
 

 של תנועת המחנכים  -ורים, מחנכים ואנשי חינוךהשתלמות ייעודית למ 

 

כה"השתלמות  ה זהותתנ"ך  ומוריםבונה  חינוך  לאנשי  מיועדת  נושאים "  במגוון  ולהעמיק  ללמוד  מגמתה   ,

בתחום החינוך, מתוך הבנה שלימוד התורה הוא המגדל והמעצים את דמותו של המחנך. בהשתלמות אנו 

חסות למרחב הפדגוגי והקניית כלים מעשיים להשבחת ההוראה יילם הרוחני, תוך הת ושואפים להעמקת הע 

 ך. חכמים ואנשי חינוך העוסקים בחינוך ובהוראת התנ" והאקלים הכיתתי. השיעורים יועברו מפי תלמידי

 

 ההשתלמות מוכרת לגמול השתלמות עם ציון, 

 ז לתמורה, ועלמורי הרפורמות אופק חדש ו ולשלושים שעות פיתוח מקצועי

 ב פ"ש הת לשנת 

 

  לשאלות בנושא זה אפשר לפנות למוקד ההרשמה בשעות הפעילות או למייל

 kenestanach@gmail.com 

 

 תאריכי ההשתלמות: 

 ודיים למורים()תנ"ך ושיעורים ייע  בגבעת שמואל םפרונטאליי שיעורים  (1-2/8ה' אב )-'שלישי, ד-ימים שני

 זוםם ייעודיים למורים בשיעורי -(3/8אב ) ו', רביעייום 

 

 וריםבחירת השיע

 , שימו לב! ם יקריםורימ

 :תההשתלמות כולל 100% ל מנת לקבל גמול השתלמותע 

 )בגבעת שמואל( בימים שני ושלישי -שיעורים מימי לימוד תנך  8 •

  -ת המחנכיםלהשתלמות תנוע  םייעודיישיעורים  3 •

 ( ורביעי )בזום( ישי )בגבעת שמואלם שלבימי

 רשמה האתר הכתום בועים בצבע צב

 מהלך ההשתלמות יישלח ב -ש"ש 15קורס מקוון של  •

 

 ואל שמ  תמים שני ושלישי לגבעלהגיע בי יםחייב מיםכחלק מחובת ההשתלמות המשתל -

 לא להשתתף בשיעורים היעודיים להשתלמות אפשרות אין  -

 

 

 א את כל ההנחיות לפני וקרחשוב ל 

 !! שתלמותה להשאתם ממשיכים בתהליך ההרשמ

mailto:kenestanach@gmail.com


 דרישות ההשתלמות 

 ה כפי שתודרכו בתחילת ההשתלמות ימנוכחות, וחת •

 כולל מטלה עם ציון. קורס מקוון של משרד החינוך,  •

 

 ול אישור לגמ

שרד החינוך. נדגיש כי בלת הציונים עליהן, ידווחו הרשימות למלאחר סיום הקורס המקוון, בדיקת העבודות וק 

 האישור הסופי על הגמול, ממשרד החינוך, לוקח זמן. 

 

 קוון הנחיות לביצוע הקורס המ

למות תנועת  השיעורים הייעודיים למורים כחלק מהשתאת  , ומשלים שעות 15בהיקף של המקוון הוא הקורס  

 שעות המהוות את היקף ההשתלמות המלאה.  30ל'ימי לימוד תנ"ך' התוכן בשיעורי המחנכים ו

 

 ( 28/8) בתשפ"  א' אלול -להגשת כל מטלות הקורס  תאריך אחרון

 

 שימו לב! 

 לאחר ההרשמה ישלח אליך מייל המאשר את הרשמתך. •

, ואת  אולמותלפי  שלישי-ימים שניב חלוקת השיעוריםיכם במייל את בימים שלפני הכנס נשלח אל •

 רביעי. ם בזום ביום  יעוריהקישורים לש

 במידה ואינכם מקבלים מאיתנו מייל לאחר ההרשמה כתבו לנו מיידית דרך האתר או למייל:

 h@gmail.comkenestanacיל שהזנתם אינה נכונה. יון שייתכן וכתובת המיכ 

 יו. אם יה -ן בשינוייםלתאריך ההשתלמות, להתעדכאנא כנסו לאתר סמוך  •

 

(  ₪ 270 -אוחרתהרשמה מב)בהרשמה מוקדמת  ₪ 250 -ת ההשתלמותעלו

 

  ביטול הרשמה

לבטל את השתתפותו בכנס, ישלח בקשה בכתב למייל   מי שנרשם מראש ומבקש 

kenestanach@gmail.com 

₪ דמי  40(, בניכוי 24/7' בתמוז )התתקבל עד לתאריך כ בקשתוזיכוי כספי יינתן רק למי ש

 ם. א יהיו החזרי כספי חר תאריך זה לוהרשמה. לאטיפול 

החזר או זיכוי   80% -עליון במקרים מיוחדים לאחר תאריך זה ניתן לפנות אלינו במייל. )גורם

 לשנה הבאה(
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