
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מרכז לפיתוח סגלי הוראה  –מרכז פסג"ה אריאל החוליה 

 החוליה החזקה  שם מסגרת הפיתוח המקצועי:

 .טקסט להזנת כאן הקש  או לחץ: מבוסס מתווהקורס 

 

   רציונל: 

 . SELהתמודדות מיטבית במצבי לחץ וחוסר ודאות בהתבססות על 

 

 מורים   :קהל היעד

  ש"א   30 :היקף ומבנה הקורס 

  10 :מס' מפגשים

  ראשון  :הקורסיום 

  19/10/2021 :מועד פתיחה

 גלעד מרלין 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 

 רכישת כלים ושיטות לשילוב הומור בהוראה לעידוד החוסן הנפשי -

 הקניית כלים לאיתור חוזקות  ושימוש בהן לשיפור הבטחון העצמי   -

 מתן כלים להנעת הכיתה והנעה עצמית בחיים שלנו  -

 הקניית עקרונות פעולה לקבלת החלטות מושכלת  -

 פיתוח דרכי חשיבה יצירתית לפתרון בעיות  -

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ( מסגרת הפיתוח המקצועי)הנושאים המרכזיים בהן תעסוק  אשי פרקים עיקרייםר

 שילוב הומור בהוראה כמרכיב מרכזי בפיתוח חוסן נפשי  -

 איתור חוזקות וכיצד להיעזר בהן  -

 מוטיבציה והנעה בפעולות שונות -

 קבלת החלטות   – לבחור נכון  -

 לפרוץ את הקבעון באמצעות חשיבה יצירתית  -

 

 רכיבים יישומים 

 התנסות באיתור חוזקות אישיות   -

 התנסות בטכניקות שונות של ויסות רגשי, ושימוש ברגש להנעת תהליכים   -

 התנסות באופן קבלת החלטות במצבים  בעייתיים  -

 והנעה עצמית בחיים שלנו, מותאמת צרכים, רגשות, ומאווים  - מתן כלים להנעת הכיתה  -

 

 פירוט המפגשים 

 מפגש ראשון 

  19/10/2021 תאריך מפגש:  •

 פנים מול פנים   :ההוראה   מסגרת •

 סדנה  דרכי למידה במפגש: •

       13:45-16:00 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 גלעד מרלין  שם המרצה:  •

 חוסן נפשי על מרכיביו ושילוב הומור בהוראה כמרכיב עיקרי  לחוסן נפשי   נושאים במפגש: •

 
 

 שנימפגש 

  16/11/2021 מפגש: תאריך  •

 סינכרוני -א  :ההוראה   מסגרת •

 עיון ומטלה  דרכי למידה במפגש: •

       19:00-21:30 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 גלעד מרלין  שם המרצה:  •

 איתור חוזקות באמצעות הכרות עם כישורים אישיים   נושאים במפגש: •



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 שלישי מפגש 

  28/12/2021 תאריך מפגש:  •

 פנים מול פנים :ההוראה   מסגרת •

 סדנה  דרכי למידה במפגש: •

       13:45-16:00 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 גלעד מרלין  שם המרצה:  •

 רגשות השל  י הקוגניטיבחלק וה  לנו  עבירות משהן מידע  הו, הבנת הרגשות  וויסות רגשי   נושאים במפגש: •

 

 רביעיפגש מ

  04/01/2022 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני -א  :ההוראה   מסגרת •

 עיון ומטלה  דרכי למידה במפגש: •

             19:00-21:30 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 גלעד מרלין  שם המרצה:  •

 שונות והנעה בפעילויות   מוטיבציה )פנימית וחיצונית(  נושאים במפגש: •

 

 

 חמישימפגש 

  18/01/2022 מפגש: תאריך  •

 פנים מול פנים :ההוראה   מסגרת •

 סדנה  דרכי למידה במפגש: •

       13:45-16:00 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 גלעד מרלין  שם המרצה:  •

 תם הרגלים שאינם מטיבים או אינם מותאמים והקניית כלים לשינוי והחלפאיתור   נושאים במפגש: •

 

 שישי מפגש 

  25/01/2022 מפגש: תאריך  •

 סינכרוני -א  :ההוראה   מסגרת •

 עיון ומטלה  דרכי למידה במפגש: •

             19:00-21:30 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 גלעד מרלין  שם המרצה:  •

מודל  ו  להחליט, להשלים ולעבור הלאה. התמודדות עם אי וודאות. מרחב ההחלטהו  פרדוקס הבחירה נושאים במפגש: •

 ההכוונה העצמית 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 שביעי מפגש 

  08/02/2022 תאריך מפגש:  •

 פנים מול פנים :ההוראה   מסגרת •

 סדנה  דרכי למידה במפגש: •

       13:45-16:15 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 גלעד מרלין  שם המרצה:  •

 ליצור מרחב בטוח לתלמידים ו להשתמש במה שלמדנו על עצמנו   נושאים במפגש: •

 

 

 מפגש שמיני

  15/02/2022 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני -א  :ההוראה   מסגרת •

 סינכרוני -א  דרכי למידה במפגש: •

             19:00-21:30 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 גלעד מרלין  שם המרצה:  •

של   יזמים להיות  ו  לתיקוןמיתוס על "השראה" או "מוזה", פתרונות מותאמי סיטואציה, חיפוש בעיות  ה  נושאים במפגש: •

 שינוי 

 תשיעי מפגש 

  01/03/2022 תאריך מפגש:  •

 פנים מול פנים :ההוראה   מסגרת •

 סדנה  דרכי למידה במפגש: •

       13:45-16:15 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 גלעד מרלין  שם המרצה:  •

 תובנות, רפלקציה וסיכום עם מבט לעתיד   נושאים במפגש: •

 

 

 עשירי מפגש 

  15/03/2022 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני - א:ההוראה   מסגרת •

 עיון ומטלה  דרכי למידה במפגש: •

             19:00-21:30 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 גלעד מרלין  שם המרצה:  •

 כיצד מיישמים בכיתה ומעודדים גמישות מחשבתית בתלמידים  נושאים במפגש: •



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מטלה הקורס 

 יישומי - חלק א

מתוך ארגז הכלים והמיומנויות שנלמדו  בתהליך הפיתוח המקצועי, מה הכלי / מיומנות שבחרת ליישם בכיתה / עם  

 תלמיד/ה.

 תאר/י  את אופן היישום בכיתה, מה היה הקושי שהכלי / מיומנות נועדה לפתור ומה התהליך שעברת עם הכיתה  

 מה היתרונות ומה האתגרים עמם התמודדת בתהליך היישום בכיתה.  –שתף/י  במסקנות מהחוויה שלך   

 

 יומן רפלקטיבי  –חלק ב 

 בתהליך  הפיתוח המקצועי ינהלו המשתלמים יומן למידה במהלך שלושה מפגשים בתיאום עם המנחה. 

 רשמו את נושא המפגש ומה התחדד / התחדש לכם במהלך המפגש  

 זה חלק במפגש היה חשוב או רלוונטי  לכם במיוחד, כזה שתיישמו בכיתה? תארו אי 

 מה במפגש עורר התנגדות ומדוע? 

 

 הנחיות הגשה

 יש להכין עמוד שער שיכלול את הפרטים הבאים:

 שם ההשתלמות  

 שם המנחה  

 שם ביה"ס ומרכז הפסג"ה  

 שם המשתלם + תעודת הזהות 

 תאריך ההגשה של העבודה   

 יש לצרף בעמוד האחרון של העבודה את הביבליוגרפיה  

 במידה ויש אתר מלווה להשתלמות במודל, יש להעלות את העבודה כקובץ לאתר המלווה.  

 במידה ואין אתר מלווה, העבודה תישלח כקובץ למייל של מנחה ההשתלמות.  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 דרכי הערכה 

 02/03/2022מועד הגשה:   10%אחוז הציון:   תאור המטלה דוגמא:

 מועד המפגש מועד הגשה:  10אחוז הציון:   2מטלה אסינכרונית מפגש  .1

 מועד המפגש מועד הגשה:  10אחוז הציון:   4מטלה אסינכרונית מפגש  .2

 מועד המפגש מועד הגשה:  10אחוז הציון:   6מטלה אסינכרונית מפגש  .3

 מועד המפגש מועד הגשה:  10אחוז הציון:   8מטלה אסינכרונית מפגש  .4

 מועד המפגשמועד הגשה:  10אחוז הציון:   10מטלה אסינכרונית מפגש  .5

 22.2.22מועד הגשה:  50אחוז הציון:   מטלה מסכמת .6
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 וובילוגרפיה 
  משרד החינוך – המרחב הפדגוגי

 משרד החינוך  –תיק תוכניות הלימודים 
 משרד החינוך  –איכותית  הוראהלפרקטיקות 

 
 
 

 
 אודות המרצה 

 זו השנה השלישית.  ים. מנחה בכיר ומוביל בחברת פסיפסגלעד מרלין בעל תואר שני וניסיון רבה בהנחיית צוותי מור
 
 

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

