
 בס"ד 

 ספרות חמ"ד  השתלמויות תשפ"ג

 שם המנחה  תיאור ההשתלמות   קהל יעד  שם ההשתלמות 

  טיפוח לומד עצמאי

-https://indd.adobe.com/view/2c575528
6971c2123f68-a234-4950-6457 

 
 

מורים לספרות  
בחמ"ד  

שמעוניינים  
להרחיב את  

ידיעותיהם  
וכישוריהם  

בטיפוח לומדים  
עצמאיים  

בהתאמה  
לדרישות תלמיד  

 המח"ר. 

 בהשתלמות זו 
עקרונות   נכיר

   ,ללמידה עצמאית
מאפיינים  ואת ה

הייחודים ללמידה  
עצמאית במקצוע  

 . הספרות
החשיבות    נבין את

והתועלת של שילוב  
למידה עצמאית  
בהוראת ספרות  

 בבתי הספר בחמ"ד 
יחידות הוראה   ונבנה

אשר ישלבו למידה  
עצמאית במגוון  

 . רמות

בנימין  
 פרנקל 

ספרות וחינוך   –"שלומי קשור בחוט אל שלומך"  
 סינכרוני( -מיוחד )סינכרוני וא

 קישור לפרטים ולרישום 

מורים בחטיבת  
ביניים וחטיבה  

עליונה  
המלמדים  

ספרות בחינוך  
ממלכתי דתי  

בקרב תלמידים  
מאוכלוסיות  

מאתגרות )אגף  
שח"ר וחינוך  
מיוחד(, בעלי  

הכשרה  
בספרות,  

בחינוך מיוחד או  
 בשניהם 

חשוף  בהשתלמות נ
את המורכבות של  
התלמידים ונלמד  

איך להתנהל בתוך  
המורכבות באמצעות  

כלים פדגוגיים  
שונים, אסטרטגיות  

הוראה ולמידה  
שונות בשילוב כלים  
טכנולוגיים עכשוויים  

על מנת להיות  
מורים טובים ונכונים  
 . יותר לכל התלמידים

 שרה סויסה 

עיון בתוכנית הלימודים   – השתלמות ארצית 
 ספרות חמ"ד 

 קישור להרשמה מוקדמת 

https://forms.gle/a7qCWtbHu5SaFSrB8 

 קישור לסילבוס 

 קישור להרשמה

מורי ספרות  
בחמ"ד )חט"ב  

 ותיכון( 

בהשתלמות ישולבו  
הרצאות השראה  

בספרות לצד כלים  
פרקטיים  

בהתחדשות  
הלמידה.  

ההשתלמות תיערך  
בימי א' בערב בזום.  
)והשלמה בימי העיון  

 בקיץ( 

 עפרה סמט 

 "מח"ר שוב ניפגש"  
 השתלמות למורי ספרות במח"ר 

 
 קישור לרישום 

 
 

מורי ספרות  
  –בחמ"ד  

העוסקים  
בהתחדשות  

 הלמידה. 

בהשתלמות נעסוק  
בדרכים פדגוגיות  

חדשות שמתבקשות  
ברפורמת המח"ר.  

בכל מפגש נביא  
רעיון/תיאוריה/כלי  

ונתנסה   -חדש
ם שלו על  ביישו

חומרי הוראה  
 .  בספרות

אדוה פלק  
ועפרה  
 ליפשיץ 

 מתחילים  -כתיבה יוצרת
https://forms.gle/gawDwLRDtUVfP6yn8 

 קישור להרשמה

מורי ספרות   

ד בחטיבת "בחמ

הביניים ובחטיבה  

שהתנסו  , העליונה

בהשתלמות נחווה  

סדנאות כתיבה ע"י  

שורה של משוררים,  

ומרצים מתחום  

צורית בן  
 ניסן 

https://indd.adobe.com/view/2c575528-6457-4950-a234-6971c2123f68
https://indd.adobe.com/view/2c575528-6457-4950-a234-6971c2123f68
https://morim.lnet.org.il/%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%AAcourse/%d7%a9%d7%9c%d7%95%d7%9e%d7%99-%d7%a7%d7%a9%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%97%d7%95%d7%98-%d7%91%d7%a9%d7%9c%d7%95%d7%9e%d7%9a-%d7%9b%d7%a9%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a-%d7%94%d7%9e%d7%99%d7%95-2
https://forms.gle/a7qCWtbHu5SaFSrB8
https://drive.google.com/file/d/1OLeB6N1C8gSptFvFoiWb0cxPBLm8FUsb/view?usp=sharing
https://rashim3.herzog.ac.il/ex/registration/tlmamad
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQEwnzjdZt_k20FEzDJdlPnLcKS3xH4Naoh9y22T3oTk7jKQ/viewform?usp=sf_link
https://forms.gle/gawDwLRDtUVfP6yn8
https://rashim3.herzog.ac.il/ex/registration/yozeretmatchilim


כבר בסדנאות  

כתיבה או שזו 

הפעם להם 

 . הראשונה

 

הכתיבה היוצרת.  

נלמד כלים ותרגילים  

יצירתיים, המשפרים  

ומדייקים את הכתיבה  

שלנו. בין המרצים:  

סיון הר שפי, ענת  

לוין, תהילה גריזים,  

חנן בולר, מירי וידן  

 ועוד... 

 ת ותיקים כתיבה יוצר 
 ותיקים  יוצרת כתיבה סילבוס

 קישור להרשמה

 
מורים כותבים  

שהשתתפו  
בסדנאות  

 כתיבה 

השתלמות כתיבה  
יוצרת למתקדמים  

מיועדת למורים  
שכבר חוו סדנאות  

כתיבה בעבר  
והתנסו בפרקטיקות  

הבסיסיות.  
המפגשים יתקיימו  

פנים אל פנים ובזום,  
ויועברו ע"י מגוון  

 מנחים משתנים .   

 אריאלה צים 

 

 צפויים להיפתח בהמשך )נא עקבו אחרי הפרסומים(: 

פה טמון כל הסוכר  
השתלמות זו   -שבעולם

תיפתח בקרוב, קישורים  
 יישלחו בנפרד. 

לימוד יצירות )חדשות   מורים חדשים לספרות  
ומתחדשות( מתוך  

  ,תכנית הלימודים 
 ספרות ממ"ד 

 הדס בן ארזה 

שיטת כתיבה וחשיבה   כלל המורים לספרות  מכשירי כתיבה 
 ולמידה   להוראה

 מנחה מקצועית לתחום 

 

https://docs.google.com/document/d/1_pCYhdO3NT2hTAlOA4xp2iI1CWRZWdpE/edit?usp=sharing&ouid=104060883761690307817&rtpof=true&sd=true
https://rashim3.herzog.ac.il/ex/registration/yozeretvatikim

