
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מרכז לפיתוח סגלי הוראה  –מרכז פסג"ה אריאל 

 אשכול גננות -, הגן העתידילמידה רגשית חברתית בדגש על עבודת צוות-SEL שם מסגרת הפיתוח המקצועי:

 3699: מבוסס מתווהקורס 

 

   רציונל: 

המרחב האשכולי מהווה קבוצת למידה ושייכות לגננות אשר לומדות יחד וחולקות ידע, לבטים וחשיבה משותפת 

 לקידום ההוראה בגני הילדים

 

 גננות אשכול   :קהל היעד

  שעות למידה סינכרונית ואסנכרונית   30 :היקף ומבנה הקורס 

  10 :מס' מפגשים

  ראשון  :יום הקורס

  1/9/21 :מועד פתיחה

 מיכל חנה ריינוס מרצה הקורס:

 

 לקבלת גמול  דרישות הפיתוח המקצועי 

ביצוע   במפגשים הסינכרונייםו  במפגשים פנים אל פנים .יש לקחת חלק פעיל בכל חלקי ההשתלמות •

 . סינכרוניות -המשימות ביחידות הא

 .השתתפות בפורומים ובקבוצת דיון בסביבת הקורס •

 של משרד החינוך , קבלת גמול מותנית בהשלמת כל משימות הקורס כולל משימת סיכום החדשיםבהתאם לנהלים  

 )בהתאם להנחיית מנחה הקורס(

 . %80ל יש דרישת השתתפות של לקבלת גמו •

 

 מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי 

,    לגבש ולחזק את תפיסת הזהות הקהילתית של גננות האשכול, לגבש את קבוצת הגננות וליצור קבוצת שייכות •

 . בהתאם לתפיסת הגן העתידי 

 . לפתח מעגלי שיח והיוועצות ולקדם למידת עמיתים בצוותי הגנים במרחב האשכולי  •

 . קהילה הסובבת את אשכול הגנים ולקדם יוזמות חינוכיות במרחבצוות והשותפויות עם הלקדם   •

 sel – לקדם את הלמידה הרגשית חברתית בגנים  •

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 (מסגרת הפיתוח המקצועי)הנושאים המרכזיים בהן תעסוק  ראשי פרקים עיקריים

 והדגשים אסטרטגיים של האגף.   עפ"י יעדי החמ"ד, ניהול תהליכי ידע פדגוגיים  •

 . העמקת הידע בתפיסת הגן העתידי כחלק מתהליכי למידה באשכול •

 . היכרות עם מודלים חדשניים ותפיסות עדכניות בפרקטיקות הוראה לגיל הרך  •

 sel - ה – העמקת הידע בלמידה רגשית חברתית  •

 

 רכיבים יישומים 

 דיון בסוגיות שונות בחדרי זום ובמפגשים פרונטליים  •

 מצגות וסרטונים  •

 ותף לצוות הגן ולקבוצה יצירת תוצר מש •

 פירוט המפגשים 

 מפגש ראשון

  1.9.21 תאריך מפגש:  •

 סנכרוני  :ההוראה  מסגרת  •

 הרצאה  דרכי למידה במפגש:  •

       15:00-17:30 : זמן למידה •

 3 סך שעות:  •

 מיכל בוטבול+ קבט הרשות  שם המרצה:  •

 למידה במרחבי חיים ברוח תפיסת הגן העתידי, ביטחון ובטיחות   נהלים,:  פיקוחמפגש  נושאים במפגש:  •

 
 

 שנימפגש 

  3.10.21 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני  - סינכרוני וא   :ההוראה  מסגרת  •

   הרצאה וסדנה דרכי למידה במפגש:  •

       16.30-19.00 : זמן למידה •

 3 סך שעות:  •

 מיכל בוטבול דר'  שם המרצה:  •

 יעדי החמ"ד ברוח הגן העתידי מפגש פיקוח :  נושאים במפגש:  •

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 שלישימפגש 

  17.10.21 תאריך מפגש:  •

 סנכרוני - סנכרוני וא   :ההוראה  מסגרת  •

 ק ח הרצאה , דיון, מש דרכי למידה במפגש:  •

       15:00-17:30 : זמן למידה •

 3 סך שעות:  •

 רחל מלכא+ מיכל ריינוס  שם המרצה:  •

 כלים בעבודה לפי הגן העתידי ויעדי החמד, פיתוח שיח רגשי חברתי באשכול - הפיוט  נושאים במפגש:  •

 .טקסט להזנת כאן  הקש  או לחץ •

 רביעי פגש מ

  19.12.21 תאריך מפגש:  •

 ואסינכרוני  סינכרוני   :ההוראה  מסגרת  •

 הרצאה, דיון, משחק  דרכי למידה במפגש:  •

       15:00-17:30 : זמן למידה •

 3 סך שעות:  •

 רחל מלכא+ מיכל ריינוס  שם המרצה:  •

 כלים בעבודה לפי הגן העתידי ויעדי החמד, פיתוח שיח רגשי חברתי ולמידת עמיתים באשכול  -הפיוט  נושאים במפגש:  •

 

 חמישימפגש 

  23.1.22 תאריך מפגש:  •

 סנכרוני ואסנכרוני  :ההוראה  מסגרת  •

 הרצאה , דיון,  למידה במפגש: דרכי   •

       15:00-17:30 : זמן למידה •

 3 סך שעות:  •

 אורית לרר  שם המרצה:  •

 למידה רגשית חברתית בעבודת צוות  SEL נושאים במפגש:  •

 

 שישימפגש 

  13.2.22 תאריך מפגש:  •

 סנכרוני ואסנכרוני    :ההוראה  מסגרת  •

 הרצאה , דיון  דרכי למידה במפגש:  •

       15:00-17:30 : למידהזמן  •

 3 סך שעות:  •

 אורית לרר  שם המרצה:  •

 למידה רגשית חברתית בעבודת צוות  SEL נושאים במפגש:  •

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 שביעימפגש 

 27.2.22 תאריך מפגש:  •

 סנכרוני   :ההוראה  מסגרת  •

 גן בריאות ולמידת עמיתים  דרכי למידה במפגש:  •

       15:00-17:30 : זמן למידה •

 3 שעות: סך   •

   שם המרצה:  •

 למידת עמיתי ובריאות בגן ברוח החמ"ד והגן העתידי  נושאים במפגש:  •

 

 מפגש שמיני

 6.3.22 תאריך מפגש:  •

 גננות וסייעות   מפגש אשכול :ההוראה  מסגרת  •

 הרצאה דיון   דרכי למידה במפגש:  •

       16:30-19:00  : זמן למידה •

 3 סך שעות:  •

 סיינהיצחק  שם המרצה:  •

 עבודת צוות מפגש משותף סייעות וגננות   -sel נושאים במפגש:  •

 

 תשיעיפגש מ

  20.3.22 תאריך מפגש:  •

 גננות וסייעות   מפגש אשכול :ההוראה  מסגרת  •

 הרצאה דיון  דרכי למידה במפגש:  •

       16:30-19:00 : זמן למידה •

 3 סך שעות:  •

 יצחק סיינה שם המרצה:  •

 עבודת צוות מפגש משותף סייעות גננות  -sel נושאים במפגש:  •

 

 עשירי מפגש 

  12.6.22 תאריך מפגש:  •

 מפגש פיקוח :ההוראה  מסגרת  •

 הרצאה דיון  דרכי למידה במפגש:  •

       16:30-19:00 : זמן למידה •

 3 סך שעות:  •

 מיכל בוטבול דר'  שם המרצה:  •

 יעדי החמ"ד ברוח הגן העתידי  שנה   סיכום–מפגש פיקוח  נושאים במפגש:  •

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מטלה הקורס 

 הגן העתידי.  -  הורים ילדים( למידה רגשית חברתית בדגש על יחסים בוני חוסן )צוות,  –SEL    :ראשוןחלק 

 אופציות לבחירה:  3לפניכם  . א

במרחבי חיים, קהילתיות או יצירתיות  מיזם בראי יעדי הגן העתידי בדגש על ביטוי אישי, למידה כתיבה על   .1

 ויצרנות. 

צוות גן בונה חוסן לילדים לצוות להורים   - בראי הגן העתידי -  sel –  -עם צוות הגןכתיבת מערך למפגש/ מפגשים  .2

   ולקהילה כולה.

 למידה רגשית חברתית.  -    sel –עם הילדים  מפגשים/כתיבת מערך למפגש .3

 למידת עמיתים  -משימה -אחד על אחד . ב

 שם הגננת המארחת: ______________  •

 שם הגננת המתארחת: ______________ 

משהו שלא ידעתי ולמדתי:  

 ________________________________________________________________________________ 

ישן שהתחדש לי:  

 _______________________________________________________________________ _________ 

חידשתי בגן בעקבות  

 _______________________________ הביקור:__________________________________________ 

 . וכתבי למה בחרת בתמונה זו  צלמי תמונה אחת המדברת למידה בגן בו ביקרת •

 

 : רפלקציה  שני חלק 

 בראיה לאחור בחנו את התהליך שעברתם לאורך הקורס תוך התייחסות לנקודות הבאות: 
 א. ציפיות עימם הגעתי לקורס.

 ב. תיאור תהליך הלמידה ההיברידי   )יתרונות, חסרונות, קשיים(. 

 ג. ידע חדש שרכשתי במסגרת הקורס. 

 ד. הצלחות וקשיים לאורך הקורס. 

 קורס.ה. התנסות ויישום בשטח של תכני ה

 ו. בראיה לאחור האם הקורס עמד בציפיותיי. 

 ז. תרומתו של הקורס לפיתוח המקצועי שלי. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 דרכי הערכה 

 12.6.22מועד הגשה:  70%אחוז הציון:    והגן העתידי SELכתיבת מערך פעילות לפי עקרונות ה  .1

 20.2.22מועד הגשה:  10%אחוז הציון:  למידת עמיתים -אחד על אחד .2

 12.6.22מועד הגשה   20% -רפלקציה אחוז הציון .3

 ילוגרפיהיבב

 

(  2019) להיות אני, להשתייך ולשנות עולם   –הגן העתידי  אלקובי פינוס. ד, ג'ראד. מ, תורג'מן. מ,  .1

 9-19גן עמ'    –עלון דע 

 משרד החינוך    –היוועצות בקבוצה גאי, א. שמר,א. –בר .2

  –אתר השירות הפסיכולוגי ייעוצי   –שפ"ינט   מודל להנחיית דיון רגשי בקבוצות לימוד ברק, ח.  .3

 משרד החינוך. 

התמודדות עם מצבי לחץ בעיתות חירום בגן     )3200) גולדהירש, א', דשבסקי, ע' ועזריה, ש'    .4

  –הוצ' משרד החינוך   ,מדריך לפסיכולוגים וליועצים להטמעת הערכה לגננת ולצוות הגן -  הילדים

 אגף שירות פסיכולוגי יעוצי ואגף לחינוך קדם יסודי 

 ברנקו וייס  –פרוטוקול היוועצות   .5

,  ייעוצי הפסיכולוגי  השירות  הוצאת ,מתמשך מתח   של בימים ערכתי ומ   אישי חוסן - יטון "שפ .6

 . 2004  נובמבר,  ה"תשס  חשוון

 היום שאחרי   –( למידה מרחוק עבודה בימי קורונה 2020צדוק,א,) .7

 (. ארגון ועבודת צוות במוסדות חינוך. הוצאת שוקן 1990) שרן, ש' ושחר, ח' .8

(. עבודת צוות )בקרב ילדים, משפחות, צוותי גן ובתי ספר( היא יותר משיתוף  2016קלודי, ט. ) .9

 . 2021לאוגוסט   19פעולה!. נמצא באתר אינטנרט ב 

   משרד החינוך –  המרחב הפדגוגי
 משרד החינוך –תיק תוכניות הלימודים 

 משרד החינוך  –איכותית הוראה לפרקטיקות 
 

 

 

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Haagaf/BetichutBitachon/ErkaGannenet/ErcaHerumTochen.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Haagaf/BetichutBitachon/ErkaGannenet/ErcaHerumTochen.htm
https://pop.education.gov.il/
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Pages/hp.aspx
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 אודות המרצה 

 מפקחת גנ"י -דר' מיכל בוטבול
 רבבה וקרית נטפים גננת מובילת אשכול -מיכל ריינוס
 מדריכת גננות )צוות( -רחל מלכא
 מדריכת גננות )צוות( -שרית מינס

 יועץ חינוכי גנים )צוות(   –יצחק סיינה 
 מרצה  -אורית לרר

 
 


