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 פ"אתש -  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 . 
 

 תוכנית עבודה בניית   *             נושאי לימוד עיקריים:  
 מוטה עתיד פדגוגיה    •
 פרוייקטים בינתחומיים  •

  
   ד"ר אבי שוורץ :   רכז אקדמי

 נושא  מפגש 

 
 תאריכים

  צפון

 
 תאריכים

 מרכז 

 
 תאריכים

 דרום
 שעות 

1 
 31.1 פתיחה

 
2.2 

 
3.2 

 

16.00-17.30 

 17.45-19.15 בסיס נתונים והקשר לתעשייה 

 16.00-19.15 10.2 9.2 7.2 מוטה עתיד  2

3 
השפעת הנושא הרגשי על הסטודנט ופרוייקטים  

 חברתיים
14.2 16.2 17.2 16.00-19.15 

4 
 קטלוג חומרי למידה 

21.2 23.2 24.2 
16.00-16:45 

 16.45-19.15 בסיסי נתונים אתרים 

5 
העצמה נשית בחינוך הטכנולוגי העל תיכוני, אני  

 מאמין של המכללה 
4.3 2.3 3.3 16.00-19.15 

 16.00-19.15 10.3 9.3 7.3 פרוייקטים אקדמיים  6

7 
 הקשר לצבא 

14.3 16.3 17.3 
16.00-17.30 

 17.45-19.15 התנסות מהשטח -תוכנית לה"ב 

8 
 )א( חומרי לימוד למוסדות חינוך

21.3 25.3 24.3 
16.00-17.30 

 17.45-19.15 ב() חומרי לימוד למוסדות חינוך

 16.00-19.15 7.4 6.4 13.4 חומרים למורים  9

 16.00-19.15 22.4 20.4 18.4 רב תחומיים ומרחבי למידה חדשניים פרוייקטים 10

11 
 מניעת נשירה 

25.4 27.4 28.4 
16.00-17.30 

הוראה באמצעות תוכנות סימולציה ומערכות למידה  
 מרחוק 

17.45-19.15 

12 
 מגמה לעתיד וחינוך מיוחד יג יד

2.5 4.5 6.5 
16.00-17.30 

 17.45-19.15 ארדואינו 

 16.00-19.15 13.5 11.5 9.5 חומרים למורים  13

 16.00-19.15 19.5 25.5 23.5 תוכנית עבודה 14

 26.5 1.6 31.5 סיכום  15
16.00-17.30 

17.45-19.15 

  חדר זום חדר זום חדר זום (:החדר )בקישור מקום ההשתלמות

 פסג"ה חיפה  הרשמה באתר 
השתלמות  

רכזים מספר  
391 

השתלמות  
רכזים  

 393מספר 

תלמות  הש
רכזים  

 394מספר 
 

 פתיחת ההשתלמות מותנית במספר הנרשמים  •

 ייתכנו שינויים בלוח הזמנים, אם יהיו כאלה נודיע בהקדם.  •
 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"ב ל                       
      ופיתוח מקצועי מנהלית רכזת ב' אורה קרמרמן מוריוסף,  לג                      

https://edu-il.zoom.us/j/84686421662?pwd=d2JTalhEUTFJem1NVGhadWdENVp0dz09
https://edu-il.zoom.us/j/83205418952?pwd=Y2NPL3JXbmpCeTdUQ3cvQ1VMeWdXdz09
https://edu-il.zoom.us/j/81202915479?pwd=YVJSZm03NCtxdHhDTUJXM2RyOHRnQT09
https://pisga.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/regist/input.asp?codeClient=2173&CodeSubWeb=0

