
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מרכז לפיתוח סגלי הוראה  –מרכז פסג"ה אריאל 

 גננות לומדות בקהילת אשכול גנים שם מסגרת הפיתוח המקצועי:

 3699: מבוסס מתווה קורס  

 

   רציונל:  

המרחב האשכולי מהווה קבוצת למידה ושייכות לגננות אשר לומדות יחד וחולקות ידע, לבטים וחשיבה  
 משותפת לקידום ההוראה בגני הילדים. 

 

 

   גננות אשכול  : קהל היעד

  שעות  30 :היקף ומבנה הקורס

          10 : מס' מפגשים

      שלישי  : יום הקורס

    1.9.21 :מועד פתיחה 

  מובילה גננת  קרן גאלואי   /  אתי אליזם מפקחת  מרצה הקורס: 

 

 לקבלת גמול  דרישות הפיתוח המקצועי

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

 .סינכרוניות

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

 )בהתאם להנחיית מנחה הקורס( סיכום

 80%פות של לקבלת גמול יש דרישת השתת •

 מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי 

לגבש ולחזק את תפיסת הזהות הקהילתית של הגננות באשכול, לגבש את קבוצת הגננות וליצור קבוצת שייכות,  
 בהתאם לתפיסת הגן העתידי

 
 לפתח מעגלי שיח והיוועצות ולקדם למידה עמיתים בצוותי בגנים במרחב האשכולי 

 ת את קהילת הגניםבבקידום שותפויות עם הקהילה הסו
 

 הכרות עם מודלים ותפיסות חדשניות ופרקטיקום הוראה לגיל הרך 
 
 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 ושיתופים וועצותמודל הי
 ניהול צוות

 קהילתיות  יוזמות חינוכיות
 טיפוח סביבה גנית המקדמת ביטוי אישי 

 חוסן רגשי
 

 

 רכיבים יישומים 

 דיון קבוצתי בסוגיות פדגוגיות 
 

 

 פירוט המפגשים 

 מפגש ראשון 

  1/9/21 תאריך מפגש: •

 סינכרוני  :ההוראה מסגרת •

 הרצאה דרכי למידה במפגש: •

        16:30-19:00   :למידהזמן  •

 3 סך שעות: •

 קרן גאלואי , אתי אליזם שם המרצה: •

 בהערכות לשנה"ל תשפ" נושאים במפגש: •

 
 שני מפגש 

  12/10/21 תאריך מפגש: •

 סינכרוני  :ההוראה מסגרת •

 הרצאה דרכי למידה במפגש: •

       16:30-19:00 :זמן למידה •

   3 סך שעות: •

 אתי אליזם  המרצה:שם  •

 בהערכות לשנה"ל תשפ"דגשים   נושאים במפגש: •

 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 שלישי מפגש 

  16/11/21 תאריך מפגש: •

 סינכרוני  :ההוראה מסגרת •

 סדנא דרכי למידה במפגש: •

       16:30-19:00 :זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 קרן גאלואי  שם המרצה: •

 מיפוי צרכי הגננות   נושאים במפגש: •

 
 רביעי מפגש 

    28/12/21: תאריך מפגש: •

 סינכרוני  :ההוראה מסגרת •

 סדנא דרכי למידה במפגש: •

       16:30-19:00 :זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 קרן גאלואי  שם המרצה: •

 עוגני הגן העתידי בדגש על קהילתיות נושאים במפגש: •

 

 

 חמישי מפגש 

  25/1/22 מפגש:תאריך  •

 סינכרוני  :ההוראה מסגרת •

 הרצאה דרכי למידה במפגש: •

       16:30-19:00 :זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 מרצה אורח  שם המרצה: •

 יקבע המשך  נושאים במפגש: •

 

 שישי מפגש 

  1/3/22 תאריך מפגש: •

 סינכרוני  :ההוראה מסגרת •

 הרצאה דרכי למידה במפגש: •

 16:30-19:00 :למידהזמן   •

 3 סך שעות: •

 מרצה אורח  שם המרצה: •

  יקבע בהמשך נושאים במפגש: •



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 שביעי מפגש 

  5/4/22 תאריך מפגש: •

 סינכרוני  :ההוראה מסגרת •

 סדנא דרכי למידה במפגש: •

       16:30-19:00 :זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 קרן גאלואי  שם המרצה: •

 קהילתיות  נושאים במפגש: •

 

 

 מפגש שמיני

  17/5/22 תאריך מפגש: •

 סינכרוני -א :ההוראה מסגרת •

 סדנא דרכי למידה במפגש: •

       16:30-19:00 :זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 קרן גאלואי  שם המרצה: •

 שבוע גנים מדגימים נושאים במפגש: •

 

 תשיעי מפגש 

  31/5/22 תאריך מפגש: •

 סינכרוני  :ההוראה מסגרת •

 סדנא דרכי למידה במפגש: •

       16:30-19:00 :זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 קרן גאלואי  שם המרצה: •

 הצגת היוזמה  ושיח על הגן המדגים  נושאים במפגש: •

 

 עשירי מפגש 

  14/6/22 תאריך מפגש: •

 סינכרוני  :ההוראה מסגרת •

 הרצאה דרכי למידה במפגש: •

       16:30-19:00 :למידהזמן  •

 3 סך שעות: •

  אתי אליזם שם המרצה: •

 סיום פיקוח מפגש  נושאים במפגש: •



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 הקורס  ות מטלדרכי הערה: 

 

 

 14/06/2022מועד הגשה: 

 וגרפיה יבליב
 

 משרד החינוך  – תיק תוכניות הלימודים 
https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/ganatidippt.pdf 

-https://mifras.org/%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA

-%D7%95%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%94

D7%99%D7%A6%D7%A8%D7%A0%D7%99%D7%AA% / 
 
 ובילוגרפיהו

  משרד החינוך – גוגי המרחב הפד
 משרד החינוך  – תיק תוכניות הלימודים 

 משרד החינוך –איכותית הוראה לפרקטיקות 
 
 
 
 
 

אחוז  חלק 

 בציון 

 מועד הגשה 

ע"פ עוגן הקהילתיות בגן העתידי.                                                              ןהענייהגדרת צורך וחקר תחום  

 )מה הרציונל, מה המטרות, דרכי חקירה ודיווח ראשוני על רעיונות( 

 (4)מפגש  28/12/21עד  10%

 (5)מפגש  25/1/22עד  20% אבצע זאת(מה, למה, איך פיתוח רעיון ) תכנון הרעיון,  

אור מפורט של היוזמה )מטרות, מיומנויות, ערכים  ית  –ום היוזמה  סיכ

 בהמשך  והרחבת הרעיון  אור הפעילות(י)ת יישוםה  וכו'( 

 ( 7)מפגש  5/4/22עד  30%

    9מפגש    31/5/22 30% (יוזמה הקהילתית במליאה נטציה )הצגת ה זפר

 ( 10)מפגש 14/6/22עד  10% וביישום הרעיון בגן(  ןהעניירפלקציה )על תהליך בקבוצת  

https://edu.gov.il/special/Curriculum/Pages/hp.aspx
https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/ganatidippt.pdf
https://mifras.org/%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%99%D7%A6%D7%A8%D7%A0%D7%99%D7%AA/
https://mifras.org/%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%99%D7%A6%D7%A8%D7%A0%D7%99%D7%AA/
https://mifras.org/%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%99%D7%A6%D7%A8%D7%A0%D7%99%D7%AA/
https://mifras.org/%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%99%D7%A6%D7%A8%D7%A0%D7%99%D7%AA/
https://mifras.org/%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%99%D7%A6%D7%A8%D7%A0%D7%99%D7%AA/
https://pop.education.gov.il/
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Pages/hp.aspx
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/

