
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מרכז לפיתוח סגלי הוראה  –מרכז פסג"ה אריאל 

 שירה הרשקו – גננות לומדות בקהילת אשכול גנים שם מסגרת הפיתוח המקצועי:

 3699: מבוסס מתווהקורס 

 

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

 משותפת לקידום ההוראה בגני הילדים. 

 .טקסט  להזנת כאן הקש  או לחץ

 אשכול הגננות  :קהל היעד

  ש"ש  30 :היקף ומבנה הקורס 

  10 :מס' מפגשים

  יום ראשון :יום הקורס

  1.9.21 :מועד פתיחה

 הרשקו שירה    מרצה הקורס:

 

 לקבלת גמול  דרישות הפיתוח המקצועי 

  -ביצוע המשימות ביחידות הא במפגשים הסינכרוניים .יש לקחת חלק פעיל בכל חלקי ההשתלמות •

 (סינכרוניות

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

 )בהתאם להנחיית מנחה הקורס( משימת סיכום

 80%לקבלת גמול יש דרישת השתתפות של  •

 

 מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי 

הגננות וליצור קבוצת שייכות  לגבש ולחזק את תפיסת הזהות הקהילתית של הגננות באשכול לגבש את קבוצת   •

 בהתאם לתפיסה העתידית. 

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

 לקדם שותפויות עם הקהילה הסובבת את אשכול הגנים ולקדם יוזמות חינוכיות במרחב.  •

 

 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ( יתוח המקצועימסגרת הפ)הנושאים המרכזיים בהן תעסוק  ראשי פרקים עיקריים

 שנתיים מתנ"ה והדגשים האסטרטגים של של האגף. ניהול תהליכי ידע פדגוגים על פי תכנית והדגשים  •

 העמקת הידע בתפיסת הגן העתידי כחלק מתהליכי למידה באשכול.  •

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

 כיבים יישומים ר

 הגננות יהיו חלק פעיל ושותף בצוות המרחב האשכולי  •

 הגננות יפעלו לקידום יוזמה אשכולית  •

 דלים חדשניים ועדכנים בתוך גן הילדים שבניהולן. מוהגננות יפעלו ב  •

 פירוט המפגשים 

 מפגש ראשון 

  1.9.2021 תאריך מפגש:  •

 סיכרוני  :ההוראה   מסגרת •

       הרצאה דרכי למידה במפגש: •

 3 סך שעות: •

 + קב"ט רשותי פנינה מוריוסף שם המרצה:  •

 הערכות לשנה"ל תשפ"ב   נושאים במפגש: •

 
 

 שנימפגש 

  10.10.2021 תאריך מפגש:  •

 סיכרוני  :ההוראה   מסגרת •

 הרצאה דרכי למידה במפגש: •

            16.15-18.45 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 + מרצה אורחת בנושא למידה פנים וחוץ פנינה מוריוסף וחגית ביטון שם המרצה:  •

והתנהלות בגן סביב התנהגויות  למידה בגן פנים וחוץ, למידה במרחבי חיים חובת דיווח   נושאים במפגש: •

 סדנא. מיניות

 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 שלישי מפגש 

  31.10.21 תאריך מפגש:  •

 פנים אל פנים :ההוראה   מסגרת •

 מפגש בגן יער  במפגש:דרכי למידה  •

       15:00-17:30 : זמן למידה •

 שלוש שעות   סך שעות: •

 שירה הרשקו  שם המרצה:  •

 למידה במרחבי חיים   נושאים במפגש: •

 

 

 רביעימפגש 

  14.11.21 תאריך מפגש:  •

 כרוני ינס : ההוראה   מסגרת •

 בברקן יער  מפגש בגן  דרכי למידה במפגש: •

       15:00-17:30 : זמן למידה •

 שלוש שעות   סך שעות: •

 שירה הרשקו  שם המרצה:  •

 למידת פנים וחוץ.   נושאים במפגש: •

 

 

 חמישימפגש 

  2.1.22 תאריך מפגש:  •

 רוני נסיכ :ההוראה   מסגרת •

 מפגש זום וסדנא  דרכי למידה במפגש: •

       15:00-17:30 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 יעל עוז  שם המרצה:  •

 מהוראה ללמידה על פי עקרונות הגן העתידי, העמקה ביחידת תוכן לעלון הדיגיטלי  נושאים במפגש: •

 

 שישי מפגש 

  30.1.22 תאריך מפגש:  •

 כרוני נסי :ההוראה   מסגרת •

    סדנה  דרכי למידה במפגש: •

 3 סך שעות: •

 עוז יעל  שם המרצה:  •

על פי מודל מעש"ה ) מחויבות, עידוד, שאלות מחייבות מחשבה והבניית   -חוסן  זמן למידה   נושאים במפגש: •

 . : אירוע



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 שביעי מפגש 

  20.2.22 תאריך מפגש:  •

 כרוני נסי:ההוראה   מסגרת •

 סדנה  דרכי למידה במפגש: •

       16:15-18:45 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 פנינה מוריוסף וגננות נבחרות מהאשכול  שם המרצה:  •

 במה חמה לגננות, מפגש ללמידת עמיתות, הצגת יוזמות חינוכיות ברוח הגן העתידי    נושאים במפגש: •

 

 

 מפגש שמיני

  13.3.22 תאריך מפגש:  •

 רוני נכסי:ההוראה   מסגרת •

 סדנא   דרכי למידה במפגש: •

       15:00-17:30 : זמן למידה •

 שעות  3 שעות:סך  •

 שירה הרשקו  שם המרצה:  •

 למידה חברתית ורגשית - SEL  נושאים במפגש: •

 

 תשיעי מפגש 

  1.5.22 תאריך מפגש:  •

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.  י סינכרונ :ההוראה   מסגרת •

 מפגש פנים לפנים  דרכי למידה במפגש: •

       15:00-17:30 : זמן למידה •

 שעות  3 סך שעות: •

 שירה הרשקו  המרצה: שם   •

 מודל מעש"ה  - בניית מערכת יחסים חוסן  נושאים במפגש: •

 

 עשירי מפגש 

  22.5.2022 תאריך מפגש:  •

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.  י סינכרונ :ההוראה   מסגרת •

 מפגש זום/מפגש רגיל  דרכי למידה במפגש: •

       16:15-16:45 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 פנינה מוריוסף  המרצה: שם   •

 מפגש סיכום שנה   נושאים במפגש: •



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מטלה הקורס  •

 ע"פ התאריכים המצוינים לעיל   ( OODLEMבאתר מלווה קורס )  יש להגיש את המטלה 

מועד   80אחוז הציוןן   מתוך דגש על ידע מיומנות וערכים תוכניות ליבה ועוגנים פדגוגים. חירת יחידת תוכןב .1

 : ההגשה

 . את הנושא הנבחר יש לפתח מתוך מעגל השנה/נושאים הקרובים לעולמם של הילדיםכל אשכול בוחר נושא 

ת משותפת לנושא יש לבנות פריסת נושא תוך העמקת תהליך ועבודה אשכולי .בעבודה קבוצתית בתוך האשכול

 בצרוף חומרי עזר. צורת ההגשה לבחירתכן ) כקובץ  בגי'ניאלי, פאדלט ,דף פעיל ועוד....(  הנבחר 

 .טקסט להזנת כאן הקש  או לחץמועד הגשה:      20אחוז הציון:         וננות רפלקטיבית על תהליך הלמידההתב .2

 את התהליך שעברת לאורך מפגשי האשכול תוך התייחסות לנקודות הבאות:  יבחנ

 כלים משמעותיים שהצלחת לרכוש במהלך הקורס.  .1

 ציפיות עימם הגעתי למפגשים .2

 מיומנויות וערכים  שרכשתי במסגרת המפגשים  –ידע  .3

 תרומתם של מפגשי האשכול לפיתוח המקצועי שלי   .4

 בהצלחה 
     

 :הביבליוגרפי

(  2019)  להיות אני, להשתייך ולשנות עולם –הגן העתידי  אלדרוקי 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   להנחיית דיון רגשי בקבוצות לימודמודל ברק, ח.  .3

 משרד החינוך. 

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

  –החינוך  הוצ' משרד   ,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 ומערכתי אישי חוסן - יטון "שפ .6

 . 2004  נובמבר,  ה"תשס  חשוון

 .   היום שאחרי –עבודה בימי קורונה למידה מרחוק (  2020צדוק,א,) .7
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 וובילוגרפיה 
  משרד החינוך –המרחב הפדגוגי 

 משרד החינוך  –תיק תוכניות הלימודים 
 משרד החינוך  –פרקטיקות להוראה איכותית 

 

 
 אודות המרצה 

 .טקסט  להזנת כאן הקש  או לחץ
 

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

