
 

  

 

 פשנה"ל תש"

 

 08008 פר:קורס מס

 ענת אסוליןמזמין הקורס: 

 0802ספטמבר  80  תאריך:

 שלום רב: 

 למורי מוט" המיועד לאוכלוסיית:הינך מוזמן להשתתף  בקורס 

 

 : בנושא

  בחטיבה מדעית אוריינות להוראת הפדגוגית הגישהיישום -תלקיט דיגיטלי

 (5021)מתווה   

 

 מטרות ונושאים עיקריים בקורס יהיו: 

 רכישת כלים להוראת מדעים בכיתה הטרוגנית בחטיבה העליונה 
 המבחן והתלקיט משלימות הערכה בדרכי התנסות : 

 

 

 הקורס יתקיים במועדים הבאים:

 פתש"  ז'  בחשוון  0802  בנובמבר  80'  ג עד  יום  - פתש"  ה'  בחשוון  0802  בנובמבר  80'  א  יום 

 03:12   שעת סיום  03:21: שעת התחלה:     ביום הראשון לקורס 

 03:12או   31:31  שעת סיום  20:22: שעת התחלה:         ביום השני  לקורס 

 20:31   שעת סיום  20:22: שעת התחלה:     ביום השלישי  לקורס 
 

 שימו לב: נעשו שינויים בהרכב ודרישות הקורס. אנא קראו אותם בתשומת לב.

   03:21חובה להגיע למרכז בשלומי, עד השעה 

לפני ההגעה  סינכרוני, מהבית( שיתקיים-שיעור מקוון )אבנוסף ללימודים במרכז בשלומי, הקורס כולל 

 ושיעור שיתקיים לאחר סיום הקורס.   לשלומי

 )לצורך קבלת גמול(:חובות הקורס 

לפני כשבועיים  Moodleתקיים בסביבת יש *סינכרוני(-בשיעור מקוון מהבית )שיעור אהשתתפות  .5

  תחילת הקורס

   נוכחות 088%במרכז בשלומי. מוהשתתפות מלאה בכל שעות הקורס שיתקיי .0

 !! ללא העדרויות



 

 סינכרוני לאחר סיום הקורס-א וירטואליהשתתפות בשיעור  .3

 הכנת מטלת סיכום והגשתה בזמן. .4

עליכם לבצע כניסה ראשונה סינכרוני שלפני תחילת הקורס,  -בכדי להשתתף במפגש המקוון הא

 :למערכת למידה דיגיטלית של מרכזי פסג"ה

 של משרד החינוך לאתר הענן החינוכי  , היכנסוכשבועיים לפני תחילת הקורס 

 מרכזי פסג"ה האגף להכשרת עובדי הוראה ריבוע התמונה ובו הכותרת: לחצו על 

 שלכם במשרד החינוך *בעמוד שיפתח הזינו את קוד המשתמש והסיסמה 

 .היכנסו ללשונית "הקורסים שלי" ובחרו בקורס שנרשמתם אליו 

זהים לפרטי ההתחברות לפורטל עובדי   Moodle פרטי ההתחברות למערכת למידה דיגיטלית*
 הוראה.

אם שכחתם את פרטי ההתחברות או אם אתם עובדי הוראה בתיכון מטעם רשות או רשת, אנא פנו 
 לקבלת סיסמה וסיוע -  למוקד הסיסמאות

  ,23-8080000 בטלפון: 0:22-50:22ה בין השעות -בימים א
 הנחיות התחברות למערכת הקורסים או לעקוב אחר

 

ין את המטלה המקוונת לפני פתיחת הקורס, בהתאם להנחיות שיופיעו בקישור יהיה עליכם להכ

 שבמערכת הלמידה.

כדי שנוכל לצרף אותך למטלה הוירטואלית שלפני תחילת הקורס, עליך לבצע את התשלום עבור 

הקורס ולהזין פנימה את הפרטים שלך. לא תוכל להשתתף בקורס או במטלה, אם התשלום לא 

 יבוצע בזמן.
 

 

 ביצוע התשלום עבור הקורס 

 .₪ 013 עלות ההשתתפות בקורס היא  

  :קוד הקורס עבור התשלום המקוון הוא
 

 משתלם יקר, חלו שינויים באופני התשלום והבטחת ההשתתפות בקורס. אנא קראו מכתב זה בעיון

 שבועות לפני תחילת הקורס 6בכדי להבטיח את מקומך בקורס, יש לבצע התשלום עד 

 ניתן עוד לשלם עם פתיחת הקורס )במזומן/אשראי או המחאה(לא 

לתשומת ליבכם: מספר המקומות בקורס מוגבל. כדאי להקדים לבצע את התשלום. במקרה של 

לא תתאפשר השתתפות בקורס    הראשונים לשלם יבטיחו את מקומם עודף משתלמים, רק

 למשתלמים שלא יסדירו את התשלום מראש.

 

 

 

http://sites.education.gov.il/cloud/home/Digital_Content/Pages/moodle_%20sites.aspx
http://sites.education.gov.il/cloud/home/Digital_Content/Pages/moodle_%20sites.aspx
http://pisga.lms.education.gov.il/mod/page/view.php?id=220508
http://pisga.lms.education.gov.il/mod/page/view.php?id=220508


 

 

 אופן התשלום:

לעמוד  )התשלום מאובטח!(: יש להיכנס ללינק  תשלום באמצעות כרטיס אשראי ברשת האינטרנט .5

  ובדרך אחרת: אפשר גם להיכנס לאתר האינטרנט של שלומי  .התשלום המקוון

hlomi.org.ilwww.s  ," לחיצה עליו תפתח )בצד שמאל למעלה( "תשלום לקורסולקישור ,

 .טבלה ובה יש לעדכן את הפרטים האישיים ובהמשך יש להזין את פרטי כרטיס האשראי

 

 קוד הקורס עבור התשלום המקוון הוא:           
 

שולה בובליל תשלום בבנק הדואר מותנה בבקשת אישור במייל לאחר פניה בכתב אל הגב'  .0

 shula@macam.ac.il בכתובת:

יש לפנות אל שולה בדוא"ל )מייל( לציין את השם והפרטים המלאים ואת קוד הקורס ומועד הקורס. 

 במידה ויינתן אישור לתשלום בדואר, תשלח הודעה בדוא"ל)מייל(עם הוראות לתשלום בדואר. 

 273-3838508במקביל לאחר ביצוע התשלום בדואר, יש לשלוח אלינו את הקבלה לפקס מס'  

 

שלא תואמה מראש מחייבת תשלום מלא. השתתפות חלקית מותנית בקבלת אישור  השתתפות חלקית,

 מיוחד מראש )אך לא תאפשר קבלת גמול עבור הקורס(

המרכז הארצי להתפתחות מקצועית של עובדי הוראה במו"ט בשלומי מזמין את שירותי האירוח 

 מאכסניית הנוער הצמודה, בהתאם לרשימה שהתקבלה ממזמין הקורס. 

 חובה עליך להודיע מיד ל: –לפיכך, במידה ואינך מתכוון להגיע 

 לכתובות דוא"ל: וקוד הקורסתוך ציון פרטים אישיים מלאים  , למרכז בשלומי .0

0.    shula@macam.ac.il         / lilyan@macam.ac.il  

 שולה  - 273-3838710/   טלפון:    273-3838508או  לפקס מס'    .3

  השתתפות או עזיבה לא צפויה של הקורס.לא יהיה החזר כספי במקרה של ביטול :  לתשומת לבך

 אמצעי הגעה למרכז בשלומי וחזרה ממנו

משתלמים המגיעים לנהריה באמצעות הרכבת היוצאת מתחנת תל אביב מרכז )סבידור(, בד"כ  .0

לערך, תעמוד לרשותם הסעה למרכז בשלומי.  55:33, ומגיעה לנהריה בשעה 28:47בשעה 

בתחנת ההסעה ביציאה מנהריה בכביש הראשי לכיוון ראש הנקרה )מצ"ב מפה(.  תעבורההסעה 

 00:00 האוטובוס בתחנה: שעת הגעת

)נא להתעדכן בלוחות הזמנים מראש, אין המרכז אחראי  "מובילי איזי": שם חברת ההסעה הוא 

 על כל משתלם לוודא את זמני הנסיעה בעצמו( -על שינויים שנעשו בזמני הרכבות

http://www.kursim.co.il/shlomi/coursepay.asp
http://www.kursim.co.il/shlomi/coursepay.asp
http://www.kursim.co.il/shlomi/coursepay.asp
http://www.shlomi.org.il/
mailto:shula@macam.ac.il
mailto:shula@macam.ac.il
mailto:shula@macam.ac.il
mailto:lilyan@macam.ac.il
mailto:lilyan@macam.ac.il


 

-מצ"ב מפת האזור )לאיתור ב.  08.00נא להגיע ל"מרכז" לא יאוחר משעה -לבאים ברכב פרטי .0

Waze    שלומי( 55רחוב דרור 

  (.54:02בסיום הקורס תהיה הסעה מאורגנת עד לתחנת הרכבת בנהריה )ההסעה תצא בשעה  .0

 .לא תהיה הסעה חילופית למאחרים את ההסעות, המאחרים יגיעו/יעזבו בכוחות עצמם .4

במידה ויש בעיה בהגעת האוטובוס )איחור של הרכבת, איחור האוטובוס(, יש ליצור קשר עם  .1

 ליליאן -ל  3838715-273או בטלפון:  שולה  3838710-273: בטלפון שולה
 

 2080000-84.  מוניות שלומי  2200000-84/ 2200200-84בנהריה  –הגליל -קווי: חב' מוניות הפועלות בסביבה

 מידע למשתלם

 20:22-05:32במרכז לומדים בין השעות:  .5

חובה לדייק בזמני ההגעה, כל איחור יפגע בזכאות : . בהתאם%088קיימת חובת ההשתתפות  .0

 לגמול.

קיי"(.  כדאי להביא בתוכו חומרים לשיתוף -און-מומלץ להביא למרכז התקן זיכרון נייד )"דיסק .3

 עמיתים לעבודה

)בוקר, צהריים, ערב וארוחות ביניים הכוללות שתייה האירוח באכסניה כולל ארוחות כמקובל  .4

 חמה(.

אכסניית הנוער בשלומי נמצאת תחת השגחה ופיקוח כשרות מלא של אגף הכשרות ע"י הרבנות  

 הראשית בישראל.

: יש לדווח על כך שבוע לפני תחילת הקורס, עם ציון / טבעונילמבקשים ארוחות עבור חולי צליאק 

 870-0202092 או   לפקס מס'    shula@macam.ac.il . פרטי ומשפחה שם

 למבקשי מזון צמחוני, נא להודיע בעת ההגעה בקבלה.

ילונו בשלישיות(. . במקרים חריגים )בעיקר עקב תשלום מאוחר, הלינה באכסניה תהיה בזוגות .1

המעוניינים ללון לבד יכולים להזמין מראש מהאכסניה )באופן פרטי ובתוספת  תשלום, בטלפון 

20-1841728) 

. אין המרכז אחראי לנזקים שעלולים 3או  5יש אפשרות להחנות את הרכב בחניון מס'  חניה: .0

 להיגרם לרכב.

 חשמליים.אין קומקומים  בחדרי מגורים באכסניה יש טלוויזיות, .7

 .בכיתות פועלים מזגנים. אנו ממליצים לסובלים מקור להצטייד בבגדים חמים .0

כדאי להביא מהבית כלי כתיבה, נעלי הליכה, כובע, מצלמה )עם הכבל(, בקבוק קטן למים  .2

 שתייה.ומטבעות למכונות 

 אין להביא תינוקות לקורס .08

 

 

 אנו מאחלים לך השתלמות מהנה ופורייה תודה על תשומת הלב 

 נשמח לסייע לך בכל בתקופת שהותך במקום

    

mailto:shula@macam.ac.il?subject=פנייה%20של%20משתלם%20ממכתב%20הזמנה%20להשתלמות


 
 

 

 
 

 


