
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מרכז לפיתוח סגלי הוראה  –מרכז פסג"ה אריאל 

 כלים להנכחת הכבוד בפדגוגיה ובאקלים הבית ספרי.   -"כבוד ה' עליך זרח"   שם מסגרת הפיתוח המקצועי:

 חינוכי מיטבי בראייה מערכתיתאקלים  – 4204: מבוסס מתווהקורס 

 

   רציונל: 

 לקדם את הפדגוגיה בבית הספר בהלימה לנושא השנתי הנבחר: כבוד, שילובן בלימוד משותף. 

 

 

 מורות האולפנהכלל   :קהל היעד

  ש"ש  30 :היקף ומבנה הקורס 

  מפגשים  10 :מס' מפגשים

  שלישי  :יום הקורס

  19.10 :מועד פתיחה

 שרי זכריה   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 

 ר מורים לומד, פיתוח פדגוגי ושיפור אקלים בית סיפרי. גיבוש הצוות, חד

 

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

 כבוד למקום.  כבוד לרכוש, כבוד לזולת, לימוד נושא הכבוד: כבוד לעצמי,

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 פדגוגיה: בין תחומויות, יצירתיות, גיוון דרכי הוראה ודרכי הערכה. 

 ופסיכודרמה.   NLP -אקלים בית ספרי: פיתוח קשר אישי, שימוש בכלים מעולם האימון

 

 רכיבים יישומים 

 שיתופי פעולה בין תחומיים

 שיפור אקלים בית ספרי בין חברות הצוות ובין המורות לתלמידות. 

 התייחסות לפן הרגשי בזמן הכנת התוכן הפדגוגי 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 פירוט המפגשים 

 ראשון מפגש 

  19/10/2021 תאריך מפגש:  •

 פנים מול פנים:ההוראה   מסגרת •

 סדנה  דרכי למידה במפגש: •

       19:30-22:00 : זמן למידה •

 שעות  3 סך שעות: •

 שרי זכריה  שם המרצה:  •

 לימוד בנושא כבוד ה' + פיתוח קשר אישי ועבודת צוות   נושאים במפגש: •

 
 שנימפגש 

  2/11/21 תאריך מפגש:  •

 בזום סינכרוני:ההוראה   מסגרת •

 סדנה  דרכי למידה במפגש: •

       19:30-22:00 : זמן למידה •

   3 סך שעות: •

 שרי זכריה  שם המרצה:  •

 + גיוון בדרכי הוראה כבוד ה' לימוד בנושא   נושאים במפגש: •

 שלישי פגש מ

  21/12/21 תאריך מפגש:  •

 בזום  סינכרוני  :ההוראה   מסגרת •

 סדנה  דרכי למידה במפגש: •

       19:30-22:00 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 חוה סנדרס  שם המרצה:  •

 + מבט חדש על התעודות  כיבוד הורים לימוד בנושא   נושאים במפגש: •

 

 רביעימפגש 

  4/1/22 תאריך מפגש:  •

 הרצאה  :ההוראה   מסגרת •

 בזום  סינכרוני   דרכי למידה במפגש: •

       19:30-22:00 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 שרי זכריה  שם המרצה:  •

 + הסמכות החדשה  כבוד הבריות לימוד בנושא     נושאים במפגש: •

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 חמישימפגש 

 11\1\22 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני בזום  :ההוראה   מסגרת •

 הרצאה דרכי למידה במפגש: •

       19:30-22:00 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 שרי זכריה  שם המרצה:  •

 לימוד בנושא כיבוד הורים + דרכי הערכה מגוונות  נושאים במפגש: •

 

 שישי מפגש 

  6/2/22 תאריך מפגש:  •

 סדנה :ההוראה   מסגרת •

 פנים מול פנים  דרכי למידה במפגש: •

            19:30-22:00 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 שרי זכריה  שם המרצה:  •

 כלים מעולם האימון לימוד בנושא כבוד הבריות+   נושאים במפגש: •

 

 

 ביעי ש מפגש 

  7/2/22 תאריך מפגש:  •

 הרצאה :ההוראה   מסגרת •

 פנים מול פנים  דרכי למידה במפגש: •

            19:30-22:00 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 שרי זכריה  שם המרצה:  •

 כלים מעולם הפסיכודרמה לימוד בנושא כבוד הסביבה והרכוש+   נושאים במפגש: •

 

 

 מינימפגש ש 

  1/3/22 תאריך מפגש:  •

 הרצאה :ההוראה   מסגרת •

 בזום  סינכרוני  דרכי למידה במפגש: •

            19:30-22:00 : זמן למידה •

 3 שעות:סך  •

 שרי זכריה  שם המרצה:  •

 בינתחומיות לימוד בנושא כבוד הסביבה והרכוש+   נושאים במפגש: •



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 תשיעי מפגש 

  8/3/22 תאריך מפגש:  •

 הרצאה :ההוראה   מסגרת •

 בזום  סינכרוני  דרכי למידה במפגש: •

            19:30-22:00 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 זכריה שרי  שם המרצה:  •

 יצירתיות לימוד בנושא כבוד לעצמי ולגופי+   נושאים במפגש: •

 

 

 עשירי מפגש 

  29/3/22 תאריך מפגש:  •

 הרצאה :ההוראה   מסגרת •

 פנים מול פנים  דרכי למידה במפגש: •

            19:30-22:00 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 שרי זכריה  שם המרצה:  •

 הצלחות ועם המבט קדימה שיתוף    נושאים במפגש: •

 

 יתכן ונביא עוד מרצים נוספים.  •

 

 מטלה הקורס 

 תוצר מצופה: תלקיט 

 לצורך קבלת גמול יש להגיש עבודה ולקבל עליה ציון. העבודה תכלול: 

 יחידת הוראה במקצוע שהמורה מלמדת: מטרות, דרכי העברה, מערכי שיעור  .מערך מפורט של1

 כולל חומרים נלווים: דפי עבודה, מצגות וכיו"ב  

. כולל מטרות, הסבר על ההכנה מראש של מבחן, עבודה, חלופה בהערכה -ההערכה כידר 2או הדגמה של 

 התלמידות ומחוון.

 . בכיתהאו העברת ובדיקת דרכי ההערכה  ,  .דיווח רפלקטיבי על העברת היחידה, או חלקה2



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 כולל מסקנות אופרטיביות.

 . רפלקציה מסכמת על התהליך האישי שהמורה עברה במהלך השנה, בעקבות ההשתלמות,  3

 דרכי הערכה ועוד.שינוי וגיוון שינוי וגיוון דרכי ההוראה, הכנת יחידות הוראה, 

פריטים ביבליוגרפיים מהרשימה המצ"ב ו / או מפריטים    2תכלול התייחסות לו  תעשה בזוגות הגשת העבודה

 נוספים 

 . מתחום הדעת, תהיה עד חודש מסיום ההשתלמות

 רשימה ביבליוגרפית : 

hanut/articles/had00047.asphttp://www.amalnet.k12.il/sites/hads 

 מדוע וכיצד -ד"ר לוין,תמר: מתכנון לימודים למרחב למידה

https://yoramharpaz.com/pubs/learning/meaningful_learning.pdf 

 מה אפשר לעשות? -פרופ' הרפז, יורם: למידה משמעותית

ng_conditions.pdfhttps://yoramharpaz.com/pubs/learning/meaningful_learni 

 פרופ' הרפז, יורם: תנאים ללמידה משמעותית

https://yoramharpaz.com/pubs/learning/inspire.pdf 

 פרופ' הרפז, יורם: הוראה מעוררת השראה 

http://www.amalnet.k12.il/sites/hadshanut/articles/had00047.asp 

 מדוע וכיצד -ד"ר לוין,תמר: מתכנון לימודים למרחב למידה

ryID=1150&ArticleID=8879https://www.itu.org.il/?Catego 

 עקרונות וקשיים  -ד"ר שחר,חנה ועמר, נגה: הערכה חלופית

 מאמרים נוספים בתחומי פדגוגיה ושיח רגשי באתר רשת אמי"ת 

 ובתחומי המקצוע הנלמד באתר משרד החינוך

http://www.amalnet.k12.il/sites/hadshanut/articles/had00047.asp
https://yoramharpaz.com/pubs/learning/meaningful_learning.pdf
https://yoramharpaz.com/pubs/learning/meaningful_learning_conditions.pdf
https://yoramharpaz.com/pubs/learning/inspire.pdf
http://www.amalnet.k12.il/sites/hadshanut/articles/had00047.asp
https://www.itu.org.il/?CategoryID=1150&ArticleID=8879


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 וובילוגרפיה 

  משרד החינוך –המרחב הפדגוגי 
 משרד החינוך  –תיק תוכניות הלימודים 

 משרד החינוך  –איכותית  פרקטיקות להוראה
 
 

 דרכי הערכה 

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

 26/4/22מועד הגשה:  90%אחוז הציון:   הגשת בתלקיט .1

 

 
 המרצה אודות 

    027990787שרי זכריה, ת.ז. 
 בעלת תואר שני בספרות עברית מהאוניברסיטה העברית,  

עם נסיון כרכזת פדגוגית, מורה חונכת, מדריכה פדגוגית, כותבת ת"ל   1994מורה ותיקה לספרות וחינוך משנה"ל 
 סיכודרמה. מקוונות בספרות, מנחת קבוצות, מעבירת השתלמויות מורים, סדנאות כתיבה יוצרת ופ

 מלווה פדגוגית ברשת אמי"ת.
 רשומה במאגר המרצים.

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

