
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מרכז לפיתוח סגלי הוראה –מרכז פסג"ה אריאל 

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט. שם מסגרת הפיתוח המקצועי:

 משולבת פנים אל פנים ודיגיטאלית בכיתות א   מיומנויות למידה והערכה : מבוסס מתווהקורס 

 

   רציונל:  

הכוללות זיהוי ושיום אותיות  אורייניות  רכישת הקריאה היא תהליך מתמשך המתחיל בגילאי הגן בבניית תשתיות 

תשתיות אורייניות אלו הכרחיות על מנת והמשכו בכתה א. ומכוונות לספר  ית דב, מודעות פונולוגית כתיבה יל-הא

במעטפת האוריינית הנלמדת בכיתה א ומתייחסת  כמו כן יעסוק הקורסתלמיד להפוך לקורא מיומן בעברית. לאפשר 

התאמת לאופנויות השפה : קריאה, כתיבה האזנה ודיבור וכן להוראה דידקטית של הסוגות הנלמדות בכיתה א' 

 . הצורך להנגישה בימים אלו בייחוד ללמידה מרחוק ומקרוב תיעשה תוך מתן מענה לכיתה ההטרוגנית וכן ההוראה 

 א'. ילדי שכבות   באופן הדוק לנמענים 

 

 .טקסט להזנת כאן הקש או לחץו     מורי כיתת א' :קהל היעד

  סינכרוני    - א ני ווסינכר 30 :היקף ומבנה הקורס

  10 :מס' מפגשים

  ג'  – ב'   :יום הקורס

  23/11/21  :מועד פתיחה

   איריס צברי הקורס:מרצה 

פי דרישות -משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על  80%לפחות חובת נוכחות   :דרישות הפיתוח המקצועי

 ביצוע מטלות נלוות לאורך כל המפגשים . ההשתלמות

 

 מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי 

תשתיות אורייניות המתפתחות בגן הילדים לתשתיות רכישת קריאה וכתיבה בכיתה א' היכרות עם הרצף הקיים בין 

 במטרה ליצור צמצום פערים ובניית פרופיל כיתה אורייני  

 פרופיל אורייני של ראשית כיתה א ובניית מתווה עבודה בהלימה לממצאים ניתוח  2

 נות למידה הוראה סגנו -דרכי הוראה למידה של יסודות הקריאה בכיתה ההטרוגנית 3

 הערכה תוך כדי למידה ומשוב מקדם למידה  4

 

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

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

המשתלמות יכירו את תוכנית הלימודים בשפה הנדרשת בגן הילדים ואת יעדיה וכן את תוכנית הלימודים 

המשתלמות ייצרו רצף לימודי התפתחותי אשר דרכו יוכלו להעריך את הישגי הלומדים ברצף  -בכיתה א וייעדיה 

בה לא התקיימה למידה צורך זה בא לידי ביטוי בייחוד בשנה מאתגרת זו  -ההתפתחותי ולתת מענה הולם

 רציפה בגן הילדים וקיים חשש שהילדים מגיעים עם ידע חסר אשר נדרש להשלימו בכיתה א' 

 מענה להטרוגניות בכיתה באמצעות זיהוי פרופילים של קוראים ובשתי סביבות למידה פנים אל פנים ודיגיטלית

 כניות עבודה מותאמות ובניית ת 2

 וכן התייחסות לסוגות מעולמות שיח שונים.  ה וספריצירת סביבות למידה עתירות שפ 3

 שימוש מושכל בכלי והשתמעויות להוראה -עשרת המשימות בכיתה א'היכרות עם הכלי :  4

 הערכה ומשוב מקדם למידה 5

 למידה   -פיתוח תהליכי הערכה תוך כדי הוראה 6

 

 רכיבים יישומים 

 .טקסט להזנת כאן הקש או לחץ

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 המפגשים פירוט 

 

 מפגש 

) מועד חלופי החל מהמפגש השני 23/11/21-הקורס יפתח ב מועד זה נדחה -   4/10/2021 תאריך מפגש:  •

 ישלח בהמשך( 

 סינכרוני   :ההוראה  מסגרת  •

 + משימת ביצוע   הרצאה    דרכי למידה במפגש:  •

       23:00 -20:00 : זמן למידה •

 3 סך שעות:  •

 צברי איריס   שם המרצה:  •

   הוראת השירה בכיתה א' תוך למידה רגשית חברתית   נושאים במפגש:  •

 
 

 ראשוןמפגש 

 מפגש פתיחה   –  23/11/21 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני  -סינכרוני + א :ההוראה  מסגרת  •

   בכיתה  הרצאה + יישום   דרכי למידה במפגש:  •

       23:00 -20:00 : זמן למידה •

 3 סך שעות:  •

 איריס צברי    המרצה: שם  •

   מתוכנית הלימודים אל הכיתה הלכה למעשה  נושאים במפגש:  •

 

 שנימפגש 

    7/12/21 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני   :ההוראה  מסגרת  •

 + משימת ביצוע   הרצאה    דרכי למידה במפגש:  •

       23:00 -20:00 : זמן למידה •

 3 סך שעות:  •

 איריס צברי   שם המרצה:  •

 הוראת השירה בכיתה א' תוך למידה רגשית חברתית    נושאים במפגש:  •

 

 
 שלישימפגש 

  21/12/21תאריך מפגש •

 סינכרוני :ההוראה  מסגרת  •



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 בכיתה     הרצאה+ יישום   דרכי למידה במפגש:  •

       19:00-22:00 : זמן למידה •

 3 סך שעות:  •

 איריס צברי    שם המרצה:  •

 מוכוונות לקריאה  -המפגש עם הספר השלם נושאים במפגש:
 .טקסט להזנת כאן  הקש  או לחץ

 

 

 

 רביעי מפגש 

  4/1/2022 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני   :ההוראה  מסגרת  •

   + מטלה נלווית   הרצאה    דרכי למידה במפגש:  •

       19:00-22:00 : זמן למידה •

 3 סך שעות:  •

 איריס צברי    שם המרצה:  •

 טיפוח מיומנויות האזנה ודיבור   - השיח הדבור      ושאים במפגש: נ          •

 

 חמישימפגש 

  18/1/2022 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני   :ההוראה  מסגרת  •

   מטלת ביצוע  הרצאה +   דרכי למידה במפגש:  •

       19:00-22:00 : זמן למידה •

 3 סך שעות:  •

 איריס צברי     שם המרצה:  •

     פתח  - הקניית הקריאה בכיתה א' בגישה פונטית סינטתית תוך הדגמה בסימן הניקוד קמץ נושאים במפגש:  •

 

 

 שישימפגש 

  8/2/2022 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני   :ההוראה  מסגרת  •

   מטלת ביצוע  הרצאה +   דרכי למידה במפגש:  •

       19:00-22:00 : זמן למידה •

 3 סך שעות:  •

 איריס צברי    המרצה: שם  •



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 תוך התייחסות למדדי קצב ודיוק   - פיתוח שטף קריאה נושאים במפגש:  •

 

 

 שביעימפגש 

  22/2/2022 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני   -א   :ההוראה  מסגרת  •

 מטלת ביצוע  + מוקלטת   הרצאה    דרכי למידה במפגש:  •

       19:00-22:00 : זמן למידה •

 3 סך שעות:  •

   איריס צברי    המרצה: שם  •

   הטקסט כמצע להתערבות   - פיתוח שטף קריאה  נושאים במפגש:                   •

 

 מפגש שמיני

  8/3/2022 תאריך מפגש:  •

 כרוני  נ סי :ההוראה  מסגרת  •

 הרצאה + סדנא    דרכי למידה במפגש:  •

       20:00-23:00 : זמן למידה •

 3 סך שעות:  •

 איריס צברי    שם המרצה:  •

   התפתחות הכתב מכתיבה ילדית לכתיבה בוגרת - ניצני אוריינות - פיתוח תהליכי כתיבה נושאים במפגש:  •

 

 תשיעימפגש 

  22/3/2022 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני  -א    :ההוראה  מסגרת  •

   הרצאה מוקלטת + מטלת ביצוע   דרכי למידה במפגש:  •

        23:00 -20:00 : זמן למידה •

 3 סך שעות:  •

 איריס צברי    שם המרצה:  •

   דגוגיים ויישום הלכה למעשה  עקרונות פ –עי בכיתה א  ד הוראת הטקסט המ נושאים במפגש:             •

 

 עשירי מפגש 

  5/4/2022 תאריך מפגש:  •

    סינכרוני  :ההוראה  מסגרת  •

 + הגשת מטלת סיכום    הרצאה   דרכי למידה במפגש:  •

         23:00 -20:00זמן למידה •

 3סך שעות •



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 איריס צברי    שם המרצה:  •

מבדק כתה א : רציונל, הנחות יסוד, דרכי העברה, בניית פרופיל קורא ותוכנית התערבות בעקבות   נושאים במפגש:  •

 הממצאים . 

 מטלה הקורס 

 וכלים לפיתוח קריאה בשטף המשלבת תרגול ויישום אורייניות לקריאה וכתיבה  מיומנויות יחידת הוראה המקדמת 

70% 

 רפלקציה על ההשתלמות ותהליך היישום של ההשתלמות 

 

 

 דרכי הערכה

 30/3/2021מועד הגשה:   10%אחוז הציון:    תאור המטלה דוגמא:

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט. מועד הגשה:  להזנת טקסט.לחץ כאן  אחוז הציון:    לחץ או הקש כאן להזנת טקסט. .1

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט. מועד הגשה:  לחץ כאן להזנת טקסט.אחוז הציון:    לחץ או הקש כאן להזנת טקסט. .2

 להזנת טקסט. לחץ או הקש כאן  מועד הגשה:  לחץ כאן להזנת טקסט.אחוז הציון:    לחץ או הקש כאן להזנת טקסט. .3

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט. מועד הגשה:  לחץ כאן להזנת טקסט.אחוז הציון:    לחץ או הקש כאן להזנת טקסט. .4

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט. מועד הגשה:  לחץ כאן להזנת טקסט.אחוז הציון:    לחץ או הקש כאן להזנת טקסט. .5

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט. מועד הגשה:  לחץ כאן להזנת טקסט.הציון:   אחוז  לחץ או הקש כאן להזנת טקסט. .6

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט. מועד הגשה:  לחץ כאן להזנת טקסט.אחוז הציון:    לחץ או הקש כאן להזנת טקסט. .7

 הקש כאן להזנת טקסט. לחץ או מועד הגשה:  לחץ כאן להזנת טקסט.אחוז הציון:    לחץ או הקש כאן להזנת טקסט. .8

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט. מועד הגשה:  לחץ כאן להזנת טקסט.אחוז הציון:    לחץ או הקש כאן להזנת טקסט. .9

 

 בבילוגרפיה 
למצוא את הדרך, קשיים בקריאה, בכתיבה ובכתיב תהליכי התערבות, מתוך:  –(. קריאה 2002, א., אלדן, צ. ורון ר. )ווהל •

 (.142 – 107אביב )עמ' -, האוניברסיטה הפתוחה, תלדרכי הערכה וטיפול –

סטים עיוניים בבית הספר טק(. טקסטים עיוניים בכיתה: לקרוא, לכתוב, לשוחח. מתוך: 2001מור א., גביע, נ., ושחר, ת. ) •

 (, משרד החינוך.42 – 27)עמ' היסודי 

, מדריך למורה בביה"ס היסודי הממלכתי, )התשנ"ח(, ירושלים ותל אביב:  מפגשים עם טקסטים: קוראים טקסט ספרותי •

 משרד החינוך והתרבות, המרכז לתוכניות לימודים. 

הקשר סיפורי. מתוך: פנינה ש. קליין ודבורה גבעון )עורכות(, (. למידה אסטרטגית של מילים חדשות ב 2002קוזמינסקי ל. ) •

 , הוצאת רמות, אוניברסיטה ת"א.שפה למידה ואוריינות בגיל הרך



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

במכללה, מחקר, קתרין סנו ועינת גוברמן )תשס"ח(. חינוך לאוריינות בגיל הרך. מתוך: אהרן שי ועינת גוברמן )עורכים(,  •

 לה לחינוך ע"ש דוד ילין, ירושלים , המכל20עיון ויצירה, גיליון מס' 

דתי, ירושלים,  -שפה, ספרות ותרבות לבית הספר היסודי הממלכתי והממלכתי –תוכנית הלימודים בחינוך לשוני, עברית  •

 תשס"ג. 

אורייניות טבעיות. בתוך ש' ברוש )עורכת(,   (. פיגומי הוראה: קריאה וכתיבה כפעילויות1993אפלבי א"נ ולנגר ג"א ) •

 אביב: המרכז לטכנולוגיה חינוכית.  -(. תל51-58)עמ'  לקט מאמרים-ת חדשהאוריינו

 
 

 בילוגרפיה 
   משרד החינוך –  המרחב הפדגוגי

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

 
 
 

 אודות המרצה

  
ב, רכזת עברית, -משמשת מורה בכיתות א  -תואר שני במסלול לפיתוח תוכניות לימודים  -        איריס צברי 

 הדריכה בתחום הדעת  
 
 
 

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

