
 ארציים קורסים

תכנון ופיתוח פדגוגי –פיתוח מקצועי  –באתר אגף חנ"מ  יש לעקוב אחר עדכונים בפרטי הקורסים  

 מדריך  חטיבת גיל התחום 
 אחראי

קישור  מקום מועדים יעד קהל נושא הקורס
 להרשמה

 הערכה
רצף 

  אילנה קלר הגילאים

 הערכהתהליכי 
לתלמידים עם צרכים 

 קבוצה א'  -מיוחדים 

רכזי הערכה במוסדות 
חינוך מיוחד )בין אם עברו 

קורס בתשע"ז בין אם 
 לאו(

 16:00-19:00, יום ב', 20.11.17

 9:30-15:30, יום ד', חופשת חנוכה, 20.12.17

 16:00-19:00, יום ב', 22.1.18

 9:30-15:30, יום ב', חופשת פסח,  26.3.18

 9:00-17:00, יום ג', יום עיון ארצי, 3.7.18

הרשות 
הארצית 
למדידה 
 –והערכה 
ראמ"ה, 

 5ז'בוטינסקי 
 רמת גן

https://m
ichlol3we

b.levinsky
.ac.il/mic
hlol3/Lin
ks/Rishu
mStudent
Wap/Lim
udeyHutz.

aspx 
 

 הערכהתהליכי 
לתלמידים עם צרכים 

   קבוצה ב'  -מיוחדים 

רכזי הערכה במוסדות 
חינוך מיוחד )בין אם עברו 

קורס בתשע"ז בין אם 
 לאו(

  16:00-19:00, יום ד', 22.11.17

 9:30-15:30, יום ה', חופשת חנוכה, 14.12.17

 16:00-19:00, יום ד', 7.2.18

 9:30-15:30, יום ד', 28.3.17

 9:00-17:00, יום ג', יום עיון ארצי, 3.7.18

 אזור חיפה
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 מדריך  חטיבת גיל התחום 
 אחראי

קישור  מקום מועדים יעד קהל נושא הקורס
 להרשמה

 שפת אם
לשון 

 והבעה
 

חטיבה 
 עליונה 

 
  אילנה קלר

הוראת לשון והבעה 
לתלמידים עם צרכים 

מיוחדים בחט"ע )תעודת 
-הסמכה טכנולוגית
 מקצועית בסיסית(

מורים המלמדים 
תלמידים עם צרכים 

מיוחדים בחט"ע )תעודת 
-הסמכה טכנולוגית
 מקצועית בסיסית(

 16:00-19:00, יום ב', 27.11.17

 10:00-16:00 חנוכה,  , יום ב',18.12.17

 16:00-19:00, יום ב', 22.1.18

 10:00-16:00 חופשת פסח,  , יום ב',26.3.17

 10:00-17:00, יום ב', חופשת קיץ, 2.7.18

משרד החינוך, 
 תל אביב
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 מדריך  חטיבת גיל תחום 
 אחראי

קישור  מקום מועדים יעד קהל נושא הקורס
 להרשמה

 
 
 
 
 
 
 

 אמנויות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

רצף 
 הגילאים

 סיגל רז

הוראת אמנויות 
לתלמידים עם צרכים 

 קורס בסיס –מיוחדים 

מורים לאמנות המלמדים 
תלמידים עם צרכים 

מיוחדים שטרם למדו 
 קורס זה

 14:45-9:30 מרוכזיםימים 

 ל"ג בעומר, יום ה'           3.5.18

        , יו ב'חופשת קיץ  2.7.18

         , יום ג'חופשת קיץ 3.7.18

  , יום ד'חופשת קיץ  4.7.18

 , יום ה'חופשת קיץ  5.7.18

מכללת 
 לוינסקי
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רצף 
 הגילאים

הוראת אמנויות 
לתלמידים עם צרכים 

 קהילה יוצרת –מיוחדים 
העמקת ידע ולמידה  -

 שיתופית

מורים לאמנות המלמדים 
תלמידים עם צרכים 

 מיוחדים

 14:45-9:30 ימים מרוכזים

  'יום ה ,חנוכהחופשת  14.12.17

' יום ד מפגש מקווןסרט/הצגה/  24.1.18

 )יעודכן(

 'יום ה ,חופשת פסח 22.3.18

 'יום ג ,חופשת קיץ 3.7.18

  'יום ד ,חופשת קיץ  4.7.18

השתלמות 
. יש נודדת

לעקוב אחר 
מקום המפגש 

באתר אגף 
 חנ"מ

הרשמה 
דרך פסג"ה 

ת"א, 
קישור 
 .יעודכן

עד להתקנת 
יש קישור 
לשלוח 

 :סיגל רזל
שם, ת.ז. 

טלפון, 
 דוא"ל

חטיבה 
 עליונה

הוראת אמנויות לבגרות 
לתלמידים עם צרכים 

 מיוחדים

מורים המלמדים אמנויות 
לתלמידים עם צרכים 

מיוחדים לקראת הבחנות 
 בבחינת בגרות

 17:00-20:00  יום ג' 24.10.17

 17:00-20:00  יום ג' 21.11.17

 יום ג' וירטואלי  5.12.17

 ימים מרוכזים מהבוקר:

  'אחנוכה יום  17.12.17

מכללת 
 לוינסקי
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 'חופשת פסח יום א 25.3.18

 'חופשת פסח יום ב 26.3.18
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 מדריך  חטיבת גיל התחום 
 אחראי

קישור  מקום מועדים יעד קהל נושא הקורס
 להרשמה

 אנגלית
חטיבה 
 עליונה 

 

אהרונה 
 גבריהו
)פיקוח 
 אנגלית(
 יעל בכר

 )חנ"מ(

הוראת אנגלית לתלמידים 
עם צרכים מיוחדים 

בחט"ע )תעודת הסמכה 
מקצועית -טכנולוגית

 בסיסית(

מורים המלמדים אנגלית 
לתלמידים עם צרכים 

מיוחדים בחט"ע )תעודת 
-הסמכה טכנולוגית
 – מקצועית בסיסית(

 וערביתדוברי עברית 

 16:00-20:00יום ב',  , 27.11.17

 , יום ב', וירטואלי11.12.17

 9:00-16:00, יום ד', חנוכה,  20.12.17

 , יום ג', וירטואלי2.1.18

 16:00-20:00  , יום ב'22.1.18

 16:00-19:00, יום ב', 5.2.18

 16:00-19:00, יום ב', 19.2.18

מכללת 
 לוינסקי
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 מדריך  חטיבת גיל התחום 
 אחראי

קישור  מקום מועדים יעד קהל נושא הקורס
 להרשמה

 מתמטיקה
  

חטיבה 
 יעל בכר עליונה

הוראת מתמטיקה 
לתלמידים עם צרכים 

תכני שאלון  –מיוחדים 
 802, 801הבגרות 

מורים המלמדים 
מתמטיקה לתלמידים עם 
צרכים מיוחדים להבחנות 

בבחינת בגרות ובמגמות 
 טכנולוגיות

 16:00 -ג', החל מימי 

7.11.17 

21.11.17 

5.12.17 

26.12.17 

מכללת 
 לוינסקי
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חטיבת 
 ביניים

 
 יעל בכר

הוראת מתמטיקה 
לחטיבת הביניים 

לתלמידים עם צרכים 
 מיוחדים 

מורים המלמדים 
מתמטיקה לתלמידים עם 
צרכים מיוחדים בחטיבת 

 הביניים

 יולי תשע"ח,ימים מרוכזים בחופשת קיץ, 
2018 

 

יפורסם  מכון ויצמן
לקראת 

 פסח

המשך במכללת לוינסקי )הגוף המפעיל את הקורס(, דוא"ל:  ללימודי הספר בית מינהל במקרה של בעיה בקישור להרשמה אנא פנו אל טליה לבנה, ראש
tonil@levinsky.ac.il  .6902483-03טל 

 

 מדריך  חטיבת גיל התחום 
 אחראי

קישור  מקום מועדים יעד קהל נושא הקורס
 להרשמה

 אזרחות
חטיבת 
 ביניים 

 
 יעל בכר

העמקת הידע בהוראת 
תחומי הדעת בהתבסס על 

 תכנית הלימודים 

מורים המלמדים אזרחות 
לתלמידים עם צרכים 

 מיוחדים

 מפגש פתיחה פנים אל פנים:
17.1.18 ,  16:00-19:00 

אזור כפר סבא 
כתובת מדויקת 

תעודכן 
 להרשמה בהמשך

סינכרוניים, -מפגשים מקוונים סינכרוניים וא
 תאריכים יעודכנו בהמשך 20:30ימי ד', 

 מקוון

 גיאוגרפיה
חטיבת 
 ביניים 

 
 יעל בכר

העמקת הידע בהוראת 
תחומי הדעת בהתבסס על 

 תכנית הלימודים 

מורים המלמדים 
גיאוגרפיה לתלמידים עם 

 צרכים מיוחדים

 מפגש פתיחה פנים אל פנים:
17.1.18 ,  16:00-19:00 

אזור כפר סבא 
כתובת מדויקת 

תעודכן 
 להרשמה בהמשך

סינכרוניים, -מפגשים מקוונים סינכרוניים וא
 תאריכים יעודכנו בהמשך 20:30ימי ד', 

 מקוון

 

 מדריך  חטיבת גיל התחום 
 אחראי

קישור  מקום מועדים יעד קהל נושא הקורס
 להרשמה

 אילנה מלחי קדם יסודי גיל הרךה

אשכולות גנים  ניהול
 העמקה -בחינוך המיוחד 

מנהלות של אשכולות גנים 
בחינוך המיוחד )בין אם 
עברו קורס בתשע"ז בין 

 אם לאו(

  :יום ד'

22.11.17  , 16:00-20:00 

 מתוקשב ,6.12.17

 9:00-16:00חנוכה,    ,20.12.17

10.1.18,  16:00-19:15 

 מתוקשב  ,24.1.18

קמפוס 
האוניברסיטה 

 ,הפתוחה
 רמת אביב

 הרשמהל
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21.2.18   ,16:00-20:00 

 

 

 

 עיון  וםי

עדכונים בפרטיםיש לעקוב אחר   

 

קישור  מקום תאריך היעד קהל נושא יום העיון מדריך אחראי תחום
 להרשמה

 –שפת אם 
כשירות 

  תקשורתית

עינת , אילנה קלר
יערה , פולק

 גרינשטיין

הוראה וטיפול בשפה ותקשורת 
 לתלמידים עם צרכים מיוחדים

רכזות שפה ומורות שפה 
 במסגרות חנ"מ

קלינאיות תקשורת ומומחיות 
 תחום במתי"א

 יעודכן יעודכן יעודכן
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