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 מידע ורישום -בחינוך לשוני השתלמויות 

  
 

 
בעז"ה בתהליך ההתמקצעות בתחום הוראת העברית בחינוך היסודי. ברמה הבסיסית  נמשיך טבשנת תשע"

שעות במהלך שנתיים במסגרת ההשתלמויות בפסג"ות  60ורה המלמד/ת עברית ילמד בהיקף של מצופה שכל מ
 המיועדות למורי העברית ע"פ שכבות גיל התלמידים.   

ההשתלמויות המקוונות של הוראת העברית בחמ"ד מיועדות להתמקצעות נוספת בהיבטים ייחודיים של 
בפסגות, או למורים המשתלמים במקביל להשתלמות  הן מיועדות למורים בוגרי ההשתלמויות החמ"ד. 

 פירוט מגוון ההשתלמויות ואופן הרישום בנספח.הוראת עברית בפסג"ה. 
 

   שעות במסגרת ההתפתחות המקצועית ב"אופק חדש" 30כל ההשתלמויות מתבצעות בהיקף של 
 י הלומד הנדרשים. ההשתלמויות הותאמו לעקרונות הלמידה המשמעותית ומכוונות לטיפוח תפקוד תכני

 
 

 השתלמויות יישוביות ומחוזיות:
 ההשתלמויות ברמה יישובית ומחוזית מיועדות לקהלי יעד על פי החלוקה הבאה:

 מדריכות שפה 
 רכזות שפה 
 ב-מורי כיתות א 
 ד-מורי כיתות ג 
 ו -מורי כיתות ה 

 
 

 )רשימת ההשתלמויות ודרך הרישום בהמשך(   המקוונות מסגרת ההשתלמויות
 

בו זמנית במסגרת זו הלמידה מתרחשת  .ות "בנעלי בית"()השתלמתלמות במסגרת אישית במחשב האישי הש
(ON-LINE) נדרש לקחת חלק פעיל ולהגיב. בסיום כל מפגש ניתנות במהלך המפגשים המורה . בשעות הערב

 חלק בלתי נפרד משעות ההשתלמות. ליישום המהוות מטלות 
  פנים אל פנים. כל השתלמות מלווה במפגש מחייב

 
או   zehavapeled@gmail.com הדוא"ל: זהבה פלד,: לפרטים ניתן לפנות לרכזת ההשתלמויות המקוונות

 לצוות היחידה להוראת עברית בבי"ס היסודיים בחמ"ד:
 
 

 מס' נייד כתובת דוא"ל מחוז שם המנחה

 efrat.amitzur@gmail.com 050-6568823 צפון אפרת עמיצור
 ronitdayani@gmail.com 050-9528466 חיפה רונית דייני

 netac11@gmail.com 052-22282691 ירושלים נטע כהן
 oritros@gmail.com 050-6280366 מנח"י אורית רוזנמן

 sarabaruc@gmail.com 052-3609111 מרכז שרה ברוך

 ayelet2david@gmail.com 058-7021010 תל אביב איילת כהן
 merav377@gmail.com 054-6310312 דרום מירב אפריאט

 
 

 בברכה,   
 

 יעל נדלר
 מפקחת על החינוך לשוני בחמ"ד

    
 
 
 
 

 בס"ד
 משרד החינוך

 מינהל החינוך הדתי
 חידה לחינוך לשוניהי

 

 משרד החינוך
 מינהל החינוך הדתי

 היחידה לחינוך לשוני
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 ות המקוונ רשימת ההשתלמויות
 

 הרשמה באמצעות לחיצה עם שם ההשתלמות ומילוי פרטים בטופס המקוון.
 

 השתלמויות בחינוך לשוני 
 

 אמצעות טיפוח ההבעה בע"פ ובכתבלקידום למידה משמעותית ב "עופרים"  תכנית -
 

 מיומנויות שפה בהוראת תורהשילוב  -
 

  בחמ"ד המדרש והפיוט בביה"ס היסודיהוראת  -
 

 הוראת הספרות בבית הספר היסודי בחמ"ד -
 

  :()אינו מיועד למורות"ד השתלמות מיוחד למלמדים ולמורי חב מסלול -
  ו'-כיתות ג'מורי , חינוך לשוני ל ב'-א'חינוך לשוני למורי כיתות 

 
 

  רגשי-בנושא חברתי נוספות  השתלמויות
 

 בדגש על תפקודי לומד ועל יעדי החמ"ד  -בית חינוך כמשפחה -
ביצירת אוירה משפחתית חמה בביה"ס ובכיתה המושתתת על  שיתוף, כבוד הדדי, עידוד  מיקוד

 ויחסים פתוחים בין המורה לתלמידיו.
 

 זיקה לעקרונות הלמידה המשמעותיתב - טיפוח אקלים מיטבי בביה"ס ובכיתה -
פעילויות חברתיות ולימודיות תוך בדרכים ליישום ה  נתמקד בהמשך להשתלמות בית חינוך כמשפח

  .אקלים מיטביהמטפחות יצירת סיטואציות 
 
 

   רישום
 
 כן עם סיום מכסת המשתלמים  המאושרת.-, או לפני2018 אוקטוברב 10, טתשע" א' חשוון הרשמה עד ה

 .כאןלהרשמה בטופס המקוון, נא ללחוץ  )כל הקודם זוכה(.
 
  

  פרטים נוספים ישלחו לנרשמים.

על ההשתלמויות ספרות ומדרש ופיוט, ניתן לפנות לד"ר יעל שגב לשאלות וברורים 

yael100segev@gmail.com 

 050-9041559ניתן לפנות לזהבה פלד  להשתלמויות האחרות 

zehavapeled@gmail.com 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5WDFfNK4atQJgFceqnAMNNmEgwSxFfc3sGAlJN1rkwOrhBg/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5WDFfNK4atQJgFceqnAMNNmEgwSxFfc3sGAlJN1rkwOrhBg/viewform?c=0&w=1
https://pisga.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/indexHish/lessons.asp?codeClient=1072&id=54326&swviewindex=2&name=048%20-%20%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%AA%20%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%98%20%D7%95%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9%20%D7%91%D7%91%D7%AA%D7%99%20%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%97%D7%9E%D7%93
https://pisga.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/indexHish/lessons.asp?codeClient=1072&id=54320&swviewindex=2&name=047%20-%20%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%AA%20%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%91%D7%AA%D7%99%20%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%97%D7%9E%D7%93
https://pisga.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/indexHish/lessons.asp?codeClient=1072&id=54320&swviewindex=2&name=047%20-%20%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%AA%20%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%91%D7%AA%D7%99%20%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%97%D7%9E%D7%93
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5WDFfNK4atQJgFceqnAMNNmEgwSxFfc3sGAlJN1rkwOrhBg/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5WDFfNK4atQJgFceqnAMNNmEgwSxFfc3sGAlJN1rkwOrhBg/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5WDFfNK4atQJgFceqnAMNNmEgwSxFfc3sGAlJN1rkwOrhBg/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5WDFfNK4atQJgFceqnAMNNmEgwSxFfc3sGAlJN1rkwOrhBg/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5WDFfNK4atQJgFceqnAMNNmEgwSxFfc3sGAlJN1rkwOrhBg/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5WDFfNK4atQJgFceqnAMNNmEgwSxFfc3sGAlJN1rkwOrhBg/viewform?c=0&w=1
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