
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מרכז לפיתוח סגלי הוראה  –מרכז פסג"ה אריאל 

,  2, מודולה מס' 'כאן יוצרים ובונים בכיף!': בגן הילדים' טכנולוגיה ה מדע ו ה 'עולם  שם מסגרת הפיתוח המקצועי:

 גן -מרכז דע

 3369: מבוסס מתווה קורס  

 

   רציונל:  

והטכנולוגיה, חשוב לשים דגש בגיל הרך על רכישת מיומנויות חקר   בעידן של תמורות מהירות בהתפתחות המדע 

בתהליך הלמידה, במקביל לרכישת ידע. הקניית המיומנויות תיתן בידי הילד כלים טכנולוגית    שפה מדעיתופיתוח    ותיכון

ירחיב את המודעות שלו לתופעות מדעיות  והעיסוק בתחום  ובעתיד,  ללמידה משמעותית של תכנים חדשים בהווה 

 .21-במאה ה    ו חייםשבה אנהמשתנה  בסביבה שלנו בהקשרים שהם משמעותיים לילד, לחברה ולתרבות  וטכנולוגיות  

שמה במרכז את חשיבות האינטראקציה אשר  תפיסת הגן העתידי  פיתוח תהליכי חקר בגן הילדים יעשה תוך פיתוח  

 בין כל השותפים )צוות, ילדים, הורים, קהילה( ואת ההקשר הסביבתי )הפיזי והתרבותי( בתהליך יצירת הגן.  

  היא במרכז. למידת החקר ברוח הגן העתידי צריכה להתבסס   מעורבות הילדים בתהליכי הלמידה שלהםבתהליך זה, 

העניי מתחומי  הנובעים  נושאים  אותם.על  המעסיקות  בשאלות  ומתמקדת  שלהם  תקדם   ן  זה  מסוג  למידה 

 .21-וערכים המתאימים למאה ה מיומנויות,  ידע

 

 

 גננות   : קהל היעד

    .מפגשים סינכרונים בזום. שעות  8מודולה של  :היקף ומבנה הקורס

 3 -המורכבת מ, שעות 24מקצועי של מינימום בכדי לקבל גמול השתלמות במדע וטכנולוגיה, יש ליצור מסגרת פיתוח 

מבין השתיים   שעות( 8) אחתיש לבחור מודולה  נושאמודולות משלושת הפרקים של תכנית הלימודים. בכל 

 6) שעות, מוצעות שתי מודולות נוספות  30ל  ומבקשת להשליםלמי שאינה זקוקה לרענון עזרה ראשונה,  המוצעות.

 .מבין השניים( אחת)יש לבחור  לבחירה שעות( במדע וטכנולוגיה 

 

  3 : מס' מפגשים

  שלישי  : יום הקורס

  28.12.21 :מועד פתיחה 

יסודי,  גן, המרכז הארצי לקידום מתמטיקה, מדע וטכנולוגיה בחינוך הקדם  -מרכז דעאילת שלוסר,  הקורס:  ה מרצ

 . ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת בר אילן

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 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 

 מדע וטכנולוגיה  מיהעשרת ידע בתחו .1

 וטכנולוגיה בגיל הרך הטמעת תוכנית הלימודים במדע  .2

 בגן תיכוןכי ויישום תהליהתנסות בפיתוח  .3

. מתן דגש על ביטוי אישי של הילד בתהליך  הילדים  ליוזמות ונושאים ש   כמתווכת ומעודדתתפקיד הגננת  חידוד   .4

 הלמידה 

 21 -ברוח הגן העתידי והמאה ה   הפיתוח ידע, מיומנות וערכים בתחומי המדע והטכנולוגי .5

 

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

   ותיכון נושאים מתוכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה בגן הילדים, מטרות, עקרונות ודרכי עבודה מבוססות חקר ✓

  יזמות יצרנות ובנייה הטמעת תהליכי  ✓

 מדעית הנדסית וטכנולוגית  פיתוח חשיבה  ✓

 הנדסית וטכנולוגית מדעיתמקדמת חשיבה   ארגון סביבה  ✓

 

 רכיבים יישומים 

 יישום בגןנחייה וכלים להלמידה פעילה, שיתוף ולמידת עמיתים, 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

: פירוט המפגשים   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 'כאן יוצרים ובונים בכיף!'   - 2פרק 

 2מודולה מס' 

 אשון מפגש ר

 28.12.21 תאריך מפגש: •

 סינכרוני  :ההוראה מסגרת •

 הרצאה ודיון במפגש:דרכי למידה  •

       16.30-19.00 :זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 אילת שלוסר  שם המרצה: •

ולם מעשה  תכנית הלימודים וע נושאים במפגש: •

      .בגן הילדים תיכון. תהליכי ידי אדם

 שני מפגש 

  25.1.22 תאריך מפגש: •

 סינכרוני  :ההוראה מסגרת •

הרצאה ודיון, עבודה   דרכי למידה במפגש: •

 בקבוצות

       16.30-18.00 :זמן למידה •

 2 סך שעות: •

 אילת שלוסר  שם המרצה: •

הילד  .  מייקריות, יצרנות ויזמות נושאים במפגש: •

 כיצרן וכשותף פעיל בתהליך היצרנות

 לישי שמפגש 

  22.2.22 תאריך מפגש: •

 סינכרוני  :ההוראה מסגרת •

 סדנה למידה במפגש:דרכי  •

       16.30-19.00 :זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 אילת שלוסר  שם המרצה: •

ארגון סביבה מקדמת יזמות   נושאים במפגש: •

 )קרטוניה, נגריה, אריגה וכדומה(  ויצרנות

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מטלה הקורס 

 הילדים.   בגןחקר או יצרנות/בנייה   ויישום תהליךהתנסות בפיתוח 

 

 דרכי הערכה

מה מקומו של הילד בתהליך? מומלץ להציג תהליך    כיצד הנושא מתקשר לעולמו של הילד?  ? מדוע בחרת נושא זה  -מבוא  .1

   10%אחוז הציון:    שעלה ע"י ילד/ים בגן. יוזמה /שצמח והתפתח משאלה או מנושא

 10%אחוז הציון:   מה רצית להשיג באמצעות הפעילות )מטרות עיקריות בלבד(הפעילות. -מטרות הפעילות  .2

 .טקסט להזנת כאן הקש  או לחץ

תארי את ארגון הסביבה והעשרתה  ומיומנויות נרכשים בפעילות זו?  ידע ערכיםאילו כפי שהתבצעה בגן. תיאור הפעילות  .3

   50%אחוז הציון:       ואת דרכי ההוראה שלך בעקבות הפעילות

   ? , מה כדאי לעשות ומה כדאי לשנות, מה עבד ומה חסרבפעילות מה היה טוב -מסקנות -סיכום הפעילות סיכום ומסקנות .4

  10%אחוז הציון: 

  20%אחוז הציון:   .בקורס זה  פרטי מהן העמדות, תובנות, מחשבות והתפיסות שגיבשת לעצמך –  רפלקציה כללית .5

 10.5.22הגשה עד לתאריך ל

 

 ה ביבליוגרפי

 תכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה לגיל הרך  

http://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Limudim/KdamYesodi/MadaTechnologia.pdf 

 )כולל תקצירי מאמרים מתורגמים(מדור מאמרים ומחקרים, אתר מרכז דע גן

 אתר מרכז דע גן מדור טכנולוגיה והנדסה בחיי הגן, 

 , אתר מרכז דע גןמתורגמים םתקצירי מאמרים אקדמאי

 מדע בגיל הרך 

-נטע פרי, רונית פרידמן, אורנית ספקטור תוצאות גדולות ׀  מי הזיז את מרכז החקר שלי? שינוי קטן •

 34-43, תש"ף, עמ' 13וי, עלון דע גן ל

 12גן   -עלון דע ,לוי-׀ רונית פרידמן, אורנית ספקטור כאשר שואלים וחוקרים מגלים עולמות נפלאים •

 .30-39,תשע"ט, עמ' 

 .41-38,תשע"ז, עמ'  10גן  -| חיים אישך, עלון דע   ריאיון: להיות שותפים באירועי חקר •

http://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Limudim/KdamYesodi/MadaTechnologia.pdf
http://www.da-gan.edu1.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2157491
http://www.da-gan.edu1.org.il/BRPortal/br/P103.jsp?cat=5D8:5DB:5E0:5D5:5DC:5D5:5D2:5D9:5D4:20:5D1:5D2:5DF
http://www.da-gan.edu1.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2156763
http://www.files.org.il/BRPortalStorage/a/4/26/92/33-g3plEbYArY.pdf
http://www.files.org.il/BRPortalStorage/a/3/93/97/21-k2A5WAYR8J.pdf
http://www.files.org.il/BRPortalStorage/a/3/38/40/56-2djaqNlcpG.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

גן  -לוי, עלון דע- | טלי שכטר ואורנית ספקטור על כוחן של שאלות – אם הייתי יכול כל היום רק לשאול  •

 . 86-93,תשע"ד, עמ'  7

  תשע"ג, עמ'  ,6גן -לוי, עלון דע-| אורנית ספקטור וכן העזת לבדוק ולחקור  –כל מה שרצית לדעת  •

90-97 . 

 

 טכנולוגיה והנדסה לגיל הרך 

, תשע"ח,  11גן -לוי, עלון דע-׀ טלי שכטר, אורנית ספקטור לבנות ולהיבנות על פיתוח חשיבה הנדסית בגן הילדים

 .8-17ע"מ 

רוחמה נוי, אביבית זוהר,   ,אורנה דובדבני, רונית נחמיאס חושבים ובונים בגן פיתוח חשיבה טכנולוגית והנדסית ׀

  .74-83,תשע"ט, עמ'  12גן  -ריבה פרץ, עלון דע

לוי,  -טלי שכטר, אורנית ספקטור/? סביבות המעודדות התנסות בבנייה משפרות חשיבה הנדסית וויסות עצמי האם

  .20-33,תש"ף, עמ'  13גן -עלון דע

 .61-52,תש"ף, עמ'  13גן -דעדיאנה אלדרוקי פינוס, עלון   /יצרנות בגן הילדים

 
 וובילוגרפיה

  משרד החינוך –המרחב הפדגוגי 
 משרד החינוך  – תיק תוכניות הלימודים 

 משרד החינוך –פרקטיקות להוראה איכותית 
 

 אודות המרצה

 
,  במגמה לגיל הרךבמכללה למינהל, מרצה בבית הספר לחינוך , גן ניסוי המקדם חקר ולמידה גננת ב אילת שלוסר,

מתמטיקה, מדע וטכנולוגיה בחינוך הקדם יסודי, ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת גן, המרכז הארצי לקידום  -מרכז דעוב
 . בר אילן

 
 

 

 

 

 

 

 .טקסט להזנת כאן הקש  או לחץ :.טקסט להזנת כאן הקש  או לחץלחץ או הקש כאן להזנת טקסט.

 

http://www.files.org.il/BRPortalStorage/a/3/43/45/83-IEhbn0Pdyg.pdf
http://www.files.org.il/BRPortalStorage/a/3/43/45/03-p6u8j0FxQc.pdf
http://www.files.org.il/BRPortalStorage/a/3/70/98/22-BLxQiYpkoh.pdf
http://www.files.org.il/BRPortalStorage/a/3/94/21/25-XruEBe9I2w.pdf
http://www.files.org.il/BRPortalStorage/a/4/26/96/58-4XRBODrE0K.pdf
http://www.files.org.il/BRPortalStorage/a/4/26/96/58-4XRBODrE0K.pdf
http://www.files.org.il/BRPortalStorage/a/4/26/92/31-TGUaXbkpf7.pdf
https://pop.education.gov.il/
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Pages/hp.aspx
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .טקסט להזנת כאן הקש  או לחץ

 

 
 
 


