
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מרכז לפיתוח סגלי הוראה  –מרכז פסג"ה אריאל 

 בית ספר מ"מ רמון  שם מסגרת הפיתוח המקצועי:

 .טקסט להזנת כאן  הקש או לחץ: מבוסס מתווהקורס 

   רציונל:  

 .טקסט  להזנת כאן הקש  או לחץ

 צוות בית הספר   :קהל היעד 

  שעות 30 :היקף ומבנה הקורס

  10 :מס' מפגשים

  יום שני :הקורסיום 

  11.10.2021 :מועד פתיחה

   עירית רוזנפלד   מרצה הקורס:

 

 לקבלת גמול  דרישות הפיתוח המקצועי

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

 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 

 הכלים האישי הגברת חוסן ויכולת ההתמודדות של חדר המורים במצבי משבר והרחבת ארגז 

 מודעות ויכולת לאתר תלמידים בסיכון ומתן סיוע מותאם. 

 הובלת תהליכים בית ספריים בפיתוח חוסן  

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

מחשבתי, הרגשי  תחומים: הפיזי, ה 4תכנית חוסן עוסקת בעיקרה בהחזרת האיזון הפנימי על ידי החזרת השליטה ב

 ופונקציית מיקוד והרחבת הקשב 

 רכיבים יישומים

תכנית חוסן הינה תכנית חינוכית יישומית אשר במהלכה הצוות יתנסה במגוון הפרקטיקות להחזרת האיזון הפנימי 

 שמציעה תכנית חוסן, יישם בכיתות תוך כדי למידת עמית  שיח ומשוב. 

 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 פירוט המפגשים 

 

 מפגש ראשון

  11.10 תאריך מפגש: •

 פנים אל פנים :ההוראה   מסגרת •

 למידה והתנסות -סדנה דרכי למידה במפגש: •

       14:00-16:15  :זמן למידה  •

 שעות  3  סך שעות: •

 עירית רוזנפלד  שם המרצה: •

פיתוח ההכוונה למיצוי היכולת האישית באופן לא שיפוטי   -הגדרה מחודשת למושג השליטה נושאים במפגש: •
 . והשוואתי

 
 

 שני מפגש 

  24/10 תאריך מפגש: •

 פנים אל פנים :ההוראה   מסגרת •

 סדנה למידה והתנסות דרכי למידה במפגש: •

       14:00-16:15  :זמן למידה  •

 3  סך שעות: •

 עירית רוזנפלד  שם המרצה: •

   ף.למידת וטכניקות לאיזון הגו  - איזון פיזיולוגי להתמודדות עם מצבי לחץ במפגש:נושאים  •

 

 
 שלישימפגש 

  8.11 תאריך מפגש: •

 פנים אל פנים :ההוראה   מסגרת •

 סדנה למידה והתנסות דרכי למידה במפגש: •

       14:00-16:15  :זמן למידה  •

   3  סך שעות: •

 רוזנפלד עירית  שם המרצה: •

זיהוי מגוון הרגשות,   -איזון רגשי   .כלי להתמודדות מהירה עם הצפה רגשיתלמידת   -ניהול הרגש נושאים במפגש: •
אותם, ולהבין לאן הם מכוונים  היכולת להכיל שיום והבחנה ביניהם, הבנת הערך של הרגשות הלא נעימים ושיפור 

 אותנו. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 רביעימפגש 

  22.11 תאריך מפגש: •

 פנים אל פנים:ההוראה   מסגרת •

 סדנה למידה והתנסות דרכי למידה במפגש: •

       14:00-16:15  :זמן למידה  •

 3  סך שעות: •

 עירית רוזנפלד  שם המרצה: •

זיהוי מחסומים מחשבתיים,   -איזון קוגניטיבי מתי לחשוב חיובי ומתי שלילי -איזון קוגניטיבי נושאים במפגש: •
   ולימוד טכניקה ליצירת  מחשבה מאזנת.

 

 

 חמישימפגש 

  13.12 תאריך מפגש: •

 פנים אל פנים :ההוראה   מסגרת •

 סדנה למידה והתנסות דרכי למידה במפגש: •

       14:00-16:15  :זמן למידה  •

 3  סך שעות: •

 עירית רוזנפלד  שם המרצה: •

 היכולת להרחיב את הקשב, והגמישות לבחור במה להתבונן ולהתמקד.  -הרחבת הקשב במפגש:נושאים  •

 

 

 שישי מפגש 

  27.12 תאריך מפגש: •

 פנים אל פנים :ההוראה   מסגרת •

 סדנה למידה והתנסות דרכי למידה במפגש: •

       14:00-16:15  :זמן למידה  •

 3  סך שעות: •

 רוזנפלד עירית  שם המרצה: •

 ללמוד איך אני הופך "מנהל" שיכול "להחליט מהן המחשבות שלי.  -"גמישות מחשבתית" נושאים במפגש: •

 

 

 שביעי מפגש 

  10.1   תאריך מפגש: •

 פנים אל פנים:ההוראה   מסגרת •

 סדנה למידה והתנסות דרכי למידה במפגש: •



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       14:00-16:15  :זמן למידה  •

 3  סך שעות: •

 עירית רוזנפלד  המרצה:שם  •

 הגדרת הדרך שחשוב לי ללכת בה , "המצפן האישי שלי".טקסט להזנת כאן הקש או לחץ נושאים במפגש: •

 
 

 

 מפגש שמיני 

  4.2 תאריך מפגש: •

 פנים אל פנים :ההוראה   מסגרת •

 למידת עמיתים דרכי למידה במפגש: •

       9:00-12:00  :זמן למידה  •

 3  סך שעות: •

 עירית רוזנפלד  המרצה:שם  •

 יישום פרקטיקות חוסן צפייה משוב ושיח נושאים במפגש: •

 

 תשיעי מפגש 

  9.2 תאריך מפגש: •

 פנים אל פנים :ההוראה   מסגרת •

 למידת עמיתים דרכי למידה במפגש: •

       9:00-12:00  :זמן למידה  •

 3  סך שעות: •

 עירית רוזנפלד  שם המרצה: •

 יישום פרקטיקות חוסן צפייה שיח ומשוב במפגש:נושאים  •

 

 

 עשירי מפגש 

  16.2 תאריך מפגש: •

 פנים אל פנים   :ההוראה   מסגרת •

 למידת עמיתים  דרכי למידה במפגש: •

       9:00-12:00  :זמן למידה  •

 3  סך שעות: •

 עירית רוזנפלד  שם המרצה: •

 ומשוב יישום פרקטיקות צפייה שיח  נושאים במפגש: •

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 מטלה הקורס 

המטלה תהיה מטלה מצטברת בסוף כל מפגש צוות המורים יקבל מטלה אותם עליהם להגיש ובסוף ההשתלמות סך 

 המטלות ירכיבו את הציון הסופי

 

 דרכי הערכה 

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

התמודדתם עם סיטואציה מאתגרת האם הצלחתם לשחרר או העדפתם להחזיק חזק ולא  היזכרו באירוע מחייכם בו   .1

. מה הרווחים וההפסדים שלי במצבים  2 . באיזה מצב אני מוצאת את  עצמי שקשה לי לשחרר?1  נסו להבחין:  לשחרר? 

 15.10מועד הגשה:  10אחוז הציון:    מה אני לומדת על עצמי?-. בעקבות הדיון3 אלו? 

א. כמה מהמחשבות שלי התמקדו במה   ייחסו לתרגיל הסימון )תשומת לב למחשבות שלי במשך דקה( ורשמו:הת .2

ב. מה למדתי על עצמי בתרגל הזה, ומה למדתי   שהיה, כמה מהמחשבות התמקדו בעתיד וכמה מהן עסקו ברגע הנוכחי.

 28.10עד הגשה: מו 10אחוז הציון:     ג. מה מתוך התרגיל אני לוקחת לעצמי על אחרים

", האם החוויה הייתה  מסוכנת או מפחידה. מה היה בחוויה הזו  FANTAספרו על חוויה שגרמה לכן עוררות כמו בסרטון " .3

שגרם לכן לפרש את החוויה כמסוכנת או כמפחידה האם האבחנה בין "מפחיד" ל " מסוכן" עוזרת לכן להתבונן בחוויה הזו  

 10אחוז הציון:    מהקבוצה שתציג את אחד האירועים במליאהבחרו נציגה   בצורה אחרת

 10.11מועד הגשה: 

חשבו על חוויה שעוררה אצלכם רגש מסוים: התמקדו במה שקרה שם. מראות, ריחות, קולות. אילו רגשות עלו אצלכם   .4

,בחזה, בגב, בבטן, בידיים  היכן אתם מרגישים את הרגש בגוף? בלסתות, בכתפיים   אלו רגשות עולים אצלכם עכשיו.\אז

נישאר כמה שניות   1-10מה העצמה של הרגש מ    נשאל את עצמנו איזו צורה יש לרגש, גודל, צבע. ,ברגלים, חלק אחר

     ?מה אפשר ללמוד על עצמנו דרך התרגיל קשה לזהות את הרגש בגוף? \האם היה לנו קל ונתמקד במקום הזה בגוף

 15.11מועד הגשה:  10אחוז הציון: 

עיבוד חוויה חשבו על מקרה אתו התמודדתם לאחרונה ונסו "לעשות סדר" עשו הפרדה בין העובדות לרגשות   .5

אחוז    למחשבות ולתחושות שעלו באירוע ומה השלב הבא שאתה לוקח על עצמך בעקבות תהליך העיבוד חוויה.

 15.12מועד הגשה:  10הציון: 

הדגימו    רשמו מחשבה מכשילה שעוברת לכם בראש או מעסיקה אתכן לרוב. ם בשני צבעיםדפים וטושי 4הכינו  .6

אני לא יכולה   דוג: הדגישו את השינויים בכל אחד מהצעדים. \הצעדים, ציינו בצבע שונה   4באמצעות המחשבה את מודל 

מרגישה שאני לא יכולה  \אני חושבת כרגע  ? אני לא יכולה להתמודד עם חוסר הוודאות   !להתמודד עם חוסר הוודאות



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

...אך אני בוחרת שלא לתת לה לנהל אותי.  , שאני לא יכולה להתמודד יש לי כרגע מחשבה/הרגשה לא נעימה  להתמודד....

 30.12מועד הגשה:  10אחוז הציון:     ארחיב את מיקוד הקשב שלי ואנסה למצוא דרך התמודדות המתאימה לי כרגע

י אחד מכלי החוסן  /בחר ?י כיצד נעזרת בו/הדגימ הסבירי מדוע, שלמדנו שהיה משמעותי עבורך,י אחד מכלי החוסן /בחר .7

וכיצד הוא השפיע על עבודתך   ההשתלמות י תהליך שעברת במהלך /תאר  כיתתךי פעילות  מתאימה ל/שלמדנו וחבר

 15.1מועד הגשה:  10אחוז הציון:     בכיתה? 

 9.2מועד הגשה:  10אחוז הציון:   דוח צפיה .8

 

 בבילוגרפיה
 . בהשתלמות שהועברו"  חוסן” מצגות ", חיים אתגרי,חוסן" .1

,  חמיאל דני ר"ד, לאור נתי' פרופ'( יב-'י, ט-'ז, ו-ה', ד-'ג', ב-'א כיתות) לתלמידים" חינוך חוסן"  תכנית -"לצמיחה ממשבר" .2

 .וינרוט חני, דרור גוטגולד מעיין, אייסמן ורסנו  טלי, וולמר לאו ר"ד

 2006, פסיכולוגיה אגף מנהלת, פרידמן חוה' הגב, הספר בבית  לעבודה וכלים יסוד מושגי לחוסן טראומה שבין המרחב  .3

 
 

 וובילוגרפיה
   משרד החינוך – המרחב הפדגוגי

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

 
 
 
 

  
 
 
 

 אודות המרצה

עירית רוזנפלד יועצת חינוכית ומדריכה ביחידה למצבי לחץ חירום ומניעת אובדנות במסגרתה הוכשרה  
 בתכניות חוסן, בוחרים בחיים וליווי רוחני 

 
 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/HerumLachatzMashber/herum/MerhavBeinTraumaLeHosen.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/HerumLachatzMashber/herum/MerhavBeinTraumaLeHosen.htm
https://pop.education.gov.il/
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Pages/hp.aspx
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/

