
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מרכז לפיתוח סגלי הוראה  –מרכז פסג"ה אריאל 

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט. שם מסגרת הפיתוח המקצועי:

 תשפ"ב , למגזר הערבי יישומי פעילויות בחינוך  : מבוסס מתווהקורס 

 

   : ונלרצי

הלימוד  של  בהוראת מקצועות ,  ה והעמקת הידע בתוכנית הלימודיםפיתוח יצירתיות וחדשנות בדרכי ההורא 

 מגמת חינוך. 

 

 

 מורות מגמת חינוך  :קהל היעד

  שעות + ציון   30 :היקף ומבנה הקורס 

  מפגש א סינכרוני  1מפגשים בזום +  9 :מס' מפגשים

  ראשון :יום הקורס

  , תשפ"ב2021 מברספט :מועד פתיחה

 רפקה שמא 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 •
מותנית בהשלמת כל משימות הקורס כולל  בהתאם לנהלים החדשים של משרד החינוך , קבלת גמול  •

 )בהתאם להנחיית מנחה הקורס( משימת סיכום

 80%לקבלת גמול יש דרישת השתתפות של  •

 מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי 

 לחשוף את המורות  לידע, למיומנויות  ולדידקטיקה של המקצוע. 

 יצירתיות וחדשנות בהוראה, למידה והערכה.לעודד  . 2

 ית הלימודים בצורה מעמיקה וחווייתית.נכת להאיר את . 3

 להקנות מיומנויות וכלים לשיפור ההדרכה של הנחית עבודת הגמר. . 4

 למידת עמיתים ובניית קהילת לומדות. . 5

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 יות וחדשניות וקיום  פיתוח מיומנויות  של תכנון וביצוע פעילויות חינוכיות מגוונות, יצירת  . 6

 תהליכים רפלקטיביים בעקבותיהם. 

 כנית הלימודים מחייבת הוראת נושאי הלימוד בכיתות "י" ו "י'א" הכרה בהיות ת . 7

 

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

 תכנית הלימודים  .1

 הנחיית עבודת גמר  .2

 תלקיט ספרות ילדים  .3

 אסטרטגיות הוראה  .4

 

 רכיבים יישומים 

 הקורס ילווה בסביבת מוודל

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

פגשים ט המפירו  

 מפגש ראשון 

  19/9/2021 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני  :ההוראה   מסגרת •

 ומטלת המשך  יורם הרפז -הוראה מעוררת השראה  הרצאה, הצגת מאמר בנושא  דרכי למידה במפגש: •

       20:00-21:30 : זמן למידה •

 2 סך שעות: •

 רפקה שמא, ד"ר פנינה הירש  שם המרצה:  •

של הבוחנות תיאום צפיות והצגת הסילבוס    "א, הסקת מסקנות מהמשובתשפ  שנת פתיחה, סיכום נושאים במפגש: •

 תשפ"ב. 

 שניפגש מ

  24/10/2021 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני  :ההוראה   מסגרת •

 כמודל להוראה מעוררת השראה, למידת עמיתים ומטלת המשךדיון   דרכי למידה במפגש: •

             20:00-22:15 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 רפקה שמא  : השם המרצ  •

 כנית הלימודים לשנתון י' או יא. ותכנון לוח זמנים. שיתוף ולמידת עמיתים. כארגון נושאי ת  נושאים במפגש: •

 שלישי פגש מ

  21/11/2021 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני  :ההוראה   מסגרת •

 ניתוח סרטון   הסבר מלווה במצגת, עבודה בקבוצות, דרכי למידה במפגש: •

              20:00-22:15 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 רפקה שמא  שם המרצה:  •

 הנחיות עבודת הגמר המעודכנות בשפה הערבית   נושאים במפגש: •

 רביעיפגש מ

  09/01/2022 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני  :ההוראה   מסגרת •

טון. התנסות ברפלקציה ומטלת  למידה באמצעות ניתוח מודל: מערך שיעור מלווה במצגת או סר  דרכי למידה במפגש: •

 המשך. 

             20:00-22:15 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 שמא  רפקה שם המרצה:  •

עדכון וריענון על תלקיט ספרות ילדים. חשיבות ההצמדות להנחיית עבודת הגמר וחשיבות    נושאים במפגש: •

 הרפלקציה למורה 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 חמישימפגש 

  23/01/2022 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני  :ההוראה   מסגרת •

 הלימודים, מטלת המשך. דיאלוג ושאלת שאלות סביב נושא מתוכנית   דרכי למידה במפגש: •

             20:00-22:15 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 רפקה שמא  שם המרצה:  •

 למידה משמעותית מאפיינים, תנאים ומטרות -  נושאים במפגש: •

 

 

 שישי מפגש 

  13/02/2022 תאריך מפגש:  •

 ני סינכרו :ההוראה   מסגרת •

 המשך  מטלת ו ורפלקציה דיאלוג  הרצאה, דרכי למידה במפגש: •

             20:00-22:15 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 רפקה שמא  שם המרצה:  •

 הסקרנות והגורמים המשפיעים על התפתחותה  נושאים במפגש: •

 

 שביעי מפגש 

  06/03/2022 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני  :ההוראה   מסגרת •

       דיאלוג, סרטון ושאלות.    דרכי למידה במפגש: •

       20:00-22:15 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 רפקה שמא  שם המרצה:  •

 אסטרטגיות הוראה ולמידה מגוונות   נושאים במפגש: •

 

 מפגש שמיני

  27/03/2022 תאריך מפגש:  •

 סיכרוני  :ההוראה   מסגרת •

 בקבוצות   תכנית בכלים שיתופיים, למידהלמידת עמיתים, בניית   דרכי למידה במפגש: •

             20:00-22:15 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 רפקה שמא  שם המרצה:  •

 כנית הלימודים ביישומי פעילויות בחינוך. חשיבות שילוב החומר התיאורטי ויישומו ת  נושאים במפגש: •



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 תשיעי מפגש 

  24/04/2022 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני   -א  :ההוראה   מסגרת •

אמר ויישומו: העלאת מערכי שיעור למרחב המוודל,  קריאת מ  ביצוע מטלת סיום.לימוד עצמי ו  דרכי למידה במפגש: •

 עד למועד זה.   מטלת סיום  תהגש. התנסות במשוב עמיתים ורפלקציה

 22:15 – 19:15 : זמן למידה •

 4 סך שעות: •

 רפקה שמא  שם המרצה:  •

 תהליכי רפלקציה מגוונים ומשוב עמיתים  נושאים במפגש: •

 

 עשירי מפגש 

  08/05/2022 : תאריך מפגש •

 סינכרוני  :ה ההורא   מסגרת •

 הצגת יידע ולמידת עמיתים  דרכי למידה במפגש: •

             20:00-22:15 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 רפקה שמא  שם המרצה:  •

 הצגת תוצרים  –סיכום השנה  נושאים במפגש: •

 

 מטלה הקורס 

 מטלה מתמשכת בהתאם לפירוט המפגשים בסיליבוס. 

 

 דרכי הערכה 

 19/09/2021גשה: מועד ה 10%אחוז הציון:   1ה מטל .1

 24/10/21מועד הגשה:  10%אחוז הציון:   2מטלה  .2

 19/12/21מועד הגשה:  10%אחוז הציון:   3מטלה  .3

 23/1/22מועד הגשה:  20%אחוז הציון:   4מטלה  .4

 13/02/2022מועד הגשה:  20%אחוז הציון:    5מטלה  .5

 24/04/2022ד הגשה: מוע 20%אחוז הציון:   סיכום - 6מטלה  .6

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 יהבבילוגרפ
 

 הוראה מעוררת השראה   –הרפז יורם  .1

 / http://cms.education.gov.il/educationcms/units/madatech/chinucתכניות לימודים במגמת חינוך   .2

 קראתי פעם ספר: הרהורים ותובנות על הוראת ספרות ילדים לסטודנטיות  .3

 בה הוראה בצמד: נייר עמדה מסכם של צוות החשי  .4

5. http://portal.macam.ac.il/article/%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-

%D7%91%D7%A6%D7%9E%D7%93-%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8-

%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94-%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-

%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%91 / 

 

 
 וובילוגרפיה 

  משרד החינוך – המרחב הפדגוגי
 משרד החינוך  –תיק תוכניות הלימודים 

 משרד החינוך  –כותית איהוראה לפרקטיקות 
 
 
 

 
 
 ודות המרצה א

 רפקה שמא
 053771978ת.ז: 

 4מצב משפחתי: נשואה +
 0523511782נייד: 

 shrefka5682@gmail.comדואר אלקטרוני: 

 בעלת תואר ראשון מהמכללה האקדמאית הערבית לחינוך בגיל הרך.  
  י חובה ומדריכה לגננות.נים בגנש 25גננת 
 מורה לארגון סביבה חינוכית וספרות ילדים בתיכון אלח'וארזמי בטמרה, 1999-2019ת משנ

 רכזת מגמת חינוך ומחנכת כיתה.
 ועדיין מטמיעה תוכניות לימוד וחומרי למידה בתחומי הטכנולוגיה והמדעים במערכת החינוך.  2017משנת 
 מת חינוך.פעילות חינוכית משמעותית במגרכה על קיבלתי תעודת הע 2019בשנת 

למורות מגמת חינוך בתחום ספרות ילדים ויישומי פעילויות  תהעברתי השתלמויו 2019-2021משנת הלימודים 
 בחינוך. 

 
 
 
 

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