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לקראת  רג"ב,  המצוינים,  תכנית  לבוגרי  מקוצר  מדריך 
השתלבות בהוראה

כל האמור במדריך זה תקף לבוגרי תכנית המצוינים ונתון לשינוי ו/או עדכון 

לפי הנחיות חוזר מנכ"ל ופרסומי אגף התמחות וכניסה להוראה

שיבוץ בהוראה

האחריות לשיבוץ בהוראה חלה על בוגרי התוכנית.	 

במגזר הערבי ניתנת העדפה לבוגרי רג"ב באמצעות ניקוד מותאם ומיוחד לצורך 	 

קדימות בשיבוץ. 

aliwated@beitberl.ac.il :לבירורים בנושא ניתן לפנות לד"ר עלי ותד במייל

פתיחת תיק עו"ה

תהליך פתיחת תיק עובד הוראה ייעשה באופן מקוון, על מנת לצמצם את חובת 	 

ההגעה למחוז, לצורך פתיחת התיק והגשת המסמכים.

עבודה ללא שכר

עבודת ההוראה בשנת ההתמחות היא בשכר, על פי הנ"ל. עבודה ללא שכר לא 	 

תוכר כלל כהתמחות. הגורם המשלם הוא משרד החינוך או הבעלות.
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שכר הלימוד בסדנאות ההתמחות )סטאז'(

בוגרי תכנית רג"ב, המשתתפים בסדנת התמחות במוסד בו הם הוכשרו להוראה, 	 

אינם נדרשים לשלם עבור סדנת ההתמחות, גם אם חלפו כמה שנים ממועד 

סיום לימודיהם.

הסכמי "אופק חדש" ו"עוז לתמורה"

מתמחים ששובצו בבית ספר יסודי או בחטיבת ביניים, או בחינוך הקדם יסודי - 	 

תנאי העסקתם ושכרם יהיו לפי הסכם "אופק חדש"

"עוז 	  רפורמת  עפ"י  יהיו  העסקתם  תנאי   - העליונה  בחטיבה  ששובצו  מתמחים 

לתמורה".

לקראת 	  לסטודנטים  מידע  להוראה  וכניסה  ההתמחות  באתר  עיינו  להרחבה, 

התמחות.

הכרה בהתמחות לצורך ותק

ב"אופק חדש" - שנת ההתמחות מוכרת לצורך ותק לקביעות, להבראה ולמענק 	 

יובל, אך אינה מוכרת לצורך ותק לקידום בשכר.

ב"עוז לתמורה" שנת ההתמחות מוכרת לכל סוגי הוותק.	 

החזרי הלוואות מותנות

לצורך עמידה במחויבות לגבי ההלוואות המותנות שהתקבלו, יש לעבוד במערכת 	 

תוך  בהיקף של שליש משרה לפחות בכל שנה,  וחצי  שנתיים  החינוך לפחות 

ארבע וחצי שנים מתום לימודי ההכשרה.

יידרשו 	  תשע"ו,  בשנת  לימודיהם  שהחלו  רג"ב,   - המצוינים  בתכנית  סטודנטים 

לעבוד בהיקף של שני שליש משרה, ולא שליש משרה, כפי שנהוג עתה.

על מנת להפוך את ההלוואות למענק יש להמציא:	 

	 תצלום מהתואר האקדמי

	 אישור העסקה על שנתיים וחצי בהיקף של 1/3 משרה לפחות, 12 ש"ש ביסודי 

או 13 ש"ש בעל יסודי )בעתיד יידרשו להגיש אישור על 2/3 משרה, כאמור לעיל(

	 את האישור יש לבקש ממנהל המוסד בו השתלב הבוגר. באישור צריך להיות 

מצוין מועד תחילת העבודה, מועד סיום העבודה והיקף המשרה.

למידע נוסף והרחבה, ראו באתר אגף התמחות וכניסה להוראה ובקובץ השו"ת
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לו"ז הכנס:
התכנסות, רישום וכיבוד בוקר, ברחבת הכניסה לבנין הישיבה   10:00 – 9:15

מליאת בוקר   11:00 – 10:00
בהנחייתן של ד"ר ברכי אליצור – מרכזת התכנית במכללת הרצוג, ובתה אילת ברוכי )אליצור( – בוגרת שנה ג בתכנית רג"ב   

ברכות:   
הרב ד"ר יהודה ברנדס – ראש המכללה האקדמית הרצוג   

ד"ר שרה זילברשטרום – מנהלת אגף ההתמחות וכניסה להוראה במשרד החינוך   
ד"ר רמה קלויר – ראש תכנית רג"ב במכללות האקדמיות לחינוך   

הרצאת אורח: מעולם הניצוח לעולם החינוך ועבודת הצוות יובל בן עוזר – מנצח   
מעבר לחדרי סדנאות  11:15 – 11:00

מושבים מקבילים  13:30 – 11:15

11:15 – 12:00    מחנכים לשיח - סדנה בהנחיית סטודנטים שנה ג של תכנית רג"ב במכללת הרצוג   
12:00 – 13:00  בוגרי רג"ב נציגי המכללות מציגים ממיטב הלמידה והעשיה בתכנית   

13:00 – 13:30   משיחים חינוך - שאלות ותשובות לקראת שנת ההתמחות והכניסה להוראה,    
            בהשתתפות נציגי אגף ההתמחות וכניסה להוראה במשרד החינוך

ארוחת צהריים בחדר האוכל ותפילה למעוניינים  14:30 – 13:30
חלוקת תעודות לבוגרים בכיתות, על ידי רכזי רג"ב ונשיאי המכללות   15:15 – 14:30

מליאת סיכום  16:30 – 15:30
ברכות: הרב נח גרינפלד - מנהל אגף הכשרת עובדי הוראה במשרד החינוך   

מופע פלייבק של הבעטלרס   
דברי סיום ושירת "התקווה"    

  

4



המכללה האקדמית הרצוג

הרצוג - תורה, אקדמיה, חינוך

ההמכללה האקדמית הרצוג, מייסודן של מכללת ליפשיץ ומכללת הרצוג, היא מכללה 

תורנית אקדמית המציעה הכשרה איכותית לציבור המייעד עצמו להוראה ולקבלת

תפקידים בכירים במערכת החינוך בישראל ובתפוצות.

המכללה פועלת על פי חזונם של הרא"מ ליפשיץ, ממייסדי הכשרת המורים הדתית 

בישראל, וראשי ישיבת הר-עציון, הרבנים יהודה עמיטל ואהרן ליכטנשטיין זצ"ל.

המכללה שואפת להכשיר מורות ומורים מעולים ולהצעיד את מערכת החינוך לקראת 

איכות  בין  בשילוב  ולארצו,  לתורתו  ישראל,  לעם  נאמנות  מתוך  הבא,  הדור  אתגרי 

אקדמית גבוהה ופדגוגיה עדכנית.

בה  הלימודים  ולחינוך.  לתורה  בית  גם  אלא  אקדמי  מוסד  רק  אינה  המכללה 

מתקיימים באווירה נעימה ונוחה, מאירת פנים וסובלנית.

בצפון  בחינה  ומרכזי  ומקוונים  מתוקשבים  קורסים  ארצית,  בפריסה  הסעות  מערך 

הארץ ובדרומה הופכים את המכללה נגישה לסטודנטים מכל הארץ.

מכללת הרצוג רואה בהכשרת מורים ואנשי חינוך משימה ראשונה במעלה שאין דומה 

ושליחות  אחריות  תודעת  בשעריה  הבאים  לכל  להנחיל  ומבקשת  בחשיבותה,  לה 

והבנת הייעוד שבעשייה החינוכית.

צור קשר

טל': 02-9937333

herzog@herzog.ac.il :דוא"ל

www.herzog.ac.il :אתר

קמפוסי גוש עציון - אלון שבות ומגדל עוז, אלון שבות, גוש עציון, 9043300

קמפוס היכל שלמה - ירושלים, רח' המלך ג'ורג' 58 , 942622

2017  | ב  " רג כנס 
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ברכת הרב ד"ר יהודה ברנדס

ראש המכללה האקדמית הרצוג

בוגרות ובוגרי תכנית רג"ב יקרים!

הבחירה במושג "שיח" ככותרת לכנס הסיום של תכנית רג"ב אינה מקרית, כמובן. 

ותרבות,  ידע  ומעביר  כמרצה  המורה   – "דיבור"  של  מתודעה  עובר  החינוך  עולם 

לתודעה של "שיח" – דיאלוג. 

לזולת.  ורצינית  עמוקה  לב  תשומת  הקשבה.  ובראשונה  בראש  מצריך  אמתי  שיח 

לתלמיד ולעולמו, להוריו ומשפחתו, לעמיתים להוראה, למחקר וליצירה. 

הראש הגדול והמצוינות בהם נתברכתם יבואו לידי ביטוי במערכת החינוך, אם וכאשר 

ולחולל תרבות של שיח  ובענווה הנדרשים כדי לקיים שיח,  לנהוג בצניעות  תשכילו 

סביבכם. 

לימודי החינוך, אלא רק את מסגרת ההכשרה הרשמית.  אינכם מסיימים היום את 

העשייה.  כדי  תוך  תתרחש  האמתית  הלמידה  החינוך,  לשדה  כניסתכם  עם  עתה, 

תלמדו מהניסיון, תלמדו מן הספרים ומאתרי הדעת, תלמדו מהוותיקים ומהעמיתים, 

ובעיקר, אם תיטיבו להקשיב ולשוחח, תלמדו מהתלמידים. 

כמאמר חכמינו:

בן זומא אומר: איזהו חכם? הלומד מכל אדם, שנאמר: "מכל מלמדי השכלתי"

וכדברי רבי חנינא: "הרבה למדתי מרבותי, ומחבירי יותר מרבותי, ומתלמידי יותר מכולם".

חזקו ואמצו ועשו חיל,

יהודה ברנדס

ראש המכללה
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ברכת הדרך לבוגרי תכנית רג"ב, מחזור י"ז של תכנית רג"ב

ד"ר רמה קלויר

ראש תכנית רג"ב הארצית במכללות האקדמיות לחינוך

בוגרים יקרים

הכנס שבו אתם משתתפים היום, נועד לחגוג את בואכם בשערי מקצוע ההוראה ואת 

סיום לימודיכם בתכנית רג"ב )ראש גדול בהוראה(.  

כנס זה הוא חלק ממסורת הכנסים שהתפתחה בתכנית עבור הסטודנטים עם הקמת 

שאר  כל  משתתפים  שלכם,  הקודמים  בכנסים  כמו  בו,  גם  שנים.   19 לפני  התכנית, 

עמיתיכם מכל המכללות האקדמיות לחינוך בארץ.  למעשה, זהו הכנס השלישי שלכם 

במסגרת התכנית.

בשנה שעברה, כאשר הייתם בשנה ב',

חגגנו ביחד בכנס: "מדברים חינוך בונים עתיד לפני שנתיים, בהיותכם בשנה א', 

חגגנו ביחד בכנס: "תנו לנו יד ונלך"     

במהלך לימודיכם בתכנית ובכלל זה גם בכנסים השתדלנו לחשוף אתכם לעושר של 

פדגוגיות יצירתיות, של תכנים מגוונים ושל כלים העומדים לרשותו של מחנך מצוין, 

של מנהיג חינוכי ושל מורה איכותי.  בנוסף, ניסינו לפתח בכם את הסקרנות והרצון 

להכיר את העושר הקיים כמו גם להמשיך ולפתחו הלאה בעצמכם. בדרככם.

ולבסוף, שמו של הכנס הנוכחי: "מׂש   יחים חינוך ומחנכים לׂשיח", מעיד יותר מכל - על 

קצות  מכל  סטודנטים  בין  ומשתף  משותף  שיח  המאפשר  כמפגש  הכנס  של  אופיו 

הארץ, שבחרו בהוראה וחפצים להצטיין בה. בכנס נשוחח על שיח מקרב, על חוויות 

של למידה במסגרת תכנית רג"ב ועל המעבר למערכת החינוך.

מאחלת לכם כנס מהנה

עלו והצליחו

ד"ר רמה קלויר

המרכזת הארצית של רג"ב )ראש גדול בהוראה( 

תכנית המצוינים במכללות האקדמיות לחינוך

תנו לנו יד ונלךמדברים חינוך בונים עתיד

2017  | ב  " רג כנס 
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המכללה האקדמית וינגייט 
הובלת שינוי 

שי אולנסקי 

ייחודי, "מנהיגות והובלת שינוי במערכת החינוך" עם ד"ר ליאת  במסגרת קורס רג"ב 

המוביל  חינוכי  כמנהיג  לפעול  גופני  לחינוך  המורה  של  בכוחו  להכיר  נוכחתי  אייל, 

וצרכים  בעיות  וזיהוי  רחבה  חברתית  מציאות  אקדמי,  ידע  עם  המתכתבים  רעיונות 

בשדה. 

על רקע חוויה אישית, מפגש עם נתונים מחקריים בנושא ההשמנה ומפגש עם ילדים 

בהתנסות בהוראה בחינוך פורמלי ובלתי פורמלי צמחה יוזמה לפתיחת קבוצות ילדים 

בסיכון בהנחייתי.

בסדנה אשתף בתהליכים להובלת יוזמה, התמודדות עם שינויים תפיסתיים וחשיבות 

החיבור האישי להצלחה בביצוע.

מכללת "חמדת הדרום" 
סיכום כנס מכללתי: מה בין חוזר מנכ"ל לספרות השו"ת?

סאליאל ביטון 

האם מותר להחרים חפץ מתלמיד? האם מותר לקרוא פתק שכתב תלמיד לחברו? 

מותר להוציא תלמיד שמפריע מהכיתה?

שאלות אלו ואחרות העסיקו את הסטודנטים בכנס השנתי ביוזמת רג"ב אך מההיבט 

התורני. כלל הסטודנטים עסקו בלימוד תשובות שנשאלו גדולי הדור בספרות השו"ת 

מתוך מגמה להשוות את הדברים עם החוק הקיים.

בסדנא נמחיז חלק מהשאלות ונדון בשאלות אותן נציג בקבוצה.

השקפה  מתוך  הבאה  בשנה  בעבודתנו  המורים  צוות  את  לחזק  ניתן  וכיצד  האם 

תורנית... ?

רי סדנאות תקצי
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רי סדנאות תקצי

מכללת אורות קמפוס רחובות – "מורשת יעקב" 
פיתוח אישי ומצוינות חברתית 

איתן נחושתן | אלעזר לוונטל | נאור נחמני | יונתן גלינסקי | שילה מרום 

בשדה החינוך אנו שואפים לתת מענה לתמורות שמופיעות בכל תחומי החיים. ולכן 

בחרנו להתמקד בתועלת של הפרויקט האישי. מהו הפרויקט האישי וכיצד מיישמים  

את החזון הנ"ל במסגרת הפרויקט האישי? פרויקט אישי היא תכנית ייחודית למסלול 

ההכשרה למצוינים בו נדרש הסטודנט למצוא בשדה החינוכי הרחב )פורמאלי ובלתי 

פורמאלי( נקודה או תחום לא שיגרתי, לא מאופיין, לא רגיל ולהציב חזון חדש איתו 

לבנות תשתיות ליישומו בפועל במסגרת ייחודית שבחר. 

אנו רוצים לתת למשתתפים לחוות חלק מהדילמות וההתמודדות איתם נפגשנו. 

פורום בינמכללתי "לומדים לשחק" 
משחקולוגיה – מתרגול משעמם לשיעור מרתק )סדנא(

נועם שמואלי )מכללת קיי( 

בהרצאה הקרובה אציג בפניכם את הכלים שרכשתי במסגרת הפורום הבינמכללתי 

"לומדים לשחק" שבכון מופ"ת.

רבות דובר על הטטוס קוו שבו נמצאת מערכת החינוך זה למעלה מ-100 שנה, אך 

בפועל לכל מורה יש כלים לשנות את המצב, לשלב בתוך תוכנית הלימוד ותחת צילם 

המאיים של מבחני הערכה סטנדרטיים תכנים מהנים וחווייתיים, תוך שימוש בבבת 

כיתתיות או משחקים  נייד, פעילויות חוץ  עינם של התלמידים- סמארטפון, מחשב 

אחרים.

משחקי  סלולריות,  אפליקציות  לגייס  מורה  לכל  שמאפשרים  כלים  אציג  בהרצאה 

אונליין ממוחשבים או משחקים אחרים להעברת חומר הלימוד בצורה נעימה ומהנה, 

כלים לבניית משחק לצורכי המורה.

בסוף אציג משחק מסכם שמאפשר להבין איך כל הכלים האלה משרתים את צרכי 

ההוראה.

   

מכללת לוינסקי
עמדות סטודנטים לימוד אוריינות בקרב תלמידים עם צרכים מיוחדים 

עידית יעקובסון | סתיו קרקר כחלון 

בסדנה נדון בסוגיית השילוב של תלמידים עם צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל, ובאופן 

ועל תלמידנו.  שבו העמדות שלנו כפרחי הוראה עתידות להשפיע על דרך עבודתנו 

באופן  ממצאיו  את  וננתח  שלנו,  העמדות  לבחינת  שאלון  נמלא  הסדנה  במהלך 

שיתופי.  
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רי סדנאות תקצי

מכללת אלקאסמי 
פיתוח מיומנויות חשיבה מסדר גבוה דרך תוכנת הסקראץ

מרוה גמל | רים ותד 

"ולמידה מבוססת חקר", שהן  "כיתה הפוכה"   ביוזמה משולבים שני מודלים, מודל  

הפוכה"  "כיתה  במודל  משמעותית.  למידה  על  מבוססות  חדשניות  למידה  שיטות 

הטכנולוגיה היא חלק עיקרי מכלל האמצעים הפדגוגיים העומדים לרשות המורים 

בבתי הספר. שמטרתה פיתוח חשיבה מסדר גבוה אצל התלמידים, באמצעות שימוש 

בטכנולוגיה.

ו"מודל למידה מבוססת פרויקטי חקר"  הם מודלים חדשניים  מודל "כיתה הפוכה" 

לעומת מודלים רבים. רוב בתתי הספר משתמשים  במודל למידה מסורתית. למודל 

החדשני "ולמידה מבוססת חקר" מוסיפים סביבת טכנולוגיה מתקדמת כגון השימוש 

בסביבות תיכנות ויזואלית.

מכללת "בית רבקה"
התנסות הייחודית פורצת גבולות וזמן 

חני אורנשטיין | שיר  חלילי

רחוקים  התלמידים  בו  וירטואלי",  ב"חדר  חברתי  והווי  לימודים  לקיים  ניתן  כיצד 

גיאוגרפית ומחוברים טכנולוגית?

בסדנא זו נציג התנסות של הוראה מקוונת ב"בית ספר נט" – בית ספר וירטואלי, תוך 

התייחסות למתודות הוראה שונות ושימוש באמצעים טכנולוגיים עדכניים ביותר.

דגם מייצג: בית ספר של שליחי חב"ד בעולם

סדנה לבנות בלבד

מכללת אורות - אלקנה
תקשורת דרך תנועה 

שרית יהושע | שיר דוכן | רעיה טמיר | מיטל עוזרי 

תקשורת היא לא רק דרך מילים. בסדנה נלמד שאפשר לתקשר גם דרך הגוף. נעסוק 

ביסודות של תקשורת דרך תנועה ומחול. נשלב כיף והנאה עם חיבור לגוף ודרכו חיבור 

אחד לשני. סדנת מחול שמתאימה גם למי שלא רקד מעולם. 

סדנה לבנות בלבד
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מכללת סכנין  
עבודה מעשית ייחודית- מתמטיקה ומחשבים 

דאליה קיסר | סונדוס טרביה 

הקורסים הייחודים של רג"ב תרמו  לנו מבחינות שונות והפכו אותנו לסטודנטים יותר 

עצמאים ,אחראים ובעלי בטחון עצמי גבוה יותר.

כי  ייחודית,   מעשית  ועבודה  ההתנסות  קורס  הוא  יותר  עלינו  שהשפיע   הקורס 

בדרך כלל הקורס הזה נתן לנו אפשרות להתנסות ולשפר את היישום ואת העבודה 

המקצועית שלנו בתור מורים. קורס זה חשף אותנו לאפשרות לשלב ולהטמיע את 

הלימודים בעולם המודרני שלנו המתבסס על עולם הטכנולוגיה ומחשב באמצעות 

הרבה . אחת מהשיטות הכי בולטות היא שיטת כלים ממוחשבים כמו:

.kahoot, qrace, geogebra, vizia, toontastik 

הצגת kahoot  עם שיתוף הסטודנטים.

מכללת בית ברל 
דילמות בעבודת מחנכים באמצעות תאטרון פלייבק

סגל אודלי'ה

דילמות  סביב  התנהל  פלייבק"  תיאטרון  באמצעות  מחנכים  בעבודת  "דילמות 

בהם  מיוחדים  כלים  לרכוש  הייתה  המטרה  מההתנסות.  הסטודנטים  הביאו  אותם 

בחלק  נפתח  מפגש  כל  כמחנכים.  בעבודתנו  פלייבק  תאטרון  שחקני  משתמשים 

קצר של תרגילי חימום, אלתור והקשבה. לאחר מכן, כל סטודנט/ית סיפרה דילמה 

שלה מהעבודה בשטח. חלק בחרו לספר דילמה מההתנסות המעשית וחלק תארו 

דילמה מעבודה בחונכות או בהדרכה. חלק תיארו דילמה שארעה להן בעבר הקרוב 

ובבקשה  וחלק סיפרו דילמה מהעבר הרחוק. השיעור הסתיים בתובנות מהעבודה 

אישית להמשך השבוע באמצעות "באר המשאלות".  במהלך הקורס למדנו ועבדנו עם 

טכניקות שונות מתאטרון פלייבק ועם טכניקות אלתור שונות. מפגשי התאטרון היו 

חוויתיים, מעשיים, ומאוד רלוונטיים למשתתפים.

רי סדנאות תקצי
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רי סדנאות תקצי

מכללת בית וגן
"אם היית רוצה- היית יכול" - מורים, תלמידים ותפקודים ניהוליים 

אודליה ניצן | אביה קליין 

תפקודים ניהוליים  כוללים את היכולת לארגון, לויסות עצמי, לפיתוח אסטרטגיות, 

לתכנון עתידי, לגמישות, לפתרון בעיות, לויסות של רגש ולמוטיבציה 

)Barrkley and gordon 2005(. מי שאין לו כישורים אלו, יחווה קושי תפקודי בכל 

בסדנה  יומיות(.  יום  מטלות  עם  והתנהלות   חברתי,  תעסוקתי,  )לימודי,  חייו  תחומי 

ולקדם  לשוחח  למורים  המסייעים  כלים  ונדגים  הניהוליים  התפקודים  מהם  נסביר 

תלמידים הסובלים מליקויים אלו.

מכללת אוהלו 
ניהול קונפליקטים 

הדס טוכבנד- סמוראי | שירי מויאל | חן מזוז 

בסדנא  ובהוראה.  בחינוך  גם  וכך  תחום  בכל  כמעט  בחיינו  קיימים  קונפליקטים 

ובחינוך  שבהוראה  ואלו  בכלל  קונפליקטים  לניהול  אסטרטגיות  מספר  לבחון  ננסה 

בפרט. 

מכללת אחווה 
הדיבייט ככלי פדגוגי 

ליה לוי | טל בונה | אורן אלון 

במסגרת הסדנה נציג Debate  )מעמת( שקיימנו במכללת אחוה בנושא: "המתת חסד: 

של  האוטונומיה  זכות  בין  מוסרית  הערכית  הדילמה  את  מחדד  הנושא  ונגד".   בעד 

האדם על גופו וחייו לבין ערך קדושת החיים.

יתרונות  ואת  לוגי  באופן  הטיעונים  הצגת  הדגמת  לדיבייט,  ההכנה  תהליך  את  נציג 

הדיבייט ככלי פדגוגי וכאמצעי לשיפור תרבות הדיון.

נצביע על כך שתהליך ההכנה ומעמד הדיבייט עצמו הם אמצעי למידה מהנה מאוד, 

בפני  בעמידה  המורה  מיומנות  את  ומשפר  ללמידה  תחרותי  אלמנט  מוסיף  מאתגר, 

קהל. הפקנו תועלות רבות מתהליך ההתנסות הייחודית הזו שקיימנו במסגרת תכנית 

לשכנע  נצליח  בכנס  שנקיים  שבסדנה  ונקווה  אחוה  במכללת  רג"ב  המצוינים 

סטודנטים ממכללות אחרות לאמץ את הדיבייט ככלי פדגוגי מועיל וחשוב.  

מבוססת חקר", שהן שיטות למידה חדשניות מבוססות על למידה משמעותית. במודל 

עיקרי מכלל האמצעים הפדגוגיים העומדים  "כיתה הפוכה" הטכנולוגיה היא חלק 

לרשות המורים בבתי הספר. שמטרתה פיתוח חשיבה מסדר גבוה אצל התלמידים, 

באמצעות שימוש בטכנולוגיה.
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מכללת אלקאסמי
פיתוח מיומנויות חשיבה מסדר גבוה דרך תוכנת הסקראץ

מראם ותד | גראם ביאדסה 

"ולמידה מבוססת חקר", שהן  "כיתה הפוכה"   ביוזמה משולבים שני מודלים, מודל  

הפוכה"  "כיתה  במודל  משמעותית.  למידה  על  מבוססות  חדשניות  למידה  שיטות 

הטכנולוגיה היא חלק עיקרי מכלל האמצעים הפדגוגיים העומדים לרשות המורים 

בבתי הספר. שמטרתה פיתוח חשיבה מסדר גבוה אצל התלמידים, באמצעות שימוש 

בטכנולוגיה.

ו"מודל למידה מבוססת פרויקטי חקר"  הם מודלים חדשניים  מודל "כיתה הפוכה" 

לעומת מודלים רבים. רוב בתתי הספר משתמשים  במודל למידה מסורתית. למודל 

החדשני "ולמידה מבוססת חקר" מוסיפים סביבת טכנולוגיה מתקדמת כגון השימוש 

בסביבות תיכנות ויזואלית.

מכללת לוינסקי 
בניית חזון חינוכי 

נעה מרגלית | מיכל חיון 

הסדנה תעסוק בבניית חזון חינוכי אישי. 

במהלך שנה זו אנו משתתפות בסדנה המסייעת לגיבוש חזון חינוכי אישי.

וליעדים  גיבוש חזון מתרגם את החלום החינוכי שלנו לדרכי פעולה  אנו סבורות כי 

מוגדרים  ועשוי לשמש כגורם מניע לפעולה בעבודתנו כמורות.

מאחר שבשנה הבאה אנו נהפוך למורים, אנו חושבות שזה הזמן המתאים לגבש את 

החזון, לדבר על החלום ולהזכיר לעצמנו מדוע בחרנו ללמוד ולעסוק בחינוך 

סמינר הקיבוצים 
כל מה שרצית לדעת על אוריגמי ומתמטיקה?  

נעם ביצור 

מדעי- וחינוך  ביפן  הפנאי  תרבות  מתמטי,  אלגוריטם  נייר(,  פיסת  )קיפול  אוריגמי 

טכנולוגי כל אלו אחד הם. האמנם? 

לנו  ושימושיים  עתידיים  וכיוונים  מקורותיו  אחר  ונתחקה  בקיפול  נתנסה  בסדנא, 

ולתלמידינו. 

הפתעות ותוצרים למשתתפים!! 

רי סדנאות תקצי
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רי סדנאות תקצי

מכללת אורנים
אוטובוס ישראלי 

אופירלי לוי | מרב פרוים 

מסעות, משחר ימי האנושות, היו דרכו של האדם לחקור את סביבתו ולהעשיר את 

קניינו הרוחני התרבותי והחומרי. ביחד או לחוד ממקומו הקבוע יצא האדם לפרקי זמן 

קצרים או ארוכים לגלות את העולם המקיף אותו, למצוא אוצרות ולאתגר את עצמו 

יוצאים  יכולותיו.  סטודנטים הלומדים בתכנית המצטיינים של מכללת אורנים  ואת 

מידי שנה למסע בן 3 ימים בנופי החברה בישראל מתוך כוונה לפגוש ולבחון באופן 

ולהתמודד עם  בלתי אמצעי סוגיות שונות הקושרות למורכבות החברה הישראלית 

שאלות של חברה וזהות שאלות עומק אישיות וחברתיות. הסטודנטים בוחרים את 

נושא המסע, את הנופים והדמויות בהם יפגשו ומנהלים בעצמם את המסע. בסדנא 

זאת נספר על המסע המיוחד שעסק השנה בנושא "מגדר"  

מכללת אפרתה 
גישור - שיטות לישוב סיכסוכים 

אלירז לוי | הודיה אסולין | חנה יסכה בן יעקב 

נרצה להציג את קורס הגישור שלמדנו השנה במסגרת תוכנית רג"ב. גישור הוא שיטה 

להשיג  בסכסוך  לצדדים  מסייע  נייטרלי  גורם  שבה  סכסוכים,  ליישוב  אלטרנטיבית 

הסכם בעניין שבו לצדדים יש אינטרס משותף.

הולכים  אנחנו  אוטומטי  שבאופן  להראות  שמטרתו  במשחק  המפגש  את  נפתח 

לתחרותיות אך מפסידים מזה. המשחק ממחיש שבעזרת גישור אפשר למצוא את 

את  ונלמד  סיטואציה  נציג  מכן  לאחר  מרוויחים.  כולם  שבו  ביותר  הטוב  הפתרון 

הסטודנטים כמה עקרונות ממיומנות הגישור. בנוסף, ניתן להם זמן לתרגל את הנלמד 

ולנסות לגשר בין שני הצדדים שבסיטואציה. 
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מכללת בית ברל 
כל אחד ואתרו 

היבה אסעיד 

משתמשים  ,כולם  ולמקצוע  לגיל,למין,לדת  קשר  הטכנולוגי,ובלי  בעידן  חיים  כולנו 

וכל דקה. זה הפך להיות חלק בלתי נפרד מחיינו.  ,כל שעה  יום  באתרים שונים כל 

לאור זאת חייבים ללמוד את שפת התכנות מגיל צעיר כי זו היא שפת העתיד. את וגם 

אתה חייבים ללמוד את שפת תיכנות האתרים , ולבנות אתר מותאם אישית לאופי 

ולדרישות שלך .  

מכללת גורדון
זכויות הילד

עבד אלכרים המאם | שפיקה זיאדה 

מאמצע המאה העשרים נעשים צעדים משמעותיים על מנת לשפר את זכויות הילד, 

הן במשפחה והן בבתי הספר. חקיקה ואמנות בין לאומיות באות להגן עליו ולהופכו 

מיצור חלש, חסר ישע ומשולל זכויות לאזרח מן השורה למרות גילו הצעיר. השינויים 

האלה מחייבים אותנו, המורים, לדרכי התמודדות חדשות התואמות את מקומו של 

הילד בחברה המודרנית.  

מכללת גבעת וושינגטון
פרוייקט מנהיגות- התנסות ייחודית 

נהורה קקון | דוד נוי 

בסדנה  זו נשתף אתכם בתהליך משמעותי שהקבוצה בכללותה עברה, הקבוצה כללה 

הן את מצוייני רג"ב  גבעת וושינגטון והן את מצוייני כיתות ה' - ו' של ביה"ס עמיחי' 

קבוצת יבנה.

המצוינים  ביה"ס  ילדי  והכירו  נחשפו  השנה  כל  במהלך  שהתקיימו  אלו  במפגשים 

דמויות מנהיגותיות משמעותיות, מן העבר ומן ההווה, שהטביעו חותם בתחומי דעת 

שונים.

בחלקו הראשון של כל מפגש הציגו הסטודנטים בפני הילדים מנהיגים וחלקו השני 

של המפגש הציגו הילדים בפני הסטודנטים את המנהיגים המשמעותיים בעיניהם.

הצגת המנהיגים הושתתה על חקר מעמיק אודות המנהיג ועשיותיו והוצגה בדרכים 

מגוונות ויצירתיות. בזה נשתף אתכם בסדנה זו   

רי סדנאות תקצי
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רי סדנאות תקצי

פורום בינמכללתי "לומדים לשחק" 
משחקולוגיה – מתרגול משעמם לשיעור מרתק )סדנא(

וללא ח'יר )המכללה הערבית חיפה( 

זו לא בדיוק מה  נודה בזה: לתרגל מושגים לבחינה או לסכם עמודים שלמים,  בואו 

שתלמידים אוהבים לעשות. אבל מה אם היו אומרים לכם שאפשר לעשות את אותו 

הדבר בכיף? בסדנא זו תלמדו שאפשר גם אחרת! תכירו טכניקה להפוך  תהליך של 

למידה שגרתית - לחווית למידה מהנה.

מכללת סכנין 
עבודה מעשית ייחודית- אנגלית ושפה ערבית 

גדיר עותמאן  | סלמא אסמעיל 

הקורסים הייחודים של רג"ב תרמו  לנו מבחינות שונות והפכו אותנו לסטודנטים יותר 

עצמאים ,אחראים ובעלי בטחון עצמי גבוה יותר.

כי  ייחודית,   מעשית  ועבודה  ההתנסות  קורס  הוא  יותר  עלינו  שהשפיע   הקורס 

בדרך כלל הקורס הזה נתן לנו אפשרות להתנסות ולשפר את היישום ואת העבודה 

המקצועית שלנו בתור מורים. קורס זה חשף אותנו לאפשרות לשלב ולהטמיע את 

הלימודים בעולם המודרני שלנו המתבסס על עולם הטכנולוגיה ומחשב באמצעות 

הרבה . אחת מהשיטות הכי בולטות היא שיטת כלים ממוחשבים כמו:

.kahoot, qrace,geogebra,vizia, toontastik 
הצגת kahoot  עם שיתוף הסטודנטים.

מכללת קיי 
הקניית השפה הערבית הדבורה  כהכנה למבחן הבגרות בע"פ בערבית לתלמידי 

תיכון מונה נבארי

פיסלאלנבארי 

תיכונים  ספר  בבתי  בדווים  סטודנטים   2 של  הייחודית  ההתנסות  תוצג  זו  בסדנא 

יהודים במחוז דרום. בסדנא יוצגו התובנות שלהם מהתהליך שנמשך לאורך כול שנות 

בשילוב  פורמאלי  והבלתי  הפורמאלי  הלמידה  תהליך  בוצע  כיצד  ברג"ב.  לימודיהם 

הסטודנטים בלימודי הגברת הערבית )5 יח"ל(.
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סמינר הקיבוצים
מונטי הול, מגדלי לגו ותורת ההסתברות 

נטע אביעד 

החיבור של הסתברות לחיי יומיום ולמשחק מתבקש מאיתנו המורים! בסדנא נדגים 

את בעיית מונטי הול בסרט -21 סוגייה הסתברותית מפתיעה - המבטאת התנגשות 

במושגים  נתנסה  דרכו  לגו  בקוביות  במשחק  נמשיך  לאינטואיטיבי;  האנליטי  בין 

בהסתברות. בהנאה רבה לכולנו!! 

עכשווית.  מתמטיקה  ולומדים  יוצרים  חווים,  אנו  ודעת"  מדע  "מתמטיקה  בקורס 

במהלך השנה אנו מתכננים שיעור חווייתי לתלמידי תטיבת ביניים ומגיעים אליהם 

לבית הספר. השנה נתנסה בכפר הנוער "עיינות" ונתאר ונדגים בסדנא.

סמינר הקיבוצים  
המזמור של יוליסס ופרימו לוי 

מאיה קרן | דקלה בית הלוי 

בפרק  באושוויץ.  לוי  פרימו  של  הקיצוניות  התנסויותיו  את  מציג   )1947( אדם"  הזהו 

יוליסס" הוא מתאר את הגיהינום שבתוך הגיהינום. כשהוא סוחב את  "המזמור של 

סיר המרק מנסה לוי להיזכר בקטעים מתוך "התופת" של דנטה:

"ראו אל צור מחצבתכם הביטו

לא נוצרתם לחיות כחיות יער

כי אם לרדוף יקר, בינה ודעת"

בקורס  בכיתה.  להוראתו  ודרכים  מעלה  שהוא  הדילמות  הטקסט,  יוצג  בסדנה 

"הסיפור שלך: שינוי עולם דרך מלים" נבחנת הספרות כאפיק ליצירת שינוי: משתיקה 

לדיבור, מכעס לחמלה, מכאב ליופי, מהבנה לפעולה. בקורס בחנו את השינוי שמחולל 

הכותב בחומריו, השינוי שעובר הקורא במהלך הקריאה, והשינויים שיוצרים קוראים 

וכותבים בעולם.   

מכללת דוד ילין 
דיאלוג בחינוך 

טובה ישראלי | טל פלג 

והתנסות בתכני הקורס הייחודי של תכנית רג"ב:  "השיחה כאומנות בחינוך".  הצגה 

התנסות בשפת גוף ושיחה דיאלוגית וניתוח ההשתמעויות ביחסי העולם החינוכי של 

ביה"ס.   

רי סדנאות תקצי
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רי סדנאות תקצי

המכללה הערבית חיפה 
ההתנדבות שלנו בעמותת "יד ביד לעיוורים" 

פדאא אבו ליל | גאדה בסול | אכראם חסן 

אחת מהחובות שלנו כסטודנטיות במסלול מצוינים במכללה לעשות פעילויות למען 

החברה והקהילה, כלומר להתנדב.

ביד  "יד  בעמותת  הקודמת  בשנה  שעשינו  ההתנדבות  פרויקט  את  בפניכם  נציג  אנו 

לעיוורים". נדבר קצת על העמותה עצמה ואיך היא תורמת לחברה ולקהילה.

בנוסף לכך נציג את הפעילויות שעשינו במהלך השנה כגון:

1. יום הספורט הראשון לעיוורים שהכיל פעילויות מיוחדות המתאימות לעיוורים

2. מועדון הצעירים המארגן פעילויות לילדים בזמן החופשי שלהם ועוזר להם  

    בעבודות הבית

3. ליווי בלמידה למבחן הפסיכומטרי 

4. הדוח השנתי של העמותה.

בסוף נדבר על ההרגשה והחוויה שלנו ממבט כל אחת מאתנו.   

המכללה הערבית חיפה
שילוב תאטרון בלמידה 

נדיה דבאח | אסיל ח'לאילה 

קודם כל מסבירים את הרעיון של שילוב תאטרון בלמידה, ומסבירים איך עשינו את 

הנושאים:שפות  בכל  אפשרי  בלמידה  תאטרון  ששילוב  מציינים  שלנו.  במכללה  זה 

ומדעים. לאחר מכן, נותנים לסטודנטים להתנסות לפי ההתמחות שלהם דרך קטעי 

תאטרון מוכנים שממחישים את הרעיון.

מכללת שאנן
קורסים ייחודיים רג"ב

נועם ג'ובני | רננה טרביץ | יעלה יהודה 

בסדנא נספר על הקורסים הייחודיים של תכנית רג"ב במתכונתם במכללה – קורסים 

ובאופי המגוון של הסטודנטיות  גם בדרכי ההוראה  שייחודם לא רק בתכנים אלא 

את  נדגים  מהקורס  ובאנקדוטות  במקרא"  "מנהיגות  בקורס  נתמקד  המשתתפות. 

כחלק  הקורסים  של  לתרומתם  נתייחס  בנוסף,  אלו.  מקורסים  והרווחים  היתרונות 

מתהליך ההכשרה שלנו להשתלבות מיטבית בעבודת ההוראה ובצוות  
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מכללת תלפיות 
אז מה הצבע שלך? 

ענבר פיקרש בורנשטיין | בל עטיה הלוי 

לשלוש  תשובותינו  על  משפיע  מה  געגוע?  ושל  חורף?  ושל  בננה?  של  הצבע  מה 

דומות לתשובות משתתפי הכנס האחרים?  הן תהיינה  עד כמה  בכותרת?  השאלות 

ולאלה של סטודנטים באלסקה או בדרום אמריקה? מה גורם לחברה לבנות לוגו עם 

צבע מרכזי מסוים? איך קורה ששתי חברות העוסקות באותו נושא תהינה בעלות לוגו 

בצבעים שונים? איך נוכל להשתמש בפרשנות הזו בכתה או בגן? 

הקורס "חדשנות פדגוגית משולבת תקשוב" בהנחיית המרצה שרה הורוביץ. במהלך 

יכולת  לפתח  ולמדנו  לרשותנו  העומד  הרחב  הטכנולוגי  ההיצע  את  הכרנו  הקורס, 

אחד  הלומדת.  הקהילה  לטובת  אלו  אמצעים  של  נכון  לניתוב  ורגישות  אבחנה 

בייצוגיים  נכון  שימוש  כיצד  למדנו  חזותית"  "אוריינות  היה  עסקנו  בהם  התחומים 

במהלך  וסמוי.  גלוי  באופן  ההוראה-למידה  בתהליכי  מסייעים  טקסט  של  חזותיים 

הגורמים  מהם  ונכיר  ורעיונות,  למושגים  שלנו  הצבעונית  בפרשנות  נתנסה  הסדנה 

המשפיעים על הפרשנות. על כך ועוד, בואו להכניס קצת צבע לחיים.

פורום מחוננים
פדגוגיה ייחודית בהוראת מחוננים 

יעקב גולדמן )מכללת הרצוג( | אילת אודסר )מכללת אורנים( 

מיוחדים:  למורים  זקוקים  ההטרוגניות  בכיתות  והמצטיינים  המחוננים  התלמידים 

על  להם  יוותרו  שלא  אותם,  לעניין  שידעו  שלהם,  המיוחד  הקול  את  שיבינו  מורים 

מאמץ ושיהיו מוכנים לצאת עמם יחד למסע ארוך ומאתגר של למידה.

רג"ב,  המצוינים:  לתכנית  ָחַבר  החינוך  במשרד  ומצטיינים  מחוננים  לתלמידים  האגף 

ויחד פתחו לסטודנטים משנים ב' ג' ברגב קורס של 60 שעות. המטרה להרחיב את  

התלמידים  את  ולזהות  ,להכיר  הכשרתם  ידי  על  הסטודנטים  של  הפדגוגי  העולם 

בבית  ייחודי,  מענה  להם  ולתת  ההטרוגניות  האם  בכיתות  והמצטיינים  המחוננים 

הספר הרגיל.

הקורס מתקיים כמחנה נודד – עשר פגישות שכל אחת מהן נערכת במוסד טיפוח 

מחוננים אחר, מפגיש את הסטודנטים עם השטח וקהל היעד ומאפשר ללמוד מתוך 

ההתנסות בצפייה, ושיח עם התלמידים והצוות המלמד אותם.

בסדנה בכנס נדגים לעמיתים אחת מהפדגוגיות המותאמות לתלמידים מחוננים בהם 

התנסינו במסגרת הקורס, ונספר על תובנות שעלו ממנו.

   

ת רי סדנאו תקצי
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רי סדנאות תקצי

של"ח  
משמעות הפורום מסיירים בראש גדול 

פעילות קצרה שתדגים את העשיה המגוונת בפורום 

מאור מדמון ושירה קרן רודן  )דוד ילין(

הטבע הקרוב לבית הספר מזמן אפשרויות רבות ללמידה חויתית מחוץ לכיתה. 

תוך  חושים  בכמה  אותם  ולחוות  הקרוב  הטבע  מעולם  נושאים  כמה  לבחון  ננסה 

הדגשת החשיבות הלימוד החוץ כיתתי. 

 

פורום בינמכללתי - ערוץ 1 מסע ויזואלי 
חינוך מבעד לעדשה  

בערוץ מסע ויזואלי בפורום הסטודנטים הבינמכללתי הרחבנו את שדה הראיה שלנו, 

את החדות ואת העומק, חקרנו את האור והצל שהוא מטיל, הבטנו אל העולם מבעד 

לעדשה ונתנו לעולם לחדור אלינו מפתח זערורי שגודלו כראש סיכה כשבנינו קאמרה 

אובסקורה. התמונה גילתה לנו כי בכל מחנך ראוי שיהיה גם מן הצלם. בסדנה יודגמו 

עבודות ומייצגים שפיתחו הסטודנטים בעקבות הפורום בדרך חווייתית.

פורום בינמכללתי - ערוץ יצירתיות שמשנה למידה 
כשאת אומרת "דרך", למה את מתכוונת? ואתה?

תסנים סעאידה )המכללה הערבית חיפה( 

האם שניכם תסבירו "דרך" באותה הדרך? האם כל אחד מאתנו מייחס למילה "דרך" 

את אותה המשמעות? 

הסטודנטים  פורום  של  למידה"  שמשנה  "יצירתיות  בערוץ  אצלנו,  לא  מסובך? 

את  להעשיר  יכולה  יצירתיות  בה  בדרכים  השנה  כל  שעסק  הערוץ  הבינמכללתי, 

עולמנו כלומדים וכמורים.

בסדנה נפגוש את תורת המובן אשר פותחה כדי שנוכל לקיים תקשורת המבוססת על 

הבנה משותפת של מילים ורעיונות, תוך שימוש בשאלות המובן. נעשה זאת בעזרת 

משחק טאבו, באווירה מחויכת ותחרותית.

דרך אגב, שמתם לב בכמה דרכים השתמשנו במילה דרך?

פורום בינמכללתי 
"חווית מפתח-הזמנה ללמידה"  

אור אמסלם )מכללת אחווה( --גאדה בסול

אכראם חסן 
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האישי הוא הפוליטי- 111
האם מותר למורה לומר 

בשיעור את מה שהוא 
באמת חושב?

צוריאל הורוביץ

נתנאל שמחה 
נחשון

מכללת אורות 
קמפוס רחובות  

"מורשת יעקב"

פיתוח אישי ומצוינות 
חברתית

איתן נחושתן | אלעזר לוונטל 
נאור נחמני | יונתן גלינסקי | 

ד"ר אוריאל טויטושילה מרום
מכללת אורות 
ישראל )אלקנה(

אלי ביטון
ראש היחידה 

במכללת הרצוג

פורום בינמכללתי 
"לומדים לשחק"

משחקולוגיה – מתרגול 
משעמם לשיעור מרתק 

)סדנא(

דוד בוסקילהנועם שמואלי )מכללת קיי(
אגף התמחות וכניסה 

להוראה

"חושך שבטו  שונא בנו"212
ענישה בחינוך

עמיחי סכר 

אליעזר גרינוולד

המכללה 
האקדמית וינגייט

שי אולנסקיהובלת שינוי

ד"ר גיל בן בצלאל
מכללת אחוה

איתן שוורץ
רכז סטאז' במכללת 

אורנים ואגף 
התמחות וכניסה 

להוראה

מכללת "חמדת 
הדרום"

סיכום כנס מכללתי: מה 
בין חוזר מנכ"ל לספרות 

השו"ת?

ד"ר זאב קאים סאליאל ביטון 
רכז סטאז' במכללת 

אורות ישראל 
)קמפוס רחובות(

התאמה אישית או 314
היכרות אנושית 

איילת אליצור

טל שוב

מכללת אלקאסמי 
- סדנה 1

פיתוח מיומנויות חשיבה 
מסדר גבוה דרך תוכנת 

הסקראץ

מרוה גמל
רים ותד

ד"ר חנה ניצן
מכללת גבעת 

וושינגטון

שרית שוסהיים, 
רכזת סטאז' מכללת 

הרצוג

מכללת "בית 
רבקה"

התנסות הייחודית 
פורצת גבולות וזמן 

חני אורנשטיין
שיר חלילי

ד"ר אורנה שץ-
אופנהיימר, 

ראש היחידה 
באוניברסיטה 
העברית ואגף 

התמחות וכניסה 
הוראה.
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מעורבות והתערבות 413
הורים בבית הספר

איילת השחר 
שטאל 

מאיה לוין

שרית יהושע | שיר דוכן תקשורת דרך תנועהאורות אלקנה
רעיה טמיר | מיטל עוזרי

ד"ר נעמי מגיד
מכללת תלפיות

שלומית גור
ראש היחידה ורכזת 

סטאז' 
במכללת שאנן 

מכללת סכנין  
סדנה 1

עבודה מעשית ייחודית- 
מתמטיקה ומחשבים

נדליה קיסר 
סונדוס טרביה

אתי רפאלוביץ'
מכללת שאנן.

רחלי ברטוב
ראש היחידה 

במכללת אורות 
ישראל

להיות או לא להיות? 516
חברות בין מורים 

ותלמידים בפייסבוק

שלומית יניב

שרה טנן

מכללת בית ברל 
סדנה 1

דילמות בעבודת מחנכים 
באמצעות תאטרון 

פלייבק

סגל אודלי'ה

ד"ר ורדית מקלר
מכללת אורנים

עידית פסטרנק
ראש היחידה ורכזת 

סטאז' 
במכללת תלפיות "אם היית רוצה- היית מכללת בית וגן

יכול" - מורים, תלמידים
ותפקודים ניהוליים 

אודליה ניצן
אביה קליין

דניאל שטרקגוזרים מגזרים בחינוך621

לירן אליהו

מכללת אוהלו 
סדנה 1

הדס טוכבנד- סמוראיניהול קונפליקטים
שירי מויאל

חן מזוז
ד"ר יוסי שפנייר
מכללת אפרתה

אילנית אברהם
רכזת סטאז' במכללת 

אפרתה

ליה לויהדיבייט ככלי פדגוגימכללת אחווה
יונית יונג

חני בלוי 
אגף התמחות וכניסה 

להוראה
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אביטל מוריץפרטיות בעידן האינטרנט722

שפירא מעין

מכללת אלקאסמי 
סדנה 2

פיתוח מיומנויות חשיבה 
מסדר גבוה דרך תוכנת 

הסקראץ

מראם ותד
גראם ביאדסה

ד"ר קותייבה 
אגבאריה 

מכללת אלקסאמי

אורנה ערד
רכזת מורים חדשים 

במכללת אחוה

מכללת לוינסקי  
סדנה 2

נעה מרגלית בניית חזון חינוכי
מיכל חיון

ד"ר אסתי פיירסטיין
אגף התמחות וכניסה 

להוראה

יוסף חיים צמחונות וטבעונות823
ירושלמי

אריה גרינברג

אופיר לויאוטובוס ישראלימכללת אורנים
מרב פרוים

ד"ר תמר קטקו  
מכללת סמינר 

הקיבוצים

ד"ר אורית דהן
ראש היחידה 

במכללת בית ברל גישור - שיטות לישוב מכללת אפרתה
סיכסוכים

אלירז לוי
הודיה אסולין

חנה יסכה בן יעקב

האם המסכים יחליפו 924
את המורים?

נהואל פפה 

יוסף לברן

מכללת בית ברל 
סדנה 2

מרים מרצבךהיבה אסעידכל אחד ואתרו
מכללת בית וגן

ד"ר צילה ארן
ראש היחידה ורכזת 

מורים חדשים 
במכללה ירושלים

מכללת גבעת 
וושינגטון

פרוייקט מנהיגות- 
התנסות ייחודית

נהורה קקון 
דוד נוי

חני סגל
מכללת בית רבקה

הרוב טוב - הרוב קובע? 1026
על חינוך הישגי וחינוך 

שיתופי

איילת כהןזכויות הילדמכללת גורדוןיוסף יוגב
המאם עבדאלכרים

ד"ר לינה בולוס
מכללת סכנין

שלומית אלעד
ראש היחידה ורכזת 

מורים חדשים 
במכללת דוד ילין

פורום בינמכללתי 
"לומדים לשחק"

משחקולוגיה – מתרגול 
משעמם לשיעור מרתק 

)סדנא(

חיר סיאח
)המכללה הערבית חיפה(
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כולם מדברים על שלום, 1127
אנחנו נדבר על משהו 

אחר

אוריה לוי

צוריאל מלכיור

מכללת סכנין 
סדנה 2

מעבודה מעשית 
ייחודית- אנגלית ושפה 

ערבית

גדיר עוסמן 
סלמא אסמעיל

מיקי אופיר
מכללת וינגט

דורית דויטש
רכזת סטאז' במכללת 

אורות ישראל 
)קמפוס אלקנה( סמינר הקיבוצים  

סדנה 1
מונטי הול, מגדלי לגו 

ותורת ההסתברות
נטע אביעד

סמינר הקיבוצים נגה אהרוןהטרוגניות או הומוגניות 1228
סדנה 2

כל מה שרצית לדעת על 
אוריגמי ומתמטיקה?

נעם ביצור

ד"ר עאליה אבו רש
המכללה הערבית 

חיפה

ד"ר כוכי פרג'ון 
רכזת סטאז' 

במכללת חמדת 
הדרום

המכללה 
הערבית חיפה 

סדנה 1

ההתנדבות שלנו 
בעמותת "יד ביד 

לעיוורים"

פדאא אבו ליל
גאדה בסול

אכראם חסן

ד"ר בקי לשם
ראש היחידה לכניסה 

להוראה ורכזת 
הסטאז' 

במכללת אחוה

מה אתה אומר? על 1329
פוליטקלי קורקט

אמונה חסדאי 
בתיה סתו

הקניית השפה הערבית מכללת קיי
הדבורה כהכנה למבחן 
הבגרות בע"פ בערבית 

לתלמידי תיכון

מונה נבארי
פיסל אלנבארי

ד"ר אייל ויסבליט
מכללת אוהלו

ד"ר ורד אלימלך
ראש היחידה ורכזת 

הסטאז' 
במכללת אפרתה- 

אמונה סמינר הקיבוצים 
סדנה 3

המזמור של יוליסס 
ופרימו לוי

מאיה קרן
דקלה בית הלוי
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בטיחות בדרכים מול 1432
פרטיות-האם יש זכות 

לאזרח להיות שוטר?!

חני מוזס

דינה מאיר 

המכללה 
הערבית חיפה 

סדנה 2

נדיה דבאחשילוב תאטרון בלמידה
חנוך הרבסטאשיל ח'לאילה

מכללת אורות 
ישראל )קמפוס 

רחובות(

משה מאיר
אגף התמחות וכניסה 

להוראה

נועם ג'ובניקורסים ייחודיים רג"במכללת שאנן
רננה טרביץ
יעלה יהודה

רותי זוסמן
אגף התמחות וכניסה 

להוראה

התמודדות חינוכית עם 1533
עישון

יעקב גולדמן

גבריאל סונא

ענבר פיקרש אז מה הצבע שלך?מכללת תלפיות
עטיה הלוי

ד"ר אריאל שריד
מכללת בית ברל

ד"ר דלאשה ווליד
ראש היחידה ורכז 

סטאז'  במכללת 
סכנין

פדגוגיה ייחודית פורום מחוננים
בהוראת מחוננים

יעקב גולדמן )מכללת הרצוג(
אילת אודסר )מכללת אורנים(

האם לאשר חברות? 1634
תתפקיד המחנך בעידן 

הפייסבוק

נטע רוט

עירית בהט 

משמעות הפורום של"ח
מסיירים בראש גדול.

פעילות קצרה שתדגים 
את העשיה המגוונת 

בפורום

מאור מדמון 
שירה קרן רודן

)דוד ילין(

ד"ר יוסי שטמלר
מכללת גורדון 

ד"ר ספיה חסון 
עראפת

רכזת סטאז' במכון 
הערבי במכללת 

בית ברל

בינמכללתי - 
ערוץ 1 

מסע ויזואלי

טל בונהחינוך מבעד לעדשה
כרואן חמד

מיכל יובל
מכללת דוד ילין

25



מס 
הסדנה

מספר 
כיתה

רכזי סטאזרכז רג"ב מעבירי הסדנה נושא הסדנה שם המכללהמעבירי הסדנהסדנאות הרצוג

הדר מלאכיאתה אומר- אתה חושב?1724

שרה לבנה 
שטרית

פורום בינמכללתי 
ערוץ יצירתיות 
שמשנה למידה

כשאת אומרת "דרך", 
למה את מתכוונת? 

ואתה?

תסנים סעאידה 
ד"ר יעל קמחי)המכללה הערבית חיפה(

מכללת לוינסקי

רבקה שטיימניץ
רכזת סטאז' 

במכללה ירושלים

טובה ישראלי דיאלוג בחינוךמכללת דוד ילין
טל פלג

אינטרנט מצונזר-משתלט 185
או מבוקר?

רחלי שלזינגר

שירה דמתי

מכללת לוינסקי 
סדנה 1

עמדות סטודנטים לימוד 
אוריינות בקרב תלמידים 

עם צרכים מיוחדים

עידית יעקובסון 
סתיו קרקר כחלון

ד"ר ורד יפלח
מכללת קיי

ד"ר אורנה זעירא
ראש היחידה ורכזת 

סטאז' במכללת 
גבעת וושינגטון

פורום בינמכללתי 
"חווית מפתח-

הזמנה ללמידה"

חוויה משמעותית - 
מפתח לצמיחה

אור אמסלם
מכללת אחווה

ד"ר ורדה צימרמן
רכזת מורים חדשים 

במכללת גבעת 
וושינגטון ואגף 

התמחות וכניסה 
להוראה

סדנאות
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