
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מרכז לפיתוח סגלי הוראה  –מרכז פסג"ה אריאל 

 לאוריינות לשונית ומתמטית -א"ל השד"ה"  שם מסגרת הפיתוח המקצועי:

 .טקסט להזנת כאן הקש  או לחץ: מבוסס מתווה קורס  

 

   רציונל:  

השיטה מתמקדת  ומתמטיקה דרך ארבע אופנויות ספציפיות. תפיסת עולם של למידה של שפה, כל שפה, א"ל השד"ה 

תחושתי( ובה מתנסה הילד ברכישת שפה,  –במיומנויות, בשימוש מרבי בסוגי זיכרון שונים )ויזואלי, שמיעתי והחידוש 

ה"ב לפני למעלה מעשרים שנה, עברה  ותחומי דעת מרובים דרך תחנות עבודה הקצובות בזמן. השיטה הומצאה באר

לסקנדינביה ובעיקר לפינלנד ובעזרתה, הפינים הגיעו להישגים בשפה מקומית ושפות זרות שאין שני להם. בארץ, תור  

התמקצענו בה משך שנתיים בהן התאמנו אותה   וקשת הנה החברה היחידה המתמחה בשיטה זו, אותה הבאנו מפינלנד.  

בתי ספר באופן מלא בשיטה מכיתות א  עשרות  לצרכים המקומיים שלנו. כיום פועלים בישראללישראל ו"גיירנו" אותה 

 ומיישמים עקרונות עבודה של פדגוגיה איכותית המעבירה את האחריות ללומד ומעמידה אותו במרכז העשייה.  חעד  

 ט -מורים א  : קהל היעד

    למידה מרחוק  -שעות  30 :היקף ומבנה הקורס

    10 : מפגשיםמס'  

  שני  : יום הקורס

  25/10/2021 :מועד פתיחה 

 נב גל  מרצה הקורס: 

 
 

 אודות המרצה

פיתח האחרונות,  בשנים  בישראל,  הפדגוגית  החדשנות  בתחום  משמשת   יםמודל  תייזמת  ואני  עתיד  מוטת  בפדגוגיה 

אשר    Z-למידה דרך ציר ה פיתחתי מספר מודלים כגון: כמובילת תחום באגף מו"פ של משרד החינוך. במסגרת פעילויותיי 

. מרצה באוניברסיטת תל אביב במחלקה יזמות הישראלית הדיגיטליתומשלב את הלמידה המתמודדת עם מיומנויות בסיס,  

שנים בפינלנד כחמש פעמים בשנה, לומדת מבתי ספר בכל המדינה    8מבקרת מזה    לחינוך בתחום של פדגוגיה מוטת עתיד,

   אה משלחות של מחנכים, מנהלים ואנשי חינוך רבים מישראל לפינלנד.ומבי

 ם  -בעלת תואר שני בדיפלומטיה ומדיניות חוץ מאוניברסיטה עברית בי

 בשלבי סיום דוקטורט בתחרות בין ארגונים באוניברסיטת וארנה  

 באוניברסיטת תל אביב    לומדת כעת לתואר שני בפילוסופיה של המדע

 
 
 
 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 לקבלת גמול  יתוח המקצועידרישות הפ

וביצוע המשימות ביחידות בזמן אמת( )  במפגשים הסינכרוניים .יש לקחת חלק פעיל בכל חלקי ההשתלמות •

 ( מודל -הקורסבאתר  ו/או קבוצתית )עבודה עצמיתסינכרוניות  -הא

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

 )בהתאם להנחיית מנחה הקורס( משימת סיכום

 80%לקבלת גמול יש דרישת השתתפות של  •

 

 מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי 

 יצירת שינוי בהוראה ולמידה על פי עקרונות א"ל השד"ה המוכרת להכלה והשתלבות  

, כאשר הדגש המרכזי הוא לומד עצמאי, ניהול עצמי  SELבתכנית זו המורים ירכשו כלים ואסטרטגיות ברוח ה 

 וכן מיומנויות והרגלים ללמידה וחיים חברתיים ורגשיים טובים בדגש העשייה הפדגוגית  

 

 ( מסגרת הפיתוח המקצועי)הנושאים המרכזיים בהן תעסוק  קים עיקריים ראשי פר

הצגת   –, על אילו עקרונות וצרכים הוא עונה ומהן התוצאות של שיטת חינוך זו בעולם.  מהו א"ל השד"ה
 מאמרים ותוצאות בתחום  

 

 לעיצוב כיתת א"ל השד"ה.   CAFEבונים כיתת קפה ארבעת העקרונות של ה 
 

 ת תלמיד  י פורטפוליו לתלמידים הכנת מודל לתיקי
 

 ואמצעי לימוד  תחנות עבודה מתוקשבות להעברת תוכן  -קפה מתוקשב 
 

 דיפרנציאליות בדיילי קפה  
 

 "ילדי ברומטר"  
 כיצד זה נעשה   –הכנת יחידות דיפרנציאליות 

 מעקב אישי אחרי תלמידים מכל הקצוות  
 

 רכיבים יישומים 

 בניית יחידת לימוד מלאה להפעלה מיידית בכתה.  .1

 לימוד כלים אוריינים ומתן ארגז כלים אורינות שפתית מתמטית  .2

 בתכנית הלמידה  s.e.lים מעשים לשילוב כלים פדגוג .3

 

 בקורס  פירוט המפגשים 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 מקום  נושא שעות  תאריך יום בשבוע  

-סינכרוני/א/פ"אפ)

 סינכרוני/אחר( 

 מרצה 

  – 18:00 25/10 שני 1

20:15 

היכרות עם א"ל  

 השד"ה

הרצאה   סינכרוני

 פלוס סדנה  

 נב גל 

  – 18:00 8/11 שני 2

20:15 

כיצד א"ל 

השד"ה משתלב 

ומסתנכרן עם  

SEL –   נקודות

 מפגש  

 נב גל  סדנה   סינכרוני

  – 18:00 6/12 שני 3

20:15 

עיצוב כיתת 

  -לומד עצמאי  

מרחב, מבנה,  

מקום, קירות  

אינטראקטיביים,  

 משימות  

קלמר א"ל  

 השד"ה  

 נב גל  סינכרוני 

  – 18:00 10/1 שני 4

20:15 

בניית יחידות  

בחדרים 

וירטואלים  

בחלוקה לצוותי  

 תחום דעת  

 נב גל  סינכרוני 

  – 18:00 24/1 שני 5

20:15 

בניית יחידות  

בחדרים 

וירטואלים  

בחלוקה לצוותי  

 תחום דעת 

 נב גל  סינכרוני 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  – 18:00 7/2 שני 6

20:15 

מדידה, בקרה  

והערכה , בניית  

 מודל  

 נב גל  סינכרוני 

  – 18:00 21/2 שני 7

20:15 

תקשוב יחידות  

 א"ל השד"ה  

 נב גל  סינכרוני 

  – 18:00 28/2 שני 8

20:15 

דיפרנציאליות  

בהוראה,  

התאמת תחנות  

,  SELעבודה ל

שינוי תפקיד  

המורה בהוראה,  

הכנת פיגומי  

עבודה  

 לתלמידים  

 נב גל  סינכרוני א

  – 18:00 7/3 שני 9

20:15 

מידול פיזי  

 בכיתה 

 נב גל   סינכרוני

  – 18:00 21/3 שני 10

20:15 

 נב גל  סינכרוני  סיכום והשלמות  

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 הקורס  תמטל

הרכבת יחידה א"ל השד"ה דיפרנציאלית המותאמת לסגנונות למידה שונים, המורכבת מכל מיומנויות  
 מוטוריקה ותוכן מותאם תלב"ס. -והאוריינות הנדרשות, שילוב סנס

 

 דרכי הערכה

 15/05/2021מועד הגשה:   10%אחוז הציון:   תאור המטלה  דוגמא:

 הגשתה למשתלמים  שבועיים מיום מועד הגשה:  20%אחוז הציון:   אסינכרוני .1

 בתום הקורס  מועד הגשה:  80%אחוז הציון:   יחידת א"ל השד"ה שלמה בתחום הדעת של המשתלמים .2

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 בבילוגרפיה 
 

 "מודל דיילי קפה ל"קורא הדחוף
https://www.thedailycafe.com/app/webroot/uploads/files/The_CAFE_Menu_for_Emergent_Readers.p

df 
 

  יםדיילי קפה בחמישה עשר יום לשיפור וקידום הישגים מהיר
Days-15-in-Routines-CAFE-and-5-Daily-https://www.thedailycafe.com/articles/Launch 

 
. Stenhouse s in daily literacy assessment & instructionThe café book: Engaging all student Boushey, G., & Moser, J. (2009).
Publishers. 

, 2016.4 ,Retrieved July Boushey, G., & Moser, J. (2016). The daily cafe. 
178.-(3), 17266 ,The Reading Teacher Boushey, G., & Moser, J. (2012). Big ideas behind daily 5 and CAFE. 

. Stenhouse Publishers.Daily Five y, G., & Moser, J. (2014).Boushe 

 
 
 

 וובילוגרפיה
  משרד החינוך – המרחב הפדגוגי 

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

 
 

 אודות המרצה
 .טקסט להזנת כאן הקש  או לחץ

 
 

  

https://www.thedailycafe.com/app/webroot/uploads/files/The_CAFE_Menu_for_Emergent_Readers.pdf
https://www.thedailycafe.com/app/webroot/uploads/files/The_CAFE_Menu_for_Emergent_Readers.pdf
https://www.thedailycafe.com/articles/Launch-Daily-5-and-CAFE-Routines-in-15-Days
https://pop.education.gov.il/
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Pages/hp.aspx
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/

