
 

 

 

 

 

 הזמנה להשתלמות מוכרת לגמול לתכנית לימודים "תחבורה חכמה ובת קיימא"

 

בשנת הלימודים תכנית הלימודים החדשה "תחבורה חכמה ובת קיימא" פתיחתה של קראת ל

 לגמול.שעות לצורך הכשרת המורים. ההשתלמות מוכרת  30, תתקיים השתלמות בת תש"פ

 

תחילת יולי, מפגשים וירטואליים ותתקיים ב 3-ו פיזיים מפגשים 3ההשתלמות תתפרש על פני 

 .למעט המפגש הראשון

ובו נבקר בתערוכה בינ"ל לאחר יום העבודה,  ,בתל אביב ביוני 11-המפגש הראשון יתקיים ב

אפים העכשוויים ביותר בארץ בתחום -המתקיימת מדי שנה אשר מציגה את הפיתוחים והסטארט

יתקיים  האחרוןהמפגש  יתחיל בסיור והרצאה בחברת מובילאיי. מפגש נוסףהתחבורה החכמה. 

ל המפגשים כיתקיימו  למעט המפגש הראשוןבבי"ס פורטר ללימודי סביבה באוניברסיטת תל אביב. 

 לאחר סיום שנת הלימודים.  

אלא מאפשרים קיום המפגש כל אחד  ,שלושת המפגשים הווירטואליים אינם דורשים הגעה שלכם

 . מחשבו האישימ

 

במהלך ההשתלמות ייחשפו המורים לתכני התכנית, למתודות ההוראה המגוונות, לאופן העברת 

 הנדרשים להעברת התכנית בבית הספר. התכנית בפועל וכן יקבלו את כל הדגשים והחומרים

 מורה שלא יעבור את ההכשרה הנדרשת לא יוכל להעביר את התכנית.

 סילבוס ההשתלמות מצורף בסוף המסמך. חלק מתכני ההשתלמות עשויים עדיין להשתנות.

 

 הנחיות להרשמה:

  .ןפסג"ה קרית מוצקימרכז ההרשמה להשתלמות נעשית דרך 

 tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/index.asp?codeclient=2181-https://pisga.tikיש להיכנס לקישור:  .1

 "תהליכי למידה בחינוך העל יסודי" -להיכנס ל .2

 358, מס' ההשתלמות חכמה ומקיימת"תחבורה  –קיימות לבחור בהשתלמות " .3

 ₪. 15 –למלא את הפרטים בתהליך ההרשמה. עלות ההשתתפות  .4

 

 לפרטים ושאלות בנוגע להשתלמות ולתכנית הלימודים, מוזמנים לצור קשר:

 dotan@reshet-yeruka.net,   053-2856658דותן יושע,   הרשת הירוקה,   

 

 

 

https://pisga.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/index.asp?codeclient=2181


 

 

 

 שינויים(:ההשתלמות )ייתכנו סילבוס 

 

 שם המרצה נושאי הלימוד יום תאריך
 

שעת 
 התחלה

שעת 
 סיום

מספר 
 שעות

 סוג מפגש
)הרצאה, 
סדנא, 

מתוקשב 
 וכו'(

טכנולוגיה ופתרונות  ג' 11.6.19

סיור  –תחבורת העתיד 

בתערוכת אקומושן, תל 

 אביב

 דותן יושע 

 

 סיור 5 18:30 14:00

במובילאיי, ביקור והרצאה  א' 30.6.19
 ירושלים.

טכנולוגיה  -יום מרוכז 
ופתרונות תחבורת העתיד 

וחיבור לפדגוגיה ולתכני 
 התכנית

 מובילאיי
 עדותן יוש

 יעל ברקי גטניו 

הרצאה,  8 16:30 9:30

 סדנה

הנעה  –מפגש וירטואלי  ב' 1.7.19
 חשמלית ותחבורה שיתופית

 מתוקשב 3 16:45 14:30 דותן יושע    

השלכות  –מפגש וירטואלי  ג' 2.7.19
סביבתיות של תחבורה 

 מבוססת נפט

 מתוקשב 3 11:15 9:00 דותן יושע    

עיר  ,על תחבורה חכמה ד' 3.7.19
בי"ס  – חכמה וקיימות

 פורטר ת"א
אתגרי התחבורה היום 

 ומחר
פדגוגיה ומתודות להעברת 

 התכנית

 אורלי רונן     
 תמר קינן    
 דותן יושע   

הרצאה,  8 16:30 9:30

 סדנה

כלים  -מפגש וירטואלי  ב' 7.7.19
להעברת התכנית  -ודגשים 

 בפועל

 מתוקשב 3 11:15 9:00 רוני זהבי     

  30 סה"כ

     


