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 "ה/שבט/תשפ"בכ
 

 ומורי מגמת בניה ואדריכלות ,רכזים ה ,שלום לכל המנהלים

 

במגמת האדריכלות, על התלמידים להגיש חוברת  במסגרת עבודת התלמידים על פרויקט הגמר

עומדת הלהוביל את התלמידים לכתיבה איכותית בכדי שנוכל  קט עצמו.הפרוי כתובה המלווה את

בכדי להשיג  .ונדרוש אותן דרישות חשוב מאוד שכולנו נדבר באותה שפה בקריטריונים הנדרשים,

 ,מידיםלהת לכלושווין בדרישות  בהירותוכך נבטיח  פרויקט  חוברת תלהבנות כתיבמטרה זו עלינו 

 גבוהים וקידום התלמידים להצלחה. הישגים

 תהשתלמויושתי ואנו פותחים  במגמה תשמח לבשר לכם שקיבלנו המשך תקציבי להשתלמויו

 בנושא:

 הקיבוצים ( רבסמינ)מתקיים  השלב המחקרי -פרויקט הגמר . 1

 לגבי הרשמה תשלח בימים הקרובים  עדכון (יקים)באורט אפהשלב ההתנסותי  -. פרויקט הגמר 2

 אלו. תבהשתלמויוחשיבות רבה להשתתפותכם  ים מייחס נוא

 אחד לכל השתלמות . לפחות נציג גיעיכל בית ספר מאבקש ש

 .פרויקטים החל משנת הלימודים הבאה הנחיית בהשתלמות זו היא תנאי הכרחי ל תהשתתפוה

ידרשו לקבל אישור חריג  בהשתלמות או שלא יעמדו בהצלחה ישתתפו שלא  מנחים /מורים 

 . פרויקטים  יכמנח תםמהפיקוח ע"מ לאשר או

 אלו. תלהשתלמויוחשיבות הרבה שיש האין לי ספק כי אתם מבינים את 

 
 
 

 בברכה 
 
 

 גדי ליגטי 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ז'אק רוסו–ז'אן   "האדריכל הוא המחנך והאדריכלות היא המכשיר החינוכי"
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הפן המחקרי של  – באדריכלות מורים השתלמותל  רישום
 פרויקט הגמר

 לקישור: להיכנס יש .1

https://portal.smkb.ac.il/ex/registration/hadrechalot2 

 נייד וטלפון זהות תעודת מספר להזין יש הכניסה בדף .2

בכוכבית  המסומנים הפרטים את להזין יש המקוון הרישום דף בתוך .3
 הרלוונטית; השתלמותולבחור את ה ;אדומה

 "המשך" על ללחוץ יש העמוד תחתיתב

 הפרטים. נכונות הצהרת -מאשר/ת(  )אני V לסמן יש .4

 אשראי פרטי להזין יש .5

 שלכם. המייל לכתובת הרשמה ראישו תקבלו הרישום, לאחר .6

 03-6902345 – הטכנית לתמיכה לפנות ניתן ברישום, טכנית בעיה בכל .7

 מקושנקו לנהל לפנות ניתן נוספים לפרטים .8

Lena.makoshenko@smkb.ac.il  6905411-03 

באפשרותם להירשם ברישום המקוון מתבקשים לפנות ישירות מורות ומורים שאין   ·
 6905411-03 או 6902345-03 לטלפון:
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