
 מדינת ישראל
 משרד החינוך 

 המזכירות הפדגוגית 
 אמנויות אגף 

 הפיקוח על הקולנוע והתקשורת )מדיה( 
 

 תשפ"ג  מובילים מורים  וקהילות מקצועי פיתוח
 

 שם ההשתלמות   
  

  תחום
 הדעת 

  מקום
 המפגש 

  המוסד
 המבצע 

שם רכז  
 ההשתלמות 

אקומדיה ופדגוגיה   1
 אקטיביסטית 

קולנוע  
 ומדיה 

פסג"ה  פתיחה סוף אוקטובר  –היברידי 
 חיפה

 קרן קטקו איילי 

קהילת מורים   2 
 לקולנוע  

 עירוני ד'  קולנוע 
 אביב  -תל 

מכללת  
 ספיר 

 רישום

 אלה מוראדי 
 יאיר אלון 

 קהילה קולנוע   3
 ומדיה דרום

 נס ציונה  תקשורת 
 דרום

מכללת  
 ספיר 

 רישום

 אתי פרנקו 
 רוית עגיב קרר 

עיוני  קהילת מורים  4
  צפון   -ומעשי חיפה 

קולנוע  
 ומדיה 

מכללת   היברידי 
 ספיר 

 רישום

נעמה כהן  
  אשכנזי 

קהילת מורים עיוני   5
   ירושלים  -ומעשי 

מכללת   ירושלים  קולנוע 
 ספיר 

 רישום

 רחל דמרי כץ 
 ליאת קפלן 

קולנוע   קהילת מורי יסודי  6
 ומדיה 

  מכללת היברידי 
 ספיר 

 רישום

  לילך אגמון 

קהילת תקשורת   7
מחוז מרכז ותל  

  אביב 

מכללת    עירוני י"ד  תקשורת 
 ספיר 

 רישום

 חני ינאי גלין 
 ענת תבור 

קהילת מורים   8
 לתקשורת 

  בחברה הערבית 

 מכללת ספיר  כפר קרע  -  אל נהדע  תקשורת 
 רישום

 רולא נסיר 

קהילה רב תחומית   9 
יוצרת בקולנוע  

  ובתיאטרון

קולנוע  
 ותיאטרון 

 מכללת ספיר  תל אביב  -עירוני א 
 רישום

 אלדד בוגים
 איילת גולן 

 
10  

אוריינות קולנוע  
 ש"ש  30ומדיה 

 קולנוע 
 ותקשורת 

פסג"ה  חיפה  - ה"פסג
 חיפה

 איבנה רטנר 

  תקשורת למידה בדרך החקר  11
 וקולנוע 
 ארצי 

 מקוון  –ארצי 
 ייפתח באוקטובר 

 מט"ח 

  רישום 

 מור חסיד לוי 
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  –תלקיט ניו מדיה  12
 תקשורת ארצי 

ילווה את ת.ל חדשה  
 בניו מדיה 

 מקוון  –ארצי  תקשורת 
 ייפתח בחודש נובמבר 

 אלנט 
 רישום

 איבנה רטנר 

קולנוע    חינוך מיוחד  13
 ותקשורת 

 מט"ח  מקוון 

 רישום 

 ליאת קפלן 
 חני גלין ינאי 

שנת   –מורים חדשים  14
 עבודה ראשונה 

קולנוע  
 ותקשורת 

סמינר   מקוון 
 הקיבוצים 

 רישום

 איבנה רטנר 

השתלמות הפקה   15
 וידאו 

קולנוע  
 ותקשורת 

פסג"ה  מקוון 
 חיפה

 תור -איתי קן

 

"מקיר המערה עד   16
מסך הקולנוע":  

בינתחומית  הוראה 
בקולנוע, תקשורת  

 ופילוסופיה 

קולנוע  
 ותקשורת 

 מט"ח  מקוון 

 רישום 

 אתי פרנקו 

 

קולנוע   פוטו ווייס  17
מדיה  

 ואמנויות 

 מט"ח  מקוון + סיור 
 רישום

נעמה כהן  
  אשכנזי 

דיאלוג דרך קולנוע   18
 ש"ש 30

 קולנוע 
 ותקשורת 

פסג"ה  חיפה  - פסגה
 חיפה

 תור איתי -קן
 

פיתוח   -כוורת  19
  מקצועי

 למורות ומורי יסודי 

קולנוע  
 ותקשורת 

 מקוון )אומנויות( 

 
https://hakaveret.education.gov.il / 

 אלנט 
 כניסה 

 עצמית  למידה
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https://morim.lnet.org.il/%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%AAcourse/%d7%9b%d7%a9%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a-%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%97%d7%93-%d7%a4%d7%95%d7%92%d7%a9-%d7%90%d7%aa-%d7%aa%d7%97%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%93%d7%a2%d7%aa-%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%a0%d7%95%d7%a2
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/communication/inspectors-circullar/newT2022.pdf
https://vcampus.cet.ac.il/course_morim/%d7%9e%d7%a7%d7%99%d7%a8-%d7%94%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%94-%d7%a2%d7%93-%d7%9e%d7%a1%d7%9a-%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%a0%d7%95%d7%a2-%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%90%d7%94-%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%aa%d7%97/
https://vcampus.cet.ac.il/course_morim/%d7%a6%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%9d-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99-%d7%95-photo-voice/
https://hakaveret.education.gov.il/

