
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מרכז לפיתוח סגלי הוראה –מרכז פסג"ה אריאל 

 בית ספר מילקן.שם מסגרת הפיתוח המקצועי: 

 ו +צוות -ספירלי פסיכו פדגוגי שכבות א :מתווה מבוססקורס 

 

   רציונל:  

 פיתוח וקידום יכולות אישיות ומוטיבציה של התלמיד והמורה   –הילד במרכז 

 דרך אקספולרציה וריבוי אינטילגנציות. 

 

 

 צוות מורי בית הספר    קהל היעד:

 שש 30 היקף ומבנה הקורס:

  מפגשים   10 מס' מפגשים:

 יום ג'   יום הקורס:

  29.8.21 מועד פתיחה:

 יפעת הלל )מפרש(מרצה הקורס: 

 

 דרישות הפיתוח המקצועי לקבלת גמול 

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

 ובקבוצת דיון בסביבת הקורסהשתתפות בפורומים  ●

בהתאם לנהלים החדשים של משרד החינוך , קבלת גמול מותנית בהשלמת כל משימות הקורס כולל משימת סיכום   ●

 )בהתאם להנחיית מנחה הקורס(

 80%לקבלת גמול יש דרישת השתתפות של  ●

 

 

 מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי 

 מרכיבי תרבות יזמית וכלים לפיתוח יוזמה הכרת מושגי יסוד בתחום היזמות בחינוך,  ●

 מצוי( של התרבות היזמית בבית הספר-מיפוי ויצירת תמונת מצב )רצוי ●

 יצירת תחושת נחיצות ורלוונטיות של חשיבה יזמית ברמה האישית והבית ספרית ●

 קידום רעיונות לפיתוח והטמעה של תרבות יזמית בבית הספר  ●

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ראשי פרקים עיקריים 

 יחידות להעברה  תוצרים מרכזיים  נושא

יזמות בחינוך: מושגי יסוד, הצורך  
 והערך המוסף 

 הכרת מושגי יסוד של יזמות בחינוך  -
יצירת תחושה של נחיצות וערך   -

 לחשיבה יזמית בבית הספר 

 שוק הזדמנויות   -

 חשיפת מרכיבי התרבות היזמית   - פירוק למרכיבים   -תרבות יזמית 
תרבות  בירור אישי וקבוצתי: מהי  -

 יזמית בשבילי/נו 

 מטפסים על הקירות )הסרטונים(  -

סיפור אישי של  –"פריצת דרך" לשינוי  
 יזמ/ת  

חילוץ מרכיבי היזם והסביבה   -
 היזמית  

בירור אישי: אני כיזם מה התנאים   -
 שמסייעים לי לנו ליזום 

 היזם שבי  –סטיב גובס   -

-  

תרבות יזמית בבית   –חלימת חלום 
 הספר שלנו 

משותף על תרבות יזמית חלום  -
בבית הספר שלנו וחיבורו למטרות  

 בית הספר 

 תרגיל הפיה   -

תמונת מצב התרבות היזמית בבית 
 הספר אל מול החלום  

תמונת מצב ביחס לתרבות יזמית   -
 בבית הספר  

בירור מופעי המציאות והנחות   -
היסוד בבית הספר וחיבורם  

 לתמונת המצב  
ביחס  בירור הצורך )אישי וקבוצתי(  -

למרכיבים השונים של התרבות  
 היזמית בבית הספר 

 תרגיל המיפוי  -
 תרגיל שוברים את הקירות  -

מרכיבי התרבות היזמית: העמקה  
 ופיתוח התמחויות   

הכרה של מרכיבי התרבות היזמית   -
 ושל פיתוח יוזמה 

בחירת תחומיי עניין אישיים  -
 להתמחות  

ניסוח של הצורך הבית ספרי ביחס   -
 הנבחר להתמחות לתחום 

-  

חשיפה למודלים יזמיים מעוררי  
 סיור בבית ספר יזמי  –השראה 

 למידה על יוזמות חינוכית מן החוץ   -
 חילוץ רעיונות מקדמים להתמחויות  -

-  

הכרות עם עקרונות לחשיבה   - כלים לחשיבה מחוץ לקופסה  
 יצירתית 

התנסות בכלים, בהקשר ליעדים   -
 מרכזיים לקידום בבית הספר  

העלאת רעיונות בהקשר   -
 להתמחויות 

-  

ליווי פרטני ממוקד של צוותי  
 ההתמחויות בפיתוח חלופות לרעיונות 

אבחון בית הספר דרך ההתמחות  -
שנבחרה )אחד הרכיבים של 

 תרבות יזמית(  
 למידה ממודלים יזמיים רלוונטיים  -
אפיון הצורך והגדרת חלופות   -

 לקידום ההתמחות בבית הספר 

-  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חלופות לרעיונות   -הצוותים הצגת 
 לקידום ההתמחויות בבית הספר  

 התנסות בהצגה של רעיון יזמי  -
התנסות בשיח עמיתים שיתופי   -

 למתן משוב  

-  

חלופות לרעיונות   -הצגת הצוותים 
לקידום ההתמחויות בבית הספר  

 )מפגש המשך( 

 התנסות בהצגה של רעיון יזמי  -
התנסות בשיח עמיתים שיתופי   -

 וקבלת החלטות למתן משוב 

-  

תחילת יישום הרעיונות הנבחרים 
 בבית הספר 

  - התנסות ולמידת עמיתים -

הצגת תוצרי התמחויות )בהמשך   - אירוע שיא מסכם 
 לשלב היישום( 

 למידה ורפלקציה  -
 תחושת מוטיבציה וגאווה  -
כיוונים למיסוד והטמעה להמשך   -

 השנה ולקראת תשע"ח 

-  

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פירוט המפגשים 

 מפגש ראשון

 1.9.21 תאריך מפגש: ●

 מפגש מליאה    :מסגרת ההוראה ●

 הרצאה +סדנה +דיון דרכי למידה במפגש:  ●

  12:00-14:30: :זמן למידה ●

 שעות  3סך שעות:  ●

 עץ ועצה   שם המרצה: ●

 ריבוי אינצלגנציות ,עבודת צוות  נושאים במפגש:   ●

 

 מפגש שני 

  14.9.21 תאריך מפגש: ●

 מליאה  :מסגרת ההוראה ●

 הרצאה  במפגש: דרכי למידה  ●

 13:00-15:15 :זמן למידה ●

 3סך שעות:  ●

 רועי אביב  שם המרצה: ●

 

 מפגש שלישי 

 5.10 תאריך מפגש: ●

 מליאה  :מסגרת ההוראה ●

 סדנה  דרכי למידה במפגש:  ●

 13:00-151519 :זמן למידה ●

 3סך שעות:  ●

 שם המרצה: נתן ריכמן   ●

 תרבות יזמית בבית הספר  נושאים במפגש:  ●

 מפגש רביעי 

 19.10 תאריך מפגש: ●

 סנכרוני  -א :מסגרת ההוראה ●

 כתיבהדרכי למידה במפגש:   ●

 12:00-14:15 :זמן למידה ●

 3סך שעות:  ●

 שם המרצה: רועי אביב  ●

 שיעורים ייחודיים במסגרת האינטליגנציות  נושאים במפגש:   ●

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מפגש חמישי

  2.11 תאריך מפגש: ●

 מליאה    :מסגרת ההוראה ●

 ותוצרים   דיון דרכי למידה במפגש:  ●

 12:00-14:15 :זמן למידה ●

 3סך שעות:  ●

 שם המרצה: יפעת הלל   ●

 כלים לחשיבה מחוץ לקופסה נושאים במפגש:  ●

 מפגש שישי 

 16.11 תאריך מפגש: ●

 מליאה  :מסגרת ההוראה ●

 הרצאה  דרכי למידה במפגש:  ●

 12:00-14:15 :זמן למידה ●

 3סך שעות:  ●

 שם המרצה: יוני צונה   ●

 אלימות ודרכי התמודדות פסיכופדגוגים איתה  –מצמיחים נושאים במפגש:  ●

 

 מפגש שביעי 

 

 7.12 תאריך מפגש: ●

 מליאה  :מסגרת ההוראה ●

 הרצאה  דרכי למידה במפגש:  ●

 12:00-14:15 :זמן למידה ●

 3סך שעות:  ●

 שם המרצה: יוני צונה   ●

 אלימות ודרכי התמודדות פסיכופדגוגים איתה  –מצמיחים נושאים במפגש:  ●

 

 מפגש שמיני 

 21.12 תאריך מפגש: ●

 מליאה  :מסגרת ההוראה ●

 הרצאה+דיון דרכי למידה במפגש:  ●

 12:00-14:15 :זמן למידה ●

 3סך שעות:  ●

 שם המרצה: שיר צמח    ●

 1 כלים ריגשיים לפיתוח שיח רגשי פדגוגי SELנושאים במפגש:  ●



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מפגש תשיעי 

  4.1.22תאריך מפגש:  ●

 מליאה  :מסגרת ההוראה ●

 הרצאה+דיון למידה במפגש: דרכי  ●

 12:00-14:15 :זמן למידה ●

 3סך שעות:  ●

 שם המרצה: שיר צמח    ●

  2 כלים ריגשיים לפיתוח שיח רגשי פדגוגי SELנושאים במפגש:  ●

 

 

 מפגש עשירי 

  18.1 תאריך מפגש: ●

 מליאה  :מסגרת ההוראה ●

 סיכום ודיון דרכי למידה במפגש:  ●

 12:00-14:15 :זמן למידה ●

 3סך שעות:  ●

 שם המרצה: רועי ויפעת הלל   ●

  סיכום והמשך המיזם בהמשך המחצית נושאים במפגש:  ●

 

 

 מטלה הקורס 

 אינטלגנציות נבחרות.   3שיעורים בהם התלמיד חווה את הנושא שדרך לפחות  3כתוב מערך שיעורים הנפרש ל  .1

ובנוסף כיתבו אירוע שיא אשר יסכם את  מורים לפחות מערך בו הנושא נילמד באינטלגנציות מגוונות  3כיתבו בצוות של   .2

 הלמידה ויראה תוצרים.  

 

 

 דרכי הערכה

 2/11/21מועד הגשה:  .20%אחוז הציון: מערך שיעור  אישי     .1

 21/12/21מועד הגשה:  .20%בזוג  אחוז הציון: מערך שיעור    .2

 18.1.22מועד הגשה:  .60%אחוז הציון: מערך שיעור   ציוותי המכיל את כל האינטצלגנציות הנבחרות  .3

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ביבליוגרפיה
 

 "חדשנות" בחינוך 45-42(, 2, פ"ו)(  הד החינוך 2012איל א. ) ●

בתוך: דנילוב, י. )עורך(: תכנון מדיניות החינוך. ירושלים: משרד החינוך והתרבות.   (. יוזמה מהי?1994גורדון, ד. ו.  ) ●
 . 97-111עמ': 

 שעוסק באספקת חינוך איכותי וחדשני לילדים ברחבי בריטניה.   Futurelabמדריך של הארגון הבריטי   ●

handbook_0.pdhttp://www.futurelab.org.uk/sites/default/files/Curriculum_and_Teaching_Innovation_
f 

● Levin, H. M. (2006). Why is educational entrepreneurship so difficult? In E.M. Hess (ed.) 
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● Yemini, M. & Addi-Raccah, A. (2013). School Principals' Agency as Reflected by Extracurricular 

activities in the Israeli Education System. International Studies in Sociology of Education, 23(4), 

358-382.   

● Woods, P. A., Woods, G. J., & Gunter, H. (2007). Academy schools and entrepreneurialism in 

education. Journal of Education Policy, 22(2), 237-259. 

 

● Lundström, A., & Stevenson, L. (2005). Entrepreneurship policy: Theory and practice. New York: 

Springer.  

 

 וובילוגרפיה 

  החינוך משרד – הפדגוגי המרחב

 החינוך משרד  – הלימודים תוכניות תיק

 החינוך  משרד – איכותית להוראה פרקטיקות

 

 

 

 
 יפעת הלל  –המרצה  

 מנהלת תוכנית מפרש יזמים. מלווה מנהלים בבתי ספר בתוכנית עמיתים וביוזמות מפרש.
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