
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מרכז לפיתוח סגלי הוראה  –מרכז פסג"ה אריאל 

 תקשוב המרכז  שם מסגרת הפיתוח המקצועי:

 2305: מבוסס מתווהקורס 

 

   רציונל: 

ללמד מורים כיצד ניתן לנווט כיתה בהצלחה ובהנאה! מקרוב וגם  -קורס יישומי משנה תפיסה והתנהגות! מטרת הקורס

תנהגותיים האנושיים שכל אחד צריך לדעת שעוזרים בניהול כיתה. בקורס נכיר מגוון כלים  מרחוק.. לחשוף את העקרונות הה 

 התנהגותיים מתוקשבים שיעזרו למנוע בעיות התנהגות, יגבירו התנהגויות רצויות ויפחיתו התנהגויות בלתי נאותות. 

 

 

 יסודי וחט"ב  -צוותי חינוך חנ"מ  :קהל היעד

  שעות   30 :היקף ומבנה הקורס 

  מפגשים  10 :מס' מפגשים

  שני :יום הקורס

  1.11.2021 :מועד פתיחה

 מיטל קליין  מרצה הקורס:

 

 לקבלת גמול  דרישות הפיתוח המקצועי 

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

 (סינכרוניות

 ובקבוצת דיון בסביבת הקורסהשתתפות בפורומים  •
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  •

 

 

 

 

 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי 

o מורים כיצד ניתן לנווט כיתה בהצלחה ובהנאה! מקרוב וגם מרחוק.. ללמד 

o כיצד הסביבה הכיתתית מהו ניתוח התנהגות?  -את תחום ניתוח ההתנהגות לצוותים החינוכיים להפגיש ולהנגיש

 וכיצד הם יכולים ליצר סביבה פרו חיובית.  ?משפיעה על ההתנהגות

o כל אחד צריך לדעת שעוזרים בניהול כיתה מיטבי וחיובי! את העקרונות ההתנהגותיים האנושיים ש לחשוף 

o לאפשר למורים לבחון האם הם מתנהגים לפי הערכים בהם מאמינים. כיצד ההתנהגות   -מסלול מחדש לחשב

 שלנו מקדמת או מעכבת אותנו ביומיום?

o התערבות יעילה עבור  לתת למורים כלים יישומיים עצמאיים לצפייה ובניית תוכנית  -מורים מובילים ממ"ש

 תלמידיהם! 

 

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

 ערכים והתנהגות

 ניתוח התנהגות בסביבה הכיתתית.  -עקרונות התנהגותיים

 המורה כמנווט רגשי, חברתי, התנהגותי, לימודי 

 משחוק התנהגותי 

 

 רכיבים יישומים 

 .טקסט  להזנת כאן הקש  או לחץ

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 פירוט המפגשים 

 

 

 

 

 מפגש ראשון 

  1/11/2021 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני -סינכרוני + א :ההוראה   מסגרת •

 הרצאה, סדנה דרכי למידה במפגש: •

       18:30 - 16:00 : זמן למידה •

 שעות אקדמיות  3 סך שעות: •

 מיטל קליין  שם המרצה:  •

 על ערכים והתנהגות  -"מעריכים מחדש"   נושאים במפגש: •

 
 

 שנימפגש 

  8/11/2021 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני  :ההוראה   מסגרת •

 הרצאה, סדנה דרכי למידה במפגש: •

       16:00-18:30 : זמן למידה •

 אקדמיות  3 סך שעות: •

 מיטל קליין  שם המרצה:  •

 מציאות סביבה יוצרת  -ניתוח התנהגות  נושאים במפגש: •

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 שלישי מפגש 

  22/11/2021 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני -סינכרוני+ א :ההוראה   מסגרת •

 הרצאה, סדנה, משחק  דרכי למידה במפגש: •

       16:00-18:30 : זמן למידה •

 אקדמיות  3 סך שעות: •

 מיטל קליין  שם המרצה:  •

 טריגרים מעוררים בכיתה   נושאים במפגש: •

 .טקסט  להזנת  כאן הקש  או  לחץ 

 

 

 רביעימפגש 

  13/12/2021 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני  :ההוראה   מסגרת •

 סדנה, הרצאה  דרכי למידה במפגש: •

       16:00-18:30 : זמן למידה •

 אקדמיות  3 סך שעות: •

 מיטל קליין  שם המרצה:  •

 תוצאות מגבירות התנהגות   נושאים במפגש: •

 

 

 חמישימפגש 

  27/12/2021 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני  :ההוראה   מסגרת •

 סדנה, הרצאה    דרכי למידה במפגש: •

       16:00-18:30 : זמן למידה •

 אקדמיות  3 סך שעות: •

 מיטל קליין  שם המרצה:  •

 חברתי  - המורה כמנווט רגשי  נושאים במפגש: •

 

 

 שישי מפגש 

  28/12/2021 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני -א  :ההוראה   מסגרת •

 יישום ותרגול בשטח   דרכי למידה במפגש: •

       16:00-18:30 : זמן למידה •



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 אקדמיות  3 סך שעות: •

 מיטל קליין  שם המרצה:  •

 זמן יישום ותרגול בשטח של כלים רגשיים/ חברתיים שהכרנו.   נושאים במפגש: •

 

 

 שביעי מפגש 

  10/1/2021  תאריך מפגש:  •

 סינכרוני  :ההוראה   מסגרת •

 הרצאה, סדנה דרכי למידה במפגש: •

       16:00-18:30 : זמן למידה •

 מיות דאק 3 סך שעות: •

 מיטל קליין  שם המרצה:  •

 לימודי  - המורה כמנווט התנהגותי  נושאים במפגש: •

 

 

 מפגש שמיני

  11/1/2021 תאריך מפגש:  •

 טקסט. לחץ או הקש כאן להזנת    סינכרוני-א  :ההוראה   מסגרת •

 זמן תרגול ויישום  דרכי למידה במפגש: •

       16:00-18:30 : זמן למידה •

 אקדמיות  3 סך שעות: •

 מיטל קליין  שם המרצה:  •

 classroomscreenתרגול    נושאים במפגש: •

 

 תשיעי מפגש 

  24/1/2021 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני  :ההוראה   מסגרת •

 הרצאה, סדנה דרכי למידה במפגש: •

       16:00-18:30 : זמן למידה •

 אקדמיות  3 סך שעות: •

 מיטל קליין  שם המרצה:  •

 משחוק התנהגותי   נושאים במפגש: •

 

 

 עשירי מפגש 

  7/2/2021 תאריך מפגש:  •



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 סינכרוני  :ההוראה   מסגרת •

 הרצאה, סדנה דרכי למידה במפגש: •

       16:00-18:30 : זמן למידה •

 אקדמיות  3 סך שעות: •

 מיטל קליין  שם המרצה:  •

 סיכום והצגת מטלות  נושאים במפגש: •

 

 

 מטלה הקורס 

 

 בקורס זה נחשפתם לכלים רבים הקשורים לניהול כיתה. הכלים הם יישומיים. 

 הנכם מתבקשים לעשות שימוש בכלים ולהציע תכנית התערבות : 

 לכיתה שלמה. -לתלמיד מאתגר עבורכן או תוכנית כיתתית -אישית

 עמודים. 2-3 -דרישות העבודה

 

 תיאור של הילד.ה הנבחר/תיאור הכיתה. )נק' חוזק וחיזוק( א.

 מהי ההתנהגות הלא רצויה שהייתם רוצים להפחית. נסחו במשפט מהי ההתנהגות הרצויה שאתם רוצים להגביר.   ב.

 נסו לזהות ולהגדיר:  ג.

 מתי התנהגות זו מתרחשת? מהו הטריגר?    ד.

 מהי קשת התגובות כיום של הצוות כלפי התנהגות זו? ה.

 הציעו "חבילת התערבות": ו. 

 אלו התערבויות בנסיבות )מניעה( תבצעו.  .1

 אלו התערבויות בתחום התוצאה )חיזוקים( תבצעו.  .2

 אם לדעתכם ישנה התנהגות חלופית שעליכם ללמד. ציינו מהי.  .3

 ים שרכשתם בהשתלמות זו. כלים משמעותי 1-2כתבו  -רפלקציה .4

 

 עבודה מהנה! מיטל 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 דרכי הערכה 

 7/2/2021מועד הגשה:  100%אחוז הציון:   הגשת מטלה .1

 

 בבילוגרפיה
 עקרונות והליכים. ניתוח התנהגות -( ניתוח יישומי של התנהגות2014אלדר, א. ).        1
 39-54( 2)2הכללה: היישום למאמנים ולספורטאים. בתנועה, ( עקרונות בתכנון 1993.         אלדר, א. )2
3 . COOPER, Heron & Heward (1987) Applied Behavior Analysis. Columbus, OH:Merrill 

 ( אח.  2009טיפול באמצעות ניתוח התנהגות, ) –בן צבי מ. אוטיזם  . 4
 דוד התנהגות נאותה במסגרת החינוכית כלים לעי -( ניהול כיתה2003עם, ח, מידן, א. ) -.         ארי5
 והערכה עצמית למתבגרים . ספרי ניב CBT -( מלכוד העצמי2019חדד, א. )  -.          נוימן6
 

 וובילוגרפיה 
  משרד החינוך – המרחב הפדגוגי

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

 
 
 
 

  
 
 
 
 

 אודות המרצה 

 והשתלבות במשרד החינוךבעלת תוכנית מאושרת הכלה 
 7998"לשנות מבפנים" 
 מומחית תחום התנהגות במתי"א בת ים.  -מנתחת התנהגות 

 מדריכה צוותים חינוכיים, הורים וילדים. 
 בחינוך מיוחד.  BEDתואר 

 
 

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

