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 גתשפ" לשנה"ל  יחידת פורשים כנף -כנית פעילות ת

 אות סטאז' בקמפוס לתשפ"ג סדנ

קוד סדנה                         קוד התמחות מס סידורי    

 

  ת י אוכלוסי/הסדנה
 יעד 

מועד                        מנחה         

1.  10-700  
 

95-9003008 סדנה למתמחים בגה"ר ובח"מ  
)שלא בחממות( כולל  בגה"ר

 גליל מערבי ותכנית מואצת 

:21:00-0018יום ד'  רקפת ניסן   
 7מפגש כפול אחת לשבועיים 

בזום  7מפגשים בקמפוס +  
 סדנה שנתית 

2.  01-700  
 

09-9003008  
 

סדנה למתמחים ביסודי +    M 
Teach - יסודי       

ד"ר חיית  
 שחם

21:00-18:00יום ב'   
 7מפגש כפול אחת לשבועיים 

בזום  7מפגשים בקמפוס +  
 סדנה שנתית 

3.  71-700  
 

03-9003008 אליאס  שרונה  סדנה למתמחים בח"מ   
 מרכוס

21:00-18:00יום ב'   
 7מפגש כפול אחת לשבועיים 

בזום  7מפגשים בקמפוס +  
 סדנה שנתית  

4.  16-700  
 

04-9003008 סדנה למתמחים בח"מ   
ונכויות   בביה"ס בגה"ר

 מורכבות 

20:00-17:00יום ד'  דבי בוניטוב   
 7מפגש כפול אחת לשבועיים 

בזום  7מפגשים בקמפוס +  
 סדנה שנתית 

5.  700-02 
 

ד"ר אילנה   סדנה למתמחים בעל יסודי  9003008-18
 דרור

   16:15-19:30יום ד' 
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קוד סדנה                         קוד התמחות מס סידורי    

 

  ת י אוכלוסי/הסדנה
 יעד 

מועד                        מנחה         

מפגשים  4סדנה מקוונת + 
 בכל סמסטר  2בקמפוס 

6.  700-25 
 

 18:00-21:00יום ד'  יגאל הראל  סדנה למתמחים בעל יסודי  9003008-93
 7מפגש כפול אחת לשבועיים 

בזום  7מפגשים בקמפוס +  
 סדנה שנתית 

7.  
 

700-12 
 

ד"ר אורלי   סדנה למתמחים בעל יסודי  9003008-01
 אוריון ליור 

   18:00-21:00יום ב' 
מפגשים  4סדנה מקוונת + 

 בקמפוס בכל סמסטר 

8.  700-21 
 

9003008-78 
 

M-Teach  על יסודי למדעים
  + טבע

רונית אברמס  
- 

   18:00-19:30יום ב' 
סדנה משולבת מפגשים בקמפוס  

 ובזום 

9.  700-20 
 

9003008-20 M-Teach  מדעי על יסודי
 החברה 

 18:00-19:30יום ב'  תמיר הופמן 
סדנה משולבת מפגשים בקמפוס  

 ובזום 

10.  700-22 
 

9003008-13 
 

סדנת סטאז' למתמחים 
 באנגלית 

ד"ר רוידה  
 אבו ראס  

 16:15-19:30יום ב' 
 7מפגש כפול אחת לשבועיים 

בזום  7מפגשים בקמפוס +  
 סדנה שנתית 
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קוד סדנה                         קוד התמחות מס סידורי    

 

  ת י אוכלוסי/הסדנה
 יעד 

מועד                        מנחה         

11.  700-29 
 

9003008-82 
 

סדנה למתמחים בקידום נוער  
 והחב"פ 

אורית לרר  
)יתכן  כנפו 

 שינוי(

   08:30-11:30יום ד' 
 7מפגש כפול אחת לשבועיים 

בזום  7מפגשים בקמפוס +  
 סדנה שנתית 

סדנה אינטגרטיבית סטאז' +   9290207-26   700-34  .12
מורה מתחיל בפיזיקה "מעל  

 ומעבר" 

ד"ר לריסה  
 שכמן 

   17:00-20:00יום ב' 
 7מפגש כפול אחת לשבועיים 

בזום  7מפגשים בקמפוס +  
 סדנה שנתית 

13.  700-36 
 

סדנה אינטגרטיבית סטאז' +   9290207-24
מורה מתחיל במתמטיקה 

 "מעל ומעבר" 

ד"ר אתי  
 אופנהיים

   17:00-20:00יום ב' 
 7מפגש כפול אחת לשבועיים 

בזום  7מפגשים בקמפוס +  
 סדנה שנתית 

14.  700-70 
 

מוניקה     סדנה למתמחי פורשי/ות צה"ל  9003008-85
 פרידמן 

   16:30-19:45יום ב' 
 7מפגש כפול אחת לשבועיים 

בזום  7מפגשים בקמפוס +  
 סדנה שנתית 

15.  700-32 
 

סדנה למתמחים עם צרכים  9003008-83
 מיוחדים 

שרונה אליאס  
 מרכוס  

   16:00-19:00יום ב' 
 7מפגש כפול אחת לשבועיים 

בזום  7מפגשים בקמפוס +  
 סדנה שנתית 
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קוד סדנה                         קוד התמחות מס סידורי    

 

  ת י אוכלוסי/הסדנה
 יעד 

מועד                        מנחה         

16.  700-62 
 

אינטגרטיבית סטאז  סדנה  9290207-20
ומורה מתחיל קמפוס דרומי 

    (נס ציונה)

ד"ר כרמית  
- פוקס

 אברבנאל

 16:30יום ה' 
 7מפגש כפול אחת לשבועיים 

בזום  7מפגשים בקמפוס +  
 סדנה שנתית 

סדנה למתמחים בתכנית גליל  9003008-100 37-700  .17
 מערבי ח"מ ויסודי 

ד"ר רותי  
 רוזנשטרום

 בזוםמועד יפורסם הסדנה 

18.  700-23 
 

ד"ר שלומית   מורים לעל יסודי סדנת  9003008-21
 לנגבויים 

 16:00-19:00יום א' 
 7מפגש כפול אחת לשבועיים 

בזום  7מפגשים בקמפוס +  
 סדנה שנתית 

19 . 700-74 
 

סדנת סטאז' יסודי תכנית  
    מואצת 

ד"ר מיה  
 שלום

 17:00-18:30יום ג' 
 סדנה בזוםמפגש שבועי 

 


