
בתכנית

מושבים מקבילים: הצגת תוצרים ותהליכי למידה  15:45-13:50
)נושאי המושבים ומיקומם בקובץ המצורף(                        

התכנסות באולם המרכזי מעל לקפטריה  16:00-15:45

ברכות  16:30-16:00

ד"ר אילנה מילשטיין, ראשת היחידה להכשרת מורים ועובדי חינוך, המכללה האקדמית בית ברל   

ברכת נציג בתי הספר המאמנים לבוגרים    

ברכת נציג הסטודנטים    

הרצאת אורח - קולות של תלמידים אתיופים במערכת החינוך  17:30-16:30 

הגב' שולה מולא, יו"ר האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה              

ברכת ראשת המסלול, ד"ר אילנה דרור  17:40-17:30

חלוקת תעודות הצטיינות  18:15-17:30

בברכה,     

ד"ר אילנה דרור, ראשת המסלול העל-יסודי   

סגל המדפי"ם והמקשרים    

 )PDS( למידה ותוצרים במערך השותפות
סיכום שנה - תשע”ה

כנס סוף שנה של המסלול העל-יסודי מהווה הזדמנות להציג  תהליכים ותוצרים של הוראה ולמידה בה לקחו חלק כל 

השותפים במערכי ה-PDS. אנו שמחים להזמינכם להשתתף באירוע זה. לכנס שני חלקים: הצגת תוצרים ותהליכים, 

וחלוקת תעודות הצטיינות. 

יום שלישי,  16.6.2015, כ"ט בסיון תשע"ה, בין השעות 18:15-13:50, באולם המרכזי מעל הקפטריה, 

המכללה האקדמית בית ברל

Beit Berl Collegeהפקולטה לחינוך
اللكية األاكدميّية بيت بريل



                                                תשע"ה –מסלול על יסודי  –כנס תוצרים 

 מושבי הכנס

 

 101/101: ורד 1מושב 

 אהובה שלרד"ר : יו"ר

 חיים כתופעה פיזיקלית" –למידה משמעותית " בכיתה ט' פרויקט –שכמן  לריסהבהדרכת  -פיסיקהקבוצת  א. 

  בלימודי הוראה משמעותיתמקוון במסגרת ציר זמן הוראת " - אהובה שלר בהדרכת ד"ר-טוריההיסקבוצת  ב. 

 יה בחטיבה עליונה"היסטור

   תרומתם האפשרית של מקצועות מדעי החברה "–הופמן  תמירבהדרכת  –והאזרחות  החברהמדעי קבוצת  ג. 

 "והומניסטיתקידום חברה דמוקרטית ל

 

 104/6: ורד 1מושב 

 בועז לב טובד"ר : יו"ר

 הראשונה והשלכותיהן ההיסטוריות" חוויות מלחמת העולם" –לב טוב  בועזד"ר  בהדרכת-היסטוריהקבוצת  א. 

: אישים בתחום המתמטיקה ותרומתם האנשת מתמטיקה" –ברנדר  מלכהבהדרכת  -מתמטיקהקבוצת  ב. 

 הלימוד במקצוע" להתפתחות המתמטיקה ולתכני

 "לכיתת חינוך מיוחדהעשרה קט פרוי" - בהדרכת יהודית שולומוביץ –והאזרחות  מדעי החברהקבוצת  ג. 

 

  104/6: ורד 3מושב 

 פישר ב"ח רותי : ד"ר יו"ר

 "שנת שמיטה" - בביש רפאלהבהדרכת  – מדעי הסביבהקבוצת א. 

 "הכנה לבגרותסיכום כ פעילות" -פישר ב"ח רותיד"ר  בהדרכת -מקראקבוצת ב. 

 "שבוע שיא כחלק מהתנסות בהוראת תרבות ישראל"–אילון שמיר בהדרכת ד"ר  -תרבות ישראלקבוצת ג. 

 

 106/1ורד : 4מושב 

 : ד"ר שלומית לנגבויםיו"ר

 "בערביתבנושא משחקים יום שיא " –מלמד  נתנאלהבהדרכת  -ערביתא. קבוצת 

 "יום שיא האחר הוא אני" –לזרובסקי  והאדבהדרכת  –ואזרחות  מדעי החברהב. קבוצת 

יתוח מנהיגות צעירה בלימודי ארץ יום המתמחה: פ" –שלומית לנגבוים ד"ר בהדרכת  -ג. קבוצת לימודי ארץ ישראל

 ישראל"

 

 101/101: אורן 6מושב 

 ( טפלרד"ר יעקב )ינקי: יו"ר

 :מעגלי זהות פיתוח  "עבודה סדנאית בכיתת מב"ר –יגאל הראל  בהדרכת -ואזרחות מדעי החברהקבוצת  א.

 חברתית ומדינתית" אישית, קבוצתית,

 "חברה טובה" -יעקב )ינקי( טפלר בהדרכת ד"ר  -קבוצת היסטוריה ב. 

השונים  הקשר בין תחומי החיים מה קשור? –"מתמטיקה  –טננבוים  אורליבהדרכת  -מתמטיקהקבוצת  ג. 

 )פסיכולוגיה, אמנות וכו'( לחומרים שלומדים במתמטיקה בבית ספר"



 101/101אורן  :1מושב 

 יסמןד"ר תמי ויו"ר: 

 הבינלאומי"יום השירה לרגל  -"שירה –נידם  נורית בהדרכת -ספרותקבוצת  א.

 "יום שיא בנושא חושים" -סמן יתמי וד"ר בהדרכת  -מדעיםקבוצת  ב. 

סדנאות בחירה -בחברה דמוקרטיתגדר וממעמד " –בר -אל אסף בהדרכת–ואזרחות  החברהמדעי קבוצת  ג. 

 לכיתות ט' "

 

 101/1: אורן 6מושב 

 יסמן: נורית ויו"ר

"דילמות במפגש : חיבור בין חינוך בלתי פורמלי לפורמלי"  - עזוז יצחקד"ר בהדרכת  -היסטוריהקבוצת  א. 

 )במ"ע(

 בחטיבה עליונהבחירות  1016"יום שיא בנושא בחירות  –סמן וי נורית בהדרכת - מדעי החברהקבוצת  ב. 

 "הוראת העבריתאגב הקניית ערכים " -סלר רותי טבהדרכת  –לשון קבוצת  ג. 

 

  101/4: אורן 8מושב 

 ד"ר תמי ירון  :יו"ר

 "יום שיא בנושא ימי הביניים" –מניב  גלעדבהדרכת  -היסטוריהקבוצת  א.

 "יום שיא בנושא זכויות אדם  " – הוכנר שלומית בהדרכת –ואזרחות  חברהמדעי קבוצת  ב. 

 'לשכבת יב למפעל אינדיגו ופעילות על חומרי נפץ סיור"עריכת וליווי  –ירון  תמיד"ר  בהדרכת -כימיהקבוצת  ג. 

 בחטיבה עליונה" מגמת כימיה

 

 408/8: מכון הטבע, דקל 9מושב 

  פאוקר אלוןד"ר  :יו"ר

 "מיזם כפר סבא בעין גיאוגרפית" –פאוסט  אלהבהדרכת  -גיאוגרפיהקבוצת  א.

יצירתי בין תחומי  -קט חקרניפרוי" -אלון פאוקרד"ר ו אלה פאוסטבהדרכת –היסטוריה ו גיאוגרפיהת וקבוצ ב. 

 "גיאוגרפיה והיסטוריה

יום שיא בדגש על זכויות "שעור בדמוקרטיה: – כרמית פוקס אברבנאלבהדרכת  –מדעי חברה ואזרחות קבוצת  ג. 

 אדם"

 

 101/103אורן : 10מושב 

 רון ד"ר רקפת ארליך :יו"ר

 "בנושא עקרונות הדמוקרטיה כיתה הפוכה" - רון ארליך רקפתד"ר בהדרכת  -ואזרחות מדעי החברהקבוצת  א.

 "אר"גמתכנית ה"שילוב מתמטיקה ב –פנר  שרוןבהדרכת  -מתמטיקהקבוצת  ב. 

 ילדים" משחק-"מדעי המחשב   –רונית אברמס  בהדרכת –מדעי המחשב קבוצת  ג. 

 יום שיא בנושא זכויות אדם"" -ד"ר עליזה פרנקל בהדרכת  -מדעי החברה ואזרחותקבוצת  ד. 

 

 

 

 


