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 2019אב תשע"ט, אוגוסט                                                          בס"ד                                                             

 תש"ף-פיתוח מקצועי באזרחות

 

ם יתקיימו השתלמויות  לפיתוח מקצועי ברחבי הארץ. הפיתוח המקצועי יתמקד בהטמעת המד"לים )מדריך למורה בנושאי בשנת תש"ף

מסקנות של: שלטון החוק, מהפכה חוקתית, רצפים/חלומות, תפיסות דמוקרטיות וחוק יסוד: הלאום(, תרגול מיומנויות למידה, דגשים ו

ת למויות למורים חדשים. ההשתלמויות יתקיימו במרכזי פסג"ה ברחבי הארץ בהובלת צוומבחינות הבגרות ועוד. וכן יתקיימו השת

 המדריכים. 

 המורים יוכלו להשתלם גם בהשתלמויות מקוונות שמופעלות ע"י מט"ח ואלנט ומאושרות ע"י הפיקוח על הוראת האזרחות. 

למויות המוצעות תמההש תלשם כך יש להשתלם באח ש'.  60שיון הוראה, יש להשלים קורס מתודיקה בהיקף של ילצורך קבלת ר

 במרכזי הפסג"ה וקורס אחד מתוך רשימת הקורסים המקוונים.

לתשומת לבכם , מורה המעריך בחינות בגרות נדרש להשתלם אחת לשנתיים.  ההכרה בהשתלמויות תהיה רק מתוך מאגר השתלמויות 

 הנ"ל.

שיון הוראה ישתלמות למורים חדשים במרכזי הפסג"ה על מנת לקבל רהמסיימים מסלול הסבת אקדמיים נדרשים להשתתף בה

 באזרחות. 

 

 שימת הקורסים מתעדכנת מפעם לפעם גם במהלך שנת הלימודים. ר -לתשומת לבכם

 

 ziv@zaurus.co.il    לפרטים ושאלות ניתן לפנות לזיו פרי המדריכה הממונה על הפיתוח המקצועי :

 

 :במרכזי הפסג"ההשתלמויות 

 שעות. 30היקף ההשתלמות: 

 להלן המבנה ההשתלמויות:

 שעות. 20 -מפגשים פנים אל פנים במרכז הפסג"ה  5

 ש'. 2 -משימה מתוקשבת

 ש'. 8 – יום עיון לבחירה

 שעות. 30סך הכול: 

 

הרשמה  שם המדריך שם ההשתלמות מיקום מחוז
 ותאריכים

 
 
 
 
 
 

 מחוז צפון

מעמיקים בתוכנית  פסג"ה עפולה
 הלימודים באזרחות

  טובה שפיצר
 
 
 
 
 
 
 

קישור 
לתאריכים 
והרשמה 

 יפורסם בקרוב.
 

פסג"ה 
 כרמיאל

מעמיקים בתוכנית 
 -הלימודים באזרחות

 מורים חדשים

אורלי 
 ויינשטיין

מעמיקים בתוכנית  פסג"ה צפת
 הלימודים באזרחות

אורלי 
 ויינשטיין

מעמיקים בתוכנית  פסג"ה נצרת
 -באזרחותהלימודים 

גזר מ -מורים חדשים
 ערבי

 ג'נאן דניאל

מעמיקים בתוכנית  פסג"ה נצרת
 -הלימודים באזרחות

 מגזר ערבי

 ווליד חוש
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מעמיקים בתוכנית  פסג"ה טמרה
 -הלימודים באזרחות

 מגזר ערבי

אעהד אבו 
 ריא

מעמיקים בתוכנית  פסג"ה מג'אר
 -הלימודים באזרחות

 מגזר דרוזי

 העדי חמדן

 
 מחוז חיפה

מעמיקים בתוכנית  פסג"ה חדרה
 הלימודים באזרחות

 גלית שמיר

פסג"ה קרית 
 מוצקין

מעמיקים בתוכנית 
 הלימודים באזרחות

 עפרה אזרזר

 
 

 מחוז מרכז

פסג"ה ראש 
 העין

מעמיקים בתוכנית 
 הלימודים באזרחות

 עפרה כדורי

מעמיקים בתוכנית  פסג"ה לוד
 הלימודים באזרחות

אריאלה 
 שמשון

פסג"ה ראשון 
 לציון

מעמיקים בתוכנית 
 הלימודים באזרחות

אביעד ורדי 
 וריקי סינוואני

מעמיקים בתוכנית  פסג"ה טייבה
 -הלימודים באזרחות

 מגזר ערבי

תריאק אבו 
 זייד

 
 
 

מחוז תל 
 אביב

פסג"ה פתח 
 תקווה

מעמיקים בתוכנית 
 -הלימודים באזרחות

 מורים חדשים

 עפרה כדורי

פסג"ה תל 
 אביב

מעמיקים בתוכנית 
 הלימודים באזרחות

 רוני קנטור

מעמיקים בתוכנית  פסג"ה נתניה
 הלימודים באזרחות

 איילת יסעור

פסג"ה 
 הרצליה

מעמיקים בתוכנית 
 -הלימודים באזרחות

 מורים חדשים

 איילת יסעור

 
מחוז 

 ירושלים

מעמיקים בתוכנית  פסג"ה מודיעין
 -הלימודים באזרחות

 מורים חדשים

 דקלה בן פזי

פסג"ה בית 
 שמש

מעמיקים בתוכנית 
 הלימודים באזרחות

איריס 
 אלטרגוט

מחוז 
 מנח"י

פסג"ה 
 ירושלים

מעמיקים בתוכנית 
 הלימודים באזרחות

אורית ברבוט 
 ולאה חסקין

 
 
 
 

 מחוז דרום

פסג"ה באר 
 שבע

מעמיקים בתוכנית 
 -הלימודים באזרחות

 מורים חדשים

פידלר יאיר 
 ואיילה כהן

פסג"ה באר 
 שבע

מעמיקים בתוכנית 
 -הלימודים באזרחות

 מגזר בדואי

סאלמה אבו 
 מוסא

פסג"ה באר 
 שבע

מעמיקים בתוכנית 
 הלימודים באזרחות

 דורית גזית

פסג"ה קרית 
 מלאכי

מעמיקים בתוכנית 
 הלימודים באזרחות

 רונית הכסטר
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מעמיקים בתוכנית  פסג"ה אשדוד
 -הלימודים באזרחות

 מורים חדשים

יאיר פידל 
 ולילך אסולין

 

 

 קישור -השתלמויות מקוונות

 

 מפגשי מפמ"ר:

 האזרחות".במהלך השנה יתקיימו מפגשים עם המפמ"ר בנושא: "דגשים בהוראת 

 המפגשים יתקיימו במסגרת ההשתלמויות המחוזיות, אך כלל המורים מוזמנים להשתתף, ללא קשר להשתתפות

 להלן ימי הביקור: בהשתלמות.

 5/11 -מחוז דרום 

 10/12 -מחוז צפון

 31/12 –מחוז מנח"י 

 7/1 -מחוז תל אביב

 14/1 -מחוז חיפה

 21/1 -מחוז מרכז

 4/2 -מחוז ירושלים

 שעה ינתנו בהמשך.מיקום ו

 ימי העיון:

 ת"א – מבקר המדינה  -24/12

 כנס תמ"ר אזרחות     -  4/2

 ת"א -המרכז להעצמת האזרח      - 1/4

 םירושלי-מרכז בגין        -2/4

 בחסות בצדק     -12/5

  יעודכן בהמשך       -22/6

 יום עיון בצפון בחסות מרכז בגין     -24/6

 יום עיון בשיתוף תקשורת וקולנוע    -25/6

 

 

https://edu.gov.il/mazhap/Development/professional-development/Pages/tihon.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/Development/professional-development/Pages/tihon.aspx

