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 6.20208. נישפרסום  – "ףתש –השתלמויות קיץ בכימיה 

 שם ההשתלמות מפעיל ההשתלמות

 )בשעות( היקף

 ואופן

 ההשתלמות

 מועד ההשתלמות

 2020קיץ תש"ף, 
 מנחי ההשתלמות

מכון דוידסון, מכון ויצמן 

 למדע, רחובות

 היכרות עם תכנית הלימודים ויישומה בדרכים 

  מעבדת החקר בכימיה –שמפתחות הבנה וחשיבה 

 (מיועד למורים חדשים בחקר)

60 

  + פנים אל פנים

 אסינכרוני

פנים  - 20.7+  16.7 - 12.7
 .אל פנים

 
 אסינכרוני. - 19.7 +. 8.7

 זוןווידאורית מולב' ג

 מירה תמירגב' 

 רים סאבאגב' 

  שירה ארנפלדגב' 

, שיווי משקל, אנרגיה –העמקת הידע בכימיה 
 .התרמודינמיק

 )מיועד למורים בתחילת דרכם בהוראת הכימיה, 
 ("בכימיה 70%שעברו את ההשתלמות "איך ללמד 

30 

 תנמקוו
26.7 – 29.7 

 גב' עדינה שינפלד

 ירדן קדמימר 

   )כולל תלקיט דיגיטלי(חלופות לתלקיט מעבדה 
30 

 מקוונת

1.7  +12.7  +19.7  +26.7 
 אסינכרוני. – 2.8+ 

 
5.7 + 8.7  +15.7  +22.7  +

 .סינכרוני – 29.7

 

 ,פנים אל פנים – 6.8

 , במרכז הסימולציות
 באוניברסיטת בר אילן

 ר רחל אידלמן"ד

 גב' דפנה ים

 מט"ח, תל אביב

 בכימיה? 70%איך ללמד 

    כימיה()מיועד מורים בתחילת דרכם בהוראת ה

 דף הפרסום 

60 

+ פנים אל פנים 
 מקוונת

6.23–625. + 628.  +26.8 – 
 .פנים אל פנים

 

 .סינכרוניא + 12.7 +  5.7

 

9.9 + 923. + 14.10 – 
 .סינכרוני

 ב' ידידה גוטליבג

 גב' עדנה פרידמן

 גב' ענת פלדנקרייז

https://edu.gov.il/mazhap/chemistry/Pages/hp.aspx
http://davidson.weizmann.ac.il/
http://davidson.weizmann.ac.il/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_morim/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%9c%d7%9e%d7%93-70-%d7%91%d7%9b%d7%99%d7%9e%d7%99%d7%94-%d7%a7%d7%99%d7%a5-%d7%aa%d7%a9%d7%a2%d7%98-2/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_morim/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%9c%d7%9e%d7%93-70-%d7%91%d7%9b%d7%99%d7%9e%d7%99%d7%94-%d7%a7%d7%99%d7%a5-%d7%aa%d7%a9%d7%a2%d7%98-2/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_morim/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%9c%d7%9e%d7%93-70-%d7%91%d7%9b%d7%99%d7%9e%d7%99%d7%94-%d7%a7%d7%99%d7%a5-%d7%aa%d7%a9%d7%a2%d7%98-2/
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 שם ההשתלמות מפעיל ההשתלמות

 )בשעות( היקף

 ואופן

 ההשתלמות

 מועד ההשתלמות

 2020קיץ תש"ף, 
 מנחי ההשתלמות

מעבדות בלמונטה, 

 ירושלים

 "ףהרחבת ארגז הכלים תש

 .     הלימודיםההשתלמות החלה במהלך שנת 

30 

 מקוונת
 טרם נקבע

 גב' אורית לוין

 ד"ר נעה סרי

 אוניברסיטת בר אילן
  –פדגוגיה בעידן החדש ג' 

 טכנולוגיה והשפעתה על הלומד

30 

 מקוונת
 טרם נקבע

 גב' דפנה ים

 גב' שרילי ברקוביץ

המרכז הארצי למורי 

הכימיה, המחלקה להוראת 

 המדעים, 

 מכון ויצמן למדע

  מחקר מוח ויישומו בהוראת הכימיה
30 

 מקוונת

24.6 – 25.6  + 

28.6  +1.7 
 סרברו-"ר אינה שוורץד

 הוראת כימיה היבדרידית בסביבת פט"ל 

 כימיה(ב)פרסונליזציה בהוראה ולמידה 

30 

 מקוונת
 ד"ר שלי ליבנה 23.8+  8.7 + 7.7+  2.7

 כימיה בגישה יצירתית
30 

 מקוונת
 ד"ר דבורה דידי מרשק 15.7 – 12.7

 הטמעה של ניתוח בחינות הבגרות בכימיה
30 

 מקוונת
9.8 – 12.8 

 דב גב' זיוה בר

אשר בגרות המעריכות 

 הבגרותמחברות את ניתוח 

 ד"ר רות ולדמן

 טעימות מהאתר של המרכז הארצי למורי הכימיה
30  

 מקוונת
16.8 – 19.8 

 נעמן-ממלוק ד"ר רחל

 ד"ר דבורה קצביץ

 ד"ר מלכה יאיון

 גב' ורד אדלר

 גב' חגית לוי

 ד"ר אינה שוורץ

 מגור-יעל פלדמן 'גב

https://edu.gov.il/mazhap/chemistry/Pages/hp.aspx
http://belmonte.huji.ac.il/?cmd=chemistry
http://belmonte.huji.ac.il/?cmd=chemistry
http://ch.biu.ac.il/he
http://chemcenter.weizmann.ac.il/
http://chemcenter.weizmann.ac.il/
http://chemcenter.weizmann.ac.il/
http://chemcenter.weizmann.ac.il/
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 שם ההשתלמות מפעיל ההשתלמות

 )בשעות( היקף

 ואופן

 ההשתלמות

 מועד ההשתלמות

 2020קיץ תש"ף, 
 מנחי ההשתלמות

הפקולטה לחינוך למדע 

 וטכנולוגיה, הטכניון

 משדה המחקר והתעשייה אל שדה ההוראה
30 

 מקוונת
2.8 – 5.8 

 ד"ר אורית הרשקוביץ

 ד"ר שירלי אברג'יל

 הכימיהתוכן פדגוגי וטכנולוגי בהוראת  ,הרחבת ידע
30 

 מקוונת
19.7 – 22.7 

 ד"ר אורית הרשקוביץ 

 ד"ר גבי שוורץ 

 ד"ר מרינה טל

  

 ים בצהובמסומנעדכונים 

https://edu.gov.il/mazhap/chemistry/Pages/hp.aspx
https://edu.faculty-ms.technion.ac.il/
https://edu.faculty-ms.technion.ac.il/

