
 מדינת ישראל 
 משרד החינוך 

 המזכירות הפדגוגית 
 אומנויות  – אגף א 

 הפיקוח על הקולנוע והתקשורת )מדיה( 
 
 

 פיתוח מקצועי וקהילות מורים מובילים תשפ"ב 
 

שעות בשנה בתחום הדעת. )מורים בשנת    30כחלק מפיתוח מקצועי נדרשים כלל המורים להשתלם לפחות  
ככלל,   ההוראה(.  למקצוע  וכניסתם  המקצועי  לפיתוח  נחוץ  הדבר  בהשתלמויות,  הם  גם  מחויבים  סטאז' 

 מבחנים ולקבל את אישור המדריכים המקצועיים.מורים שלא ישתלמו לא יוכלו לבדוק 

לשתף   נועדה  מורים  קהילת  השונים.  במחוזות  ובתקשורת  בקולנוע  ויפעלו  מתבססות  מורים  קהילות 
ולהעצים את בעלי הידע בנושא, ליצור מרחב לשיתוף והוראת עמיתים. אנו מזמינים אתכם לקחת בקהילות.  

 רה הערבית ומורי תקשורת עיוני מחוז תל אביב ומרכז. מורים בחבשתי קהילות חדשות נפתחות עבור 

  רשימת קהילות ופיתוח מקצועי תשפ"ב: .א

 שם ההשתלמות  
  

  תחום
 הדעת 

  מקום
 המפגש

  המוסד
 המבצע 

שם רכז  
 ההשתלמות 

מורים   1  קהילת 
 60  -לקולנוע  

  ש"ש 

 מכללת ספיר           אביב -עירוני ד' תל  קולנוע      
  רישום 

אלה 
  מוראדי

 יאיר אלון

מקצועית  2  קהילה 
 לומדת ארצי

וחט"ב  60 חט"ע 
   ש"ש

תקשורת  
 וקולנוע 

 נס ציונה 
 דרום-מרכז

 מכללת ספיר
 רישום 

  

 אתי פרנקו
ישראלה 

 וינברגר 

קהילת מורים  3 
עיוני ומעשי  

 60צפון  -חיפה 
 ש"ש 

קולנוע  
 ומדיה

 מכללת ספיר היברידי
  רישום 

נעמה כהן 
  אשכנזי

קהילת מורים  4
  -עיוני ומעשי 

  60  ירושלים
 ש"ש 

קולנוע  
 ומדיה

 מכללת ספיר ירושלים 
 רישום 

  

דמרי  רחל 
 כץ

 ליאת קפלן

מורי   5 קהילת 
 ש"ש  60יסודי 

קולנוע  
 ומדיה

 מכללת ספיר חיפה / מקוון 
 רישום 

  

אגמון   לילך 
   ועדן צולי

קהילת  חדש 7
 מורים לתקשורת
בחברה הערבית 

 ש"ש  60

  אל נהדע   תקשורת   
כפר קרע     

 מכללת ספיר   
 רישום 

 
 

פודה  ראשה 
 עומרי

 רולא נסיר

קהילת  -חדש  6
תקשורת מחוז  

 עירוני י"ד    תקשורת     
 

ה רמת "פסג
 גן  -

 חני ינאי גלין 
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  30ת"א מרכז ו
  ש"ש

דיאלוג דרך  8 
 ש"ש  30קולנוע 

  קולנוע   
 ותקשורת    

 פסג"ה חיפה  חיפה  פסגה
 233 מס' 

תור -קן
 איתי

אוריינות קולנוע   9 
 ש"ש  30ומדיה 

  קולנוע    
 ותקשורת     

חיפה  פסגה  פסג"ה חיפה  
 266מס' 

איבנה ד"ר 
 רטנר

תלקיט והטמעת   10
תוכנית  

הלימודים  
 בתקשורת  

 תקשורת    
 ארצי

 מקוון  –ארצי       
 ייפתח באוקטובר 

 אלנט
קישור  

 לרישום 

מור חסיד  
 לוי 

פדגוגיה בעידן   11
   –החדש ג 

אוריינות מדיה  
, פודקאסטים

ומרחבי   צילום
 למידה 

קולנוע  
  ותקשורת 

מיועד גם למורי יסודי   - מקוון
 וחטיבות ביניים 

 אלנט  
קישור  

 שום לרי

 נגה לי פיש 
 יוני לביא

נעמה כהן 
 אשכנזי

 אתי פרנקו

  –צילום מעשי  12 
 יוצאים לצלם

קולנוע  
 ותקשורת 

 פסגה חיפה  סיורים ומפגשי צילום מקוונים
 159מס' 

נעמה כהן 
 אשכנזי

מתבגרים  13
בקולנוע וחינוך  

 מיוחד 

קולנוע  
 ותקשורת 

 ליאת קפלן ח "מט מקוון
וחני גלין  

 ינאי 

הוראה  14
בינתחומית 

 בחט"ב

קולנוע  
 ותקשורת 

אגף  ח "מט מקוון
 אומנויות 

למידה מיטבית   15
 רחוק  קרוב וממ

קולנוע  
 ותקשורת 

 ח "מט מקוון
קישור  

 לרישום 

-איתי קן
 תור

השתלמות הפקת  16
 )וידאו(

שונים:    מרצים  בימוי,  מקוון.  תסריט, 
 צילום, עריכה, הפקה 

-איתי קו פסגה חיפה.
 תור

פיתוח  -כוורת  17
  מקצועי

 מורי יסודיל

קולנוע  
 ותקשורת 

 מקוון )אומנויות(
 

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

 אלנט 
 כניסה 

עבודה 
 עצמית
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