
 ?מה מקבלים  ותת סל  סל התמקדות התוכנית  מטרות התוכנית  תוכנית  מספר

 בארי 865

מי מורשת קידום תחו 

ותרבות  חברה ורוח,

יהודית ישראלית בבית  

 הספר 

הכשרת מורים בתחומי  

,  ה ורוחמורשת, חבר

למידה רב תחומית ותרבות  

 יהודית ישראלית 

 מנהיגות חינוכית 

 פיתוח מקצועי 

השתלמות  

 בית ספרית  

רכז  ליווי פדגוגי של 

המח"ר וצוותי הוראה  

. טיפוח מגמות  והנהלה

בחטיבה העליונה והדרכת  

 מובילי המגמה 

 מענים פדגוגיים 

מיומנויות למידה  

 והוראה 

בשני תתי  

הסלים יינתן  

ליווי מלא  

בהתאמה  

לצרכי בית  

  –עיסוק זהותי בבית הספר  הספר 

 טקסים ובתי מדרש 

 חינוך חברתי ערכי 

חברתיים מענים  

 ערכיים וקהילתיים 

9407 
פיתוח יוזמה  

 חינוכית 

פיתוח יוזמות חינוכיות  

מורשת  וקידום תחומי 

ותרבות  חברה ורוח,

ישראלית בבית  -יהודית

 הספר 

ליווי צוות ההוראה בפיתוח  

יוזמות חינוכיות בית  

ספריות עם דגש על יוזמות  

תחומיות במקצועות -רב

  מורשת חברה ורוח,

 ישראלית -ובתרבות יהודית

 מנהיגות חינוכית 

 פיתוח מקצועי 

השתלמות  

 בית ספרית 

 מענים פדגוגיים 

מיומנויות למידה  

 והוראה 

בשני תתי  

הסלים יינתן  

ליווי מלא  

בהתאמה  

לצרכי בית  

 הספר 

 חינוך חברתי ערכי 

מענים חברתיים 

 ערכיים וקהילתיים 

9406 
פעילות לסגל 

ההוראה בבית  

 הספר 

העשרה לכלל צוות בית  

הספר בתחומי מורשת 

 חברה ורוח. 

הרצאות, בתי מדרש  

וסיורים לכלל חדר המורים  

 ולצוותים המקצועיים 

 מנהיגות חינוכית 

 פיתוח מקצועי 

השתלמות  

לכלל צוות  

 בית הספר

 חינוך חברתי ערכי 

מענים חברתיים 

 ערכיים וקהילתיים 

ליווי מלא  

בהתאמה  

לצרכי בית  

 הספר 

 מן הבארות  10543

עיסוק בחיים משותפים 

ליהודים וערבים, לימוד  

מקורות הדתות,  

דמוקרטיה וקבלת  

 . האחר

הכשרת מורים לעיסוק  

בתחומי החיים המשותפים  

)חלק מההכשרות בשיתוף  

 בתי ספר יהודים וערבים( 

 מנהיגות חינוכית 

 פיתוח מקצועי 

השתלמות  

 בית ספרית 

קידום תחומי מורשת, 

ומקרא  אזרחות היסטוריה 

דרך מפגש עם ארונות 

הספרים של התרבויות  

 השונות

 מענים פדגוגיים 

 תחומי המח"ר 

בשלושת תתי  

הסלים יינתן  

ליווי מלא  

בהתאמה  

לצרכי בית  

הספר.  

התוכנית  

מותנית  

בהשתתפות 

המורים  

 בהשתלמות 

חינוך לדמוקרטיה  

 וסובלנות

 חינוך חברתי ערכי 

פעילות העשרה  

 ותרבות 

 לחיים משותפים חינוך 
 חינוך חברתי ערכי 

 חיים בשותפות

14052 
התכנסות  

 ליום השואה 

יצירת חוויית זיכרון  

משמעותית תחת  

הכותרת "האחריות  

לזכור   –לזכור 

 באחריות" 

הכשרת מורים להעברת  

 . "ההתכנסות" 

 מנהיגות חינוכית 

הנחיית   פיתוח מקצועי 

מורים וליווי  

 "ההתכנסות" 

 בבית הספר 
ליווי צוות פדגוגי בהטמעת  

בקהילת בית   "ההתכנסות" 

 ר. הספ

 חינוך חברתי ערכי 

מענים חברתיים 

 ערכיים וקהילתיים 

 


