
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מרכז לפיתוח סגלי הוראה  –מרכז פסג"ה אריאל 

 למידה אפקטיבית מקרוב ומרחוק  HUBEEמודל  .פרקטיקות הוראה ולמידה  שם מסגרת הפיתוח המקצועי:

 .1178: מבוסס מתווהקורס 

 

 רציונל:  

 למידה צוותית בקבוצות קטנות משולבת כלים דיגיטליים תוך השקעת מאמץ וניהול זמן נכון.

קידום לומד עצמאי בבית ספר בבית ובדיגיטל באמצעות פרקטיקות של למידה פעילה מקרוב ומרחוק שתכין את התלמיד  

 לעולם שמחכה לו בחוץ.  

 העלאת הישגי לומדים באמצעות למידה יעילה וזכירה תוך שימוש במרחבים הבית ספריים והווירטואליים  

 דים באמצעות למידה חברתית, רגשית וצוותית חיזוק החוסן האישי והחברתי של המלמדים והלומ

   

 . ניגונים שערי תקווהבית ספר מורי   :קהל היעד 

  שעות עם ציון  30 :היקף ומבנה הקורס

  10 :מס' מפגשים

  חמישי ו ימי ראשון :יום הקורס

  3/10/2021 מועד פתיחה:

 יהודית יומל  מרצה הקורס:

 
 

 אודות המרצה

 מומחית בתחום פדגוגיה חדשנית – (A.M) 011578085 -יהודית יומל 
 

 

 לקבלת גמול  דרישות הפיתוח המקצועי

וביצוע המשימות ביחידות בזמן אמת( )  במפגשים הסינכרוניים .יש לקחת חלק פעיל בכל חלקי ההשתלמות •

 ( מודל -הקורסבאתר  ו/או קבוצתית )עבודה עצמיתסינכרוניות  -הא

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

 )בהתאם להנחיית מנחה הקורס( משימת סיכום

 80%לקבלת גמול יש דרישת השתתפות של  •

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי 

 

 . לימודייםתהליכי מודעות, פיתוח אישי והרחבת ארגז הכלים ה צוותי החינוך.   פיתוח תהליכי למידה והוראה בקרב •

 .  21 -לתכנון תהליך למידת שיעורים מותאמים לסביבת הטכנולוגיה של המאה ה הענקת כלים  •

 (ושינצל בצורה מקסימלית את הזמן ופלטפורמת הלמידה בכיתה לפתח שיעור אפקטיבי יותר )שהתלמידים יזכרו אותו טוב יותר •

 

 

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

 עקרונות לצידה שנשארת 
 בחירת מיומנויות רוחבית 

 המרת שיעורים 
 . עקרונות עבודה בקבוצות, מורה כמנחה

 

 

 רכיבים יישומים

 לנהל ולעקוב אחרי הלמידה של התלמיד בסביבות משתנות .1

 הוראה בקבוצות   .2

לתכנן משימות יומיות ושבועיות לכול תלמיד המתבססת על משימות אישיות וקבוצתית משימות חובה  .3
 ורשות

 לתכנן שיעורים בהלימה לעקרונות פדגוגיה חדשנית בהתבסס על תיק תכניות לימוד  .4

 לבצע הלכה למעשה שיעור בו התלמידים פעילים, שולפים ומבצע חקר וגילוי  .5

 לקדם ביצועים של התלמידים סביב מיומנויות נבחרת בעקבות מיפוי )ניהול מבוסס נתונים(  .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בקורס  פירוט המפגשים

 שם המרצה נושאי הלימוד יום תאריך 
 ומספר ת.ז

שעת 
 התחלה

שעת 
 סיום

מספר 
 שעות

 סוג מפגש
)הרצאה, 
סדנא, 

מתוקשב 
 וכו'( 

 א 3.10.21
 

 היכרות   -

המוח" עקרונות  "מבלבלים את   -
  –קוגניטיביים בלמידה וחשיבה  

 למידה בתחנות 

 יהודית יומל
011578085 

 מליאה  3 15:15 13:00

היכרות עם הממיר הדבורני ופיתוח   א 21.11.21
 שיעור דבורני 

 יהודית יומל
011578085 

הקנייה   3 15:15 13:00
 +סדנא

 ניתוח שיעור ראשון  - א 26.12.21

 דבורני  המשך פיתוח  -
 

 יהודית יומל
011578085 

 מליאה 3 15:15 13:00

למידת עמיתים בצוותים סביב   - א 9.1.22
 שיעורים דבורניים 

 יהודית יומל
011578085 

הקנייה   3 15:15 13:00
 +סדנא

 יהודית יומל מורה כמנחה  - א 30.1.22
011578085 

הקנייה   3 15:15 13:00
 +סדנה 

ומיומנויות לבניית  שיטות   - ה  3.3.22
 קבוצות קטנות 

 יהודית יומל
011578085 

הקנייה   3 12:00 9:45
 +סדנה 

 יהודית יומל למידת קפיטריה   - א 20.3.22
011578085 

הקנייה   3 15:15 13:00
 +סדנה 

  –פותחים את דלת הכיתה  - א 3.4.22
 תצפיות הדדיות  

 יהודית יומל
011578085 

 מליאה 3 15:15 13:00

 דיפרנציאליות בכיתה +  - א 15.5.22

 המרה מהירה  -

 יהודית יומל
011578085 

 מליאה 3 15:15 13:00

 א 12.6.22
 יהודית יומל שיתוף בתוצרים ומשוב 

011578085 

 מליאה 3 15:15 13:00

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מטלת הקורס 

 מטלה: 

 

 על כל מורה: 

בסיס עקרונות המודל הבית  שיעורים, בהמרות מהירות, על  3לייצר במהלך ההשתלמות "בנק", של לפחות  •

 ( 75%, סה"כ 25%(, בחירה, שיתופיות. )כל שיעור 70-30ספרי: התלמיד כדבורה )

 (.25%לכתוב דו"ח רפלקציה אישי בעקבות התנסות באחד השיעורים שפיתח ) •

 הדו"ח יכלול את: 

o   ,)תכנון השיעור )על פי תבנית ההמרה 

o   ,כיצד נהג המורה ללמדו בעבר ומה השינוי 

o ה שיקרה )חששות, תקוות(,  מה ציפ 

o   ,מה קרה בפועל 

o  .תובנות/ מסקנות/ יישומים/ מחשבות לעתיד 
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אביב-. רמות. תלחלופות בהערכת הישגים (.1997בירנבוים מ. )  
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