משרד החינוך והתרבות בניין לב רם, אגף התמחות וכניסה להוראה
91911, ירושלים, 2הנביאה 

.עבור תחרות סיפורי מתמחים: נא לציין 

  


