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 ליקרים וליקרות,   שלום 

  . משלכם   ייחודי ליצור מבע מאיר  אתכם     בו אנו מזמינים את ,   יף ומשמח שהגענו לשלב זה בשנהי כ,  אנו בפתח האביב 

 . ולחינוך יצירתי של שנת הכניסה להוראה  ו  מבע לסיכום רפלקטיביזהו 

של כרזות  אוצרים תערוכה חגיגית    לקידום ההוראה,  יחידת פורשים כנף  ב  , כחלק ממסורת מתמשכת,  גם השנה

 '. 7מבע מאיר  '  דיגיטליות במסגרת

של    הבוגרים  התערוכה תושק באירוע חגיגי שנתי בהשתתפות קהילת בית ברל ומשרד החינוך, בשיתוף יחידת 

 .המכללה

השנה   הוא:  נושא  התערוכה  משפיעים 'של  חינוך  אנשי  מנהיגות    משנים: ו   להיות  של  יומיומיים    חינוכית ביטויים 

 המחוללת השפעה'.  

לנמענים    ותרמה  שהביאה לשינוי לטובה  , קטנה כגדולה  ,הכרזות יכולות לשקף עשייה.  התוצר לתערוכה הוא כרזה

 שלכם.   עבודה החינוכית שונים במעגלי ה

ולהציגן יש בכוונתנו   יבתערוכה  לכבד את כל הכרזות שיוגשו  , חדשאו למורה    נתן קרדיט למתמחהי . לכל כרזה 

 . המלווה בסדנה/חממהולמנחה 

 יחידת פורשים כנף



את הכרזות גם לתחרות הכרזות  ניתן להגיש  * תיאור קצר לגבי המסר המובע  בה.  ו  רהיוצ  פרטי פו  לכל כרזה יצור

 . 2022של משרד החינוך לשנת  

סמוך  בישלח  )קישור    להכנת כרזות דיגיטליות  בזום,  לסדנת הדרכה מקצועית  מועדים    צים שנימקלצורך העניין, אנו  

 , נשמח לראותכם. תוכלו כבר עתה לבחור את המועד המועדף עליכם להדרכה .(גשלמפ

   או כפרטים.  ה קטנהכקבוצניתן להגיע    18:00-21:00 -  2.5.22   או   9:00-12:00 - 12.4.22

 shem@beitberl.ac.il    מרכוס   שרונה אליאס   -לרכזת הפרויקט של מבע מאיר   אם יש שאלות אפשר לפנות 

 

לתאריך   עד  לשלוח   יש  המוכנה  הכרזה  היימן   31.5.22את  מייל:   -לעדי  להוראה.  כנף  פורשים  יחידת  שדה, 

adihs@beitberl.ac.il       :7473175-09טל 

 !בהצלחה ובהנאה לכולנו 

 

 הנחיות להגשת הכרזה: 

 אלמנט ויזואלי ואלמנט מילולי. הכרזה תכלול שני אלמנטים:  • 

יבחרו: ציור, איור,    תוכן הכרזה ישקף את תרבות הקליטה הרצויה בעיני המתמחים בהוראה ותעוצב בדרך שבה  •  

 ועוד. רישום, קריקטורה, צילום, עיבוד מחשב 

ומתוך התחשבות   •   זה כמובן כל האלמנטים המופיעים בהן,  יוצרים    על הכרזות להיות מקוריות, בכלל  בזכויות 

 ובצנעת הפרט. 

 • על הכרזה לתת ביטוי ברור לשנת ההוראה הראשונה או השנייה. 

 .PNG ,JPEGסיומת של הקובץ בפורמט  -• הכרזה צריכה להיות שמורה כתמונה 

את המשמעות   המתארתשם מלא, מייל, טלפון, התמחות מקצועית, פסקה    :עם Word • לכרזה יש להוסיף קובץ  

 שם מנחה הסדנה. כולל  כרזה, המתייחסת ל

 

 הרקע למיזם מבע מאיר יצירתי 

אירועים  מורים וגננות חווים    שנת ההתמחות בהוראה היא שלב מובחן בהתפתחות המקצועית של עובדי הוראה.

זו    רבים  מורכביםו  בשנה  פדגוגיים  לתהליכים  בעלותהמצריכים    נחשפים  חינוכיות  תהליך    החלטות  משמעות. 

. ההנחה  ההוראה החדשים  הוא בעל חשיבות מכרעת לעתידם של עובדי   במסגרות החינוכיות    בעבודה  ההיקלטות

בשנים האחרונות    ומסייעת לביסוס והתמדה במקצוע ההוראה.  קליטה נכונה מקדמת את ההצלחה בהוראה  היא כי

חיים    מתפתחת שסיפורי  אומנותייםהתפיסה  וביטויים  כר  , מקצועיים  סרטים באמצעות  או  תובנות   ,זות    חושפים 

 היוצרים. המורים והגננות  הזהות המקצועית של חדשות באשר לתפיסת 

  :משנה שעברה 6לתערוכת מבע מאיר  השראהיתן להתרשם ולקבל נ

https://www.emaze.com/@AOQOIWTWC/ ---- 
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