
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מרכז לפיתוח סגלי הוראה  –אריאל  פסגהמרכז 

 למידה חדשנית השתלמות מוסדית שם מסגרת הפיתוח המקצועי:

 .טקסט  להזנת כאן הקש  או לחץ

 למידה דיפרנציאלית ככלי מקדם חדשנות פדגוגית שם הקורס :

 

 . בעיני המורים כפרופסיה סצריכה להיתפ הנשענת על האמונה שהורא  ההשתלמותרציונל: 

 .אותם בכליםההשתלמות תאפשר למורים להתבונן על הלמידה  בפריזמה רחבה ותצייד  

 . אמונות באשר ליכולתכם להיות במקום הזההמתודות שנבחרו יסייעו בביסוס ה  

 : למרכיבים הבאיםמתייחסת הוראה כפרופסיה  

 תוכנית לימודים: 

מטרות ויעדים הניתנים להערכה ובדיקה, כאשר במרכזה עומדת הלמידה  בית נשענת עלימודים מיטלהתוכנית 

 ולא החומר או הספרים.

 סביבת הלמידה: 

, לאפשר למידה מרווחת, כל תלמיד להתקדם ולהשיג את מטרותיוללימודית צריכה לאפשר ההסביבה 

מקום ואפשרויות לטעויות וזאת כדי אינטראקציה בין הילדים, להעניק אפשרויות מגוונות להתנסות ולהעניק 

 לקדם חוויה חיובית ומהנה בלמידה.

 אקלים חינוכי: 

  אכפתיותקלים חינוכי באמצעות לטפח אבית הספר אמור להעניק סביבה תומכת גם כאשר התלמיד לא מצליח, 

בין פרופסיה מקצועית באה לידי ביטוי   .ומתן משוב מקצועי, וכן באמצעות הפיכת המערכת ממקטלגת למטפלת

על  על תחושת האקלים והמסוגלות האישית של התלמידיםוללמידה יש השפעה הוראה בהבנה שלגם  יתרה

 להוביל שינוי.  פיתוח אמונה של המורים ביכולת שלהם ועל חיזוק הדימוי העצמי של המורים והילדים

 הערכה: 

יתרמו  ובסוף הלמידה, במהלךשהוגדרו בתחילה,  והיעדים המטרותהערכה ובקרה של הלמידה והשגת  

ביכולת שלהם לתחושת המסוגלות ושביעות הרצון של המורים מעבודתם החינוכית, באמונה של המורים 

  להוביל שינוי.

 דרכי למידה: 

 ללמידה והשפעת המשחקים על המוטיבציה, הלמידה, וההישגים. המורים יתנסו ויכירו מתודות חדשניות

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מורים ומורות   :קהל היעד

 שעות   30 :היקף ומבנה הקורס 

  10 :מס' מפגשים

  ראשון :יום הקורס

  31.10.2021 :מועד פתיחה

 מסיקה -גברת אילנה ירחי מרצה הקורס:

 

 לקבלת גמול  הפיתוח המקצועי דרישות 

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

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

 )בהתאם להנחיית מנחה הקורס(  סיכום

 80%לקבלת גמול יש דרישת השתתפות של  •

 מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי 

 מתן כלים לעבודה דיפרנציאלית בכיתה 

 יצירת סביבה פדגוגית חדשנית 

 

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

 מתן כלים לעבודה דיפרנציאלית בכיתה 

 כיצד נייצר סביבה פדגוגית חדשנית?

 הטמעת למידה מרווחת בשיעורים ומדוע חשוב ללמד כך?

 שימוש בלמידה דרך משחק 

 ושילובם במערכי שיעור  הדגוגינוירו פעקרונות 

 תפיסת ההוראה כפרופסיה: בניית תכנית עבודה בעקבות דיאגנוזה מקצועית 

 

 רכיבים יישומים 

 ידעו להכין תכנית לימודים הנותנת מענה דיפרנציאלי בכיתה  -

 יתנסו בהכנת שיעור עם התייחסות ל"איתי, לידי ומרחב"  -

 בלמידה ידעו לשלב משחקים ככלי משמעותי  -



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ירוט המפגשים פ

 מפגש ראשון 

  31/10/2021 תאריך מפגש:  •

 פנים אל פנים :ההוראה   מסגרת •

 הרצאה, דיון, עיון וכתיבה דרכי למידה במפגש: •

 15:30-13:00 : זמן למידה •

 שעות אקדמיות  3 סך שעות: •

 מסיקה -גברת אילנה ירחי שם המרצה:  •

 תמונות ילדות, הצטיידות לקראת מסע לימודי מפגש היכרות,   נושאים במפגש: •

 

 שנימפגש 

  21/11/21 תאריך מפגש:  •

 : פנים אל פנים ההוראה   מסגרת •

 ויצירה הרצאה, דיון  דרכי למידה במפגש: •

       15:30-13:30 : זמן למידה •

 שעות אקדמיות  3 סך שעות: •

 מסיקה -גברת אילנה ירחי שם המרצה:  •

 מתן כלים לעבודה דיפרנציאלי, הכרת המושגים: איתי, לידי ומרחב   במפגש:נושאים  •

 
 שלישי מפגש 

 12/12/21 תאריך מפגש:  •

 פנים אל פנים :ההוראה   מסגרת •

 הרצאה, דיון, כתיבה  דרכי למידה במפגש: •

       15:30-13:00 : זמן למידה •

 שעות אקדמיות  3 סך שעות: •

 מסיקה -ירחיגברת אילנה  שם המרצה:  •

 הטמעת למידה מרווחת בשיעורים   נושאים במפגש: •

 .טקסט  להזנת  כאן הקש  או  לחץ 

 רביעיפגש מ

  9/1/2022 תאריך מפגש:  •

 במכון מסיק  פנים אל פנים :ההוראה   מסגרת •

 יצירה, דיון ויישום המתודות בשטח   דרכי למידה במפגש: •

       15:30-13:00 : זמן למידה •

 שעות אקדמיות  3 שעות:סך  •

 מסיקה -גברת אילנה ירחי שם המרצה:  •

 יישום למידה מרווחת ועקרונות למידה חדשנית  נושאים במפגש: •



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 חמישימפגש 

  23/1/2022 תאריך מפגש:  •

 פנים אל פנים :ההוראה   מסגרת •

 הרצאה ודיון  דרכי למידה במפגש: •

             15:30-13:00 : זמן למידה •

 שעות אקדמיות  3 סך שעות: •

 מסיקה -גברת אילנה ירחי שם המרצה:  •

 וכיצד מסייעת ללמידה משמעותית  ה הנוירו פדגוגי עקרונות   נושאים במפגש: •

 

 

 שישי מפגש 

  6/2/2022 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני  :ההוראה   מסגרת •

 הרצאה, דיון ומשחק  דרכי למידה במפגש: •

       15:30-13:00 : זמן למידה •

 שעות אקדמיות  3 סך שעות: •

 מסיקה-אילנה ירחי שם המרצה:  •

 למידה דרך משחק   נושאים במפגש: •

 

 

 שביעי מפגש 

  27/2/2022 תאריך מפגש:  •

 פנים אל פנים :ההוראה   מסגרת •

 הרצאה ודיון  דרכי למידה במפגש: •

       15:30-13:00 : זמן למידה •

 שעות אקדמיות  3 סך שעות: •

 מסיקה -גברת אילנה ירחי שם המרצה:  •

 תפיסת ההוראה כפרופסיה : בניית תכנית עבודה בעקבות דיאגנוזה מקצועית   נושאים במפגש: •

 

 מפגש שמיני

  13.3.2022 תאריך מפגש:  •

 פנים אל פנים :ההוראה   מסגרת •

 הרצאה ודיון  דרכי למידה במפגש: •

       15:30-13:00 : זמן למידה •

 שעות אקדמיות  3 סך שעות: •

 מסיקה -גברת אילנה ירחי שם המרצה:  •

 כלים יישומיים  –עבודה דיפרנציאלית   נושאים במפגש: •



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 תשיעי מפגש 

  3/4/2022 תאריך מפגש:  •

 פנים אל פנים :  ההוראה   מסגרת •

 הרצאה ודיון  דרכי למידה במפגש: •

       15:30-13:00 : זמן למידה •

 שעות אקדמיות  3 סך שעות: •

 מסיקה -גברת אילנה ירחי שם המרצה:  •

 מודל הכיתה ההפוכה   נושאים במפגש: •

 

 

 עשירי מפגש 

  8/5/2022 תאריך מפגש:  •

 פנים אל פנים :  ההוראה   מסגרת •

 הרצאה ודיון  דרכי למידה במפגש: •

       15:30-13:00 : זמן למידה •

 שעות אקדמיות  3 סך שעות: •

 מסיקה -גברת אילנה ירחי שם המרצה:  •

 הצגת תוצרים   –סיכום  נושאים במפגש: •

 מטלה הקורס 

לפי קריטריונים קבועים מראש. את המצגת יציגו   מצגת בת תריסר שקופיותמגיש מטלת סיום כ משתתף כל . 

 יוכלו לבחור נושא אחד מתוך הנושאים הבאים: משתתפים במפגשים האחרונים של ההשתלמות. ה

 למידה דיפרנציאלית  -

 למידה מרווחת  -

 ה עקרונות הנוירו פדגוגי  -

 משחק   מבוססתלמידה  -

 תוכנית לימודים   -

 דרכי הערכה 

מועד הגשה:    15%אחוז הציון:   "מודל אחווה לנוירו פדגוגיה"חילוץ עשרה עקרונות מהמאמר של  .1

1/2/2022 

 1/5/2022מועד הגשה:  15%אחוז הציון:   בניית שיעור לפי מודל "כיתה הפוכה" .2

 1/3/2022מועד הגשה:  10%אחוז הציון:    סיכום פרק מתוך הספר "למידה נראית למורים" של ג'ון האטי  .3

 1/1/2022מועד הגשה:  10%אחוז הציון:    על למידה מרווחת מתוך דו"ח מת"ת הכנת מצגת .4



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 15/5/2022מועד הגשה:  50%אחוז הציון:    מטלת סיום .5

 ביבליוגרפיה
 

 "למידה נראית למורים" האטי ג' 
 "למידה מרווחת" דו"ח מת"ת 

 "מודל אחוה לנוירו פדגוגיה" מכללת אחוה 
 דו"ח מת"ת "משחוק בחינוך" 

 "תרגום חקר המוח לכלי הוראה חדשניים" ריאיון במגזין "שיעור חופשי" עם ד"ר רונית רם צור 
 

 וובילוגרפיה 
 

  משרד החינוך – המרחב הפדגוגי
 משרד החינוך  –תוכניות הלימודים  תיק

 משרד החינוך  –איכותית הוראה לפרקטיקות 
 ודות המרצה א

   057901175ז " ת –אילנה מסיקה 
זכה שנים. בית הספר תחת ניהולה   13פדגוגיה. ניהלה בית ספר יסודי במשך -דוקטורנטית לחינוך המתמחה בנוירו 

 עבדה עם צוותי מו"פ,   בפרס החינוך הארצי. הייתה מלווה לשינוי תרבותי מטעם רשת אמי"ת
 יועצת ארגונית הנחתה וליוותה מנהלים מטעם אבני ראשה.  

 
הנחילה למנהלים ולמורים את החשיבות והנחיצות בעבודה בקבוצות ובלמידה   בכל שנות עיסוקה בחינוך

, וזאת כדי לאפשר לתלמידים לחוות הצלחה 21-דיפרנציאלית בסביבה חדשנית המותאמת למיומנויות המאה ה
 ולהתקדם בהתאם לקצב וליכולת שלהם.

ות משחק לכיתות א' ב' ונותן מגוון  כיום עומדת בראש מכון מסיק, המכון בראשותה מפתח סביבות למידה מבוסס
 פתרונות לילדים עם קשיים בקריאה והבנת הנקרא. 

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

