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מקום/ פסג"ה/  שם ההשתלמות מס' 
 גוף מבצע

מס' 
 שעות

תאריך  יום
 פתיחה 

שעת 
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מדריך/ה  מרצה/ים שכבה גיל 
 אחראי/ת 

הוראת הבנה, חיבור, ספרות וידע   .1
 לשון על פי מבנה שאלון חדש

 על יסודי 16:00 5/12/2019 ה' 30 פסג״ה נצרת
 י"ב(-)ז

שריף ח׳לאילה  ר עמנואל אלוןד"
0507933124 

הוראת הבנה, חיבור, ספרות וידע    .2
 לשון על פי מבנה שאלון חדש

פסג״ה 
 דבוריה

 על יסודי 16:00 6/11/2019 ד' 30
 י"ב(-)ז

 מר מוסטפא עאסלה
 ואחרים

שריף ח׳לאילה 
0507933124 

הוראת הבנה, חיבור, ספרות וידע   .3
 לשון על פי מבנה שאלון חדש

 על יסודי 16:00 5/11/2019 ג' 30 ג״ה סח׳ניןפס
 י"ב(-)ז

  גב' הנאא פדלי
 נקולה  קרוליןוד"ר 

שריף ח׳לאילה 
0507933124 

הוראת הספרות העברית בשתי   .4
 : בסיס והגבררמות

פסג"ה באקה 
 אלג'רבייה

 על יסודי 16:00 28/11/2019 'ה 30
 י"ב(-)ז

ד"ר האני מוסא 
 ושריף ח'לאילה

שריף ח׳לאילה 
0507933124 

הוראת הספרות העברית בשתי   .5
 : בסיס והגבררמות

פסג״ה 
 שפרעם

 על יסודי 16:00 4/11/2019 ב' 30
 י"ב(-)ז

מואפק יוספין  'ץגב' גאולה ברקובי
0544911654 

הוראת החיבור העברי באמצעות   .6
 טקסטים ספרותיים

 על יסודי 16:00 12/11/2019 ג' 30 פסג״ה טמרה
 י"ב(-)ז

מואפק יוספין  אקנהגב' ברלנתי בו
0544911654 

פסג״ה מג׳ד  פורה ודמיון מודרךאסיפור, מט  .7
 אלכרום

 על יסודי 16:00 15/1/2020 ד' 30
 י"ב(-)ז

שריף ח׳לאילה  גב' אמאנה אבו ניל
0507933124 

הוראת חיבור וספרות בחט"ב   .8
 ובחט"ע

 על יסודי 16:00 19/11/2019 ג' 30 פסג"ה טייבה
 י"ב(-)ז

 מר חוסם עיסא
 ומורסי בדיר

שריף ח׳לאילה 
0507933124 

הוראת הבנה, חיבור, ספרות וידע   .9
 לשון על פי מבנה שאלון חדש

 על יסודי 15:30 11/11/2019 ב' 30 פסג״ה רהט
 י"ב(-)ז

מואפק יוספין  גאולה ברקוביץגב' 
0544911654 
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מקום/ פסג"ה/  שם ההשתלמות מס' 
 גוף מבצע

מס' 
 שעות

תאריך  יום
 פתיחה 

שעת 
 התחלה

מדריך/ה  מרצה/ים שכבה גיל 
 אחראי/ת 

הוראת עברית דבורה וכתיבת חיבור   .10
בעקבות קריאת טקסטים 

 ספרותיים

זרח פסג״ה מ
 ירושלים

03:31 6/1/2020 ב' 30  על יסודי 
 י"ב(-)ז

מואפק יוספין  ד"ר עמנואל אלון
0544911654 

הערכה בתחום הדעת: מבחני   .11
 מפמ"ר

פסג״ה מזרח 
 ירושלים

מואפק יוספין    16:00 טרם נקבע  30
0544911654 

מואפק יוספין  גב' דורית באלין  16:00 טרם נקבע  30 פסג״ה טמרה הוראת העברית באמצעות הקולנוע  .12
0544911654 

)בית  פסג"ה עברית דבורה ליסודי  .13
אבו גוש  שמש(

 )ירושלים( 

0041: 5/11/2019 ג' 30 מואפק יוספין  גב' עדנה יובנר יסודי 
0544911654 

פסג"ה )בית  דיבור בציבור לחט"ע  .14
שמש( אבו גוש 

 )ירושלים( 

מואפק יוספין  יובנר גב' עדנה על יסודי 14:00 4/11/2019 ב' 30
0544911654 

שריף ח׳לאילה  ד"ר עאמר דהאמשה יסודי 16:00 19/11/2019 ג' 30 פסג"ה נצרת עברית ליסודי   .15
0507933124 

 –יסודי ב'    עברית לבתי ספר יסודיים/יישובית  .16
 טורעאן 

שריף ח׳לאילה  ד"ר עאמר דהאמשה יסודי 16:00 28/10/2019 ב' 30
0507933124 

  ת ספרמס' בי
04-6412875 

גב' הנאדי עבד  יסודי 16:00 19/11/2019 ג' 30 פסג״ה טמרה גיוון בדרכי הוראה ליסודי  .17
אלקאדר וגב' עביר 

 אבו יונס

שריף ח׳לאילה 
0507933124 
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מקום/ פסג"ה/  שם ההשתלמות מס' 
 גוף מבצע

מס' 
 שעות

תאריך  יום
 פתיחה 
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שריף ח׳לאילה  גב' אמאנה אבו ניל  יסודי 16:00 26/11/2019 ג' 30 פסג"ה סח'נין ליסודי ודמיון מודרך סיפור  .18
0507933124 

הקניית כלים לחיזוק ההבעה בעל   .19
 ליסודי  פה ובכתב

 חאתם שרקיה עדי שגב גב' יסודי  16:00 12/11/2019 ג' 30 פסג"ה טייבה
0522811306 

דגמי הוראה כמתודה פדגוגית   .20
 םעברית לערבי –בהוראה 

יסודי  16:00 10/11/2019 א' 30 פסג"ה חיפה
 וחט"ב

שחאדה גב' אימאן 
 אגברייה

 שחאדהאימאן 
0526223573 

חינוך לחשיבה ולמידה בדרך החקר   .21
 בשפה העברית

פסג"ה תל 
 שבע

יסודי  16:00 10/12/2019 ג' 30
 וחט"ב

שחאדה  מואהבגב' 
 אלקרנאוי 

אבו  תאופיק
 סוילם 

 בהמשך הטבלה תעודכן באופן סופי   ✓

 כל ההשתלמויות מוכרות לעוז לתמורה ולאופק ✓
 

 10/12/2019 תאריך עדכון 


