
מערכת התכנית M.Teach - תשפ”ב שנה ב’ 1 - יום ג'

המכללה לחינוך מספר 1 בישראל

סמינר הקיבוצים - המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות )ע"ר(

ס”בס”א 

ד"ר טל שמר - אלקיים -גיל ההתבגרותד"ר רועית דהן - תהליכים קבוצתיים בכיתה 8:30 - 10:00

11:45 - 10:15

 סמנריון אמפירי:
ד"ר סיגל עוזרי - שינויים תקופתיים ודוריים והשלכותיהם על החינוך

ד"ר נורית דביר - סיפורי חיים ככלי לחקר עולמם של מורים
ד"ר רונית רם-צור - פרקטיקות הוראה ואתגרים מחשבתיים   

13:45 - 12:15

 ד"ר ירון ונסובר - סוגיות מתקדמות בהוראה 
 או

 ד"ר יובל פז - דילמות בהוראה

התמחויות: מדעי הרוח, אמנות ועיצוב, תקשורת 
וקולנוע, ניהול עסקי, ביולוגיה, אנגלית

 ד"ר יובל פז - דילמות בהוראה
 או

 ד"ר ירון ונסובר - סוגיות מתקדמות בהוראה 

התמחויות: מדעי הרוח, אמנות ועיצוב, תקשורת 
וקולנוע, ניהול עסקי, ביולוגיה, אנגלית

ד"ר קובי דביר - סוגיות בהוראת האזרחות

 אדיבה ליברמן - סוגיות בהוראת המתמטיקה

ד"ר עדי שרעבי - היענות לשונות לומדים - חינוך מכיל ב’14:15 - 15:45
 ד"ר אפרת לוי - אמפתיה בחינוך

 או
ד"ר נגה חרמון - הערכת תוצרי למידה

17:30 - 16:00
 אסטרטגיות למידה בהוראה פרטנית - חלוקה ל 4

ד”ר ורד שומרון,  מאיה מטרסו, 
ליאור סיבוני ואדיבה ליברמן

 ד"ר ניסים אבישר - אישיות המורה בסביבות מגוונות
 ד"ר תמר קטקו - הומור וסאטירה

SEL ד"ר טל שמר אלקיים -  למידה חברתית רגשית

19:15 - 17:45
 ד"ר אפרת לוי - אמפתיה בחינוך

 או
ד"ר נגה חרמון - הערכת תוצרי למידה

 פרופ' נמרוד אלוני - אתיקה, דמוקרטיה וחינוך
 או

ד"ר גיא פינקו - אתיקה, דמוקרטיה וחינוך



מערכת התכנית M.Teach - תשפ”ב שנה ב’ 2 - יום ג'

המכללה לחינוך מספר 1 בישראל

סמינר הקיבוצים - המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות )ע"ר(

ס”בס”א 

ד"ר טל שמר - אלקיים -גיל ההתבגרותד"ר עדי שרעבי - היענות לשונות לומדים - חינוך מכיל ב’ 8:30 - 10:00

11:45 - 10:15

 סמנריון אמפירי:
ד"ר סיגל עוזרי - שינויים תקופתיים ודוריים והשלכותיהם על החינוך

ד"ר נורית דביר - סיפורי חיים ככלי לחקר עולמם של מורים
ד"ר רונית רם-צור - פרקטיקות הוראה ואתגרים מחשבתיים   

13:45 - 12:15

 ד"ר ירון ונסובר - סוגיות מתקדמות בהוראה 
 או

 ד"ר יובל פז - דילמות בהוראה

התמחויות: מדעי הרוח, אמנות ועיצוב, תקשורת 
וקולנוע, ניהול עסקי, ביולוגיה, אנגלית

 ד"ר יובל פז - דילמות בהוראה
 או

 ד"ר ירון ונסובר - סוגיות מתקדמות בהוראה 

התמחויות: מדעי הרוח, אמנות ועיצוב, תקשורת 
וקולנוע, ניהול עסקי, ביולוגיה, אנגלית

ד"ר קובי דביר - סוגיות בהוראת האזרחות

 אדיבה ליברמן - סוגיות בהוראת המתמטיקה

ד"ר טל שמר-אלקיים - גיל ההתבגרות14:15 - 15:45
 ד"ר אפרת לוי - אמפתיה בחינוך

 או
ד"ר נגה חרמון - הערכת תוצרי למידה

17:30 - 16:00
 אסטרטגיות למידה בהוראה פרטנית - חלוקה ל 4

ד”ר ורד שומרון,  מאיה מטרסו, 
ליאור סיבוני ואדיבה ליברמן

 ד"ר ניסים אבישר - אישיות המורה בסביבות מגוונות
 ד"ר תמר קטקו - הומור וסאטירה

SEL ד"ר טל שמר אלקיים -  למידה חברתית רגשית

19:15 - 17:45
 ד"ר אפרת לוי - אמפתיה בחינוך

 או
ד"ר נגה חרמון - הערכת תוצרי למידה

 פרופ' נמרוד אלוני - אתיקה, דמוקרטיה וחינוך
 או

ד"ר גיא פינקו - אתיקה, דמוקרטיה וחינוך



מערכת התכנית M.Teach - תשפ”ב שנה ב’ 3 - יום ג'

המכללה לחינוך מספר 1 בישראל

סמינר הקיבוצים - המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות )ע"ר(

ס”בס”א 

ד"ר טל שמר - אלקיים -גיל ההתבגרותד"ר עדי שרעבי - היענות לשונות לומדים - חינוך מכיל ב’ 8:30 - 10:00

11:45 - 10:15

 סמנריון אמפירי:
ד"ר סיגל עוזרי - שינויים תקופתיים ודוריים והשלכותיהם על החינוך

ד"ר נורית דביר - סיפורי חיים ככלי לחקר עולמם של מורים
ד"ר רונית רם-צור - פרקטיקות הוראה ואתגרים מחשבתיים   

13:45 - 12:15

 ד"ר ירון ונסובר - סוגיות מתקדמות בהוראה 
 או

 ד"ר יובל פז - דילמות בהוראה

התמחויות: מדעי הרוח, אמנות ועיצוב, תקשורת 
וקולנוע, ניהול עסקי, ביולוגיה, אנגלית

 ד"ר יובל פז - דילמות בהוראה
 או

 ד"ר ירון ונסובר - סוגיות מתקדמות בהוראה 

התמחויות: מדעי הרוח, אמנות ועיצוב, תקשורת 
וקולנוע, ניהול עסקי, ביולוגיה, אנגלית

ד"ר קובי דביר - סוגיות בהוראת האזרחות

 אדיבה ליברמן - סוגיות בהוראת המתמטיקה

ד"ר רועית דהן - תהליכים קבוצתיים בכיתה14:15 - 15:45
 ד"ר אפרת לוי - אמפתיה בחינוך

 או
ד"ר נגה חרמון - הערכת תוצרי למידה

17:30 - 16:00
 אסטרטגיות למידה בהוראה פרטנית - חלוקה ל 4

ד”ר ורד שומרון,  מאיה מטרסו, 
ליאור סיבוני ואדיבה ליברמן

 ד"ר ניסים אבישר - אישיות המורה בסביבות מגוונות
 ד"ר תמר קטקו - הומור וסאטירה

SEL ד"ר טל שמר אלקיים -  למידה חברתית רגשית

19:15 - 17:45
 ד"ר אפרת לוי - אמפתיה בחינוך

 או
ד"ר נגה חרמון - הערכת תוצרי למידה

 פרופ' נמרוד אלוני - אתיקה, דמוקרטיה וחינוך
 או

ד"ר גיא פינקו - אתיקה, דמוקרטיה וחינוך


