רשימת השתלמויות לשנת תשפ"ב
•

שימו לב :ייתכנו שינויים

תאריך
2-4/11/21

ימים
ג-ה

שם הקבוצה /פיקוח רלוונטי  /אגף
מורים -הקשר הרב דורי תקשוב

איש קשר
עופרה ישראלי

מייל
ofra@bh.org.il

2-3/11/21
7-9/11/21
7-9/11/21
7-9/11/21
7-9/11/21
9-11/11/21
9-11/11/21
9-11/11/21
9-11/11/21
10-11/11/21
14-16/11/21
14-16/11/21
14-16/11/21
16-18/11/21
16-18/11/21
16-18/11/21
21-23/11/21
23-25/11/21

ג-ד
א-ג
א-ג
א-ג
א-ג
ג-ה
ג-ה
ג-ה
ג-ה
ד-ה
א-ג
א-ג
א-ג
ג-ה
ג-ה
ג-ה
א-ג
ג-ה

יועצות מחוז דרום י-ם (בית שמש/מטה יהודה/גוש עציון/קרית ארבע)
גננות חמ"ד
גננות חמ"ד
מנהלי אשכולות פיס
מנהלי אשכולות פיס
חינוך גופני מחוז מרכז דרומי
רכזים מובילים מצוינות בית ספרית
תרבות ישראל ירושלים
תרבות ישראל תל אביב
מורי אומנות -המשך של שנה קודמת
מרחבי חינוך מודיעין
מדעי מחשב א'
מו"פ מודיעין
חינוך גופני מחוז מרכז צפוני
רכזי תקשוב ותיקים
רכזי תקשוב ותיקים
חינוך חברתי חמ"ד
יועצים ויועצות חמ"ד בנושא התבגרות ומיניות בריאה

רינה ברגמן
אסתר חטב ובתשבע מלכה
אסתר חטב ובתשבע מלכה
אורנה בן עטר
אורנה בן עטר
שלומי אריעם ושלומית סידי
איריס אזולאי
עדנה בן בשט
שרה קוך
טלי מן
חני (טל שריר)
מיכל ארדנינג
טל שריר
רותי בן עיזרי ולימור דוד
מיכל ארדנינג
מיכל ארדנינג
חגית לזר
אילנית ימיני

berg707@gmail.com
esterha2@education.gov.il
esterha2@education.gov.il
ornabe1@gmail.com
ornabe1@gmail.com
shlomitsi@education.gov.il
irisaz06@gmail.com
ednabb@walla.com
koch.sara@gmail.com
talinoammann@yahoo.com
talsharir39@gmail.com
michalaar@gmail.com
talsharir39@gmail.com
rutib2427@gmail.com
michalaar@gmail.com
michalaar@gmail.com
hagitlaza@gmail.com

23-25/11/21
23-25/11/21
28-30/11/21
28-30/11/21
28-30/11/21
30/112/12/21
30/112/12/21
30/112/12/21
7-9/12/21
12-14/12/21
12-14/12/21
12-14/12/21
14-16/12/21
14-16/12/21
14-16/12/21
14-16/12/21
19-21/12/21
19-21/12/21
19-21/12/21
19-21/12/21
19-21/12/21
19-21/12/21
19-21/12/21

ג-ה
ג-ה
א-ג
א-ג
א-ג

מרחבי חינוך בועינה נוג'ידאת
חינוך גופני צפון
צוותי חינוך יסודי מקרית גת ,שפיר ולכיש
אגף מו"פ
עידוד בנות

נסיה מאיה
שלומית קרוביאנסקי
שני סעדון
נורית רון וטל שריר
איריס פלד

nesyam18@gmail.com
shlomitk2@gmail.com
shanisc@rashi.org.il
talsharir39@gmail.com
irispelled@gmail.com

ג-ה

מבנה נתונים

דפנה לוי רשתי (רחל פלרמן)

dafnarashti@gmail.com

ג-ה

חשיבה מתפתחת

איריס פלד

irispelled@gmail.com

ג-ה
ג-ה
א-ג
א-ג
א-ג
ג-ה
ג-ה
ג-ה
ג-ה
א-ג
א-ג
א-ג
א-ג
א-ג
א-ג
א-ג

מורים מובילים חינוך טכנולוגי
רובוטיקה א'
חינוך לקיימות
יועצות חמ"ד
יועצות חמ"ד
מנהלים קרית גת שפיר לכיש
חיים משותפים במניעת גזענות אומנות ומוזיקה
חינוך גופני מחוז צפון
חינוך גופני מחוז צפון
עתודה מדעית
עתודה מדעית
עתודה מדעית
עתודה מדעית
ייעוץ אקלים חמ"ד
ייעוץ אקלים חמ"ד
מורים לאומנות

ד"ר פריד חמדאן
מיכל ארדנינג
חני פלג
אדווה זיידמן
אדווה זיידמן
שני סעדון
מיכל נימני
אירית ברקוביץ
אירית ברקוביץ
בר שיף
בר שיף
בר שיף
בר שיף
הילה אפשטיין
הילה אפשטיין
שרון תירוש

fredi2811@gmail.com
michalaar@gmail.com
hanipe@gmail.com
advazeid@gmail.com
advazeid@gmail.com
shanisc@rashi.org.il
michal.nimni@gmail.com
iritbe@education.gov.il
iritbe@education.gov.il
barshiff@gmail.com
barshiff@gmail.com
barshiff@gmail.com
barshiff@gmail.com

tiroshh012@gmail.com

21-23/12/21
21-23/12/21
21-23/12/21
21-23/12/21
21-23/12/21
26-28/12/21
26-28/12/21
26-28/12/21
28-30/12/21
28-30/12/21
2-4/1/22
4-6/1/22
4-6/1/22
4-6/1/22
4-6/1/22
9-11/1/22
11-13/1/22
11-13/1/22
11-13/1/22
16-18/1/22
16-18/1/22
16-18/1/22
18-20/1/22
18-20/1/22

ג-ה
ג-ה
ג-ה
ג-ה
ג-ה
א-ג
א-ג
א-ג
ג-ה
ג-ה
א-ג
ג-ה
ג-ה
ג-ה
ג-ה
א-ג
ג-ה
ג-ה
ג-ה
א-ג
א-ג
א-ג
ג-ה
ג-ה

עתודה מדעית
עתודה מדעית
עתודה מדעית
עתודה מדעית
מנהלים קרן תל"י
חמ"ד תנ"ך
חמ"ד תנ"ך
חשיבה מתפתחת
מורשת האסלאם  -תרבות ישראל
מוסיקה ואומנות חיים משותפים
אגף זה"ב
תרבות ישראל
תרבות ישראל
מתי"א דרום השרון
יועצות חמ"ד
גנות אורח חיים בריא
יועצות מגדר
רכזות חינוך חברתי
מורים לחשיבה מחשובית -מדעי המחשב
מומחי תחום ריפוי בעיסוק
מומחי תחום קלינאי תקשורת
מומחי תחום פיזיותרפיה
רכזות חינוך חברתי
מתי"א שומרון

בר שיף
בר שיף
בר שיף
בר שיף
רננה אברון
איילת סליידר
איילת סליידר
איריס פלד
אדל בן חמו
מיכל נימני
יואב שאול
עדנה בן בשט
שרה קוך
חגית אריעם
אפרת וייס
סילביה כולצקר
צילה פתאל
אורטל ליבנה
אכרם (חן גל)
אילנה רוזנבך
אילנה רוזנבך
אילנה רוזנבך
אורטל ליבנה
רונית חצרוני

barshiff@gmail.com
barshiff@gmail.com
barshiff@gmail.com
barshiff@gmail.com
renati@zahav.net.il
Ayelet.Seidler@biu.ac.il
Ayelet.Seidler@biu.ac.il
irispelled@gmail.com
Adelbh@education.gov.il
michal.nimni@gmail.com
yoavsh@education.gov.il
ednabb@walla.com
koch.sara@gmail.com
hagitariam@gmail.com
efratab101@gmail.com
koltzker@bezeqint.net
fatael.c@gmail.com
ortal_livne@walla.co.il
chenga@education.gov.il
ilanaros@gmail.com
ilanaros@gmail.com
ilanaros@gmail.com
ortal_livne@walla.co.il
Ronit.Hetzrony@matya365.org.il

nhazam@walla.co.il
nhazam@walla.co.il
shirlyaz@education.gov.il
tsipishabi@gmail.com
shlomitk2@gmail.com
ortal_livne@walla.co.il
chenga@education.gov.il
advazeid@gmail.com
advazeid@gmail.com
talsharir39@gmail.com
tevelsh1@gmail.com

23-25/1/22
23-25/1/22
24-25/1/22
23-25/1/22
23-25/1/22
25-27/1/22
25-27/1/22
30/1-1/2/22
30/1-1/2/22
1-3/2/22
1-3/2/22

א-ג
א-ג
ב-ג
א-ג
א-ג
ג-ה
ג-ה
א-ג
א-ג
ג-ה
ג-ה

מתי"א ירושלים
מתי"א ירושלים
צוות עיר חשיבה לאקוסיסטם של מנהיגות
מורים תרבות ישראל מרכז
מורים תרבות ישראל צפון
רכזות חינוך חברתי
מורים לחשיבה מחשובית -מדעי המחשב
יועצות חמ"ד
יועצות חמ"ד
מו"פ כפר קאסם
מורי מו"ט בחט"ב וביסודי

1-3/2/22
1-3/2/22
6-8/2/22

ג-ה
ג-ה
א-ג

חיים משותפים באומנויות
חיים משותפים באומנויות
יועצות מגדר

נעמה חזם
נעמה חזם
שירלי עצמון
ציפי שאבי
שלומית קרוביאנסקי
אורטל ליבנה
תמר קהילה (חן גל)
אדווה זיידמן
אדווה זיידמן
טל שריר
חנה שמילוביץ
שלומית קרוביאנסקי ואירית חן
טובי
שלומית קרוביאנסקי
צילה פתאל

shlomitk2@gmail.com
shlomitk2@gmail.com
fatael.c@gmail.com

6-8/2/22
6-8/2/22
8-10/2/22
8-10/2/22
8-10/2/121
8-10/2/121
13-14/2/21
13-15/2/21
13-15/2/21

א-ג
א-ג
ג-ה
ג-ה
ג-ה
ג-ה
א-ב
א-ג
א-ג

שילוב המיומנויות הרגשיות והחברתיות בהוראת טקסט /יצירה
ספרותית -יסודי
מנהלים ראשון לציון -קבוצה גדולה  40איש
גננות חמ"ד
גננות חמ"ד
צוותים העוסקים בחינוך למחוננים ומצטיינים
תרבות יהודית ישראלית  -אגף קליטת תלמידים עולים
מנהלים חמ"ד
חינוך לשוני שפה חמ"ד
חינוך לשוני שפה חמ"ד

וופא מועדי -מפמ״ר להוראת
הערבית(שפה וספרות)
ציפי שאבי
אסתר חטב ובתשבע מלכה
אסתר חטב ובתשבע מלכה
פנינה זלצר
ענת שכטר
דוד וקסלר
יעל נדלר
יעל נדלר

wafamo@EDUCATION.GOV.I
L
tsipishabi@gmail.com
esterha2@education.gov.il
esterha2@education.gov.il
pninaze@education.gov.il
anatolim1967@gmail.com
rabbiweksler@gmail.com
yaelna@education.gov.il
yaelna@education.gov.il

מחנכים חמ"ד
מחנכים חמ"ד
מנהלי בתי"ס לחינוך מיוחד מחוז ירושלים
מורים תקשוב -הקשר הרב דורי

יעל ואן דייק
יעל ואן דייק
נחמה סלע אלה
עופרה ישראלי

15-17/2/22
15-17/2/22
15-17/2/22
15-17/2/22

ג-ה
ג-ה
ג-ה
ג-ה

nehama_se@mahad.ac.il
ofra@bh.org.il

רכזי יהדות ומורים מובילים בבתי הספר המשלבים  -חינוך יסודי(.
דתיים וחילוניים)
מורי גיאוגרפיה תיכון
מנהלים חיים משותפים
מורי מדע וטכנולוגיה בחט"ב בעיר ובמחוז ירושלים

נפתלי גנס (חנה הסטר)

naftaligans@gmail.com

20-22/2/22
20-22/2/22
20-22/2/22
20-22/2/22
22-24/2/22
22-24/2/22
27/2-1/3/22
1-3/3/22
1-3/3/22
1-3/3/22
6-8/3/22
8-10/3/22
13-15/3/22
15-17/3/22
20-22/3/22

א-ג
א-ג
א-ג
א-ג
ג-ה
ג-ה
א-ג
ג-ה
ג-ה
ג-ה
א-ג
ג-ה
א-ג
ג-ה
א-ג

דרורה נגב
מיכל נימני
שרי רקובר
אבישג עידן
אבישג עידן
יסמין בועז
ד"ר פריד חמדאן
שלומית קרוביאנסקי
נעמה סבירסקי
סימונה בייזרמן
יואב שאול
טל שריר
סואסן דגש (אנעם מרעי)
דרורה נגב

drnegev@gmail.com
michal.nimni@gmail.com
srakover@gmail.com
avishag464@gmail.com
avishag464@gmail.com
yasminboaz@gmail.com
fredi2811@gmail.com
shlomitk2@gmail.com
svirsky1@gmail.com
simonabizer@gmail.com
yoavsh@education.gov.il
talsharir39@gmail.com

רכזי קדם עתידים
רכזי קדם עתידים
משאבי אנוש ניהול עסקי
מורים מובילים חינוך טכנולוגי
חיים משותפים באומנויות
מתי"א ראשל"צ
מורים חינוך גופני מוטיבציה
אגף זה"ב נגישות  180-איש  -אודיטוריום
מו"פ מעאר (מאג'ר)
רכזי חינוך חברתי מגזר דרוזי וצרקסי
מורי גיאוגרפיה יסודי

drnegev@gmail.com

רות פוקס
טל שריר
טל שריר

ruth.foox3@gmail.com
talsharir39@gmail.com
talsharir39@gmail.com

20-22/3/22
20-22/3/22
22-24/3/22

א-ג
א-ג
ג-ה

כלל מנחי האגף במחוז ,מס' רכזי שח"ר ומנהלי יח' לילדים ונוער
בסיכון
מרחבי חינוך דרום השרון
מרחבי חינוך נהריה

27-29/3/22
29-31/3/22
29-31/3/22
10-12/4/22
8-10/5/22
10-12/5/22
10-12/5/22
15-17/4/22
17-19/5/22
17-19/5/22
22-24/5/22
24-26/5/22
24-26/5/22

א-ג
ג-ה
ג-ה
א-ג
א-ג
ג-ה
ג-ה
א-ג
ג-ה
ג-ה
א-ג
ג-ה
ג-ה

אגף זה"ב נגישות  180-איש  -אודיטוריום
יועצות מגדר
מדעי המחשב
מדריכות ומנחות במדידה ובהערכה -ראמ"ה
מורים למוזיקה
אגף זה"ב בטיחות ילדים
מרחבי חינוך גליל תחתון
מתיא"ות ירושלים
מורים לתיאטרון
מו"פ מרחבי חינוך
תרבות ישראל ארצי
אגף זה"ב תוכנית עבודה רכזים מובילים 25-איש
יועצות מגדר

יואב שאול
צילה פתאל
דפנה לוי קשתי
חגית מלכה-הרטף
רינת גלעד עפרון
יואב שאול
טל שריר
נחמה סלע אלה
אפי וישניצקי לוי
טל שריר
אדל בן חמו
יואב שאול
צילה פתאל

yoavsh@education.gov.il
fatael.c@gmail.com
dafnarashti@gmail.com
hhartaf.rama@education.gov.il
rinatgi@education.gov.il
yoavsh@education.gov.il
talsh@education.gov.il
nehama_se@mahad.ac.il
effivi@education.gov.il
talsharir39@gmail.com
Adelbh@education.gov.il
yoavsh@education.gov.il
fatael.c@gmail.com

24-26/5/22

ג-ה

הוראת הייטק ביסודי

אירית סעדון ומיטל קול

irit.sadoun@gmail.com
meytalkol@edum.org.il

12-14/6/22
21-23/6/22
21-23/6/22
21-23/6/22
21-23/6/22
26-28/6/22

א-ג
ג-ה
ג-ה
ג-ה
ג-ה
א-ג

המחלקה לביקור סדיר ומניעת נשירה (אגף לחינוך ילדים ונוער
בסיכון)
מודלים חישוביים
מבני נתונים.
יסודות מדעי המחשב
אנדרואיד נושאים מתקדמים
תרבות ישראל התיישבותי

אורנה קורנבוים
דפנה לוי רשתי
מני עבודי
רחל פלרמן
חגית כהן
שלמה ווסקובויניק

ornako@education.gov.il
dafnarashti@gmail.com
menny.aboudi@gmail.com
rachelperlmann@gmail.com
hagitc999@gmail.com
shlomovo@yahoo.com

26-28/6/22

א-ג

צוותים חינוכיים של בתי הספר המשלבים (דתי-חילוני) העל יסודיים

יעל קסטן

yaelkasten@gmail.com

26-28/6/22
26-28/6/22
3-5/7/22
3-5/7/22
3-5/7/22
3-5/7/22
3-5/7/22
5-7/7/22
5-7/7/22
5-7/7/22
5-7/7/22
10-12/7/22

א-ג
א-ג
א-ג
א-ג
א-ג
א-ג
א-ג
ג-ה
ג-ה
ג-ה
ג-ה
א-ג

רכזי יהדות ומורים מובילים בבתי הספר המשלבים  -חינוך על יסודי(.
דתיים וחילוניים)
מדעי המחשב הגנת הסייבר
מדריכי הכלה
מדריכי הכלה
מדריכי הכלה
מדריכי הכלה
מדריכים בביולוגיה
גננות בחינוך המשלב דתי וחילוני תרבות ישראל
מורי ערבית ואסלאם
מורי ערבית ואסלאם
מורי ערבית ואסלאם
משאבי אנוש ניהול עסקי

גל בר און
עידית הוכנברג  ,מירב
עידית הוכנברג  ,מירב
עידית הוכנברג  ,מירב
עידית הוכנברג  ,מירב
ד"ר אירית שדה וסיגל שפירא
אדל בן חמו
סיגלית שושן
סיגלית שושן
סיגלית שושן
יסמין בועז

10-12/7/22
10-12/7/22

א-ג
א-ג

עם דגש על ידע "הבוגר כמנהיג ערכי חברתי במאה " 21
בהוראה-למידה בבית הספר וערכים מיומנויות
הוראת מדעי המחשב בחטיבת ביניים

ניצה שמואלי
חגית כהן (רחל פלרמן)

snitza@gmail.com
hagitc999@gmail.com

12-14/7/22
19-21/7/22
19-21/7/22
19-21/7/22
16-18/8/22
23-25/8/22

ג-ה
ג-ה
ג-ה
ג-ה
ג-ה
ג-ה

מורים מובילים בביולוגיה להטמעת למידה דיגיטאלית  -הכנה לבגרות
בביולוגיה
מורי אנגלית -אודיטוריום  2 +כיתות
מורי אנגלית
מורי אנגלית
מדריכי גיאוגרפיה
אגף זה"ב רכזים מובילים 100-איש

אסנת צרפתי
ד"ר ציונה לוי
ד"ר ציונה לוי
ד"ר ציונה לוי
דרורה נגב
יואב שאול

osnatyut@gmail.com
tzionale@education.gov.il
tzionale@education.gov.il
tzionale@education.gov.il
drnegev@gmail.com
yoavsh@education.gov.il

נפתלי גנס

naftaligans@gmail.com
gal.baron@gmail.com
idit.hochenberg@gmail.com
idit.hochenberg@gmail.com
idit.hochenberg@gmail.com
idit.hochenberg@gmail.com
irit.sadeh@gmail.com
Adelbh@education.gov.il
sigsh5@education.gov.il
sigsh5@education.gov.il
sigsh5@education.gov.il
yasminboaz@gmail.com

