
השתלמויות מדע וטכנולוגיה  
:א"במחוז מרכז תשפ

רמלה
קהילה לומדת

ט מהעיר רמלה"קהילה למורי מו

רחובות
הוראה משלבת במדע וטכנולוגיה

בדגש על חקר ופתרון בעיות  
טכנולוגיות

ראשון לציון
'ב-'הוראת המדעים לכתות א

אזורית-השתלמות על

ראשון לציון
הוראה משלבת במדע  

וטכנולוגיה

רחובות
הוראה משלבת במדע וטכנולוגיה  

לרכזי מקצוע

כפר סבא
הוראה משלבת במדע  

וטכנולוגיה

ראש העין
הוראה משלבת במדע  

וטכנולוגיה 

לוד
הוראה משלבת במדע  

וטכנולוגיה

רעננה
הוראת המדעים

'ב-'לכיתות א

ראש העין
מנהיג קהילה, מורה



איריס אשכול:  מדריכה אחראית

iris.reutwork@gmail.com

ראשון לציון

הוראה משלבת  
במדע וטכנולוגיה

המתמקדתלומדתמקצועיתקהילהשלתרבותפיתוח
הכרתתוךההוראהובפרקטיקותהלמידהבתהליכי

ולהכירוטכנולוגיהבמדעמעשיותהתנסויותמגוון
למידהעלבדגשומעמיקההתנסותיתללמידהכלים

.היברידית

שלמפורשתהוראהשלאסטרטגיותותכנוןהבניית
חקרעלבדגשהשונותלהתנסויותהדרושותמיומנויות

.כיתתיתחוץולמידהמדעי

ו-ט ג"מורי מו: קהל היעד

בחזרה 

לעמוד  

הראשי



אייזמןענת :  מדריכה אחראית

anati@adini.org

ראשון לציון

הוראת המדעים  
'ב-'לכתות א
אזורית-השתלמות על

המלמדותלמורותמיועדתזוהשתלמות
העולםאתלהכירב-אבכיתותמדעים
אתלהכיר,והטכנולוגיההמדעשלהעשיר

והאפשרויותהקיימיםהרביםהחומרים
.בהוראהאותםולשלבבהםהגלומות

ב-ט א"מורי מו: קהל היעד

בחזרה 

לעמוד  

הראשי



איריס אשכול:  מדריכה אחראית

iris.reutwork@gmail.com

רמלה

קהילה לומדת
ט מהעיר רמלה"קהילה למורי מו

ט"המומוריאתמשלבתאשרהשתלמות
בעירב"החטומוריהיסודייםהספרבבתי
בשלושהתתמקדההשתלמות.רמלה

:נושאים

?טוביותרזהאתעושיםאיך-אוריינות
.למידהלשםוהערכההוראהדרכיגיוון

ב-ט א"מורי מו: קהל היעד

בחזרה 

לעמוד  

הראשי



נילי מזור:  מדריכה אחראית

Nilimazor1@gmail.com

רחובות

הוראה משלבת במדע וטכנולוגיה
לרכזי מקצוע

לומדתמקצועיתקהילהשלתרבותפיתוח
הוראהובפרקטיקותהלמידהבתהליכיהמתמקדת

במדעמעשיותהתנסויותמגווןהכרתתוך
התנסותיתללמידהכליםולהכירוטכנולוגיה
.היברידיתלמידהעלבדגשומעמיקה

מפורשתהוראהשלאסטרטגיותותכנוןהבניית
בדגשהשונותלהתנסויותהדרושותמיומנויותשל
.כיתתיתחוץולמידהמדעיחקרעל

שכבותבכלהמדעיםבהוראתהחקרתהליךשילוב
.הגיל

ו-ט ג"מורי מו: קהל היעד

בחזרה 

לעמוד  

הראשי



לאה מלוב:  מדריכה אחראית

leahmalov@gmail.com

רחובות

הוראה משלבת במדע וטכנולוגיה
בעיות  על חקר ופתרון בדגש 

טכנולוגיות
לומדתמקצועיתקהילהשלתרבותפיתוח

הוראהובפרקטיקותהלמידהבתהליכיהמתמקדת
במדעמעשיותהתנסויותמגווןהכרתתוך

התנסותיתללמידהכליםהכרתוטכנולוגיה
.היברידיתלמידהעלבדגשומעמיקה

מפורשתהוראהשלאסטרטגיותותכנוןהבניית
בדגשהשונותלהתנסויותהדרושותמיומנויותשל
.כיתתיתחוץולמידהמדעיחקרעל

בכלהמדעיםבהוראתהטכנולוגיתהליךשילוב
.הגילשכבות

ו-ט ג"מורי מו: קהל היעד

בחזרה 

לעמוד  

הראשי



יוליה אהרונוב :  מדריכות אחראיות
רוטמןוספירית

juliadrukman1977@gmail.com

sapiritrot@gmail.com

לוד

הוראה משלבת  
במדע וטכנולוגיה

לומדתמקצועיתקהילהשלתרבותפיתוח
ובפרקטיקותהלמידהבתהליכיהמתמקדת

מעשיותהתנסויותמגווןהכרתתוךהוראה
ללמידהכליםולהכירוטכנולוגיהבמדע

.היברידיתלמידהעלבדגשומעמיקההתנסותית

מפורשתהוראהשלאסטרטגיותותכנוןהבניית
השונותלהתנסויותהדרושותמיומנויותשל

.כיתתיתחוץולמידהמדעיחקרעלבדגש

ו-גט"מומורי : קהל היעד

בחזרה 

לעמוד  

הראשי

mailto:juliadrukman1977@gmail.com
mailto:sapiritrot@gmail.com


מירב שרעבי:  מדריכה אחראית

meravsh20@gmail.com

ראש העין

הוראה משלבת במדע וטכנולוגיה
בדגש על תהליך החקר

לומדתמקצועיתקהילהשלתרבותפיתוח
הוראהובפרקטיקותהלמידהבתהליכיהמתמקדת

במדעמעשיותהתנסויותמגווןהכרתתוך
התנסותיתללמידהכליםולהכירוטכנולוגיה
.היברידיתלמידהעלבדגשומעמיקה

מפורשתהוראהשלאסטרטגיותותכנוןהבניית
בדגשהשונותלהתנסויותהדרושותמיומנויותשל
.כיתתיתחוץולמידהמדעיחקרעל

ו-ט ג"מורי מו: קהל היעד

בחזרה 

לעמוד  

הראשי



מירב שרעבי:  מדריכה אחראית

meravsh20@gmail.com

כפר סבא

הוראה משלבת במדע וטכנולוגיה
בדגש על תהליך החקר

לומדתמקצועיתקהילהשלתרבותפיתוח
הוראהובפרקטיקותהלמידהבתהליכיהמתמקדת

במדעמעשיותהתנסויותמגווןהכרתתוך
התנסותיתללמידהכליםולהכירוטכנולוגיה
.היברידיתלמידהעלבדגשומעמיקה

מפורשתהוראהשלאסטרטגיותותכנוןהבניית
בדגשהשונותלהתנסויותהדרושותמיומנויותשל
.כיתתיתחוץולמידהמדעיחקרעל

ו-ט ג"מורי מו: קהל היעד

בחזרה 

לעמוד  

הראשי



דבורה מושקוביץ:  מדריכה אחראית

dvoramosh@gmail.com

רעננה

הוראת המדעים לכיתות  
'ב-'א

המלמדיםלמוריםמיועדתזוהשתלמות
העולםעםהיכרות.ב-אבכיתותמדעים
אתלהכיר,והטכנולוגיההמדעשלהעשיר

והאפשרויותהקיימיםהרביםהחומרים
.בהוראהושילובםבהםהגלומות

ט מכל החלק הצפוני "למורי מו: קהל היעד
ב-של המחוז במלמדים בעיקר בכיתות א

בחזרה 

לעמוד  

הראשי



:  מדריכים אחראיים

ואיריס אשכולגרובסגיא 

iris.reutwork@gmail.com

ראש העין 

קהילה, מנהיג, מורה
מורותשלאיכותיתקבוצההיא"קהילה,מנהיג,מורה"

להובילמנתעלבמיוחדשנבחרומרכזבמחוזמובילות
והמוריםהמורותבקהילתוייחודיתחדשניתפדגוגיה

פועלותהמורותהאחרונותהשנתייםבמהלך.במחוז
כמנהיגות,ספרןבביתכמורות:השפעהמעגליבשלושה

אתומפתחתבונה,יוצרת,המגבשתוכקהילהבמחוז
ניתןהקהילהשלהמוביליםהפרויקטיםבין.עצמה
,היברידיתבלמידהייחודיותפדגוגיותשליישוםלמצוא
,חדשמורהמקליטתהחלתוכניותשלוטיפוחפיתוח

הערכהועדחדשניותופדגוגיותשיאימיהפעלתדרך
אנובהםהתכניםכל.חלופיותבדרכיםומסכמתמעצבת
הקהילהידיעלהנבחריםתכניםהינםבתוכניתעוסקים

.במחוזהמוריםצרכיפיעל

שנבחרו ללימודי  ט"מולמורי : קהל היעד
.עתודה להדרכה

בחזרה 

לעמוד  

הראשי


