
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מרכז לפיתוח סגלי הוראה  –מרכז פסג"ה אריאל 

    בהתערבות ריפוי בעיסוק עם תלמידים SELלמידה חברתית רגשית  שם מסגרת הפיתוח המקצועי:

 2804: מבוסס מתווהקורס 

 

   רציונל: 

הידע, המיומנויות  מהן לזהות  מחייבת אותנו, 21האתגרים החברתיים, הכלכליים והסביבתיים של המאה ה־

 זקוקים להם כדי להצליח בחיים ובעבודהוהכישורים שילדים ובני נוער יהיו 

 ( Weissberg & Reichl-Schonert, 2014)ולתפקד היטב כאזרחי המחר 

 פתרון בעיות, חשיבה ביקורתית, תקשורת, שיתוף פעולה וניהול עצמי. מיומנויות אלו כוללות 

 

 

 

 מרפאי בעיסוק העובדים במערכת החינוך  :קהל היעד

  סינכרוני   -שעות מקוון סינכרוני וא  30 :היקף ומבנה הקורס 

  9 :מס' מפגשים

  א או ב לסרוגין  :יום הקורס

  12/12/21 :מועד פתיחה

ד"ר שרון אשווגה, ד"ר מירי טל סבן, יעל רבינוביץ ואפרת לנדס. יתכן שינויים בשל היותו קורס   מרצה הקורס:

 חדש.

 

 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   •

 להנחיית מנחה הקורס()בהתאם  משימת סיכום

 80%לקבלת גמול יש דרישת השתתפות של  •

 

 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי 

 רגשית  -להעמיק את הידע  בתחום הלמידה החברתית .1

 להכיר מודלים של למידה חברתית רגשית  .2

 להכיר כלי הערכה בתחום .3

 וכית. , כחלק מההתערבות בתוך מסגרת חינלבנות דרכי הטמעה או שימוש בתוכניות קימות .4

 

 

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

 מבוא ללמידה חברתית רגשית 

 תוכנית עבודה בתחום למידה חברתית רגשית 

 עקרונות בבסיס העבודה החברתית רגשית במערכת החינוך

 מודל חמשת התחומים 

 בעיסוק, לקידום הלמידה החברתית רגשית הכרות עם תוכניות התערבות שפותחו בריפוי 

 פיתוח יכולת ביקורתית להערכת יתרונות וחסרונות תוכניות התערבות 

 

 

 רכיבים יישומים 

 וניתוח התוצאות   SSIS העברת אבחוןבחירת תלמיד ו .1

  כתיבת מתווה לתוכנית התערבות קבוצתית לגיל גן ולגיל ביה"ס .2

 האיתור, בנית הקבוצה והתחלת ההתערבות הקבוצתית " החל משלב יומן מסעניהול " .3

 ה.הגשת עבודת סיכום על תוכנית התערבות לגיל גן או לגיל ביה"ס במליא .4

 עבודה כתובה  הגשת  .5

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 פירוט המפגשים 

 

 

 

 

 מפגש ראשון 

  12/12/21 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני :ההוראה   מסגרת •

 הרצאה ודיון  דרכי למידה במפגש: •

       15:00-18:15 : למידהזמן  •

 4 סך שעות: •

 ד"ר שרון אשווגה שם המרצה:  •

הכרות עם מודלים בלמידה חברתית  מבוא ללמידה חברתית רגשית הסבר על הקורס נושאים במפגש: •

 ממודל לפרקטיקה  רגשית

 
 

 שנימפגש 

  19/12/21 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני  - א:ההוראה   מסגרת •

 בניתוח הסביבה החברתית רגשית של התלמיד  - למידת עמיתים והצגת המודל התיאורטי  במפגש:דרכי למידה  •

       18:00-19:30 : זמן למידה •

 2 סך שעות: •

 ד"ר שרון אשווגה שם המרצה:  •

בחירת תלמיד עימו תעשה ההתערבות, איסוף מידע וניתוח   יישום -ממודל לפרקטיקה  נושאים במפגש: •

   שנלמדלפי המודל 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 שלישי מפגש 

  26/12/21 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני :ההוראה   מסגרת •

 הרצאה ולמידת עמיתים בחדרים כולל הצגה במליאה  דרכי למידה במפגש: •

       18:15 - 15:00 : זמן למידה •

 4 סך שעות: •

 ד"ר מירי טל סבן שם המרצה:  •

מגוון שאלונים או כלי הערכה שפותחו בתחום וניתן הכרות עם  SSIS, MCP -כלי הערכה נושאים במפגש: •

להשתמש בהם על מנת להעריך את יכולות התלמיד מבחינה חברתית, רגשית, יכולת ניהול עצמי  

 ופתרון בעיות 

 .טקסט  להזנת  כאן הקש  או  לחץ  •

 

 

 רביעימפגש 

  2/1/22 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני  - א:ההוראה   מסגרת •

 התנסות בהעברת אבחון בפועל עם תלמיד  במפגש:דרכי למידה  •

       18:00-19:30 : זמן למידה •

 2 סך שעות: •

 ד"ר מירי טל סבן שם המרצה:  •

 העברה, קידוד וניתוח התוצאות   – SSISאבחון    נושאים במפגש: •

 

 

 חמישימפגש 

  9/1/22 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני  :ההוראה   מסגרת •

 סימולצית משחק תפקידים   דרכי למידה במפגש: •

       18:00-20:45 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 יעל רבינוביץ שם המרצה:  •

  תמשחקי תפקידים עם שחקני -סימולציה נושאים במפגש: •

 

 

 שישי מפגש 

  23/1/22 תאריך מפגש:  •



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 סינכרוני :ההוראה   מסגרת •

 לתוכניות התערבות הרצאה ועבודה בחדרים, בית משפט  דרכי למידה במפגש: •

       18:30 - 15:00 : זמן למידה •

 .טקסט  להזנת   כאן   הקש  או  לחץ  סך שעות: •

 אפרת לנדס  שם המרצה:  •

    תוכנית התערבות בריפוי בעיסוק בגילאי גן נושאים במפגש: •

 

 

 שביעי מפגש 

  30/1/22 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני  :ההוראה   מסגרת •

 הרצאה, סרטונים וניתוח דילמות מהסרטים  דרכי למידה במפגש: •

       15:00-18:15 : זמן למידה •

 4 סך שעות: •

 אפרת לנדס  שם המרצה:  •

   בי"ס וחט"בתוכנית התערבות בריפוי בעיסוק בגילאי  נושאים במפגש: •

 

 

 מפגש שמיני

  6/2/22 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני  - א:ההוראה   מסגרת •

 עבודה בקבוצות והכנת תוצרים למליאה, שו"ת עם המרצה   דרכי למידה במפגש: •

       15:00-18:15 : זמן למידה •

 4 סך שעות: •

 אפרת לנדס  שם המרצה:  •

בנית תוכנית התערבות בריפוי בעיסוק בצוותים וניתוח ההתערבות לפי המודל  של    נושאים במפגש: •

מודעות עצמית,ניהול עצמי, מודעות בין־אישית וחברתית. מיומנויות ביחסים בין־ חמשת התחומים: 

 אישיים וקבלת החלטות אחראית 

 

 תשיעי מפגש 

  13/2/22 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני :ההוראה   מסגרת •

 הצגת תאורי מקרה, התנסות במתן משוב  למידה במפגש:דרכי   •

       15:00-18:15 : זמן למידה •

 4  סך שעות: •



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 אפרת לנדס  שם המרצה:  •

 לסיכום ההתנסות בסימולציות.  -יומן מסע סיכום הקורס הצגת תיאורי מקרה נושאים במפגש: •

 

 

 מטלה הקורס 

 וניתוח התוצאות  SSIS העברת אבחון .1

  מתווה לתוכנית התערבות קבוצתית לגיל גן ולגיל ביה"סכתיבת  .2

 יומן מסע  .3

 /הגשת עבודת סיכום על תוכנית התערבות לגיל גן או לגיל ביה"ס במליאה .4

 .עבודה כתובההגשת  .5

 

 

 

 דרכי הערכה 

 15/03/2021מועד הגשה:   10%אחוז הציון:   תאור המטלה דוגמא:

 9/1/22עד ה מועד הגשה:  20אחוז הציון:    וניתוח התוצאות SSIS העברת אבחון .1

 23/1/22מועד הגשה:  10אחוז הציון:   כתיבת מתווה לתוכנית התערבות קבוצתית לגיל גן ולגיל ביה"ס .2

 30/1/22מועד הגשה:  10אחוז הציון:   כתיבת יומן מסע .3

 13/2/22מועד הגשה: 30אחוז הציון:   במליאה התערבותהגשת עבודת סיכום על תוכנית  .4

 27/2/22מועד הגשה:   30אחוז הציון:   עבודה כתובההגשת  .5

 

 בבילוגרפיה
 .טקסט  להזנת כאן הקש  או לחץ

 ביבליוגרפיה

 

 

 טיפוח למידה חברתית רגשית במערכת החינוך  .1
http://education.academy.ac.il/Index4/Entry.aspx?nodeId=992&entryId=21231 

 

2. SEL   בארץ ובעולם 
-%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A5-https://asel.co.il/sel

%D7%95%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D/#.YXoai55BxPY 

http://education.academy.ac.il/Index4/Entry.aspx?nodeId=992&entryId=21231
https://asel.co.il/sel-%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A5-%D7%95%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D/#.YXoai55BxPY
https://asel.co.il/sel-%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A5-%D7%95%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D/#.YXoai55BxPY


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. -%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A5-https://asel.co.il/sel

%D7%95%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D/#.YXoai55BxPY   כלים ושגרות ברנקו ויס 
4. http://education.academy.ac.il/SystemFiles/23271.pdf 

 
 וובילוגרפיה 

  משרד החינוך – המרחב הפדגוגי
 משרד החינוך  –תיק תוכניות הלימודים 

 משרד החינוך  –איכותית הוראה לפרקטיקות 
 
 
 
 

  
 
 
 

 אודות המרצה 

 לפסיכולוגיה, הבינתחומי, הרצליה מרצה, בית הספר  מומחית, פסיכולוגית חינוכית -ד"ר שרון אשווגה
מרפאה בעיסוק, חברת סגל בבית הספר לריפוי בעיסוק, באוניברסיטה העברית בירושלים, מרצה   -ד"ר מירי טל סבן

 וחוקרת. 
 ושחקנית  , משרד החינוךח" מטפלת באמצעות אמנויות בבי -יעל רבינוביץ
 מרפאה בעיסוק, מומחית תחום מתי"א חיפה, משרד החינוך  -אפרת לנדס

 
 

https://asel.co.il/sel-%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A5-%D7%95%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D/#.YXoai55BxPY
https://asel.co.il/sel-%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A5-%D7%95%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D/#.YXoai55BxPY
http://education.academy.ac.il/SystemFiles/23271.pdf
https://pop.education.gov.il/
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Pages/hp.aspx
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/

