
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מרכז לפיתוח סגלי הוראה  –מרכז פסג"ה אריאל 

 ישיבת אמית ברוכין שם מסגרת הפיתוח המקצועי:

 הסמכות החדשה: מבוסס מתווהקורס 

 

   רציונל: 

 חינוךשדה הפיתוח סמכות מורית ככלי להעצמת המורה וכמענה לאתגרי השעה ב

 

 מורים  :קהל היעד

  ש"ש   30 :היקף ומבנה הקורס 

  10 :מס' מפגשים

  א  :יום הקורס

  31אוקטובר  מועד פתיחה:

 זיוון עדיאל מרצה הקורס:

 

 לקבלת גמול  דרישות הפיתוח המקצועי 

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

 (סינכרוניות

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

 )בהתאם להנחיית מנחה הקורס( משימת סיכום

 80%לקבלת גמול יש דרישת השתתפות של  •

 

 מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי 

 

 עומרפיתוח סמכות המורים לפי עקרונות הסמכות החדשה של פרופ' חיים   .1

 חיזוק מעמד המורים בעיני עצמם, בעיני תלמידיהם, ובעיני ההורים והקהילה   .2

 קידום מורים בהתמודדות עם בעיות משמעת בכיתה   .3

 שיפור מערכות היחסים בין המורים להורים במטרה לקדם את התלמידים.  .4

 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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

 

 

 

 

 רכיבים יישומים 

 מניעת אלימות בבי"סכלים לניהול כיתה, ביצוע שיחה אישית, בניית תוכנית התנהגות, ניהול פגישת הורים, 

 

 

  

 למה בכלל צריך סמכות? 

 עקרונות הסמכות החדשה 

 פירוט פרקטיקות הסמכות החדשה 

 כלים ליישום הסמכות החדשה



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 פירוט המפגשים 

 מפגש ראשון 

  31.10.21 :  תאריך מפגש:  •

 סינכרונית )'היברידי'(   -שעתיים סינכרוניות ושעה א  :ההוראה   מסגרת •

 הרצאה, דיון, כתיבה  דרכי למידה במפגש: •

       0800-1015 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 עדיאל זיוון  שם המרצה:  •

 מבוא לסמכות החדשה  נושאים במפגש: •

 
 שנימפגש 

  21.11.21 תאריך מפגש:  •

  היברידי  :ההוראה   מסגרת •

 הרצאה, דיון כתיבה דרכי למידה במפגש: •

       0800-1015 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

  עדיאל זיוון  שם המרצה:  •

 נוכחות מורית בכיתה ובמרחבי בי"ס  נושאים במפגש: •

 שלישי פגש מ

  12.12.21 תאריך מפגש:  •

 היברדי :ההוראה   מסגרת •

 הרצאה דיון כתיבה  דרכי למידה במפגש: •

       0800-1015 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 עדיאל זיוון  שם המרצה:  •

 עיקרון השליטה העצמית   נושאים במפגש: •

 .טקסט  להזנת  כאן הקש  או  לחץ  •

 רביעיפגש מ

  2.1.22 מפגש: תאריך  •

 היברידי  :ההוראה   מסגרת •

 הרצאה דיון כתיבה  דרכי למידה במפגש: •

       0800-1015 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

  עדיאל זיוון  שם המרצה:  •

 קביעת כללים  נושאים במפגש: •

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 חמישימפגש 

  9.1.22 תאריך מפגש:  •

 היברידי  :ההוראה   מסגרת •

 הרצאה, דיון, כתיבה  במפגש:דרכי למידה  •

         0800-1015 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 עדיאל זיוון  שם המרצה:  •

 מודלים לניהול שיחה אישית עם תלמיד  נושאים במפגש: •

 

 

 שישי מפגש 

  16.1.22 תאריך מפגש:  •

 היברידי :ההוראה   מסגרת •

 הרצאה דיון כתיבה  דרכי למידה במפגש: •

       0800-1015 : למידהזמן  •

 3 סך שעות: •

  עדיאל זיוון  שם המרצה:  •

 שיתוף פעולה בין מורים   נושאים במפגש: •

 

 שביעי מפגש 

  23.1.22 תאריך מפגש:  •

 היברידית :ההוראה   מסגרת •

 הרצאה, דיון כתיבה דרכי למידה במפגש: •

       0800-1015 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 עדיאל  המרצה: שם   •

 ברית הורה מורה   נושאים במפגש: •

 

 

 מפגש שמיני

  13.2.22 תאריך מפגש:  •

 היברידית  :ההוראה   מסגרת •

 הרצאה דיון כתיבה  דרכי למידה במפגש: •

       0800-1015 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 עדיאל זיוון  שם המרצה:  •

 אפקטיבי ניהול מפגש הורים   נושאים במפגש: •



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 תשיעי מפגש 

  3.4.22 תאריך מפגש:  •

 היברדית :ההוראה   מסגרת •

 הרצאה דיון כתיבה  דרכי למידה במפגש: •

       0800-1015 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

  עדיאל זיוון  שם המרצה:  •

 התמודדות עם התלמיד המתקשה נושאים במפגש: •

 

 

 עשירי מפגש 

  22.5.22 תאריך מפגש:  •

  היברידי :ההוראה   מסגרת •

 הרצאה דיון כתיבה  דרכי למידה במפגש: •

       0800-1015 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 עדיאל זיוון  שם המרצה:  •

 התמודדות עם התמכרות לפלאפונים   נושאים במפגש: •

 טלה הקורס מ

 :משימות מקוונות יהיו בשלושה תחומים מרכזיים
 .בסרטונים, ומטלה מקוונת שעוסקת בתחוםשליטה עצמית: צפייה 

נוכחות מורית: צפייה בסרטונים, ומטלה מקוונת בה המורה מתבקש להגביר את הנוכחות שלו, ולבחון מה הוא  
 .רוצה שיהיה

 .יחסי הורים מורים: צפייה בסרטונים ומטלה מקוונת בנושא יוזמה ואופי הקשר בין מורה להורים

 :מטלת סיכום
עמודים המסכמת את עקרונות הסמכות החדשה בהשוואה לסמכות הישנה בבית   3יקף של  כתיבת עבודה בה 

הספר, ותיעוד יישום של אחד מהעקרונות בעבודת המורה. התיעוד צריך להיות על משהו שנעשה השנה ושינוי אישי 
 .שהמורה עבר לאור ההשתלמות, או תכנון פעולה לפי העקרונות שנלמדו

 

 דרכי הערכה 

 30.12מועד הגשה 10אחוז הציון:   שליטה עצמיתמטלה  .1

 30.1מועד הגשה:  10אחוז הציון:   נוכחות מוריתמטלה  .2

 30.3הגשה:  10אחוז הציון:    יחסי הורים מוריםמטלה  .3

 1.6מועד הגשה:  70אחוז הציון:    מטלת סיכום .4



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 בבילוגרפיה
 2009הסמכות החדשה, חיים עומר,  -

 2019, ההורה כמגדלור, איתן לבוב הילה אלקיים -

 2013, חיים עומר, עולם של פיתויים -

 2000, חיים עומר, שיקום הסמכות ההורית -

 2018מורים היום: מהישרדות לשליחות, חיים עומר   -

 
 

 וובילוגרפיה 
  משרד החינוך – המרחב הפדגוגי

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

 
 
 
 

 
 

 אודות המרצה 

 MA עדיאל זיוון
 פסיכולוג חינוכי  

 למדעי החברה מורה
 מנחה מוסמך בגישת ה'סמכות החדשה'
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