
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מרכז לפיתוח סגלי הוראה  –מרכז פסג"ה אריאל 

 שעות(   8)מודולה  הכח לפרוח שם מסגרת הפיתוח המקצועי:

 :  מבוסס מתווה קורס  

   

 גננות  : קהל היעד

  שעות אקדמיות  8 :היקף ומבנה הקורס

  3 : מס' מפגשים

  ראשון : יום הקורס

  30/1/22 :מועד פתיחה 

 צופית קרומבי  ורד טהרני   הקורס:ות מרצ

 

 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  •

 
 רציונל 

   מתן כלים לאקלים גן מיטבי, העצמת באי הגן, שלווה וחינוך לערכים , לחיים בכלל ולעבודה בגן בפרט.

לתמיכה ולחוויה חינוכית  בתקופה זו של חיים דינאמיים, אינטנסיביים, רווי מתח ואתגרים, אנו אנשי החינוך זקוקים
 המשמרת בנו אנרגיה, חיוניות ואהבה למקצוע. 

בשמירה על איזון פנימי,  הילדים והוריהם גם הם חשופים לשפע גירויים ומידע הגורמים להם לחוסר שקט ולקשיים
 הבאים לידי ביטוי בהתנהגויות שליליות ובחוסר סבלנות.

לאוכלוסיית אנשי החינוך,    התכנית "הכח לפרוח" נוצרה בהשראת התכנית הבינלאומית "ערכי חיים" ובאה לתת מענה
נקודת המוצא של התכנית אומרת שבכולנו, בני האדם, ללא הבדל דת, גזע ומין,   הילדים וההורים בארץ ישראל. 

 הערכים )אהבה, שלווה, שמחה, קבלה, יושר ועוד( וביכולתנו להביאם לידי מימוש בחיי היום יום. לטמונים כ
 חוק הזהב בתכנית הוא להיות בתשומת לב לחיובי שבי ובאחרים.

באקלים חינוכי המבוסס על   פתוחים במיוחד ללמידה ולשיתוף פעולה 3-7הניסיון שלנו מורה כי ילדים צעירים, בני 
מתפקדים ולומדים באופן הם  מיומנויות של תקשורת חברתית.  מפיקים מכך הנאה מרובה ולומדים בקלות ערכים. הם

  וכללים ברורים. יתרה מזאת, אוצר המילים, היכולת לחשוב באופן הטוב ביותר בסביבה המטפחת כבוד, סבלנות
מתוך  ת והגברת הערך העצמי. מתפתחות בד בבד עם מיומנויות חברתיות, צמיחה רגשי בונה ומיומנויות החשיבה

 . חוברת "הכח לפרוח"

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי 

 יצירת אקלים גן מיטבי. 1

 ערכיות , שת"פ –בגן הילדים  21.למידת מיומניות המאה 2

 .עבודת צוות3

 . העצמת כל באי הגן דרך חוזקות  4

 

 

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

 

 הכרות עם הערכים  

 21שיתופי פעולה כמיומנות המאה 

 העצמה דרך ספרי ילדים  

 כלים לתקשורת  

 

 

 רכיבים יישומים 

 . חלוקה לקבוצות עבודה, שיתוף ולמידת עמיתים

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 פירוט המפגשים 

 מפגש ראשון 

  30/1/22 תאריך מפגש: •

 נכרוני יס:ההוראה מסגרת •

 הרצאה ודיון דרכי למידה במפגש: •

       16:30  –  19:00 ה:זמן למיד •

 3 סך שעות: •

 צופית קרומבי   שם המרצה: •

 הכרות עם נושא הערכים וחשיבותם מתן כלים ליישום בגן   נושאים במפגש: •

 
 

 שני מפגש 

  6/2/22 תאריך מפגש: •

 סנכרוני :ההוראה מסגרת •

 סדנהדרכי למידה במפגש: •

       16:30 –   19:00 :זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 רצה:  צופית קרומבי שם המ •

 ערכים כדרך חיים  נושאים במפגש: •

 

 
 שלישי מפגש 

  13/2/22 תאריך מפגש: •

 סנכרוני :ההוראה מסגרת •

   סדנה  דרכי למידה במפגש: •

             16:30 –   18:00 :זמן למידה •

 2סך שעות: •

   צופית קרומבי  שם המרצה: •

 יישום ערכים   נושאים במפגש: •

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מטלה הקורס 

 , יקרה שותפה
 ובאחרים בנו הטמונים הכוחות את גילינו, במהלכו לפרוח הכוח  במסגרת מפגשים שלושה  בין קצר  למסע יחד יצאנו

 .הדברים על  אחרת קצת ולהסתכל להביט היכולת את ופיתחנו
.  כולה הקבוצה עם  ואפילו יותר או שתיים  ,אחת שותפה עם שונות באינטראקציות עצמנו  את מצאנו המפגשים במהלך

 .  התבוננו וגם, צחקנו, שיחקנו, התנסינו יחד
 ולחקור  לראות פנימה להציץ  לנו התאפשר, עמיתים שיח או  שקט   זמן, אישית  רפלקציה  באמצעות התרגול כדי תוך

 .ולאחרים לעצמנו מתייחסות אנחנו כיצד
  בהבנות, בשלושת המפגשים  עברת אותו האישיהקצר  בתהליך  אותנו ושתפי סכמי, רפלקטיבי יומן צרי .1

 מההתנסות שלקחת בהשראה ובכלל שונה קצת בצורה דברים  על  להסתכל שלך ביכולת , שקיבלת החדשות
 .  המשותפת

 ? ההתנסויות כדי תוך עצמך עם  שלך והשיח האישית ברמה עצמך  על גילית מה •

 ?  יותר הרחוקים ואלה  אלייך הקרובים אלה עם היחסים במערכות, אישית הבין ברמה עצמך  על גילית מה •

 אילו כלים לקחת וקיבלת להמשך דרכך האישית והמקצועית?  •

 ?ההוריםו הצוות, הילדים את לראות שלך   ביכולת המקצועית ברמה עצמך  על גילית מה •
 . יצירה שירים סיפורים בו  ולשלב יצירתית בצורה גם זה יומן לכתוב מוזמנת הנך

  או, ההשתלמות במהלך  בהן שהתנסית פעילויות :בזוגות  פעולה  בשיתופי הקשורות מהפעילויות אחת בחרי.     2
 . בעצמך שיצרת אחרת פעילות

 .  הפעילות את בקצרה  תארי •

 .  לילדים הפעילות את הצגת בו האופן את תארי •

 . הילדים חוויות את ורשמי הפעילות את איתם סכמי •

 . הילדים הרגישו  ואיך  הרגשת איך שתפי •

 . לצרףאם יש תוצרים מומלץ  •

 עמודים )לא כולל צילומים(.  4-3היקף העבודה 

   בהנאה עבודה  שתהייה 
 ,  בחדווה עשייה  של  ולהמשך     
       " לפרוח הכוח לכולנו..." כי    
 וצופית  ורד באהבה   

 
 
 
 

 בבילוגרפיה
 משרד החינוך – המרחב הפדגוגי  .1

 משרד החינוך  – תיק תוכניות הלימודים  .2
 משרד החינוך –פרקטיקות להוראה איכותית  .3
 הרצאה למפקחות עם ד"ר מירב תורג'מן   -הגן העתידי חינוך איכותי ורלוונטי בעולם משתנה  .4

https://www.youtube.com/watch?v=D6KCQGE9Qok&ab_channel  

 ורד טהרני ולילית שלתיאל  –חוברת "הכח לפרוח"  .5
  

 
 

https://pop.education.gov.il/
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Pages/hp.aspx
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/
https://www.youtube.com/watch?v=D6KCQGE9Qok&ab_channel


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 וובילוגרפיה
  משרד החינוך – המרחב הפדגוגי 

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

 
 
 
 

  
 
 
 

 אודות המרצה

 שנה במערכת החינוך .   28גננת מגבעת שמואל    ורד טהרני
 במסגרת פעולתה במרכז רוחניות ומדיטציה בקרית אונו נחשפה ורד לתוכנית "ערכי חיים" באנגליה  

בנו ביחד תוכנית שלמה ליישום "ערכי חיים" בגן   ,גננת חברתה,את תוכנית זו יישמה בגן ובעזרת לילית שלתיאל  
 אורך חיים, המשפיעה על החיים בכלל ועל אקלים הגן בפרט. תוכנית זו היא שפה,  הילדים.

 
שנה בהם מילאה תפקידים רבים במחוז מרכז . ממנהלת גן בחטיבה  29עובדת במערכת החינוך כ – צופית קרומבי 

 ום מדריכה , גננת בגן מונטסורי ומרצה על "משמעות בחינוך" ו"הכח לפרוח".צעירה ועד פיקוח והדרכה מחוזית . כי
 
 
 

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

