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     בס"ד

                                                                                                                                                                                                                                                                                

 ון תשפ"ב חשו                                                                                                                                                                                                                                              

 2021אוקטובר,   

 להיסטוריה בחמ"ד והמחנכות אל: המחנכים 

 מאת: בלהה גליקסברג, מפמ"ר היסטוריה ומפ"א אזרחות בחמ"ד 

 

 שלום רב ! 

  

 תשפ"ב –הנדון: השתלמויות בהיסטוריה חמ"ד  

  

 הפיתוח המקצועי שנקיים השנה. אני שמחה לשלוח לעיונכם את מכתב פרסום ההשתלמויות תשפ"ב המציג את פרטי מסגרות  

 

  ו/או מפגש תבקשו  , ולהחליט לאיזו השתלמותוהמפגשים השונים   של ההשתלמויות הפריסה הכוללתבמכתב פרסום זה תוכלו לראות את  

   .להצטרף השנה

 נא השתדלו להירשם בהקדם לצורך היערכות מיטבית שלנו.

 



 מינהל החינוך הדתי                                                                                                          
 הפיקוח על היסטוריה בחמ"ד                                                                                                  

 

 

 שם ההשתלמות 

  

 פרטים ורישום ההשתלמותתקציר  מדריך/ה מרכז/ת 

 

הפדגוגיה והקורונה  -מי אני היום ומה אני?  

 .סבב א' -

 

  3.1.2022-סבב נוסף של ההשתלמות ייפתח ב

)בהתאם לדרישה( בהנחיית המדריכה מוריה  

 און -בר

 פלייר פרסום 
 

 

 אבישג פרידמן 
 

בהשתלמות נדון בשיטות הוראה בהיסטוריה  

ומקרוב ובשילוב ביניהן, כפי שהקורונה  מרחוק  

נכיר ונתנסה בערכת פר"ח    כן-מזמנת לנו. כמו

  ( ובדרכי הוראתה בכיתהפועל המזרחיהחדשה )ה 

 ועוד. 

 קישור 

 
 

 למורי תלמידי החינוך המיוחד  -חמ"דה 

 

 פלייר פרסום 
 

לימודי   הוראת והנגשתההשתלמות תעסוק ב מיטל פרקוביץ' 

החינוך המיוחד בכיתה  היסטוריה לתלמידי 

 ( 07הקטנה ובכיתה רגילה משלבת )תלמידי 
 

 קישור 
 

 )השתלמות חדשה(  השתלמות למורי חט"ב

 

 פלייר פרסום 

 
 

לימודי   השתלמות שתעסוק בהוראת והנגשת אוריאל אסולין 

 היסטוריה לתלמידים בחטיבות הביניים 

 קישור 

 

 
 

https://www.canva.com/design/DAEsnlwFawg/1bHvqQLjCtBw5EjqObC7sg/view?utm_content=DAEsnlwFawg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://docs.google.com/document/d/1Ioo4_WDFV8nA2v_SI3XSquIsBmHFC0Sl/edit?usp=sharing&ouid=104344772679042946193&rtpof=true&sd=true
https://www.canva.com/design/DAEspK1eKyc/rfRJ88pqD3mHE57FaOc8qQ/view?utm_content=DAEspK1eKyc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://docs.google.com/document/d/1DqBbbmlNHOUHB7PbasN3SMVZorPcjPXajMAp5wIZKW4/edit
https://drive.google.com/file/d/1uo4m5T_yeL4igb9BWgnLfibonrxD31QO/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Zic34AwhA0qMcfz0rfqvjkLW7Ivo2ZvSpmc-CG08yoU/edit?usp=drivesdk
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 און -מוריה בר  שילוב סרטונים בהוראה 
 

בהשתלמות זו יוצגו כלים שונים ומגוונים לשילוב  

סרטונים בהוראה, גם כצופים וגם כיוצרים,  

 באמצעות סרטונים ברוח תוכנית פר"ח והוראה 

 

 

 קישור 

 השתלמות למורי תמ"ר -ויקימדיה 

 

 פלייר פרסום 
 

 רחלי שיינר 
 

ההשתלמות תעסוק במיומנויות חקר מגוונות  

  "רהנדרשות בהוראת תמ

תוך הובלת מיזם חדשני מטעם "יד ושם" של  

כתיבת/הרחבת ערך בויקיפדיה על ידי תלמידי  

  תמ"ר.
 

 קישור 

 

 

 

 
 

 השתלמות מלווה למורי באר 

 השתלמות סגורה –)מחזור ד'( 

 נאוה פריד 
 

 
נשלח למורים  

 המשתלמים 

השתלמות להכשרת מורים להוראה בתכנית  

 באר

 פריד נאוה  
 

בהשתלמות תוצג תכנית באר ועקרונותיה  

   ההיברידיים.

מיועדת למורים המבקשים להכשיר את עצמם  

 מתוקשבת. להוראה 

  תיפתח במחצית השנה.

 

 

 פרטים יפורסמו בהמשך. 

פיתוח   -בהשתלמות נציג את מיזם 'הכוורת   שחר -ד"ר מאיר בן למורי כיתות ו' -הכוורת 

נפרוש את יחידות   היסודי'.מקצועי למורי 

ההשתלמות שבכוורת שנועדו להכיר מורים  

מיומנויות נדרשות בלימודי היסטוריה ופרקים  

 נבחרים מתוכנית הלימודים לכיתה ו'. 

 פרטים יפורסמו בהמשך. 

 

https://www.canva.com/design/DAEsDIzWk8o/9oT2AlLOX-nnAj2vrflFTw/view?utm_content=DAEsDIzWk8o&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEso4KuA0Y/pfOIzDTuDoy9IwNdB9pwJA/view?utm_content=DAEso4KuA0Y&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://docs.google.com/document/d/1AxZ87RhfuO6AQEqWTAEwASLoQ__7RHRGEPk9A-_tZpU/edit?usp=sharing
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 נוסף

)גם אלו שאינם משתתפים בהשתלמות    להשתתפות כלל המורים  פתוחיםהמפגשים  גםבנוסף למסגרות הפיתוח המקצועי, אנו מציעים  

 : כלשהי(

 פרטים המפגש 

 ZOOM-ב עם המפמ"ר בלהה גליקסברגמפגש 
 

   21:30-20:00בשעות  12.1.2022, י' שבט ום רביעיי

 
 

 ZOOM -ב'עד קצה הקשת' 

 

 פלייר פרסום 
 

און שיעסקו בהוראת היסטוריה  -בהנחיית המדריכה מוריה בר 'קפה של ערב' מפגשי –'עד קצה הקשת' 

 : 20:30-22:00ובשעות  לאוכלוסיות מיוחדות בתאריכים הבאים

 13.12.21ט' טבת 

 7.2.22ו' אדר א'  

 14.3.22י"א אדר ב'  

 2.5.22ר"ח אייר 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1jd3gHof7itpxICg_qEabsTJ5oyx4h1Oi/view?usp=sharing
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 פנים אל פנים סיורים לימודיים

 
 

 :  1בתאריכים ובמקומות הבאים  סיורים בהדרכת אבי דסקל 4יתקיימו 

   30.3.22כ"ז אדר ב'  -סיור בדרום 

   26.4.22כ"ה ניסן  -סיור בירושלים 

   11.5.22י' אייר   -סיור בתל אביב  

 6.6.22חג( - ז' סיון )איסרו –סיור בצפון 
 

הכנס המקוון של המזכירות   -'בקיוון הנכון' 

 הפדגוגית
 

 1.3.2022כ"ח אדר א'  

הכנס השנתי של מרכז דהאן לציון יום הגירוש של  

 היהודים ממדינות ערב 

 פרטים יפורסמו בהמשך 

 
 

בהנחיית   ZOOM   -ב  מפגשים למורי המגמה

 המדריכה הארצית אבישג פרידמן

 20:30-21:30בשעות 

10.11לו  סכ  'יום רביעי ו   -( 3חלופית )יחידה המפגש שיעסוק ביחידת ההערכה . 1  

   9.1.22 שבט ז' ראשוןיום    5-4מפגש למורי יחידות . 2

בהנחיית   ZOOM    -ב מפגש לרכזי עבודות גמר

 שחר -המדריך הארצי ד"ר מאיר בן

21:30-20:00בשעות   3.11.21יום רביעי כ"ח חשוון   

                                                                  *ייתכנו שינויים ועדכונים

ברכה,ב                                                                                              

 בלהה וצוות ההדרכה 

 
 שעות מדויקות יפורסמו בהמשך  1


