
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מרכז לפיתוח סגלי הוראה  –מרכז פסג"ה אריאל החוליה 

 המנכ"ל של הכיתה  שם מסגרת הפיתוח המקצועי:

 .טקסט להזנת כאן הקש  או לחץ: מבוסס מתווהקורס 

 

   רציונל: 

 .טקסט  להזנת כאן הקש  או לחץ

 

 

 מורים   :קהל היעד

  ש"א   30 :היקף ומבנה הקורס 

  10 :מס' מפגשים

  ראשון  :הקורסיום 

  10/10/2021 :מועד פתיחה

 יואב דרעי  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 

 המורים ירכשו כלים לניהול כיתה במטרה  לייצר מוטיבציה ללמידה  

 המורים ירכשו שיטות  לחיזוק ההיבט החברתי בכיתה  

 המורים יפתחו בתלמיד את חוש האחריות ללמידה   

 המורים ינהלו דרכי מישוב אפקטיביות המניעות לפעולה וללמידה  

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

 שיטות לשיפור הישגים של הלומד  -המנוע הפנימי  

 הכיתה כיחידה חברתית  

 שיטות להעברת האחריות ללמידה ללומד –חבילה עוברת  

 שיטות למישוב אפקטיבי  –כוחו של משוב  

 רכיבים יישומים 

 חיובית בכיתה התנסות ביצירת אוירה לימודית  

 התנסות  בהפעלת אסטרטגיות לגיבוש חברתי כיתתי 

 התנסות  בשיטות להגברת האחריות של הלומד ללמידה   

 סימולציות מישוב אפקטיבי שמניע לפעולה  

 

ירוט המפגשים פ  

 מפגש ראשון 

  10/10/2021 תאריך מפגש:  •

 פנים מול פנים   :ההוראה   מסגרת •

 סדנה  במפגש:דרכי למידה  •

       13:00-15:30 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 יואב דרעי  שם המרצה:  •

 תפקיד המורה וכלים מודרניים לניהול ההוראה   נושאים במפגש: •

 
 שנימפגש 

  14/11/2021 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני -א  :ההוראה   מסגרת •

 עיון ומטלה  דרכי למידה במפגש: •

       19:00-21:30 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 יואב דרעי  שם המרצה:  •

 הגורמים הנפשיים והסביבתיים המשפיעים על תפקוד הלומד  נושאים במפגש: •

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 שלישי מפגש 

  19/12/20241 תאריך מפגש:  •

 פנים מול פנים :ההוראה   מסגרת •

 סדנה  דרכי למידה במפגש: •

       13:00-15:30 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 יואב דרעי  שם המרצה:  •

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

 

 רביעיפגש מ

  02/01/2021 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני -א  :ההוראה   מסגרת •

 עיון ומטלה  דרכי למידה במפגש: •

             19:00-21:30 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 יואב דרעי  שם המרצה:  •

 כלים לגיבוש הכיתה ויצירת אוירה נעימה ואכפתית לחיזוק הקשרים והשיח החברתי בין התלמידים  נושאים במפגש: •

 

 

 חמישימפגש 

  23/01/2022 תאריך מפגש:  •

 פנים מול פנים :ההוראה   מסגרת •

 סדנה  דרכי למידה במפגש: •

       13:00-15:30 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 יואב דרעי  שם המרצה:  •

 העברת אחריות הלמידה ללומד  נושאים במפגש: •

 

 שישי מפגש 

  13/02/2022 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני -א  :ההוראה   מסגרת •

 עיון ומטלה  דרכי למידה במפגש: •

             19:00-21:30 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 יואב דרעי  שם המרצה:  •

 תפקיד המורים בהכנה למבחנים   נושאים במפגש: •

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 שביעי מפגש 

  20/02/2022 תאריך מפגש:  •

 פנים מול פנים :ההוראה   מסגרת •

 סדנה  דרכי למידה במפגש: •

       13:00-15:30 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 יואב דרעי  המרצה: שם   •

 יתרונות וקשיים בהוראה בקבוצות, חלוקה נכונה לקבוצות וכללי העבודה בקבוצות   נושאים במפגש: •

 

 

 מפגש שמיני

  06/03/2022 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני -א  :ההוראה   מסגרת •

 סינכרוני -א  דרכי למידה במפגש: •

             19:00-21:30 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 יואב דרעי  שם המרצה:  •

 שיטות למשוב אפקטיבי   נושאים במפגש: •

 

 תשיעי מפגש 

  27/03/2022 תאריך מפגש:  •

 פנים מול פנים :ההוראה   מסגרת •

 סדנה  דרכי למידה במפגש: •

        13:00-15:30 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 יואב דרעי  שם המרצה:  •

 וסיכום תובנות, רפלקציה   נושאים במפגש: •

 

 עשירי מפגש 

  03/04/2022 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני -א  :ההוראה   מסגרת •

 עיון ומטלה  דרכי למידה במפגש: •

             19:00-21:30 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 יואב דרעי  שם המרצה:  •

 הרמונית בכיתהיישום בפועל של הכלים לניהול הכיתה ויצירת אווירת למידה   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  

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

 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   

 בעמוד האחרון של העבודה את הביבליוגרפיה יש לצרף  

 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:   8אסינכרונית מפגש מטלה  .4

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

 22.2.22מועד הגשה:  50אחוז הציון:   מטלה מסכמת .6

 

 בילוגרפיהב

 . הוצאת פסיפס 100(. גם למורה מגיע 2020שמשוני, ר'. ברנר, א'. ) 

 טכנולוגיה מעצבת משמעות.  2020(. למידה משמעותית  2013אבני,  עידית  ורותם, אברום.  ) 

 http://ianethics.com/wp-content/uploads/2013/09/deeper-learning-2020-AI-.pdfמתקוונים לאתיקה.  

 (. תרגום: ענת אלון, מכון ברנקו וייס 2008האמונד, לינדה. הוראה לשם למידה משמעותית. )-בריגיד ודרלינגברון,  

 תיאוריה ומעשה האוניברסיטה הפתוחה.-(. הערכה בחינוך2007רוזנבליט, שרה ומצר, דוד. )-גורי 

 וד, חולון (. הערכה מרובת פנים במערכת החינוך. הוצאת יס2005גלודמן, רבקה וקולא, עליה )  

 

 
 

 וובילוגרפיה 
  משרד החינוך – המרחב הפדגוגי

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

 
 
 

 
 .טקסט  להזנת כאן הקש  או לחץ

 
 

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

