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 תשפ"א

 

 למורי "גאוגרפיה אדם וסביבה" שלום,

במיוחד. מאתגרת  השנב ,מסיימים את המחצית הראשונה של שנת הלימודים אנובימים אלה 

העצמת ול משמעותיתהוראה ל תות וטכנולוגיופדגוגית יוהזדמנו פרסה בפנינוזו קשה תקופה 

 .תחום הדעת

ליצור יחד ממשיכה  "גאוגרפיה אדם וסביבה"ומדריכי קהילת מורי בזכותכם גם בתקופה זו 

 הדרכה מפגשיוב WhatsAppבקבוצות , ברשת המורים ותומך בקשר שוטף, פורהלהיות ו

חומרי למידה שיתופיים , מערכי שיעור מתוקשבים, סיוע . שפע של יםייעודיזיים ומחואישיים, 

זו. הוראת תחום הדעת עלתה  הקופבתשים שותפו בינינו טכנולוגי ודרכי הוראה והערכה חד

 תודה והוקרה! – לכולכם מדרגה ועל כך
 

 ?של שנת הלימודים תשפ"א מה מצפה לנו במחצית השנייה

 :בקרוב(נוספים יפורסמו )פרטים  לצותמומ מגוון השתלמויות

 ( ..יסודי )ולא רקהלמורי למידה מקוונת בהתאמה אישית סביבת  – "הכוורת"•

 (14.2) מקוונתהשתלמות  - (מחזור שני) יסודי-עלהלמורי  חוקלמידה מיטבית מר•

 מקוונת השתלמות  - (מחזור שני)ניים ת הביולמורי חטיב אוריינות מדעית•

 מקוונת השתלמות  - ערביה רזגמביסודי -על המורי ל סייבר גאוגרפי•

 מקוונת השתלמות  –יסודי -עלהלמורי  אוריינות דיגיטלית בשרות הגאוגרפיה•

 מקוונת השתלמות  – (מחזור שני)יסודי -עלהלמורי  יכיםסיבר גאוגרפי ממש•

  מאיחודש ימים בבית יציב בלושה ש –ת הביניים ויבביסודי ובחט מורים מובילים•

 קיץ י סיור מרוכזים בחופשת הימ – הסיור הלימודי•

רמת רצאות בהסיורים ו יץמרוכז בחופשת הקשבוע  - אתגרי הקיימות בישראל•
 הובסביב הנדיב

 ,ביום שלישי ,zoom -יתקיים השנה במתכונת מקוונת ב סייבר גאוגרפי" -"יום שיא 

 .16:00 – 14:00בשעות  2021במאי  4ב באייר תשפ"א, "כ

 לתלמידי החטיבה העליונה במגבלות הקורונהתחרות צילומים "בעין גאוגרפית" 

 .(ספים יפורסמו בקרובנופרטים )

 ועוד....

 !ט"ו בשבט שמחו ריאות טובהב

 

  ההדרכה צוותו( ר"מפמ) דעת תחום מנהלתמ"מ ברעם, חניתה 
 

https://hakaveret.education.gov.il/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/pedagogya-geo-hata/cyber-geo/
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 קישורים חשובים למורים

  יסודיים-הספר העללבתי  – "ר "המפמ משולחן" 

 "וסביבה אדם גאוגרפיה" וגיהפדג המרחב 

 תשפ"אוהערכה בגרות  בחינות 

 הסייבר הגאוגרפי 

 יחידות הוראה במגוון נושאים 

 ההקלטותמאגר  – שיעורים מצולמים 

 mytestbox סביבת הטמעה וקודי קישורים 

 א"תשפ מיקוד mytestbox סביבתב סינכרוניות-א יחידות 

 צוות ההדרכה הארצי והמחוזי ישמח להנחות, ללוות ולסייע לכם 

 מחוז דרום 

 דרורה נגב 

|  052-3666432טלפון: 

  drnegev@gmail.com דוא"ל

 אתי קרסקס 

|  050-9707020טלפון: 

  etikar18@gmail.com דוא"ל

 

 מחוז התיישבותי

 צאלה שחם 

|    052-6991196טלפון: 

  tseela74@gmail.com דוא"ל

 רמי מיכאלה 

|  054-2345848טלפון: 

  ramichaela@gmail.com דוא"ל

 

 מחוז חיפה 

  חגית הלזנרט

|  054-4664880טלפון: 

hagitperelman1969@gmail.com 

 צאלה שחם 

|    052-6991196טלפון: 

  tseela74@gmail.com דוא"ל

 ח'אלד מחאמיד

 מגזר ערבי 

|  050-6411404טלפון: 

  khaledm2101@gmail.com דוא"ל

 

 

 

 ירושלים ומנח"ימחוזות 

 חנה זיגמן

|  050-7421924טלפון: 

    geoironi@walla.com דוא"ל

 )מנח"י(  אביטל שגיא 

|  052-3115870טלפון: 

   avital1sagi@gmail.com דוא"ל

 

 מחוז מרכז

 רבקה חזן

|  052-8446577טלפון: 

  hazan.rivka@gmail.com דוא"ל

 רלי אהרוני

|  050-7580195טלפון: 

  lramtour@zahav.net.i לדוא"

 אופיר קפלן 

|  050-9919133טלפון: 

 Ofir.geo@gmail.com דוא"ל

 

 מחוז תל אביב

 סימה סירוטה 

|  050-8811428טלפון: 

   Simas@guttman.ort.org.il דוא"ל

 נאוה ביליצקי

|  050-4303635טלפון: 

  navatb11@gmail.comדוא"ל

 אורנה גינדי

|  054-4823003טלפון: 

   orna.gindy@gmail.com דוא"ל

 

 מחוז צפון

 מיכל פלג 

|    050-2008064טלפון: 

  pelegron1@gmail.com דוא"ל

 מגזר דרוזי  -ראיד דאגר

|  050-6282440טלפון: 

  raeddagh@gmail.com דוא"ל

 מגזר ערבי  -ד"ר עזיז אבו אחמד

|  054-2022194טלפון: 

aziz.aboahmed@gmail.com 

 ( ב ")חט מגזר ערבי - נסרין קראקרה 

|  054-2051454טלפון: 

  nesrinqr@gmail.com דוא"ל

 אנואר עוואלי

 מגזר ערבי 

|  052-3447847טלפון: 

  anwarawaly7@gmail.com דוא"ל

 

 צוות ארצי

  חניתה ברעם

 דרורה נגב 

 שרי אליהו

 סייבר גאוגרפי   - נאוה ביליצקי

 תקשוב   -  אופיר קפלן

 כדור הארץ  מדעי - אביטל שגיא 

רכה בית ספרית הע - היסם אבו עואד

 

 עדיין לא הצטרפתם?  

וסביבה   אדם   לגאוגרפיה   המורים   קהילת ל   מוזמנים להצטרף 

 

https://edu.gov.il/mazhap/mafmar/geography/Pages/inspector-desk.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/mafmar/geography/Pages/inspector-desk.aspx
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/
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https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/pedagogya-geo-hata/cyber-geo/
https://pop.education.gov.il/my_personal_area/my_teaching_units/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/?Topics=31970&page=1
https://docs.google.com/document/d/1rW28JPsidq1oW6I7_ud9rGhvmpmFK-SM0E7zDO4NIu4/edit
https://docs.google.com/document/d/1rW28JPsidq1oW6I7_ud9rGhvmpmFK-SM0E7zDO4NIu4/edit
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