
 

 
 ישראל מדינת
 החינוך משרד

 הפדגוגית המזכירות
 אמנויות אגף

 

 

 לאמנויותהשתלמות ארצית למורים הזמנה ל

 ליצור בשבילי הערכיםבנושא: 

 

האמנויות השונות עם  שלתחומי -רביתקיים מפגש  בהייחודית שתלמות הלהשתתף ב הנכם מוזמנים
  .תחומית-רבו חווייתית למידהקנה כלים פדגוגים ל. ההשתלמות תהערכיתהחשיבה 

     . אופק חדש ועוז לתמורההמלמדים במסגרת  למורים לגמולמוכרת ו 'ש 30השתלמות בת ה

 תל אביב 3רחוב שושנה פרסיץ  ,ובמרכז פסגה ת"א 7א "נרשטעירוני ט רחוב  תיכוןמקום: 

 15.00-19.00: שעות

 :תכנית המפגשים 

 מספר תאריך יום  נושאי הלימוד שם המרצה

 מפגש

 הפרט  בראי ערכים" אישי מסע" ההשתלמות מנחות
 האמנויות באמצעות ערכי ברור

 18.1.15 א'

 עירוני ט'

1. 

 הזהות תפיסת -למעשה מהלכה רלוי מיכל' הגב 
 מול לאמנויות מורים של המקצועית

 לערכים כמחנכים ומקומם הספר בתי

 הכרות? ערכי חינוך מהו -כללי רקע מרם בלי' הגב
 המערכתית התוכנית עם

 -האמנויות בראי השואה הוראת רוזנגרט לוראנס' הגב
 "ביצירותיהם יוצרים

 15.2.15 א'

'ט עירוני  

 

 

2. 

שרה ארליך ' הגב
 רוזלצקי

 בחברה שסעים  -לערכים חינוך
 הישראלית

 24.3.14לקראת יום המאבק בגזענות 

למידת עמיתים: פיתוח יחידות לימוד   מנחות ההשתלמות
 בנושא "האחר" באמנויות

   

 -לוי וישניצקי אפי
  תיאטרון ר"מפמ

 הפרטיקולארי בהיבט לערכים חינוך
  אמנותי

 15.3.15 א'

 פסג"ה

3. 

 דיאלוג אמנות וקהילה בצלאל קופרוסר

סרטים  –דיאלוג דרך קולנוע  דורית באליןהגב' 
  העוסקים בשלום



 

 
 ישראל מדינת
 החינוך משרד

 הפדגוגית המזכירות
 אמנויות אגף

 

 עם סטודיו מופע" ערבים אוהבים"  קוגן הלל
  קוגן הלל

 19.4.15 א'

 עירוני ט'

4. 

המשלבות אמנויות  סביבות למידה סמדר שלו הגב'
 וערכים

 לימוד יחידות פיתוח: עמיתים למידת ההשתלמות מנחות
 באמנויות "האחר" בנושא

 מאד שאתה לי נדמה לו אמרתי אז"  ארנה חריטןהגב' 
 " לי דומה

 . באגף אמנויות " האחר"

 17.5.15 א'

 פסג"ה

5. 

סיגל רז )האגף לחינוך 
מיוחד( ושמעון אוזון 

 )אגף שפ"י(

-האחר הוא אני, אך שונה ממני
 התייחסות לילד השונה בכתה

 דיגיטלית פדגוגיה -שלום יוצרים  וייס טל ר"ד
 ארט דע פרויקט באמצעות

למידת עמיתים: פיתוח יחידות לימוד   מנחות ההשתלמות
 בנושא "האחר" באמנויות

 14.6.15 א'

 פסג"ה

6. 

 – ברקאי סיגל ר"ד
 חזותית אמנות ר"מפמ

 העוסקות אמנות ליצירות חשיפה
 דמות החלוץ והלוחם -בערכים

 ההשתלמות ועבודה מסכמת סיכום דר' נורית רון

 

  נתון לשינוייםלוח הזמנים 

 

 תהווה את התנאי לקבלת גמול. ה, שהגשתנתן מטלה להגשהיתההשתלמות  סיוםב

 בקישור הבאהרשמה 

 !נשמח לראותכם             

 

 אגף אמנויותמדריכות צוות                                                     רון נורית ר"ד

 מחול ר"ומפמ אמנויות אגף מנהלת

 

 

http://muni.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/indexHish/lessons.asp?codeClient=2099&id=15373&swviewindex=1&name=054%20-%20%EC%E9%F6%E5%F8%20%E1%F9%E1%E9%EC%E9%20%E4%F2%F8%EB%E9%ED

