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 מינהל תיקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע 
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 assafme@education.gov.il,  0733931631, טל :9100201ירושלים  2רח' דבורה הנביאה 

 ו' כסלו תש"פ                                                                                                                                              
  2019דצמבר  04                                                                                                                                                                

 תש"פ -  תכנית טו"ב םי"ד ורכזי-השתלמות לרכזי מכללות י"ג
 שעות גמול עם ציון  60בהיקף 

 
 במהלך שנה"ל תתקיים השתלמות לרכזי מכללות ולרכזי טו"ב .

 
 נושאי לימוד עיקריים:       
 תוכנית עבודהבניית  •
 מוטה עתידפדגוגיה  •
 פרוייקטים בינתחומיים  •

  
  ד"ר אבי שוורץ:  רכז אקדמי

 

 נושא המפגש סוג המפגש מפגש
 תאריכים

 דרום מרכז צפון

 1מפגש 
מפגש 
 18.12.19 15.12.19 26.12.19 (5מבנה ומטרות הקורס מוטה עתיד ) פתיחה

 23.12.19 22.12.19 24.12.19 (5פרויקטים רב תחומיים ) הרצאה ודיון 2מפגש 

 3מפגש 
מפגש 

 מתוקשב
מסגרת של חמישה פרויקטים רב תחומיים בבית 

 29.12.19 25.12.19 30.12.19 (5הספר )

 4מפגש 
מפגש 

 מתוקשב
הצעות לשיתופי פעולה בחיזוק הנושא 

 8.1.20 5.1.20 9.1.20 (5התעסוקתי )

 M21 (4) 16.1.20 12.1.20 15.1.20-סיור פרויקט חלוץ ו סיור 5מפגש 

 דיון 6מפגש 
הצגת הדוגמאות לפרויקטים רב תחומיים דיון 

 22.1.20 19.1.20 23.1.20 (4באופן היישום )

 29.1.20 26.1.20 30.1.20 (4) 4סיור תעשיה דור  סיור 7מפגש 

 דיון 8מפגש 
הצגת הרעיונות בהקשר לחיזוק הקשר עם 

 5.2.20 2.2.20 6.2.20 (4התעשיה בשיתוף תעשידע )

 9מפגש 
הרצאה 
 ותרגול

 (4כלים ממוחשבים )
13.2.20 9.2.20 12.2.20 

 19.2.20 16.2.20 20.2.20 (4) ופיתוחתוכניות עבודה מטרות  הרצאה ודיון 10מפגש 

 הרצאה ודיון 11מפגש 
הרצאת אורח ודיון מקדים בנושא כיתה 

 26.2.20 23.2.20 27.2.20 (4מתוקשבת )

 12מפגש 
מפגש 

 מתוקשב
הצעות אופרטיביות לחיזוק רוח החדשנות 

 4.3.20 1.3.20 5.3.20 (4והיזמות בבית הספר )

 דיון 13מפגש 
הצגת עבודות ודיון בשיתוף האגף לחדשנות 

 11.3.20 8.3.20 12.3.20 (4במשרד החינוך )

 מפגש סיום 14מפגש 
סיכום ומשוב דיון בעידכונים ובהמשכיות 

 18.3.20 15.3.20 19.3.20 (4ההכשרה )

      

 אורט ביאליק מקום ההשתלמות:
 מקס פיין 
 מכללת קיי תל אביב

לקוד בהתאם  – )משתלמי צפון ומרכז הרשמה באתר פסג"ה חיפה
 תלמי דרום()מש מכללת קיי (המתאים ראה טבלה

השתלמות רכזים 
 381מספר 

השתלמות רכזים 
 380מספר 

השתלמות 
 רכזים

 קהל היעד:
בתוכנית  מורים מובילים בחינוך הטכנולוגירכזים ו

 ובמכללותטו"ב 

 19:15-16:00 19:15-16:00 20:00-17:00 שעות ההשתלמות:

 פתיחת ההשתלמות מותנית במספר הנרשמים •
 הזמנים, אם יהיו כאלה נודיע בהקדם. ייתכנו שינויים בלוח  •

 בברכה

 
 אסף מנוחין

 ממונה חינוך טכנולוגי על תיכוני
 י"ד -העתקים: לדר' אבי שורץ, פיתוח פדגוגי י"ג       

 דר' נעמי רביע, רכזת פדגוגית תוכנית טו"בל                      
      רכזת מלגות ופיתוח מקצועילגב' אורה קרמרמן מוריוסף,                       

ת ר  ו  כ  ז   ת 

 נבקש לשים לב 

 לשינוי התאריכים
  לעזרה ברישום ניתן לפנות

 0544968737לגב' אורה קרמרמן מוריוסף נייד 


