
 
 

עבודות הגמר

רכזי עבודות גמר - רכזים מתחילים

רכזי עבודות גמר - רכזים ממשיכים
מודלים ומסלולים יחודיים

השתלמויות תשפ"גהשתלמויות תשפ"ג

עבודות גמר - יסודות הנחייה
מנחה: ד"ר טלי זילבר˘טיין

 
מטר˙ הה˘˙למו˙: היכרו˙ יסודי˙ והעמ˜ה ב˙הליך הנחיי˙ עבוד˙ גמר, במרכיבי ההˆעה

והעבודה ובא˙גרי ההנחייה הא˜דמיים והפדגוגיים. 
 

נו˘אים: מבנה העבודה ו˘לבי הכ˙יבה, יסודו˙ ˘ל ˘יטו˙ מח˜ר, א˙גרים וסוגיו˙
ב˙הליך ההנחייה, מנגנונים וכלים ל˙מיכה ב˙הליך.

 

˜הל היעד: מורים ומורו˙ מנחי עבודו˙ גמר וח˜ר, כולל מ˙חילים הז˜ו˜ים להיכרו˙ מן
היסוד ולליווי רא˘וני, ובעלי ניסיון בהנחייה המעוניינים בהכ˘רה ˘יט˙י˙ ומעמי˜ה

לˆורך ה˙פ˙חו˙ם המ˜ˆועי˙. 
 

 
 מפג˘ים מ˜וונים בימי א' ב˘עו˙ 16:00-18:30

10 מפג˘ים ˘ל כ- 3 ˘עו˙ לימוד 
 

מועדים: 
8.1.23, 15.1.23, 22.1.23, 29.1.23, 5.2.23, 12.2.23, 19.2.23, 12.3.23, 19.3.23, 26.3.23.

 
 

 
 

        

הרשמה החל מנובמבר 2022
כל ההשתלמויות 30 ש' ומוכרות לגמול עם ציון, מוכר לאופק חדש/עוז לתמורה

**יתכנו שינויים במועדים, הזכות לשינויים שמורה

להרשמה - נא מלאו הטופס הבא, סילבוס - ראו כאן

 
 

מנחה: הלנה טננבאום
 

מטרה: להעמי˜ ב˙פ˜יד הרכז/˙: המינהלי, הא˜דמי והחבר˙י-רג˘י ולהכ˘יר רכזים מˆטרפים. 
 

˜הל היעד: רכזים מ˙חילים 
 

נו˘אים מרכזיים: ˙פ˜יד הרכז/˙ וה˙נהלו˙ מול כל המערכו˙; ˘יוו˜ עבודו˙ גמר בבי˙ הספר
וה˜מ˙ ˜בוˆ˙ לימוד; בחיר˙ נו˘א; כ˙יב˙ הˆע˙ מח˜ר לפי ˙חומי דע˙; אי˙ור מ˜ורו˙ מידע
מ˜וונים/מידענו˙; כ˙יב˙ העבודה ומבנה העבודה; מחוונים לפי ˙חומי דע˙; חגיג˙ ה˙וˆרים

 
מפג˘ים מ˜וונים בימי ד' ב˘עו˙ 17:00-19:30

 מפג˘ 2: פנים אל פנים - רביעי 30.11.22 בספריה הלאומי˙ 12:00-16:30
 

ה˙חל˙ הה˘˙למו˙ ב 23/11/22  במפג˘ מ˜וון
מפג˘ ˘ני פ.א.פ 30/11/22 לסדר היום ראו כאן

 

 
        קישור לטופס הרשמה

בהובלת המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער

מנחה: הלנה טננבאום
 

מטר˙ הה˘˙למו˙: לח˘וף מודלים ומסלולים יחודיים להובל˙ עבודו˙ הגמר, בראי ˙פיס˙
הלמידה המ˙חד˘˙, ל˜דם יוזמו˙ יחודיו˙ בה˘רא˙ המודלים לטוב˙ ˜ידום למידה מעודכנ˙,

חד˘ני˙ ומו˙אמ˙ אי˘י˙.
 

נו˘אים מרכזיים: הבנ˙ ˙פ˜יד רכז.˙ עבודו˙ הגמר בראייה מערכ˙י˙; היכרו˙ עם מסלולים
ייחודיים ˜יימים לעבודו˙ גמר; בניי˙ יחידו˙ הוראה ייחודיו˙ על טהר˙ פי˙וח מיומנויו˙

המאה ה-21; בניי˙ ˙כני˙ עבודה יי˘ומי˙ לפ˙יח˙ מסלול ייחודי בבי˙ הספר 
 
 

˜הל היעד: רכזי עבודו˙ גמר ממ˘יכים. ניˆוı בעיניים וס˜רנו˙ - י˙רון:)
 

מפג˘ים מ˜וונים אח˙ ל˘בועיים בימי ד' ב˘עו˙ 17:00-19:30
ב˘ילוב עם סיורים פנים אל פנים

ה˙חל˙ הה˘˙למו˙ ב 8/2/23
סיום הה˘˙למו˙ ב 14/6/23

 

 
לסילבוס והר˘מה

 
        

מהרו להרשם! מתחילים ב 23/11

מהרו להרשם! מתחילים ביום א' 8/1/23

https://portal.smkb.ac.il/Portals/ex/registration/avodot_gmar
http://meyda.education.gov.il/files/HighSchool/avodotgemer/syllabus_academic_tspg.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/HighSchool/avodotgemer/schedule.conference30.11.22.pdf
https://survey.gov.il/he/stave
https://meyda.education.gov.il/files/HighSchool/avodotgemer/syllabus_rakazim_tspg.pdf

