
 
 
 

 
 

 תשע"ט באב, כד' 25.8.19
 שלום רב,

תכנית זו  ייחודית במסגרת קורסי ההתמחות בהוראה.מנהיגות תכנית אנו שמחים לבשר כי השנה תתקיים 

 דגולים של החברה בישראל.ותעסוק במנהיגים ציונים  לדוברי עבריתמיועדת 

ומצאתם עבודה לשנת הלימודים )סטאז'(. במידה  ין הרישום לסדנת התמחות בהוראהיאנו פונים אליכם בענ

 ות בהוראה, מכתב זה מיועד אליכם!רשם לסדנת התמחיתש"ף ועליכם לה

חותרת להבניית מנהיגות חינוכית ערכית. על ידי איחוד בין  תכנית חומ"ש בנגב )חולמים ומובילים שינוי בנגב(

אפים לפתח מורה יוזם דמותו של המורה כמנהיג חינוכי ובין מודלים של מנהיגים קנוניים בחזון הציוני, אנו שו

ופרואקטיבי שמשנה ומשתנה תוך התמודדות מוצלחת עם אתגרי שלב הכניסה להוראה. התכנית שואפת לחזק 

את תשתית הידע של מתמחים בנושאי ליבה של ההוויה הישראלית וההיסטוריה של מדינת ישראל, תוך דיון 

 בדילמות מהותיות בחברה הישראלית, מנקודת ראות חינוכית.

 לאורך שנת הלימודים. חלקם מקוונים וחלקים פרטניים. מפגשים 18-נה הקורס הינו ייחודי. הוא מורכב ממב

ויתקיים סיור לימודי אחד. מטלת הערכה בקורס כוללת הובלת יוזמה  מפגשים יתקיימו בפורמט של ימי עיון 5

 לקבל במשרדי היחידה לכניסהחינוכית בהנחיה וליווי של מנחה הקורס. פרטים נוספים ולוח זמנים ניתן 

את הקורס ילווה פורום מתוקשב לדיון בסוגיות מן השטח לתמיכה וליווי התהליכי הערכה בשנת להוראה. 

 התמחות.

 קורסים בימים ראשון, שני ושלישי בהנחיית ענת קסלר, ורדית ישראל ואסתי פיירסטיין. 5יתקיימו 

 א נקובים בתאריך.אל שימו לב, המפגשים אינם מידי שבוע,

 שלישי( במערכת מכלול.או  שני, עליכם לבחור את משבצת הקורס המתאימה לכם )ימי ראשון

יתר חלק ממפגשים אלה הינם חובה. שונים מיום ומשעת הקורס. מועדי ימי העיון, הסיור, ומפגש הסיכום 

 ון, הסיור וכנס הסיום.העי המפגשים יתקיימו ביום ובשעת הקורס, אך אינם רציפים. להלן פירוט ימי

 נושא סיווג שעה ויום תאריך

 מודל של אחדות מחזון למציאות.-כשהרצל נכנס לכיתה: הוזה או חוזה 1יום עיון  16:00-21:00 יום ג' 19.11

 2יום עיון  16:00-21:00 יום ד' 1.1.20
בן גוריון והגשמת הציונות במרחב הדרומי: חלום שהפך  - ללכת לאורו

 למציאות.
 ג'יום  4.2

 מחצית  חופשת
 .מנחם בגין וקול העם: חתירה לשלום חברתי מדיני  3יום עיון  16:00-21:00

ב' יום  17.2
 חופשת מחצית

  4יום עיון  16:00-21:00
בין שוויון זכויות להדרת נשים: הסיפור של גולדה, מאיר! נשים במרחב 

 .סטייפמינ -הציבורי ובמרחב החינוכי: דיאלוג סוציאל 
 'גיום  25.2

 חופשת מחצית
  5יום עיון  16:00-21:00

מנהיג כסוכן של שינוי: תפקידו של המנהיג והמורה הישראלי בחברה 
 .בעקבות יצחק רבין והציונות הפרגמטית - הרב תרבותית

' איום  5.4
 פסחופשת ח

 סיור  09:00-14:00
 ממונהג למנהיג: היה השינוי שאתה רוצה להיות בעולם-סיור לימודי

 .גנדי()מ. 

 יוזמות 15:00-17:00 יום א' 24.5
עת קציר: כשבן גוריון, הרצל ורבין נכנסו לכיתה: מורים חולמים ומובילי 

 .שינוי בנגב: כנס יוזמות שנתי
 מחלימה לחגיגה: מפגש סיכום רפלקטיבי 'סטאז 17:30-19:00 יום א' 24.5

הקבוצות במכלול בעת בניית מערכת  תאחת מחמש רו אתשיון הוראה. נא בחיקורס זה הינו חובה לקבלת ר
 השעות.

 akessler@bgu.ac.il או במייל 08-6402884/0ניתן לפנות למשרד היחידה לכניסה להוראה בטלפון  :פרטיםל
 
 

 בהצלחה רבה, 
 קסלר       ענת 

 רכזת הסטאז'
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