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 לשנה"ל תשע"ז השתלמויות -פיתוח מקצועי 

 מורות ומורים יקרים,

 לשנה"ל תשע"ז. ההשתלמויותהפיקוח על לימודי האזרחות שמח לפרסם את רשימת 

 .אלא אם צוין אחרת -שעות 30סה"כ  – שעות( 8עיון ): חמישה מפגשים+ שעתים מתוקשבות + יום ההשתלמותתיאור מבנה 

  .ומיועדות למורי חטיבת הביניים והחטיבה העליונה ,עם ציון ההשתלמויותכל 

 פיתחת כל השתלמות מותנית במספר מינימום של משתתפים.

 .נטיסודות, מט"ח, אל ובארגונים: , ההרשמה בפסגות

 היפורישל יצירה והתפתחות מקצועית  בברכת שנת לימודים

 

 בלהה גליקסברג        

 יעל גוראון                   

 מפמ"ר אזרחות              

מפמ"ר היסטוריה ומפ"א      

 אזרחות בחמ"ד

 ווליד חוש           

 מוביל מגזר ערבי ובדואי 

 האדי חמדאן              

 מוביל מגזר דרוזי      
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/  מרכז פסגה הקורס תקציר הקורסשם  

 מיקום

מועד 

פתיחת 

 הקורס

שם המדריך / מדריכה ופרטי 

 קשר

מספר 

שעות 

 הקורס

 -מטלת ביצוע באזרחות  1

פרקטיקום מהלכה 

 למעשה

מעוניינים ורים חדשים וותיקים ההשתלמות מיועדת למה

להתמקצע ולרכוש מיומנויות בסיסיות בהוראה והנחיה של 

יתן דגש  על לימוד מיומנויות ההשתלמות תמטלת הביצוע. 

הדרושים לביצוע , אסטרטגיות חשיבה וכלים לחקירה חקר

 וכתיבת מטלת הביצוע מהלכה למעשה.

פסגה להירשם ב

 כרמיאל

 תמיר לוי סבג 2.11.16

levyt10@walla.co.il 

 שעות 30

המבחן באזרחות  2

 המציאותבמבחן 

למיומנויות הנדרשות  מודעותלהגביר  ההשתלמות מיועדת

 ממבחן הבגרות באזרחות.

לתרגל כתיבת מבחן בהתאם לדרישות השונות של פרקי מבחן 

, כך גם המענה על תשובות בבחינות על פי המרכיבים הבגרות

שימוש מתאים בחומרי להגביר  הקורס נועד הנדרשים.

 בחינות.גלם לכתיבת  אקטואליה כחומרי

פסגה להירשם 

 נהריה

 שרית מנחמי 2.11.16

saritmenach@gmail.com 

 שעות 30

המבחן באזרחות  3

 במבחן המציאות

להירשם בפסגה  כנ"ל

 מוצקין

 יעל טבשי 7.11.16

yael2709@gmail.com 

 שעות. 30

שילוב הקולנוע ככלי  4

חינוכי בשיעורי 

 . אזרחות

 בשיתוף גשר

מבית היוצר של "קרן  יםהקרנה של סרט בהשתלמות ישולבו

סדנא על הסרט והאופן בו תתקיים תרבותי", -גשר לקולנוע רב

 יעסקוניתן לחברו לתכנית הלימודים באזרחות. הסרטים 

בקבוצות אוכלוסייה בישראל, דילמות ואתגרים לקיום חיים 

פסגה להירשם ב

 ועכ

 שרית מנחמי 5.2.17

saritmenach@gmail.com 

 

 שעות. 30

mailto:levyt10@walla.co.il
mailto:levyt10@walla.co.il
mailto:saritmenach@gmail.com
mailto:saritmenach@gmail.com
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  בנוסף ההשתלמות תעסוק .הישראליתמשותפים בחברה 

בקולנוע כמקור נפלא לגיוון ההוראה ותיתן דגשים וכלים 

ישולבו טקסטים וקטעי  לאופן השימוש בסרטים בכיתה.

 .העשרה ולהעמקת הדיוןל במהלך ההשתלמות מקורות

שילוב הקולנוע ככלי  5

חינוכי בשיעורי 

 .בשיתוף גשר. אזרחות

פסגה להירשם ב כנ"ל

 עפולה

 חיה רייפן 18.12.16

chayareifen@gmail.com 

 

 שעות. 30

שילוב הקולנוע ככלי  6

חינוכי בשיעורי 

 בשיתוף גשר.. אזרחות

להירשם בפסגה  כנ"ל

 ירושלים

 אורית ברבוט 29.11.16

orbarbut@gmail.com 

 

 שעות. 30

השתלמות ייעודית  7

 למורים חדשים

, בהיכרות והעמקה בתכנית הלימודיםההשתלמות תעסוק 

בדרכי הוראה מגוונות  ,כלים פדגוגיים לעבודה בכיתהבפיתוח 

בחיבור מבחנים , וכולל לתלמידים בעלי לקויות למידה

 בהתאם למודל המקובל במקצוע האזרחות.

להירשם בפסגה 

 חדרה

 חיה קרימאייר 13.11.16

kirmayer@hotmail.comh 

 שעות. 30

רשויות מקומיות  8

 בישראל

השלטון  של אשכולההשתלמות תעסוק בהיכרות והעמקה 

כלים פדגוגיים לעבודה בכיתה בדרכי  מתןתוך  ,המקומי

 הוראה מגוונות.

מושגי יסוד, כלי ניתוח, חשיפה למחקר  ההשתלמות תקנה

בשלטון מגמות וניתוח מקרים , הצגת ותאוריה עדכניים

 המקומי בישראל הלכה למעשה.

 פדגוגית. וסדנא אקדמית הרצאה -בנויים המפגשים

להירשם בפסגה 

 חיפה

 חיה קרימאייר 7.11.16

hkirmayer@hotmail.com 

בית  -מרצה: ד"ר איתי בארי

הספר למדעי המדינה 

 אוניברסיטת חיפה.

 שעות. 30

mailto:chayareifen@gmail.com
mailto:chayareifen@gmail.com
mailto:orbarbut@gmail.com
mailto:orbarbut@gmail.com
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כלים להוראת אזרחות  9

 לתלמידי אגף שח"ר. 

 בשיתוף מעו"ף

אזרחות הוא תחום דעת מורכב, המבקש להקנות ללומדים 

כלים להבנה וניתוח המציאות הפוליטית חברתית בה אנו חיים 

נתקלת  ופועלים. הוראת האזרחות לתלמידי אגף שח"ר

לעיתים בקשיים ומחייבת את המורה להצטייד בכלים 

פדגוגיים ייחודיים. ההשתלמות תתמקד בהבנת קשיי 

הלומדים ורכישת כלים המותאמים ללומדים, זאת תוך 

 התנסות, דיון בדילמות ולמידת עמיתים.

להירשם בפסגה 

 נתניה

 גילה ששון 22.11.16

hkirmayer@hotmail.com 

 

 שעות. 30

כלים להוראת אזרחות  10

לתלמידי אגף שח"ר. 

 בשיתוף מעו"ף

להירשם בפסגה  כנ"ל

 נצרת עלית

 טובה שפיצר 6.11.16

tova9@netvision.net.il 

 

 שעות. 30

, כמאפשרת הערכה מטלת הביצועב ההשתלמות תעסוק מטלות ביצוע באזרחות 11

ההשתלמות תקנה חקר באזרחות. ולמידת  חלופית איכותית

הכנת מטלות ביצוע בתלמידים להובלת  -הלכה למעשה -כלים

 איכותיות תוך דגש על מיומנויות חקר וחשיבה מסדר גבוהה.

להירשם בפסגה 

 שפרעם

 ווליד חוש 8.11.16

waleed_housh@hotmail.com 

 שעות. 30

תכנית הלימודים  12

 באזרחות

מעמיקה עם נושאים מרכזיים ההשתלמות תעסוק בהיכרות 

המורים יתמודדו בהשתלמות זו . הלימודים באזרחותתכנית ב

 ., בדגש כל גיוון דרכי הוראהבצוות מערכי שיעורהכנת עם 

להירשם בפסגה 

 טייבה

 ווליד חוש 10.11.16

waleed_housh@hotmail.com 

 שעות. 30

mailto:hkirmayer@hotmail.com
mailto:hkirmayer@hotmail.com
mailto:tova9@netvision.net.il
mailto:tova9@netvision.net.il
mailto:waleed_housh@hotmail.com
mailto:waleed_housh@hotmail.com
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יסודות מקצוע  13

מורים  -האזרחות 

 חדשים.

ההשתלמות תעסוק בהיכרות תכנית הלימודים באזרחות 

כלים שיסייעו להם להתגבר על , בדגש על הלכה למעשה

בכיתה  שנויים במחלוקתבנושאים הקשיים בניהול שיח 

המורים יכירו ויתרגלו את שלבי  ,הטרוגנית. בנוסף לאלו

 העבודה במטלת הביצוע.

להירשם בפסגה 

 נצרת

 ווליד חוש 30.10.16

waleed_housh@hotmail.com 

 שעות. 30

סוגיות מרכזיות בנושאי  14

דת ומדינה בישראל 

והמכון  ,בשיתוף יסודות

 הישראלי לדמוקרטיה

השתלמות זו תעסוק בחיים במדינת ישראל שמעמידים אתגר 

משמעותי למחנכים ולתלמידים בכל דיון ביחס לסוגיות שונות 

אזרחי. אירוע רודף אירוע -המאפיינות את היומיום הישראלי

בציבורי ובאקטואלי ואנשי החינוך נדרשים שוב ושוב לבחינה 

רכת היחסים בין קבוצות שונות ותפיסות עולם שונות של מע

המאתגרות זו את זו במרחב הציבורי המשותף במדינת 

מחנכים  שיחמהווה הזדמנות ליצירת ההשתלמות ישראל. 

לקיים  מוכניםומחנכות, כמו גם, מורים ומורות לאזרחות, ש

דיון מרובד, מגוון, פתוח ובטוח. הקורס יזמן דיון עומק בין 

בית מדרשי וייתן -מומחים מתחום האזרחות ומהתחום הדתי

שיעור דיוני בסוגיות הנתונות בקונפליקט  כימער ליצירתכלים 

 בנושאי דת ומדינה במדינת ישראל.

 קישור לרישום- סוגיות מרכזיות בנושאי דת ומדינה

ההשתלמות 

תתקיים במכון 

הישראלי 

 לדמוקרטיה

 ירושלים

 שיר נתיב 27.11.16

shiryesodot@gmail.com 

 שעות. 30

15 

 

 

קוראים בתוכנית 

 הלימודים. 

 -בשיתוף מכון ון ליר 

ההשתלמות תחשוף היבטים ורבדים תיאורטיים ורעיוניים של 

נושאים מגוונים מתוכנית הלימודים באזרחות, בזיקה 

לסוגיות אזרחיות עכשוויות ואתגר ההתמודדות עמן בכיתה. 

להירשם בפסגה 

 ירושלים

תפתח 

בחודש 

דצמבר 

 אורית ברבוט

orbarbut@gmail.com 

 

30 

 שעות. 

mailto:waleed_housh@hotmail.com
mailto:waleed_housh@hotmail.com
https://goo.gl/forms/hx9NPP7JbCv1TOEe2
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ההשתלמות היא הזדמנות למורים ולמורות להרחיב את  ירושלים

נקודת מבטם ולהיחשף לידע עיוני ועכשווי במפגש עם מגוון 

ואנשי אקדמיה ממכון ון ליר בירושלים וממוסדות  חוקרים

 אחרים. 

2016  

התמודדות עם נושאים  16

 שנויים במחלוקת.

 בשיתוף יסודות

מרחב הציבורי ב דמוקרטיתתרבות ההשתלמות תעסוק ב

המשותף. התרבות הדמוקרטית מניחה קיום משותף של 

קבוצות בעלות אינטרסים שונים ואף סותרים. הנחת המוצא 

שבו אפשר , לעתים מאתגר מאדאם כך היא כי מדובר ב'ביחד' 

 לחתור לקראת פשרה וסובלנות.

מרחב ציבורי זה איננו נשאר מחוץ לכותלי הכיתה, שעה 

הקונפליקטים  עליה עוליםששיעור אזרחות הוא במה 

והדילמות שקיימים בשיח הישראלי. שיעור אזרחות הוא 

הזדמנות מצוינת לעסוק בתכנים אלו. ההשתלמות המוצעת 

תעסוק בכלים לניהול מחלוקת, לצד דיון בדוגמאות קונקרטית 

הישראלית בהתייחסות לתכנית הלימודים מן המציאות 

 באזרחות והמושגים הקיימים בה.

  התמודדות עם נושאים שנויים במחלוקת –הזמנה להשתלמות

 התמודדות עם נושאים שנויים במחלוקת -קישור לרישום 

ההשתלמות 

תתקיים בפסגה 

 מודיעין

 ליטל צרפתי 23.11.16

zarfatilital@gmail.com 

 

 

 שעות. 30

 -אנו מכריזים בזאת 17

מגילת לימוד מעמיק של 

 העצמאות. 

 ה"בשיתוף בינ

ההשתלמות תעסוק במגילת העצמאות שהינה טקסט מכונן 

 העומד בבסיסה של החברה הישראלית.

בהשתלמות ניגש ללמוד את המגילה ממבט חדש שיהפוך 

אותה לאקטואלית ורלוונטית לשיח במדינת ישראל של שנת 

להירשם בפסגה 

 מודיעין

 ריקי סינואני 29.11.16

Rivka.sinvany@gmail.com 

 

 

 שעות. 30

https://drive.google.com/file/d/0B_rB0GTYakZdZnBsTXZibzBkcVk/view?usp=sharing
https://goo.gl/forms/9cNPomCikGePeE542
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. נעמיק בתכני המגילה ונבחן אילו דילמות וערכים היא 2016

 ם יום שלנו ושל התלמידים.מעלה לדיון הנוגעים לחיי היו

 *העיסוק המדרשי בהשתלמות זו אינו מתאים להוראה בחמ"ד

 

 מוניטור מקומי  18

בשיתוף המרכז 

 להעצמת האזרח

ההשתלמות תעסוק במעקב ציבורי אחר יישום מדיניות של 

זאת כחלק מן הכלים הרשות המבצעת הלכה למעשה. 

מקבלי האזרחיים הנמצאים בידי האזרחים להשפעה על 

ההחלטות באמצעות מעורבות חברתית ואזרחות פעילה. 

במסגרת המוניטור המקומי עוקבים תלמידי תיכון אחר יישום 

 החלטות ברמה המוניציפלית. 

להירשם בפסגה 

 –רחובות 

ההשתלמות 

במרכז תתקיים 

להעצמת 

 האזרח

 אביב-תל

 איילת יסעור 20.12.16

ayelet.yassur@gmail.com 

 

 שעות. 30

 –החברה הישראלית  19

 מעבר לשסעים

 שחריתבשיתוף 

מנהיגים פורצי דרך, הפועלים במסגרת ההשתלמות נפגוש 

בתוך קהילתם ומחוצה לה בהובילם כמה מן השינויים 

מפגש עם  .הישראלית המרכזיים שאנו עדים להם בחברה

ומעדכן נושאים כמו דת ומדינה, מנהיגים אלה מרחיב אופקים 

זהויות בחברה הישראלית, החברה החרדית, הציונות הדתית 

 והחברה הערבית.

מציאת מכנה משותף בישראל היא אתגר לכל מורה ובפרט 

. הבנה בישראל כמדינה יהודית ודמוקרטיתלמחנך לאזרחות 

קבוצות אשר אינן שייכות לקבוצת העמוקה יותר של מורכבות 

בה לקיום שיח דמוקרטי פלורליסטי וסובלני חשו הרוב,

במרחב הכיתתי ומקנה תשתית ערכית וזהות אזרחית 

 .משותפת בחברה רבת שסעים

להירשם בפסגה 

 בת ים

תיפתח 

בחודש 

נובמבר. 

על 

המועד 

המדויק 

תבוא 

 הודעה.

 איילת יסעור

ayelet.yassur@gmail.com 

 

 שעות. 30
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הוראת אזרחות  20

לתלמידים מתקשים 

  ובעלי לקויות למידה

ות העומדות בבסיס המיומנויות המרכזיבהשתלמות נכיר את 

. מטרת למידההלקויות במפגש עם מקצוע האזרחות 

הצפת קשיים שמזמנת ההוראה בכיתות ההשתלמות היא 

הללו והקניית כלים להוראת תלמידים מתקשים ולקויי 

 למידה.

 –תחום העומד בפני עצמו  אינםלקות הלמידה וקשיי למידה 

 ויש להתייחס אליהם בתוך הקשר מקצועי וארגוני, ביחס

לתחומים שונים, לתכנים שונים, למערכות רבות ולדמויות 

 מגוונות במערכת.

להירשם בפסגה 

 ראשון לציון

 ואפרת גליקמן ליטל צרפתי 27.10.16

zarfatilital@gmail.com 

 שעות. 30

מתודיקה לקראת  21

 רישיון הוראה באזרחות

ההשתלמות מיועדת  למורים לא מוסמכים  )חלקם ותיקים( 

החפצים ברישיון הוראה באזרחות או בהרחבת רישיון הוראה 

 באזרחות.

מחויבים בקורס מתודיקה של בהתאם לחוזר מנכ"ל המורים 

 הוראת האזרחות על מנת להשלים את חובותיהם האקדמיות.

להירשם בפסגה 

 רחובות –

 ההשתלמות

 תתקיים 

 אביב-תלב

נובמבר 

2016 . 

 עינת רפאלי

Einat_1102@walla.com 

 שעות. 60

 לומדים אזרחות  22

 ומט"ח בשיתוף סיד

: תפיסות הלימודההבנה בנושאי העמקת ההשתלמות תעסוק ב

ומדינת הלאום. בהשתלמות נכיר גלובליזציה  ,דמוקרטיות

תלקיט  וכן נכיר את, לשימוש בכיתה כלים דיגיטליים חדשים

 אזרחות תוך התנסות בכתיבת מטלה.ה

להירשם פסגה 

 באר שבע

 אהרון שוסטק 15.11.16

shostaka@walla.com 

 דורית גזית

dorit420@gmail.com 

 שעות. 30

 לומדים אזרחות 23

 ומט"ח בשיתוף סיד

להירשם בפסגה  כנ"ל

 אשדוד

 עמליה דבש 6.11.16

mally.dy@gmail.com 

 

 שעות. 30

mailto:zarfatilital@gmail.com
mailto:zarfatilital@gmail.com
mailto:Einat_1102@walla.com
mailto:Einat_1102@walla.com
mailto:shostaka@walla.com
mailto:shostaka@walla.com
mailto:mally.dy@gmail.com
mailto:mally.dy@gmail.com


 والتعليم التربية وزارة -משרד החינוך 
 التربوية السكرتارية  -המזכירות הפדגוגית 

 واالنسان المجتمع عنقود -אשכול חברה ורוח
 المدنيات  تعليم على التفتيش  -הפיקוח על הוראת האזרחות

 
אזרחיות במבט  סוגיות 24

 )גלובליזציה( עולמי

בשיתוף מרכז השל 

 לקיימות

ההשתלמות מציעה להכיר באופן מדויק ובקורתי את שני 

המשברים המרכזיים שעומדים בפני האנושות: מצוקת העולם 

 העני והמשבר האקלימי.

https://drive.google.com/file/d/0Bxl6efqqgessRVRrQ

mNBc3pCZU0/view 

להירשם בפסגה 

רחובות  –

ההשתלמות 

 תתקיים 

 בתל אביב

 איילת יסעור 2.11.16

ayelet.yassur@gmail.com 

 

 שעות. 60

העמקה בתוכנית  25

הלימודים וגיוון דרכי 

 הוראה

 הלימודים מתוכנית מגוונים נושאיםתעסוק ב ההשתלמות

 ואתגר עכשוויות אזרחיות לסוגיות בזיקה, באזרחות

 כליםההשתלמות תסייע בהקניית . בכיתה עמן ההתמודדות

 בהתייחסות לשונות של תלמדים בכיתה. פדגוגיים למורים

להירשם בפסגה 

 אילת

 פישמן מלי  1.2.17

fishmanmalca@gmail.com  

 שי שוובר

shaharut.org.il-shais@m 

 שעות 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0Bxl6efqqgessRVRrQmNBc3pCZU0/view
https://drive.google.com/file/d/0Bxl6efqqgessRVRrQmNBc3pCZU0/view
mailto:ayelet.yassur@gmail.com
mailto:ayelet.yassur@gmail.com
mailto:fishmanmalca@gmail.com
mailto:fishmanmalca@gmail.com
mailto:shais@m-shaharut.org.il
mailto:shais@m-shaharut.org.il


 والتعليم التربية وزارة -משרד החינוך 
 التربوية السكرتارية  -המזכירות הפדגוגית 

 واالنسان المجتمع عنقود -אשכול חברה ורוח
 المدنيات  تعليم على التفتيش  -הפיקוח על הוראת האזרחות

 
 

 פיתוח מקצועי מתוקשב

שם המדריך / מדריכה ופרטי  מועד  מרכז פסגה הקורס תקציר הקורסשם  

 קשר

 הערות

 –חקר אזרחות  26

 תכנית תמר 

 בשיתוף   מט"ח

השתלמות החקר באזרחות מיועדת למורים המלמדים או 

מתעניינים בתכנית תמ"ר הממירה את חובת ההיבחנות בבחינת 

הבגרות החיצונית בהיקף של שתי יח"ל בתהליך של למידה בדרך 

ההשתלמות תאפשר למורים המשתלמים להכיר  החקר.

בהנחיית תלמידים בכתיבת עבודת חקר באזרחות, ולהתנסות 

בהערכה של עבודות החקר,  ובהוראה של הליך החקר באזרחות 

תוצריו, אופניו, וסוגיי הפרקטיקות הנהוגות בו.  על מגוון

ההשתלמות מכוונת ליצירת האחדה ושכלול פרקטיקות הוראת 

 החקר באזרחות בכיתות המשתתפות בתכנית. 

 קישור לרישום להשתלמות תכנית החקר באזרחות

 תמיר לוי סבג 8.11.16 מט"ח

levyt10@walla.co.il 

 שאדי הייב

shadi2@walla.com 

 

 

 

 שעות. 30

מיזם חקר באזרחות  27

 תכנית תמר   –

 בשיתוף מט"ח

השתלמות מיזם החקר באזרחות מיועדת למורים המלמדים או 

מתעניינים בתכנית תמ"ר הממירה את חובת ההיבחנות בבחינת 

הבגרות החיצונית בהיקף של שתי יח"ל בתהליך של למידה בדרך 

החקר. ההשתלמות תאפשר למורים המשתלמים ללמוד ולהכיר 

יתנסו  את מבנה תכנית מיזם החקר באזרחות ותכניה. במסגרתה

המורים בדרכי הוראה , הערכה והנחיית תלמידים בכתיבה 

 תמיר לוי סבג 8.11.16 מט"ח

levyt10@walla.co.il 

 וורד סבאח

Wasabbah10@yahoo.com 

 שעות. 30
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וביצוע של מיזם החקר באזרחות, תוך שילוב מותאם של 

אסטרטגיות ומיומנויות חשיבה. בנוסף המשתלמים ילמדו לפתח 

ולבנות כלי מחקר המותאמים למיזם ופרקטיקות נוספות 

 ת בתהליכי ההוראה והלמידה בכיתות.הקשורו

  קישור לרישום להשתלמות תמר מיזם החקר באזרחות

  עצמאיפיתוח לומד  28

 בשיתוף מט"ח

 

 

ההשתלמות עומדת ההבנה כי על מנת ליצור חווית למידה בבסיס 

אחרת, בה התלמיד מעורב באופן פעיל בלמידה, על המורה לעשות 

שימוש בכלים ומיומנויות שמיעט להידרש להם במסגרת ההוראה 

המסורתית ה'פרונטלית', ושיש צורך בהקניית והעצמת יכולות 

השתלמות זו מבקשת לתמוך את המורים בהכשרת אלו. 

המשתלמים יתנסו הן במיומנויות  תלמידיהם כלומדים עצמאיים.

הקשורות בהכנת השיעורים המותאמים, הן במיומנויות הנדרשות 

 לניהולם בפועל, והן במיומנות כתיבת מטלות הערכה חליפיות.

  להשתלמות לומד עצמאי קישור לרישום

 אריק פרידמן 8.11.16 מט"ח

friedman.arik@gmail.com 

 שעות. 30

 

29 

 

 

 

כלים טכנולוגיים 

ללמידה שיתופית 

 וחוויתית באזרחות

טים וחינמיים כלים פשו תעסוק בהיכרות שלהשתלמות זו 

מקלישאה  משמעותי וחוויתי" לימוד שיהפכו את הסיסמא "

בחלק הראשון נכיר את האפשרויות  לדבר הבא בשיעורי אזרחות.

שבחשבון גוגל כדי להעצים את הלמידה השיתופית. נמשיך לרחבי 

על מנת להעשיר את  WEB2האינטרנט, נכיר כלים המוגדרים 

חווית הלימוד ולהפוך תמונות וסרטוני וידאו לאינטראקטיביים. 

רס באוגדנים דיגיטליים שיאפשרו לארוז תוצרים נסכם את הקו

 .לאוגדן דיגיטלי

-פסגה ב הרשמה

 רחובות

 עינת רפאלי 27.10.16

Einat_1102@walla.com 
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ויקיפדיה כמעבדה  30

 אזרחית.

 בשיתוף מט"ח

ויקימדיה  בהשתלמות זו תתקיים היכרות לעומק עם פעילות

וערכיה בכלל ועם ויקיפדיה בפרט. בנוסף תעניק כלים שיסייעו 

 לפתח ראייה ביקורתית למאגרי המידע השיתופיים של ויקימדיה.

 קישור לרישום ויקפדיה א'

 ברוכינעמה כהן  1.11.16 מט"ח

naaaama@gmail.com 

 

 שעות. 30

פיתוח מקצועי  31

 5 –למורי ההגבר 

 יח"ל 

 בשיתוף מט"ח

הרחבת הידע בסוגיות אקטואליות הנוגעות ההשתלמות תסייע ב

ליחידות ההגבר: חברה וכלכלה, דת ומדינה והחברה הערבית 

המפגש ו פעילויות בהערכה חלופיתיוצגו  בישראל. בהשתלמות 

שיח בין מורים ברחבי הארץ המלמדים את אותו  יאפשרהמקוון 

 הנושא.

 קישור להשתלמות מורי ההגבר באזרחות

 צאלה שחם 1.11.16 מט"ח

Tseela74@gmail.com 

 

 שעות. 30

 דיבייט 32

 נט בשיתוף אל

שחק חוויתי וכלי חינוכי כמדיבייט ההשתלמות תעסוק בכלי ה

המשלב בין הקניית כלים ומיומנויות המטפחים תקשורת 

בינאישית לבין פיתוח כישורי חשיבה. במסגרת המשחק מתחרות 

תפקידן הוא לשכנע את הקהל בצדקת ביניהן שתי קבוצות אשר 

עמדתם. כל נואם בתורו מציג את טיעוני קבוצתו, מספק מענה 

והפרכות לטיעוני הקבוצה היריבה, ומנסה לשכנע את הקהל 

באים לידי ביטוי שלושה   בפעילות הדיבייט עמדתו. בצדקת

 תחומים מרכזיים:

מציאת טיעונים רלוונטיים, ניתוחם  - תוכן הדברים .1

 ם בצורה לוגית וקוהרנטיתוביסוס

דיבור בפני קהל, שפת גוף ושימוש בקול  - סגנון הדיבור .2

 ובשפה להעברת מסרים.

 שטרקמןדנה  4.12.16 אל נט

dana@shtarkman.co.il 

 

 שעות. 30
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הקשבה לזולת, ראיית נקודות מבט שונות   - תרבות דיון .3

  ופלורליזם.

 אל נטקישור לרישום להשתלמות דיבייט 

דיבור בציבור  33

 רטוריקה

 נט בשיתוף אל

כלים ותנסה בהרטוריקה   עקרונות  אתנכיר   בהשתלמות זו

והזדמנויות לפיתוח יכולות רטוריות, הצגת ידע ועמידה בפני 

  בכיתה.  במהלך ההשתלמות יידרשו ליישם את הנלמד  קהל.

רטוריקה היא אמנות השכנוע באמצעות השפה. אמנות זו מתארת 

את האמצעים בהם יכול אדם להשתמש כדי להעביר רעיון מסוים 

בדרך המתאימה ביותר לשכנוע בן שיחו, מול קהל, פנים אל 

מגוון נושאים ומיומנויות כגון: בניית   הלמידה תכלול פנים.

ניהול שיח, הנחיית דיון, משוב   הרצאה, נאום,  דיווח,  טיעון,

 ורפלקציה, סגנון ושפת גוף. 

 אל נט -קישור לרישום להשתלמות  רטוריקה 

 דנה שטרקמן 2.11.16 אל נט

dana@shtarkman.co.il 

 

 שעות. 30
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