
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מרכז לפיתוח סגלי הוראה –מרכז פסג"ה אריאל 

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

 .טקסט להזנת כאן הקש או לחץ: מבוסס מתווהקורס 

 

   רציונל:  

במציאות המשתנה צריך לדעת לעשות את הגישור הנכון בין למידה חדשנית פדגוגית מייטבית לפיתוח כישורים  

 חברתיים רגשיים השזורים זה בזה. 

 

 

 כל צוות מורי ימה  :קהל היעד

  שנתי  :היקף ומבנה הקורס

  מפגשים  10 :מס' מפגשים

  ימי שני  :יום הקורס

  25.10.21  :מועד פתיחה

 חברת פסיפס ומרצים שונים  מרצה הקורס:

 

 לקבלת גמול   דרישות הפיתוח המקצועי

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

 (סינכרוניות

 השתתפות בפורומים ובקבוצת דיון בסביבת הקורס •
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 

 selפדגוגיה ולומד עצמאי, אקלים , 

 

 

 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

 הסטנדרטיים(  7סטנדרטיים לקידום אקלים מייטבי )

 למידה רגשית חברתית

 במערכת החינוך  selהצעדים לעיצוב 

 קידום פדגוגיה של לומד עצמאי

 

 רכיבים יישומים 

 .טקסט להזנת כאן הקש או לחץ

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 פירוט המפגשים 

 מפגש ראשון

  25/10/2021 תאריך מפגש:  •

 סינכרונימפגש :ההוראה  מסגרת  •

 סדנא+ דיון  דרכי למידה במפגש:  •

       13:30-15:45 : זמן למידה •

 שעות   3 סך שעות:  •

 אדווה זיידמן   שם המרצה:  •

 selאקלים מייטבי מקדם  נושאים במפגש:  •

 
 

 שנימפגש 

  1/11/2021 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני:ההוראה  מסגרת  •

 + סדנא הרצאה   דרכי למידה במפגש:  •

             13:30-15:45 : זמן למידה •

 שעות   3 סך שעות:  •

 שרית תורג'מן שם המרצה:  •

   מה תהיה הסביבה בה יתנהלו בוגרי מערכת החינוך ומה תפקידנו -במנהרת הזמן נושאים במפגש:  •

 שלישימפגש 

  15/11/2021 תאריך מפגש:  •

 מפגש סינכרוני:ההוראה  מסגרת  •

 התנסות קבוצתית ועיבוד במליאה   דרכי למידה במפגש:  •

             13:30-15:45 : זמן למידה •

 שעות   3 סך שעות:  •

 ודשמיט סיתוונית ג שם המרצה:  •

 selהסטנדרטיים של  7חשיפה למודל ו  נושאים במפגש:  •

 רביעי מפגש 

  10/1/2022 תאריך מפגש:  •

 מפגש סינכרוני:ההוראה  מסגרת  •

 הרצאה ודיון   דרכי למידה במפגש:  •

             13:30-15:45 : זמן למידה •

 שעות   3 סך שעות:  •

 שרית תורגמן  שם המרצה:  •

 מחקרים במדעי המוח בנושא אים במפגש: נוש •

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 חמישימפגש 

  14/2/2022 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני מפגש:ההוראה  מסגרת  •

 הרצאה ודיון   דרכי למידה במפגש:  •

             13:30-15:45 : זמן למידה •

 שעות   3 סך שעות:  •

 אדוה זיידמן   שם המרצה:  •

 המורה תחילה, קידום ברמת הצוות  נושאים במפגש:  •

 

 שישימפגש 

 7/3/2022 תאריך מפגש:  •

 מפגש סינכרוני:ההוראה  מסגרת  •

 הרצאה וסדנא  למידה במפגש: דרכי   •

             13:30-15:45 : זמן למידה •

 שעות   3 סך שעות:  •

 סיתוונית גודשמיט  שם המרצה:  •

 בתחומי הדעת השונים  selהוראה ושילוב  נושאים במפגש:  •

 

 

 שביעימפגש 

  28/3/2022 תאריך מפגש:  •

 מפגש סינכרוני:ההוראה  מסגרת  •

 הרצאה   דרכי למידה במפגש:  •

             13:30-15:45 : זמן למידה •

 שעות   3 סך שעות:  •

 סיתוונית גודשמיט שם המרצה:  •

 מיומנויות ודמות הבוגר נושאים במפגש:  •

 

 מפגש שמיני

  25/4/2022 תאריך מפגש:  •

 מפגש סינכרוני :ההוראה  מסגרת  •

 התנסות+ מעגלי שיתוף   דרכי למידה במפגש:  •

             13:30-15:45 : זמן למידה •

 שעות   3 סך שעות:  •

 דשמיט סתוונית גו שם המרצה:  •

 למידה בינתחומית שימוש במרחבי למידה ולמידה עצמאית -שלובי זרועות אים למפגש:נוש •



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 תשיעימפגש 

  23/5/2022 תאריך מפגש:  •

 מפגש סינכרוני:ההוראה  מסגרת  •

   התנסות+ סיפורי מקרה    עיון ושיח דרכי למידה במפגש:  •

    13:30-15:45 : זמן למידה •

 שעות 3 סך שעות:  •

 מרצה כללי  שם המרצה:  •

 selלגלות את הייחודיות בלמידה של כל תלמיד, ולהששתמש בטכניקות   - אתה פלא  נושאים במפגש:  •

 

 

 עשירי מפגש 

  13/6/2022 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני מפגש:ההוראה  מסגרת  •

 משחק יצירה ושיח מאסף  דרכי למידה במפגש:  •

             13:30-15:45 : זמן למידה •

 שעות   3 סך שעות:  •

 מרצה כללי  שם המרצה:  •

 כלים להערכה עצמית מייטיבה, הערכת עמיתים  -לצמוח מתוך מודעות  נושאים במפגש:  •

 

 מטלה הקורס 

 בכיתה אותה אתה מחנך  sel -שנתית בתכנון אקלים וחצי למחנכים: להגיש תוכנית 

בתחום הדעת   selמערכי שיעור בתחום הדעת אותו אתה מלמד וכיצד אתה משלב  3למורים מקצועיים: להגיש  

 שלך.

 

 דרכי הערכה

 15/03/2021מועד הגשה:   10%אחוז הציון:    תאור המטלה דוגמא:

 15/11/2021ד הגשה: מוע: 10אחוז הציון:   מבוא/ רקע של הכיתה  .1

 15/12/2021מועד הגשה:   30אחוז הציון:   בניית תהליך העבודה  .2

 15/1/2022מועד הגשה:  30אחוז הציון:    ביצוע שיחות/ ראיונות עם התלמידים  .3

 15/2/2022מועד הגשה:  20אחוז הציון:   למידת עמיתים בנושא  .4

 15/3/2022מועד הגשה:   10אחוז הציון:   ריפלקציה .5

 15/1/2022מועד הגשה:  30אחוז הציון:   הגשת מערך שיעור ראשון .6



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 15/2/2022מועד הגשה:  30אחוז הציון:   הגשת מערך שני  .7

   15/3/2022מועד הגשה:  30אחוז הציון:   הגשת מערך שלישי  .8

 בבילוגרפיה 
 .טקסט להזנת כאן הקש או לחץ
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 וובילוגרפיה 

   משרד החינוך –  המרחב הפדגוגי
 משרד החינוך –תיק תוכניות הלימודים 

 משרד החינוך  –איכותית הוראה לפרקטיקות 
 
 
 
 

  
 
 
 

 אודות המרצה

 .טקסט להזנת כאן הקש או לחץ
 
 

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

