
 משרד החינוך
 המזכירות הפדגוגית

 אגף השפות
 הפיקוח על הוראת העברית
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 "ףשנה"ל תש

 השתלמויות ארציות
 

 מרכזת 
 ההשתלמות

 מורים לעברית
 שכבת גיל

מקום  שם ההשתלמות
 ההשתלמות

 ארצי
 

ענבל גורן 
 ואהובה דור

  חטיבה עליונה
למורי המיזם ולתוכנית המקוונת 

 הממירה בגרות
 שפורסם()בהתאם לקול הקורא 

הוראת עברית 
בסביבה מתוקשבת 

 מתחילים

 השתלמות מקוונת
)ייכללו מפגשים 
 פנים אל פנים(

ענבל גורן 
 ואהובה דור

 חטיבה עליונה
מורי המיזם והתוכנית המקוונת ל

 הממירה בגרות 
 )בהתאם לקול הקורא שפורסם(

הוראת עברית 
בסביבה מתוקשבת 

 מתקדמים

 השתלמות מקוונת
 )ייכללו מפגשים
 פנים אל פנים(

 ד"ר עליזה עמיר ארצי
 ויעל נזר

 חטיבת הביניים
למורים במיזם עברית בסביבה 

 דיגיטלית בחטיבות הביניים
 )בהתאם לקול הקורא שפורסם(

הוראת עברית 
בסביבה דיגיטלית 

 בחטיבת הביניים

השתלמות מקוונת 
)ייכללו מפגשים 
 פנים אל פנים(

 1ארצי

 ד"ר נורית גנץ

 חטיבה עליונה
מורים לעולים חדשים הניגשים 

לבחינת הבגרות בעברית לעולים 
 חדשים

עברית לעולים 
חדשים בחטיבה 

 העליונה
 שלב א

 השתלמות מקוונת
)ייכללו מפגשים 
 פנים אל פנים(

 ד"ר נורית גנץ

 חטיבה עליונה
מורים לעולים חדשים הניגשים 

לבחינת הבגרות בעברית לעולים 
 חדשים

עברית לעולים 
בחטיבה חדשים 

 העליונה
 שלב ב

 השתלמות מקוונת
)ייכללו מפגשים 
 פנים אל פנים(

 2ארצי
 

השתלמויות 
במודל 

איחוד מול 
 ייחוד

 

 עדה מאורי
 חטיבת הביניים
 חטיבה עליונה

 ,הבעה בעל פה
 השתלמות מקוונת דיבור בפני קהל

 חטיבת הביניים מוריה פלינט
 חטיבה עליונה

 –רכזי מקצוע 
 עברית

מקוונתהשתלמות   

 חטיבת הביניים יהודית סיני
 חטיבה עליונה

 השתלמות מקוונת למידה בדרך החקר

 מירב שראל
 חטיבת הביניים
 חטיבה עליונה

מאחורי הקלעים 
השקופים של 

 ויקיפדיה
 השתלמות מקוונת

 חטיבת הביניים מירב שראל
 חטיבה עליונה

התלקיט בתחום 
 הדעת עברית

 השתלמות מקוונת

  

                                                           
עדיפות למורים המכינים תלמידים לבחינות הבגרות לעולים חדשים. ההשתלמות היא תנאי למורים המבקשים  1

 להעריך בחינות בגרות בעברית לעולים חדשים. 
 השתלמויות אלה אינן מקנות זכאות להערכת בחינות הבגרות. 2
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 השתלמויות מחוזיות

 
 מחוז
 

מרכזת 
 ההשתלמות

 מורים לעברית
 שם ההשתלמות שכבת גיל

מקום 
 ההשתלמות

 צפון
 

 :מדריכה מרכזת
 עדי  זקר

 מירב פרץ
 

 חטיבת הביניים
 חטיבה עליונה

ברצף שש שנתי  עברית
 לאור פדגוגיית מוטת עתיד

 עפולהפסג"ה 

 חטיבת הביניים עדי זקר
 חטיבה עליונה

ברצף שש שנתי  עברית
 כרמיאלפסג"ה  לאור פדגוגיית מוטת עתיד

 תיקי רחמני
 חטיבת הביניים
 חטיבה עליונה

ברצף שש שנתי  עברית
 טבריהפסג"ה  לאור פדגוגיית מוטת עתיד

רחלה 
 ליפשיץ

 חטיבת הביניים
 חטיבה עליונה

ברצף שש שנתי  עברית
 קצריןפסג"ה  לאור פדגוגיית מוטת עתיד

 

 מחוז
 

מרכזת 
 ההשתלמות

 מורים לעברית
 שכבת גיל

מקום  שם ההשתלמות
 ההשתלמות

 חיפה
 

:מדריכה מרכזת  
 יהודית שכטר

 

הבנה והבעה  חטיבה עליונה אהובה דור
 בסביבה מתוקשבת

ה חיפה"פסג  

 רנטה תמר
 חטיבת ביניים

)למורים המבקשים להטמיע 
 את המודל בכיתות החט"ב(

קידום הוראת 
העברית בסביבה 

 דיגיטלית

ה קריית "פסג
 מוצקין

יהודית 
 שכטר

 חטיבת הביניים
 חטיבה עליונה

קידום כתיבה ברצף 
 שש שנתי

 
ה חדרה"פסג  
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 מחוז
 

מרכזת 
 ההשתלמות

 מורים לעברית
 מקום ההשתלמות שם ההשתלמות שכבת גיל

 מרכז
 

 מדריכה מרכזת:
 ד"ר עליזה עמיר

 

 חטיבה עליונה חגית אהרוני
וחידושים  מגמות

עברית על בהוראת 
 יסודי

 כפר סבא

 יעל נזר 
 חטיבת הביניים ולאה יובל

הוראת עברית בסביבה 
 כפר סבא מתוקשבת

 ד"ר עליזה עמיר
 חטיבת ביניים וענת הרשקוביץ

 -מתן מענה לשונות 
דרכי הוראה מגוונות 

 בעברית בחט"ב
 ראשון לציון

 ד"ר ניבי גומל
 חטיבה עליונה ואורלי אביב

 וחידושים מגמות
בהוראת עברית על 

 יסודי
 ראשון לציון

 חטיבה עליונה אילנית ראשיד
וחידושים  מגמות

בהוראת עברית על 
 יסודי

 רחובות

סיגל דורי  ורויטל 
 חלפון

הוראת עברית בסביבה  חטיבת ביניים
 מתוקשבת

 רחובות

 חטיבה עליונה רותי שלו
 י"ב(-)ט

וחידושים  מגמות
בהוראת עברית על 

 יסודי
 העיןראש 

הוראת עברית בסביבה  חטיבת ביניים רותי שלו
 אריאל מתוקשבת

 

 מחוז
 

מרכזת 
 ההשתלמות

 מורים לעברית
 מקום ההשתלמות שם ההשתלמות שכבת גיל

 אביב תל
 

 מדריכות מרכזות:
דליה זילברמן 
 וכרמית ניסני

 כרמית ניסני
 ודליה זילברמן

 חטיבת ביניים
 חטיבה עליונה

עברית ברצף שש 
 שנתי

 

 פסג"ה
 נתניה

 נעמה סולומון
 ודליה זילברמן

 חטיבת הביניים
 חטיבה עליונה

עברית ברצף שש 
 שנתי

 פסג"ה
ים־בת  
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מרכזת 
 ההשתלמות

 מורים לעברית
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 מנח"י
 

 מדריכה מרכזת:
 מירב אברוך

 מירב אברוך
 חטיבת הביניים
 חטיבה עליונה

-עלחינוך העברית ב
 פסג"ה מנח"י יסודי

 מירב אברוך
 חטיבת הביניים
 חטיבה עליונה

הטיעון על הרצף 
 שנתי־השש
 

 פסג"ה מנח"י

 

 

 מחוז
 

מרכזת 
 ההשתלמות

 מורים לעברית
 מקום ההשתלמות שם ההשתלמות שכבת גיל

 ירושלים
 

 מדריכה מרכזת:
 נגה רוזביץ

 מוריה פלינט
 חטיבת הביניים
על יסודי עברית חטיבה עליונה  

פסג"ה מעלה 
 אדומים

 חטיבת הביניים נגה רוזביץ
 חטיבה עליונה

 פסג"ה מודיעין עברית על יסודי

 רותי אויזרת
 חטיבת הביניים
 חטיבה עליונה

עברית לאורכה 
ולרוחבה ברצף 

 השש־ שנתי
 פסג"ה בית שמש

 

 מחוז
 

מרכזת 
 ההשתלמות

 מורים לעברית
 מקום ההשתלמות שם ההשתלמות שכבת גיל

 דרום
 

 מדריכה מרכזת:
 סמדר הליבני

 חטיבת הביניים רונית סגמן
 חטיבה עליונה

לאורכה  עברית
 ולרוחבה

 באר שבע

 תמר אליצור
 חטיבת הביניים
 חטיבה עליונה

לאורכה  עברית
 אשקלון ולרוחבה

לאורכה  עברית חטיבת הביניים רונית סגמן
 ולרוחבה

 אילת

     
     
     

 מחוז
 

מרכזת 
 ההשתלמות

 מורים לעברית
 מקום ההשתלמות שם ההשתלמות שכבת גיל

 התיישבותי
 

 מדריכה מרכזת:
 אביגיל סער

לחטיבה  עברית חטיבה עליונה אביגיל סער
 העליונה

 ביה"ס משגב
 רישום דרך פסג"ה חולון

 אביגיל סער
 חטיבת הביניים
 הכפר הירוק עברית לעל יסודי חטיבה עליונה

 רישום דרך פסג"ה חולון

 חטיבת הביניים אביגיל סער
 חטיבה עליונה

ברצף  עברית
 שנתי־ששה

 פסגה כרמיאל
 רישום דרך פסג"ה חולון

 


