
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מרכז לפיתוח סגלי הוראה  –מרכז פסג"ה אריאל 

 שעות   30השתלמות בית ספרית,  שם מסגרת הפיתוח המקצועי:

 השתלמות בית ספרית : מבוסס מתווהקורס 

 

    רציונל:

  -השתלמות בנושא :  הקסם שבחינוך 

   הקסם שבחינוך""כלים יישומיים למנהיגות, הכלה ויצירת אקלים מיטבי בכיתה עפ"י עקרונות  

 

 אורים" לשםחמ"ד מורים בי"ס יסודי "   :קהל היעד

  :היקף ומבנה הקורס 

 סנכרוני, ייעוצי שכבתי.  -השתלמות משולבת פא"פ, א -שעות  30

של אתגרי ההתנהגות לאתגרים איתם מתמודדים במידה ושנה"ל תיפתח בלמידה מרחוק יותאמו התכנים 

    .המורים בלמידה מרחו ק וההשתלמות והייעוץ הקבוצתי יועברו בזום

  מפגשים  10 מס' מפגשים:

  ראשון :יום הקורס

  17.10 :מועד פתיחה

 רחל טייב :מרצה הקורס

 
 אודות המרצה 

 תודעתית ומרצה ויוצרת התוכנית "הקסם שבחינוך". המרצה :  רחל טייב. מנתחת התנהגות  מטפלת 
 מכללת אורות ישראל,  –בעלת תואר ראשון ב חינוך לגיה"ר 

 מכללת אורות ישראל,  –תואר שני בייעוץ חינוכי 
 מנתחת התנהגות במתי"א שומרון,  

 

 לקבלת גמול  דרישות הפיתוח המקצועי 

   .יש לקחת חלק פעיל בכל חלקי ההשתלמות •

 בזמן אמת( ) נוכחות חובה במפגשים הסינכרוניים

 (מודל -הקורסבאתר  ו/או קבוצתית )עבודה עצמיתסינכרוניות  -וביצוע המשימות ביחידות הא

 השתתפות בפורומים ובקבוצת דיון בסביבת הקורס •
כל משימות הקורס כולל גמול מותנית בהשלמת בהתאם לנהלים החדשים של משרד החינוך , קבלת   •

 )בהתאם להנחיית מנחה הקורס( משימת סיכום

 80%לקבלת גמול יש דרישת השתתפות של  •

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PituachMiktzoie/meyda/Hanchayot/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 טרות מסגרת הפיתוח המקצועי מ

 

 המורים יכירו כלים יישומיים התנהגותיים מתוכנית "הקסם שבחינוך"  

 לשם חיזוק המנהיגות ויכולת ההכלה בכיתה   המורים יישמו עקרונות התנהגותיים

 המורים ייצרו אקלים מיטבי באינטראקציה עם צוות החינוך בכיתה והילדים  

שישמשו אותם המורים ימצאו פתרונות יצירתיים המתבססים על הכללים והעקרונות הנלמדים 
 בהווה ובעתיד לפתרון אתגרים התנהגותיים.   

 

 ראשי פרקים עיקריים 

 

  למידה עדכנית מבוססת מחקרים על עקרונות בניתוח התנהגות

  תכנון, יישום ותיעוד תהליכים התנהגותיים  בכיתה ובמרחבים השונים בביה"ס

  רפלקציה על כל תהליך התנהגותי

  שיתוף ולמידת עמיתים 

ליווי ייעוצי שכבתי/ קבוצתי, הדרכה מותאמת שכבה/ תחום. -פרקטיקה  

 

 רכיבים יישומים 

 . כלים יישומיים להתמודדות ופתרון אתגרי התנהגות איתם מתמודדים המורים

 .תכנון ויישום אישי בכיתה

 .התנהגות למקרים מהשטחדיון בפתרונות יצירתיים מבוססי ניתוח -חקר פרקטיקה 

 ."קבוצה שווה" כלים התנהגותיים לפעילות בשעה פרטנית עם קבוצה מאתגרת

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 בקורס  פירוט המפגשים

 

יום  

 בשבוע

 מקום  נושא  שעות  תאריך 

- סינכרוני/א/פ"אפ)

 סינכרוני/אחר( 

 מרצה 

היכרות ראשונית עם   13.00-15.30 17.10.21 ראשון  1 
תכנית "הקסם  עקרונות 

 . שבחינוך"

שיח על אתגרי התנהגות  

 במרחב החינוכי.   

 רחל טייב  פא"פ

כלים יישומיים להתמודדות  13.00-15.30 7.11.21 ראשון  2 

ופתרון אתגרי התנהגות  

 איתם מתמודדים המורים.  

 רחל טייב  פא"פ

 רחל טייב  פא"פ תכנון ויישום אישי בכיתה.   13.00-15.30 28.11.21 ראשון  3

  –מחוץ לקופסה " "חשיבה  13.00-15.30 1.1.22 ראשון  4

פתרונות יצירתיים לאתגרי 

התנהגות המותאמים לסדר 

 היום והמגבלות בביה"ס. 

 רחל טייב  פא"פ

שיתוף   –למידת עמיתים  13.00-15.30 16.1.22 ראשון  5

באתגרי התנהגות ופתרונות 

בהתאם לאתגרים  

   הסביבתיים.

 רחל טייב  פא"פ

דיון -חקר פרקטיקה  13.00-15.30 30.1.22 ראשון  6

בפתרונות יצירתיים מבוססי 

ניתוח התנהגות למקרים  

 מהשטח 

ליווי ייעוצי  

 בביה"ס 

 רחל טייב 

דיון -חקר פרקטיקה  13.00-15.30 13.2.22 ראשון  7

בפתרונות יצירתיים מבוססי 

ליווי ייעוצי  

 בביה"ס 

 רחל טייב 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ניתוח התנהגות למקרים  

 מהשטח 

"קבוצה שווה" כלים   13.00-15.30 6.3.22 ראשון  8

התנהגותיים לפעילות בשעה  

 פרטנית עם קבוצה מאתגרת. 

 רחל טייב  סנכרוני -א

"קבוצה שווה" כלים   13.00-15.30 20.3.22 ראשון  9

התנהגותיים לפעילות בשעה  

 פרטנית עם קבוצה מאתגרת. 

 רחל טייב  סנכרוני -א

מפגש מסכם משוב  -סיום 13.00-15.30 15.5.22 ראשון  10

 ורפלקציה   

 רחל טייב  פא"פ

 

 הקורס  תמטל

 כל מורה יתכנן תהליך התערבות מול אתגר התנהגותי,

 , ילמד ויישם כלים יצירתיים נוספים להתמודדות יתעד את התהליך בפועל

 למידת עמיתים בקבוצה בנוגע לאתגר.וישתף ב

 . היישום והרפלקציה על ההתערבות, היישום מטלת הסיום תרכז את תהליך

 

 דרכי הערכה 

 1/11/21מועד הגשה:  נק'   5אחוז הציון:   תצפית ראשונית בכתה  .1

 28/11/21מועד הגשה:  נק'  5אחוז הציון:    תצפית מבוססת כלים לניתוח התנהגות  .2

 15/12/21מועד הגשה:  נק'  20אחוז הציון:    תכנון מטרה התנהגותית וכתיבת תכנית ראשונית .3

 10/1/22מועד הגשה:  נק'  10אחוז הציון:    התמודדות יצירתית עם אתגר התנהגותי  .4

 24/1/22מועד הגשה:  נק'  10אחוז הציון:   תהליך רפלקטיבי על התמודדות עם אתגר התנהגותי .5

 7/2/22מועד הגשה:   נק' 10אחוז הציון:   דיווח ליווי אישי  .6

 28/2/22מועד הגשה:  נק'  10אחוז הציון:   דיווח ליווי אישי  .7

 20/3/22מועד הגשה:   נק' 10אחוז הציון:    תכנון פעילות לשעה פרטנית בקבוצה מאתגרת .8

 30/4/22מועד הגשה:  נק'  20אחוז הציון:   תיעוד תהליך התערבות בכתה ורפלקציה  .9

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 וגרפיהיביליב
 
  ).2002אלדר, א.  ניתוח יישומי של התנהגות, עקרונות והליכים. הוצאת"  ניתוח התנהגות" ישראל(   

אלדר, א. למידה דרך תנועה , חיבור בין חינוך גופני וניתוח יישומי של התנהגות . מעלות הוצאת ספרים( 
2007  . ( 

 אנחנו, סיפורים ופעילויות להעצמה רגשית וחברתית של ילדים. הוצאת ספרים אמציה.  -אתה-וולמר, ל. אני 

צבי, מ אוטיזם, טיפול באמצעות ניתוח התנהגות, ספר הדרכה לתכנון וביצוע תכניות טיפול   –בן 
 ) .  2009התנהגותיות לילדים בספקטרום האוטיסטי, הוצאת ספרים "אח" בע"מ( ,

 יעקובזון, י,מ. אל תחטאו בילד, מחשבת החינוך התורתי (תשע"א.)  

 )   2002אלימה, מודן הוצ' לאור(, עומר, ח. המאבק באלימות ילדים, התנגדות לא

 ) .  2008ד"ר פלוטניק, ר.  לגדול אחרת( , 

  
 
 

 וובילוגרפיה 
  משרד החינוך – המרחב הפדגוגי

 משרד החינוך  –תיק תוכניות הלימודים 
 משרד החינוך  –איכותית הוראה לפרקטיקות 

 
 
 
 
 
 

  

https://pop.education.gov.il/
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Pages/hp.aspx
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/

