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תוכנית עבודה

ד"י-ג"י–תוכנית עבודה •

ב"תוכנית טו–תוכנית עבודה •
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השתלמויות
:ב"לרכזי מכללות ולמורים בתוכנית טו–' השתלמות מחוזית חלק א•

ע"פמהרחבת ✓
סיורים במרחבי למידה חדשניים✓
תוכנית עבודה✓
בינתחומייםפרוייקטים✓
ח"במשהבסיס נתונים החדש ✓

ב אשר סיימו  "לרכזי מכללות ולמורים בתוכנית טו–' השתלמות ארצית חלק ב
:ח"ל תשע"בשנה' השתלמות חלק א

, פ"אגף מופרוייקט, חלוץפרוייקט: סיורים בתעשיות ובמרכזים חינוכיים חדשניים✓
.'וכורובופיסיקהכיתת , 4בתעשיית דור פרוייקט, טכנודע

בית  )פ "ל תש"בניית תבנית למרכז למידה חדשני במוסד החינוכי לקראת שנה✓
(ימים רצופים3היציב 



קורסי הסבה
:קורסי הסבה2נפתחו ח "ל תשע"שנהבמהלך •

במכללת קיי

בראודהובאורט 

שנים לפחות המעוניינים 5הנדסאים בעלי ניסיון מקצועי של , ל"בוגרי צה: פרופיל המוסבים
B.ed.tech. להמשיך לקראת תואר ראשון בהמשך

:קורסי הסבה נוספים3להפתחצפויים ט "ל תשע"שנהבמהלך 

במכללת קיי

בסמינר הקיבוצים

בראודהובאורט 

שאין להם היתר הוראה יש לצרפם לקורסי ההסבהמורים –מומלץ

מוסדות שלהם מחסור במורים טכנולוגיים מקצועיים מתבקשים לפנות

054-7293399: אבי שוורץ נייד' לדר



תוכנית אקדמיזציה

מיועדת לתלמידים מצטיינים על מנת לחברם לאקדמיה ולאפשר להם אופק  
.אקדמי הנדסי וצבירה משמעותית של נקודות לקראת תואר מהנדס



assafme@education.gov.il
02-5902198 

054-4578919
חינוך טכנולוגי על תיכוני, ממונה מנוחיןאסף 

psecondary@education.gov.il יד-רכז פיקוח יג 0522-625546 אבי בן דוד

leea@bezeqint.net 0547-293399 
יד ומדריך  -יגפיתוח פדגוגי 

מלווה מחוז חיפה והצפון
ר אבי שוורץ"ד

zvicoh@education.gov.il ( דיפלומות)רכזת הסמכות  02-5902197 צביה כהן

milgot@education.gov.il 0544-968737 

מדריכה מלווה מחוז חיפה  

והצפון ומרכזת נושא מלגות  

ומצבת

אורה קרמרמן מוריוסף

yur4ik22.yk@gmail.com מרכזמדריך מלווה מחוז  0547-823379 קלונטרובר יורי "ד

bushk1949@gmail.com מדריך מלווה מחוז מרכז 050-992-8538 יעקב בוסקילה

meirben@education.gov.il 0546-620568 
מגזר חרדי  , יד-יגרכז פיקוח 

בנים
חיים-מאיר בן 

sharvit152@gmail.com 0533-178338
מגזר חרדי  , יד-יגרכזת פיקוח 

בנות
רבקה שרביט

קישור לאתר–ד "י-ג"מדריכים מלווים לי
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תודה על ההקשבה

שאלות


