
 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 המזכירות הפדגוגית
 אגף א' לפיתוח פדגוגי

 

 

 ז"תשע טבת ה"כ  רביעי  יום 
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 מנהלים, מדריכים ומורים יקרים

 שלום  רב,

  בשנת תשע"ז "ייחודאיחוד מול "במודל  מקוונותהשתלמויות הנדון: 

לפיתוח מקצועי מקוון  זה מיועד מודל ."איחוד מול ייחודמודל "אנו ממשיכים לפתח השתלמויות במנהל עובדי הוראה,  ובשיתוף עם ,במסגרת "החממה הפדגוגית", שמובילה המזכירות הפדגוגית

 (."איחוד מול ייחוד"על  מודל  )לפרטים נוספים .של כלל המורים המשלב מומחיות פדגוגית עם מומחיות בתחומי הדעת ותורם לגיבוש שפה משותפת

ויקיפדיה, רטוריקה, דיבייט, פדגוגיה בעידן החדש, מטלת למידה בשילוב , PBL למידה מבוססת פרויקטים, בדרך החקרלמידה   מסלולי ההשתלמויות הבאים:בשנת תשע"ז ייפתחו במודל זה 

 , פיתוח פריטי בחינה עתירי חשיבה ועמ"ר )ערך, מעורבות ורלוונטיות(, שילוב ערכים והתמודדות עם גזענות בתחומי הדעת.(פורטפוליו) ביצוע, תלקיט

בתחתית כל טבלה יש קישור  ובכל מסלול את תחומי הדעת בהם יתקיימו השתלמויות אלה. ההשתלמויות מסלולי המפרטות את כל  ,(בהתאם לזכיינים מטח ואלנט)אות מצ"ב שתי טבלבהמשך, 

 רשמה.התעניינות הלטופס 

 הנכם מתבקשים ליידע את המורים על קיומן של ההשתלמויות על מנת שירשמו בהקדם.

 בברכה                                                                                                            
 ד"ר משה וינשטוק                                                                                                         

 תיו"ר המזכירות הפדגוגי                                                                                                          
                                                                                                               

 העתק:
 אריאל לוי: סמנכ"ל בכיר וראש המינהל הפדגוגי

 איל רם: סמנכ"ל ומנהל מינהל עובדי הוראה

 מנהלי מחוזות

 מנהלת אגף א' לפיתוח פדגוגי, סגנית יו"ר המזכירות הפדגוגית :דליה פניג

 מירי גוטליב: מנהלת אגף א' התפתחות מקצועית עובדי הוראה

 דסי בארי: מנהלת אגף א' חינוך על יסודי, המינהל הפדגוגי

 אתי סאסי: מנהלת אגף א' חינוך יסודי, המינהל הפדגוגי

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafPituachPedagogi/tehumey_daat/YichudMulEchud.htm
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 להלן  הקורסים שיפותחו במטח :

 למידה בדרך החקר א' שם הקורס
 ש'( 30) 

למידה בדרך 
 החקר ב'

 ש'( 30)

למידה בדרך 
 החקר א+ב

 ש'( 60) 

למידה מבוססת 
 PBLפרויקטים  

 (60( 

 ויקיפדיה
 

 ש'( 30)
 

 מטלת ביצוע
 

 ש'( 30)

פיתוח פריטי 
בחינה עתירי 
 חשיבה ועמ"ר

 ש'(30שלב ב' )
למדריכים 

ולמורים מובילים 
שהומלצו ע"י 

 המפמ"ר

בחינות בגרות 
 מתוקשבות

 
מיועד רק לבתי ספר 

שנרשמו להיבחן 
 בבחינה מתוקשבת

 סגורתנ"ך מ"מ    תחומי דעת
 מדע וטכנולוגיה לכל  )חט"ע(*

 סגור

 עברית לביה"ס הערבי  
 סגור

 סגור  ספרות לביה"ס הערבי 

 סגור  ספרות ממ"ד 

 סגור  חינוך גופני 

 סגור  תיאטרון 

 כנראה לא ייפתח  – פילוסופיה 

 סגור  פיזיקה 
 סגור מוזיקה *  

  באפרילייפתח  –מחול  

 תושב"ע  ומשפט עברי 

 סגור ערבית לדרוזים  

 ערבית לביה"ס הערבי 

 מחשבת ישראל ממ"ד  

 סגור עברית על יסודי  

 םעברית לדרוזים ולצ'רקסיי 

 סגור  אזרחות 

 סגור  אמנות חזותית 

  סגור  ערביה לביה"סהיסטוריה 
  היסטוריה במגזר  *

 סגור  הדרוזי
 

  היסטוריה
 חמ"ד

 ך מ"מ"תנ  

 טרם  פיזיקה
 נפתח

 מדע וטכנולוגיה 
 לכל ) חט"ע(

  סגור

 ערבית לדרוזים 

  ערבית לבה"ס
טרם הערבי 

  נפתח

  מדעי
 החקלאות

 על  עברית
 יסודי

 סגור 

 ייפתח בקיץ  – כימיה 

 לא נפתח  -צרפתית 

 סגור  אטרוןית 

 סגור  מתמטיקה יסודי 

 עברית לביה"ס הערבי 
 סגור 

 ייפתח  – מדעי החקלאות
 בפברואר 

 סגור חינוך גופני 

 פיזיקה 

 סגור  מוזיקה 

 סגור  מ"מ ספרות 

 אמנות חזותית 

 ערבית לדרוזים 

 סגור  על יסודי עברית 

  עברית לדרוזים
 קסיםרולצ'

 סגור  ביולוגיה 

 מ"מ מחשבת ישראל 
 סגור 

  תרבות יהודית-
 סגור  ישראלית

 

 היסטוריה חמ"ד 
 סגור 

 סגור מדעי החברה 

 "אדם  - גאוגרפיה
 סגור "  וסביבה

  ליסודיעברית 
 סגור 

 על יסודי עברית 
 סגור 

 סגור  ביולוגיה 

 סגור  אזרחות 

 לא  -תנ"ך חמ"ד
 נפתח** 

  עברית לביה"ס
 סגור הערבי

 ע"תלמוד תושב 
 סגור  ממ"ד

 על יסודי מתמטיקה 
 סגור 

  אדם  –"גיאוגרפיה
 סגור  וסביבה"

 סגור  אנגלית 

 דיפלומטיה על יסודי 
 אפריל -ייפתח במרץ

 

 טרם  כימיה
 נפתח 

 סגור  אטרוןית 

 מדעי החברה 

 היסטוריה מ"מ 
 סגור 

 היסטוריה מ"מ 
 סגור 

 סגור תנ"ך מ"מ  

 סגור  ביולוגיה 

  עברית לדוברי
 סגור  ערבית

  אדם -"גיאוגרפיה
 סגור  וסביבה"
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  :אלנטהקורסים שיפותחו בלהלן  

 

שם 
 הקורס

 פדגוגיה בעידן החדש
 ש'(30)

 רטוריקה
 ש'( 30)

 דיבייט
 ש'( 30)

 תלקיט/פורטפוליו
 ש'(30)

שילוב ערכים והתמודדות עם 
 גזענות בתחומי הדעת

 ש'( 30)
תחומי 

 הדעת
 ריה חמ"דהיסטו  

 הרשמה סגורה  – כימיה 
 הרשמה סגורה  –ד"ספרות ממ 
 הרשמה סגורה – ערבית למגזר היהודי 

 הרשמה סגורה – ספרדית 

 הרשמה סגורה – מדעי החברה 
 הרשמה  – טיפוח והשבחה של בעלי חיים

 סגורה
 הרשמה סגורה  – חינוך גופני 
 הרשמה סגורה – ממ"ד ע"תלמוד תושב 

 הרשמה סגורה –וטכנולוגיה  מחול 
 הרשמה סגורה – היסטוריה 

 "  הרשמה  – אדם וסביבה" -גיאוגרפיה
 סגורה

 הרשמה סגורה – מתמטיקה חט"ב 

 הרשמה סגורה – מתמטיקה חט"ע 
  הרשמה סגורה – לביה"ס הערביערבית 

  הרשמה  – ערביה לביה"סהיסטוריה
 סגורה

 הרשמה סגורה –אנגלית 

 מדע וטכנולוגיה ביסודי ובחט"ב -
 סגורההרשמה 

  ערביה לביה"ס  –ספרות – 
 הרשמה סגורה

 הרשמה  – ספרות, ממלכתי
 סגורה

 הרשמה סגורה – ערבית לדרוזים 

  הרשמה  – לביה"ס הערביערבית
 סגורה

  וחינוך לשוני ליסודיעברית – 
 הרשמה סגורה

 הרשמה סגורה  – אזרחות 

  יסודי +חט"ב –אנגלית –  
 הרשמה סגורה

 הרשמה סגורה  – ביולוגיה 

 
 

  מ"דמהיסטוריה 

 מדעי הסביבה 
 על יסודי מתמטיקה – 

 הרשמה סגורה
 עברית לדרוזים 

  ישראלית –תרבות יהודית 

 הרשמה סגורה – אזרחות 
 הרשמה  – אנגלית על יסודי

 סגורה
 מחשבת ישראל ממ"ד – 

 הרשמה סגורה
 צרפתית  

 

 היסטוריה ממלכתי 

 הרשמה סגורה – כימיה 

  סגורה הרשמה –מחשבת ישראל 
 מדעי הסביבה 

 יקהסמו 

  הרשמה  –לביה"ס הערבי ערבית
 סגורה

 קולנוע ותקשורת 
  ממ"ד-מחשבת ישראל 

 
 

 ממלכתי יסטוריהה 

 ספרות 
 אזרחות  
 מדעי החברה 

  הרשמה  – לביה"ס הערביערבית
 סגורה

 ורת וקולנועתקש 

  ערבילביה"ס  ההיסטוריה – 
 הרשמה סגורה

 ספרדית 
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