
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מרכז לפיתוח סגלי הוראה  –מרכז פסג"ה אריאל 

 ליאת כהן ראובני מובילה  -גננות לומדות בקהילת אשכול גניםשם מסגרת הפיתוח המקצועי: 

 3699: מבוסס מתווהקורס 

    רציונל:

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

 לקידום ההוראה בגני הילדים.

 

 גננות אשכול   : קהל היעד

  שעות למידה מרחוק  30 : היקף ומבנה הקורס 

  10  :מס' מפגשים

 שלישי   : יום הקורס

  1.9.21  : מועד פתיחה

 ליאת כהן ראובני  הקורס: מרצה 

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

 , מטלות.ההשתלמות

 

 : מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי 

בהתאם  לגבש ולחזק את תפיסת הזהות הקהילתית של הגננות באשכול, לגבש את קבוצת הגננות וליצור קבוצת שייכות, 
 העתידי.  לתפיסת הגן

 לפתח מעגלי שיח והיוועצות ולקדם למידה עמיתים בצוותי בגנים במרחב האשכולי 
 לקדם שותפויות עם הקהילה הסובבת את אשכול הגנים ולקדם יוזמות חינוכיות במרחב. 

 
 

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

 מומחה תוכן ימסר בהמשך  המאתגר הילד 

 רחלי לרר  הגן העתידי 

 מירי לוין  sel - למידה רגשית חברתית 

 ליאת כהן ראובני  הובלה 

 

 רכיבים יישומים 

 דיון בסוגיות שונות בחדרי זום .1

 צירת תוצר קבוצתי משותףי.2

 .מצגות וסרטונים 3

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :פירוט המפגשים

 מפגש ראשון 

 1.9.21תאריך מפגש: •

 נכרונייס, סינכרוני ( סינכרוני-ההוראה )א  מסגרת •

    15:00-17.30  זמן למידה )שעת פתיחת וסיום המפגש או טווח ימים(: •

 3   סך שעות :  •

 רחלי לרר  שם המרצה:  •

 ב הערכות לשנה"ל תשפ" נושאים במפגש: •

 

 שנימפגש 

  10.10.21תאריך מפגש •

 סינכרוני, סינכרוני ( סינכרוני-ההוראה )א  מסגרת •

         15:00-17:30  זמן למידה )שעת פתיחת וסיום המפגש או טווח ימים(: •

 3   סך שעות :  •

 רחלי לרר  שם המרצה:  •

 מפגש פיקוח , ב דגשים לשנה"ל תשפ"  נושאים במפגש: •

 

 שלישי מפגש 

  28.10.21תאריך מפגש: •

 סינכרוני, סינכרוני ( סינכרוני-ההוראה )א  מסגרת •

    15:00-17:30  זמן למידה )שעת פתיחת וסיום המפגש או טווח ימים(: •

 3   סך שעות :  •

   ד"ר מירב תורג'מן  שם המרצה:  •

 גן עתידי נושאים במפגש:   •

 משימה א.סינכרונית  •

 

 רביעי: מפגש 

  7.12.21תאריך מפגש: •

 סינכרוני, סינכרוני ( סינכרוני-ההוראה )א  מסגרת •

   15:00-17:30  זמן למידה )שעת פתיחת וסיום המפגש או טווח ימים(: •

 3   סך שעות :  •

 יועצת  –מירי לוין  שם המרצה:  •

  א.סינכרונית  משימה מובילה+  )חלק ב( sel – למידה רגשית חברתית   נושאים במפגש: •

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חמישימפגש 

  21.12.21מפגש:תאריך  •

 , סינכרוני (  סינכרוני-ההוראה )א  מסגרת •

      15:00-17:30  זמן למידה )שעת פתיחת וסיום המפגש או טווח ימים(: •

 3   סך שעות :  •

 ליאת כהן ראובני  שם המרצה:  •

   מובילה  - א.סינכרונית + משימה    חלק א  גן עתידי   נושאים במפגש: •

 

 ישי ש מפגש 

  18.1.22  מפגש: תאריך  •

 סינכרוני, סינכרוני ( סינכרוני-ההוראה )א  מסגרת •

 15:00-17:30  )שעת פתיחת וסיום המפגש או טווח ימים(:זמן למידה   •

 3   סך שעות :  •

 יקבע בהמשך  מרצה אורח  שם המרצה:  •

 מובילה   –א.סינכרונית + משימה   חלק ב   גן עתידי   נושאים במפגש: •

 
 ביעי מפגש ש 

  15.2.22מפגש:תאריך  •

 , סינכרוניסינכרוני-א , סינכרוני ( סינכרוני-ההוראה )א  מסגרת •

       15.00-17.30  זמן למידה )שעת פתיחת וסיום המפגש או טווח ימים(: •

 3   סך שעות :  •

 יקבע בהמשך  צה: מרצה אורח שם המר •

  חלק א+ משימה אסינכרונית – הילד המאתגר   נושאים במפגש: •

 
 שמינימפגש 

  15.3.22תאריך מפגש: •

 , סינכרוניסינכרוני-א , סינכרוני ( סינכרוני-ההוראה )א  מסגרת •

       15.00-17.30  זמן למידה )שעת פתיחת וסיום המפגש או טווח ימים(: •

 3   סך שעות :  •

 ליאת כהן ראובנישם המרצה:  •

   אסינכרונית+ מובילה משימה  בחלק  – הילד המאתגר   נושאים במפגש: •

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מפגש תשיעי 

  10.5.22תאריך מפגש: •

 פנים אל פנים , סינכרוני ( סינכרוני-מסגרת ההוראה )א •

      15.00-17.30  זמן למידה )שעת פתיחת וסיום המפגש או טווח ימים(: •

 3 סך שעות :  •

 ליאת כהן ראובני  שם המרצה:  •

 הצגת תוצרים+משימה א. סינכרונית  –מפגש סיכום   נושאים במפגש: •

 

 עשירי מפגש 

  7.6.22תאריך מפגש: •

 , סינכרוניסינכרוני-א , סינכרוני ( סינכרוני-ההוראה )א  מסגרת •

      15.00-17.30  זמן למידה )שעת פתיחת וסיום המפגש או טווח ימים(: •

 3 סך שעות :  •

 רחלי לרר  שם המרצה:  •

   מפגש פיקוח סוף שנה במפגש:נושאים  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מטלה מצטברת ומסכמת :פירוט תהליכי הערכה

המשימות +  3יכום עליך לצרף את סמשימות מצטברות שאותן יש להגיש במודל  כאשר במטלת  3במטלה קיימות 

 רפלקציה וכל זה בקובץ אחד.

 ציון/שקלול  פירוט החלק בעבודה 

 
 עבודההשער 

 
 

 שם הקורס:  
 הגננת: שם 
 . :ת.ז

 שם המפקחת : 

 שם המובילה : 

 

 גוף העבודה

   – משימה א

אצלו את מזהה קושי/עיכוב התפתחותי בתחום   בחרי ילד מהגן,
 רגשי ,  - החברתי

, והציעי תכנית  sel-תארי אותו מבחינה התפתחותית עפ"י מרכיבי ה
 עבודה שלך כגננת במטרה לקדם אותו. 

כיתבי מערך לפעילות בקבוצה קטנה אשר אופייני   – משימה ב
להתנהלות פנים חוץ בגן ויכול להתבצע בגן או בחצר. עליך 

ניתן   –להתנסות בו ולתעד ע"פ בחירתך ולהציג במפגש אשכול הבא. 
 לעבוד בזוגות 

. הגדרי התנהגות מורכבת אחת איתה את מתמודדת  1  - משימה ג
 , צעקות....(בגן )סרוב, אלימות, תקשורת לא מכבדת

. בחרי את ההתנהגות החיובית וההפיכה לה.  כלומר במידה  2
תבחרי את "ביצוע   - ותבקשי להפחית בגנך את התנהגות ה"סרוב"

 הוראות הצוות" כמטרה להגברה.

 הליכים או עקרונות מתאימים להגברת התנהגות זו.  2-3. בחרי  3

במטרה לזמן  . פרטי והסבירי כיצד תיישמי בגן הליכים אלו 4
 לילדים הצלחה.

 בהצלחה 

  3נקודות ל 80סהכ  
 המשימות 

 רפלקציה 

ר בחנו את התהליך שעברתם לאורך הקורס תוך ובראיה לאח
 לנקודות הבאות: התייחסות 

 .קורסלציפיות עימם הגעתי  א.
 . השתלמותידע חדש שרכשתי במסגרת ה .ב

 הצלחות וקשיים לאורך הקורס.  ד.
 התנסות ויישום בשטח של תכני הקורס. ה.
 בראיה לאחור האם הקורס עמד בציפיותיי.  ו.
   כגננת.תרומתו של הקורס לפיתוח המקצועי שלי  ז.

 נק'  20

 נק'  100 סה"כ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :הביבליוגרפי

(  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 לימודברק, 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 ומערכתי אישי חוסן - יטון "שפ .6

 . 2004  נובמבר,  ה"תשס  חשוון

7. ECLrUpE9I_3w39DNu2D6n9/view-https://drive.google.com/file/d/141Z2aozUe 

 (. ניתוח יישומי של התנהגות: עקרונות והליכים. ישראל, ניתוח התנהגות. 2002אלדר א, ) .8

 

 
 

 :וובילוגרפיה
  משרד החינוך –המרחב הפדגוגי 

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

 
 
 
 
 

 

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://drive.google.com/file/d/141Z2aozUe-ECLrUpE9I_3w39DNu2D6n9/view
https://pop.education.gov.il/
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Pages/hp.aspx
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/

