מרכז פסג"ה אזורי -עכו
לטיפוח מנהיגות חינוכית

השתלמויות תשע"ז
6102–6102

למידע והרשמה:
טל' 10-7708122
Hishtalmuyot@gfh.org.il

לייעוץ:
ציפי נוה ,מנהלת מחלקת השתלמויות
snavgm@gmail.com

בית לוחמי הגטאות ,ד"נ גליל מערבי60661 ,
טל'  10-7708181פקס10-7708102 :
www.gfh.org.il https://www.facebook.com/beitlh

השתלמויות שנתיות -חדשות

השתלמויות מקוונות -חדשות

נובמבר  – 6102יוני 6102

נלמדות דרך אתר הקורס

"אחרי המלחמה – מי בכלל יהיה לו כוח"...

לא רק אנה פרנק

התמודדות וחיים לאחר השואה בראי הקולנוע

יומנים כמקור היסטורי לתקופת השואה

קורס שנתי (אחת לשבועיים) נובמבר-יוני
 21שעות ,יום ב',61:11-02:11 ,
מרכזים :ציפי נוה ,חיים מגירה

סמסטר א' נובמבר-ינואר
 21שעות ,השתלמות מקוונת
מרכזת :ד"ר אפרת קנטור

לאחר המלחמה ,עם היוודע גודל האבדן האישי ,המשפחתי
והלאומי ,נדרשו השורדים למצוא תעצומות נפש וכוחות
להתמודד עם החיים שאחרי השואה.
איך מוצאים כוחות לבנות חיים מחדש?
בהשתלמות נבחן את התמודדות שורדי השואה עם החיים
שאחרי ועם החברה בישראל; נבחן את חלקם ותרומתם
בעיצוב הזהות הישראלית והשפעתם על בני דור ההמשך,
וכיצד כל זה משתקף בראי הקולנוע הישראלי.
ההשתלמות "דור שני מדבר וזוכר" כלולה בתוכה

יומנים עשויים לשקף שאיפות שונות :רצון לתעד מציאות,
צורך לפרוק רגשות ,וידוי אישי ,הרהורים ורצון להשאיר
זיכרון.
יומנים הם טקסט אינטימי .האם מותר לחשוף אותם לקהל
הרחב ללא הסכמת הכותבים שנספו בשואה?
בהשתלמות נכיר יומני גברים ונשים שנכתבו בתקופת
השואה ,נבחן את שניתן ללמוד מהם על המציאות שאיתה
התמודדו ואת חלקם ותרומתם להבנת תקופה זו.

למידע :ציפי נוהsnavgm@gmail.com ,

דור שני מדבר וזוכר
סדרת מפגשים עם יוצרים בני הדור השני
 0מפגשים( ,אחת לחודש) נובמבר-מרץ
 61שעות ,יום ב'60:11-02:11 ,
מרכזת :ציפי נוה
למרות שבני הדור השני לא חוו את מאורעות השואה ,רבים
מהם הפנימו את השפעותיהם דרך הוריהם ,וברבות הימים
הפכו אלו למרכיב מרכזי בזהותם ,עמו היה להם צורך עצום
להתמודד.
בהשתלמות נפגוש יוצרים שבחרו להתמודד כל אחד בדרכו
עם חוויות ילדותם כבני הדור השני .במפגשים יספרו על
זיכרונות מבית הוריהם ,וכיצד אלו השתקפו ביצירתם,
בעשייתם ובאופן ההנצחה שבחרו .ניפגש עם :נאוה סמל,
מישל קישקה ,רפי קישון ,שמואל וילוז'ני (*ייתכנו שינויים).
כל מפגש כולל הרצאה  /סרט ושיחה עם יוצר בן הדור
השני.
*המפגשים הם חלק מההשתלמות "אחרי המלחמה"
למידע :ציפי נוהsnavgm@gmail.com ,

"מעבר למראות ומבעד לזמן"
מבט ושיח קולנועי על אירועי השואה

למידע :אפרת קנטור ,טל' 10-2208267
kantormaitar1@012.net.il

סלוניקי שלי
קהילות דרום אירופה והבלקן בשואה
סמסטר ב' פברואר-יוני
 21שעות ,השתלמות מקוונת
מרכזת :ד"ר אפרת קנטור
קהילות הבלקן קרובות גאוגרפית למדינת ישראל ,אך
הורחקו מהזיכרון הלאומי .אלו חיים התקיימו בפסיפס אתני
מגוון זה ומדוע איננו מכירים אותו?
ההשתלמות תבקש לקרב מבט אל הקולאז' המרתק של
דרום אירופה בשואה – קהילות יהודי הבלקן ודרום אירופה.
נדון בסוגיות הקשורות בהישרדות ,בניסיונות הצלה ובמשא
ומתן עם הנאצים בתקופת שואה ומלחמה .נביא דוגמאות
מארצות שונות בבלקן וננסה להפוך את המרחב הנשכח
למוכר.
למידע :אפרת קנטור ,טל' 10-2208267
kantormaitar1@012.net.il

בין אנטישמיות לגזענות
אנטישמיות וגזענות – בין עבר להווה?

קורס שנתי (בשיתוף "יד ושם") נובמבר-יוני
 21/31שעות ,יום ג'( ,60:11-02:11 ,אחת לשבועיים)
מרכזות :מרימי שניאור ,רחל וולקנפלד

קורס שנתי נובמבר – יוני
 21שעות ,השתלמות מקוונת
מרכזת :ד"ר נגה וולף

המאה ה 12-וחקר השואה המתפתח מאפשרים לאנשי
הקולנוע התבוננות רטרוספקטיבית על מאורעות השואה.
העשייה הקולנועית העוסקת בשואה חושפת רבדים שונים
של התמודדות אנושית .בהשתלמות נקרין יצירות קולנועיות
שונות – סרטים עלילתיים ,דוקומנטאריים ,סרטים חדשים
וישנים ,המנסים להתמודד עם נושאים מרכזיים הקשורים
בשואה .העיסוק ילווה בהרחבת הידע ההיסטורי לצד בחינת
כלים חינוכיים ,תוך התבוננות בסוגיות המאתגרות אותנו
כאנשי חינוך .כל מפגש כולל הרצאה לצד סרט באורך מלא
 01מפגשים  +יום עיון ב"יד ושם" ביולי 6102

בחברה הישראלית רווחת הדעה כי האנטישמיות שרירה
ומתחזקת גלובאלית .האם האנטישמיות היא תופעה נצחית
בלתי תלויה ,המעוגנת בנטיותיהם של אנשים רגילים ,או
תופעה הקשורה בקונטקסט היסטורי ,פוליטי ורעיוני?
בהשתלמות נבחן את שורשי התופעה בעבר ובהווה .נדון
בטענותיהן של דמויות המזוהות כאנטישמיות ,ננסה לבדוק
את הקשר בין אנטישמיות לגזענות .ננסה לברר מהי תפיסת
העולם המונחת ביסוד שתי התופעות וכן להעריך את נוכחותן
בהווה.

למידע :מרימי שניאורmiry2or@gmail.com ,
רחל וולקנפלדvolken@012.net.il ,

למידע :נגה וולף ,טל' 106-0677063
nwolff@netvision.net.il

השתלמויות למחנכי הגיל הצעיר
גני חובה ,בתי"ס יסודיים וחט"ב
מוכר ל"אופק חדש"

ילדות ונעורים בצל השואה
פרוייקטים חינוכיים בנושא השואה
למורים בביה"ס היסודי ובחטה"ב
 31שעות ,יום ב' (אחת לשבועיים)07:11-02:31 ,
דצמבר-יוני
מרכזת :ד"ר מיכל סדן
כיצד נכון לחשוף ילדים ונוער לנושא השואה?
המפגש של תלמידים צעירים ובני נוער עם נושא השואה מעלה
שאלות ומעורר דילמות חינוכיות וערכיות.
בהשתלמות אנו מציעים תפיסה חינוכית חדשנית המבוססת על
תהליכי חקר ,תוך חשיפה לידע ,לחומרים חינוכיים ולנושאים
להוראת השואה ,בהתאמה ליכולותיהם הרגשיות והקוגניטיביות
של הילדים .הלמידה תכלול התנסות רב תחומית :ספרות ילדים,
אמנות ,מוזיקה וזמר ,תאטרון ,דרמה ,וקולנוע ,בסביבת הלמידה
הייחודית שמזמן מוזאון 'יד לילד'.
לכל משתתף או צוות מבית ספר תינתן הזדמנות לפתח פרויקט
ייחודי וליישם אותו במסגרת מוזאון "יד לילד" או בפעילות בבית
הספר.
למידע :ד"ר מיכל סדןMichal@gfh.org.il ,

קורצ'אק וזכויות הילד
חינוך לזכויות הילד ברוח קורצ'אק
במבחן השואה ולאור לקחיה
 31שעות ,יום ג' (אחת לשבועיים)07:11-02:31 ,
דצמבר-יוני
מרכזת :ד"ר מיכל סדן
קורצ'אק נודע בראייתו המיוחדת את נפש הילד וכמחנך פורץ
דרך .תפיסתו מהווה נקודת מפתח להתפתחות גישה חינוכית-
הומניסטית שבמרכזה הילד וזכויותיו כאדם .פועלו ורעיונותיו
החינוכיים הועמדו למבחן בימים הקשים של תקופת המלחמה
והשואה.
בהשתלמות נכיר את תפיסתו כמחנך ואת גישתו לזכויות הילד,
ונדון כיצד עמדו אלו במבחן בתקופת השואה והאם הם רלוונטיות
לתקופתנו .נעלה סוגיות חינוכיות העוסקות בלמידה של זכויות
ילדים בהלימה לגישתו של קורצ'אק ולאמנת זכויות הילד
הבינלאומית ,וננסה לבנות קהילת עמיתים לומדת ברוח קורצ'אק,
שתהווה בסיס להמשך ההכשרה בנושא.

מידע כללי ונוהלי הרשמה לשנת
תשע"ז ()6102-6102
מבחר השתלמויות לאנשי חינוך ולכל
המתעניינים.
ההשתלמויות כוללות :הרצאות ,דיונים,
סדנאות ,צפייה בסרטים ,טקסטים ,ביקור
בתערוכות המוזאון ומפגש עם חוקרים,
ניצולים ויוצרים.

הרשמה ותשלום:
כדי להבטיח מקום בהשתלמות יש להירשם
במרכז ההרשמה ולמסור את פרטי כרטיס
האשראי .החיוב על ההשתלמות יבוצע בתקופה
שבין יום מסירת פרטי הכרטיס לשבועיים מיום
פתיחת ההשתלמות.

ביטול ההרשמה:
במקרה של ביטול ההשתתפות בהשתלמות
*יחויב המשתלם בדמי הרשמה בסך .₪ 04
*בביטול עד שבועיים ( 20יום) לפני פתיחת
ההשתלמות ניתן לקבל החזר כספי מלא ,למעט
דמי הרשמה וטיפול בסך .₪ 04
* הפתיחה מותנית במספר הנרשמים .אם לא
תיפתח ההשתלמות יינתן החזר כספי מלא.

עלויות:

(אין כפל הנחות)

השתלמות של  84שעות ₪ 004 -
השתלמות מקוונת ₪ 044 -
מפגש חד-פעמי ₪ 84 -
 14%הנחה לחברי ארגון המורים.
 14%הנחה על הרשמה להשתלמות שנייה.
 24%הנחה נוספים יינתנו בעת הרשמה לשתי
השתלמויות בו זמנית לחברי הסתדרות המורים
 /אזרחים ותיקים.
*  ₪ 20עבור דמי טיפול והרשמה למרכז
פסג"ה.

למידע :ד"ר מיכל סדןMichal@gfh.org.il ,

הרשמה להשתלמויות המקוונות:

השתלמויות מורים מלווים לפולין

כל הפרטים באתר משה"ח בענן החינוכי
בקישור הבא:

במנהל חברה ונוער צפון
למידע והרשמה:
טל'40-4628180 :
דוא"לhagitab@education.gov.il :

https://lgn.edu.gov.il/nidp/saml2
/sso?id=164&sid=0&option=cre
dential&sid=0
מוקד תמיכה בססמאות בטל'13-7678888 :

מרכז פסג"ה אזורי -עכו
לטיפוח מנהיגות חינוכית

השתלמויות תשע"ז ()6102–6102
ההשתלמויות מיועדות לאנשי חינוך ולקהל הרחב
מרבית ההשתלמויות מתקיימות בין השעות 61:11-02:11
*לאור הרחבת הגמישות בין הרפורמות ניתן למורים בעוז לתמורה ללמוד בהשתלמויות של אופק חדש ולהיפך.

נושא

היקף

"אחרי המלחמה – מי בכלל יהיה לו כוח"...

התמודדות וחיים לאחר השואה
בראי הקולנוע

 21ש'

*השתלמות "דור שני מדבר וזוכר" כלולה בתוכה
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מרכזים :ציפי נוה ,חיים מגירה

דור שני מדבר וזוכר
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מרכזת :ציפי נוה

"מעבר למראות ומבעד לזמן"
מבט ושיח קולנועי על אירועי השואה
בשיתוף "יד ושם"

31/21
ש'

מרכזות :מרימי שניאור ורחל וולקנפלד

לא רק אנה פרנק
יומנים כמקור היסטורי לתקופת השואה

 21ש'

מרכזת :ד"ר אפרת קנטור

מקוונות

סלוניקי שלי
קהילות דרום אירופה בתקופת השואה

 21ש'

מרכזת :ד"ר אפרת קנטור

בין אנטישמיות לגזענות
אנטישמיות וגזענות – בין עבר להווה?

 21ש'

מרכזת :ד"ר נגה וולף

אופק חדש

ילדות ונעורים בצל השואה
פרויקטים חינוכיים בנושא השואה

 31ש'

מרכזת :ד"ר מיכל סדן

קורצ'אק וזכויות הילד
מחנכים ברוח קורצ'אק
מרכזת :ד"ר מיכל סדן

פולין

קורס מורים מלווים לפולין
מרכז :ירון צור

60/00/02

67/00/02

62/01/02

16/16/02

17/00/02

07/06/02

61/06/02

יעודכן
בהמשך

₪ 601

₪ 001

₪ 011

₪ 011

₪ 011
במימון
פסג"ה
עכו
במימון
פסג"ה
עכו
במימון
פסג"ה
עכו

למרכז מידע והרשמה :טל' 10-7708122
Hishtalmuyot@gfh.org.il
www.gfh.org.il https://www.facebook.com/beitlh

