
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מרכז לפיתוח סגלי הוראה  –מרכז פסג"ה אריאל 

    selלמידה חברתית רגשית   שם מסגרת הפיתוח המקצועי:

 5221: מבוסס מתווהקורס 

 

   רציונל: 

מחייבת אותנו לזהות מהם המיומנויות הערכים  21של המאה ה םוהסביבתייהאתגרים החברתיים הכלכליים 

הידע והכישורים הנדרשים לצוותי ההוראה ולתלמידים  שיהיו זקוקים להם כדי להצליח בחיים ובעבודה ולתפקד 

 ( weissberg&reichl-schonert,2014) היטב כאזרחי המחר

 

 

 

 רבבה  ,בי"ס מורים   :קהל היעד

  שעות   30 :היקף ומבנה הקורס 

  6 :מס' מפגשים

   ראשון :יום הקורס

  10.10.21 :מועד פתיחה

 חנה מאזוז  מרצה הקורס:

 

 לקבלת גמול  דרישות הפיתוח המקצועי 

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

 (סינכרוניות

 דיון בסביבת הקורסהשתתפות בפורומים ובקבוצת  •
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  •

 

 

 

 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי 

 מטרות הקורס:

 רגשית  -החברתיתלהעמיק את הידע  בתחום הלמידה  .1

 להכיר מודלים של למידה חברתית רגשית  .2

 selאת חמשת אשכולות מיומנויות הלהכיר  .3

 בתוך מסגרת חינוכית.לאח"מ , כחלק מההתערבות selבלבנות דרכי הטמעה או שימוש  .4

 

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

 חברתיות רגשיות באמצעות תכנים לימודיים למידת מיומנויות 

 .חוסן פנימי של הפרט במצבי קונפליקט2

 .הקניית כלים לקבלת החלטות פתרון בעיות וניהול תהליכים רגשיים חברתיים כדי להניע את גלגלי השינוי 3

 .יחס אמפתי ורגיש לתלמידים מעודד למידה וצמיחה4

 

 

 

 רכיבים יישומים 

 sel-עצמית וקבוצתית דרך מיומנויות ההעמקה להערכה 

 הכרות עם מיומנויות התקשורת מקדמות/מעכבות בשיח לניהול קונפליקטים  

 הטמעת השפה הרגשית והחברתית בקרב מנהלים מורים ותלמידים 

 -selההעמקה באמצעות תחקיר סימולטיבי  ע"י כול אחד מחמשת מרכיבי ה

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 פירוט המפגשים 

 מפגש ראשון 

  10.10.21 תאריך מפגש:  •

 פנים אל פנים :ההוראה   מסגרת •

 הרצאה דרכי למידה במפגש: •

       13:00-15:30 : זמן למידה •

 ש"א  3 סך שעות: •

 חנה מאזוז  שם המרצה:  •

 selהכרות עם חמשת מיומנויות ה  נושאים במפגש: •

 
 

 שנימפגש 

  24.10.21 תאריך מפגש:  •

 פניםפנים אל  :ההוראה   מסגרת •

 סימולציות   דרכי למידה במפגש: •

       13:00-18:00 :  : זמן למידה •

 שעות  6 סך שעות: •

 שעות   6 שם המרצה:  •

מבחינה חברתית,  מורה יכולות ה  תחקור והערכת  משחקי תפקידים עם שחקנים   - סימולציה נושאים במפגש: •

 רגשית, יכולת ניהול עצמי ופתרון בעיות. 

 

 
 שלישי מפגש 

  02.01.22 תאריך מפגש:  •

 פנים אל פנים :ההוראה   מסגרת •

 סימולציות   דרכי למידה במפגש: •

       13:00-18:00 : זמן למידה •

 שעות  6 סך שעות: •

 חנה מאזוז  שם המרצה:  •

חברתית,  מבחינה מורה יכולות ה  תחקור והערכת  משחקי תפקידים עם שחקנים   - סימולציה נושאים במפגש: •

 רגשית, יכולת ניהול עצמי ופתרון בעיות. 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 רביעימפגש 

  06.02.22 תאריך מפגש:  •

 פנים אל פנים :ההוראה   מסגרת •

 סימולציות   דרכי למידה במפגש: •

       13:00-18:00 : זמן למידה •

 שעות  6 סך שעות: •

 חנה מאזוז  שם המרצה:  •

 משחקי תפקידים עם שחקנים  - סימולציה נושאים במפגש: •

 מבחינה חברתית, רגשית, יכולת ניהול עצמי ופתרון בעיות. מורה  יכולות ה  תחקור והערכת 

 

 חמישימפגש 

  27.02.22 תאריך מפגש:  •

 פנים אל פנים :ההוראה   מסגרת •

 סימולציות   דרכי למידה במפגש: •

       13:00-18:00 :  : זמן למידה •

 שעות  6 סך שעות: •

 חנה מאזוז  שם המרצה:  •

מבחינה חברתית,  מורה יכולות ה  תחקור והערכת  משחקי תפקידים עם שחקנים   - סימולציה נושאים במפגש: •

 רגשית, יכולת ניהול עצמי ופתרון בעיות. 

 

 

 

 שישי מפגש 

  20.03.22 תאריך מפגש:  •

 פנים אל פנים:ההוראה   מסגרת •

 הרצאה דרכי למידה במפגש: •

             13:00-15:30 : זמן למידה •

 שעות  3 סך שעות: •

 חנה מאזוז  שם המרצה:  •

 סיכום ותובנות מתהליך הסימולציות והתחקור  נושאים במפגש: •

 הקורס:  ות ביניים של מטל

 את מטלות הביניים יש להגיש בתאריכים : 

 21.11.21יש להגיש עד  14.11.21מטלה של ה

 9.1.22יש להגיש עד: 2.1.22מטלה של ה  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 13.2.22יש להגיש עד: 6.2.22מטלה של ה

       6.3.22יש להגיש עד: 27.2.22מטלה של ה

 27.4.22מטלת סיכום יש להגיש עד 

 

 כתיבה רפלקטיבית לאחר כול מפגש סימולציה  מטלת ביניים :

הסימולציה והתחקיר הקבוצתי.מהם התובנות /המחשבות /המסקנות שלך להמשך לאחר   

שלך? האם ומה היית עושה אחרת בעקבות מה למדת על עצמך על דרכי ההתמודדות /ההתנהלות/ההתנהגות  

 ההתנסות בסימולציה שהתקיימה. 

 מה הם מוקדי הקושי/מוקדי החוזק שלך? מה למדת על עצמך בתהליך?

תך .תאור מפורט של הקונפליקט ודרכי ההתמודדות   :הצגת קונפליקט או דילמה מחיי היומיום בעבוד מטלת סיכום

  selעפ"י מודל 

    דרכי הערכה

  25%הציון הסופי מורכב מכתיבה רפלקטיבית אישית שתוגש שבוע לאחר כול המפגש מטלת סיכום ומטלות ביניים .

 מהציון  ומטלת סיכום שתוגש שבוע לאחר סיום ההשתלמות.

 

 

 

 בבילוגרפיה
יוזמה מרכז הוצאת  .רגשית במערכת החינוך ,עורכים רמי בנבנישתי וטלי פרידמן-חברתית .טיפוח למידה 1

 לידע ולמחקר בחינוך 
השימוש בסימולציות בחינוך: מושגי יסוד, שאלות מפתח ומודלים נבחרים. ד"ר עמליה רן וד"ר יוספסברג בן  .2

 יהושע. הוצאת מכון מופ"ת.
 תי ספר ובמערכת החינוך בישראל. יוזמה מרכז לידע ולמחקר בחינוך .תהליכי פיתוח מקצועי לקידום הכלה בב3
 רגשית בהכשרה להוראה. מכון מופת-.סמינר מקוון למורי מורים בנושא: למידה חברתית 4

 
 
 

 וובילוגרפיה 
  משרד החינוך – המרחב הפדגוגי

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

 
 
 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 אודות המרצה 

 חינוך לגיל הרך   B.A, טכנולוגיות בחינוך M.A  בייעוץ חינוכי,   M.ED  , חנה מאזוז

 )בדימוס( מדריכה ארצית ומחוזית בתחום השפה במשרד החינוך

 )בדימוס(  על גני ילדים במשרד החינוך מפקחת

 כיום מנהלת ומנחה במרכז סימולציות אוני אריאל  

 
 
 
 
 
 


