
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מרכז לפיתוח סגלי הוראה –מרכז פסג"ה אריאל 

 תקשוב מחוז מרכז שם מסגרת הפיתוח המקצועי: 

  :4515מתווה מבוססקורס 

 

 
 

   רציונל:  

הכרות והעמקה עם דרכי הוראה המכוונים ומותאמים ללמידה היברידית בחינוך המיוחד בשילוב כלים טכנולוגיים  

מבוססי חקר,   ושילובם בלמידה מבוססת מרחב ונושא )כיתה וירטואלית(, הכוללת מיומנויות מוטות עתיד. )מרחבים

 משחק, בחירה ועוד..(

 הכרת פרקטיקות הוראה וכלי חשיבה ליישום בשיעורים בכיתה הטרוגנית.

העלאת מוטיבציה ללמידה חיזוק תחושת המסוגלות והאמונה ביכולת בקרב תלמידים ומורים, באמצעות הוראה 

 חדשנית ויצירתית. 

 

 

 

 מרכז מחוז  –  מיוחד חינוך –  החינוך משרד  עובדי  קהל היעד:

  ש"ש אופק חדש 30היקף ומבנה הקורס: 

  10 מס' מפגשים:

  יום חמישי   יום הקורס:

  4.11 מועד פתיחה:

 מרצה הקורס: שרית לסט ומורן בן דוד 

 

 דרישות הפיתוח המקצועי לקבלת גמול 

 סינכרוניות(  -יש לקחת חלק פעיל בכל חלקי ההשתלמות. במפגשים הסינכרוניים ביצוע המשימות ביחידות הא ●

 השתתפות בפורומים ובקבוצת דיון בסביבת הקורס ●

בהתאם לנהלים החדשים של משרד החינוך , קבלת גמול מותנית בהשלמת כל משימות הקורס כולל משימת סיכום   ●

 )בהתאם להנחיית מנחה הקורס(

 80%לקבלת גמול יש דרישת השתתפות של  ●

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי 

  ההשתלמות : מטרות

הכרות והעמקה עם דרכי הוראה המכוונים ומותאמים ללמידה היברידית בשילוב כלים  .1
טכנולוגיים ושילובם בלמידה מבוססת מרחב ונושא )כיתה וירטואלית(, הכוללת מיומנויות מוטות  

  ועוד..( )מרחבים מבוססי חקר, משחק, בחירה  עתיד.
  ליישום בשיעורים בכיתה הטרוגנית.הוראה וכלי חשיבה  פרקטיקות הכרת .2

ומורים, באמצעות  חיזוק תחושת המסוגלות והאמונה ביכולת בקרב תלמידים העלאת מוטיבציה ללמידה  

  הוראה חדשנית ויצירתית..

 

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

  תוכןמרעיון ליצירת  – קריאטיביות בחינוך

עם המשתתפים וחשיפת פרקטיקה:   הכרות 
  יעדים( -מטרות -שמ"י. )שאיפה

  תשוקה בהוראה ועוד.  -שאיפות-ערכים
  
  

פתיחת   של  פרקטיקה  עם ההכרות  העמקת 
  שיעור/ פתיחת יום וסוף יום. )מודלינג(

והוראה מרווחת )מה אני כמורה   רציונאל 
  אכניס לכיתה ומדוע?(

  מרעיון ליצירת תוכן.  -קריאייטיב
בניית פעילות כיתתית המבוססת על כלי  

שאיפות, מטרות ויעדים   -חשיבה שמ"י
  מלמד. אותה הוא בהלימה לאוכלוסייה

הבניית כללי    -פרקטיקה להוראה איכותית
  כיתה; ניהול כיתה. 

)מציאת התשוקה בהוראה ויצירת כיתה   
  מהחלומות(

הוראה דיפרנציאלית בכיתה  
  כלים לקידום מעורבות בשיעור  -תהטרוגני 

  )מרחבים למידה(
  -הוראה דיפרנציאלית בכיתה הטרוגנית

  כלים לקידום מעורבות בשיעור
  )כלי חשיבה(

פיתוח מסוגלות של  -למידה שיתופית
התלמידים לשיתופיות בעולם גלובלי, 

הזדמנויות בהוראה   דינמי ושיתופי.
  ובלמידה בקבוצה.

   

 

 

 יישומים רכיבים 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פירוט המפגשים 

  פא"פ/סינכרוני/  היקף השעות  בין השעות  נושא  תאריך
  סינכרוני/סיור/אחר -א

עם המשתתפים וחשיפת פרקטיקה:   הכרות   4.11
  יעדים( -מטרות -שמ"י. )שאיפה

  תשוקה בהוראה ועוד.  -שאיפות-ערכים
  
  

   סינכרוני  3  17:00-18:30
  

פתיחת   של  פרקטיקה  עם ההכרות  העמקת   18.11
  שיעור/ פתיחת יום וסוף יום. )מודלינג(

והוראה מרווחת )מה אני כמורה   רציונאל 
  אכניס לכיתה ומדוע?(

  סינכרוני  3  17:00-18:30

  מרעיון ליצירת תוכן.  -קריאייטיב  09.12
בניית פעילות כיתתית המבוססת על כלי  

שאיפות, מטרות ויעדים   -חשיבה שמ"י
  מלמד. אותה הוא בהלימה לאוכלוסייה

  א סינכרוני  3  17:00-18:30

הבניית כללי    -פרקטיקה להוראה איכותית  23.12
  כיתה; ניהול כיתה. 

)מציאת התשוקה בהוראה ויצירת כיתה   
  מהחלומות(

  סינכרוני  3  17:00-18:30

דיפרנציאלית בכיתה  הוראה   06.01
  כלים לקידום מעורבות בשיעור  -הטרוגנית

  )מרחבים למידה(

  סינכרוני  3  17:00-18:30

  -הוראה דיפרנציאלית בכיתה הטרוגנית  20.01
  כלים לקידום מעורבות בשיעור

  )כלי חשיבה(

  א סינכרוני  3  17:00-18:30

פיתוח מסוגלות של  -למידה שיתופית  3.02
התלמידים לשיתופיות בעולם גלובלי, 

הזדמנויות בהוראה   דינמי ושיתופי.
  ובלמידה בקבוצה.

   

  סינכרוני  3  17:00-18:30

כלים לדיבור קבוצתי   -למידה שיתופית  17.02
   מקדם למידה.

  סינכרוני  3  17:00-18:30

  א סינכרוני  3  17:00-18:30  למידה במרחב )הבית ספרי הווירטואלי(  03.03
בקרב תלמידים   העלאת מוטיבציה ללמידה   24.02

  ומורים.
  סינכרוני  3  17:00-18:30

  סיכום 

 

  לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.  ●

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מטלה הקורס 

  לשנה"ל תשפ"ב לפיתוח מקצועי התוצר הסופי למסגרת

  

  

   ציון/שקלול  פירוט  החלק בעבודה

  
  העבודה שער

  

  

  מרעיון ליצירת תוכן – בחינוך קריאייטיביות שם הקורס:
  :המשתלם שם

   :המשתלם ת.ז.

   :הספר שם בית
  מורן בן דוד ושרית לסט שם המרצה:

  

   סך כל המטלות-תלקיט
   במודולה סינכרונית-הא

   לכמות המטלות)בהתאם 
  (במודולה סינכרונית שניתנו-הא

בניית פעילות כיתתית המבוססת על   1סינכרונית -מטלה א
שאיפות, מטרות   -כלי חשיבה שמ"י

ויעדים בהלימה לאוכלוסייה אותה  
  הוא מלמד.

30%  

בניית דף עבודה/ פעילות כיתתית,    2סינכרונית -מטלה א
דיפרנציאלית המותאמים להוראה 

ע"פ אחד מכלי   בכיתה.
  .שהוצגו בשיעור הסינכרוני החשיבה

30%  

בניית מערך שיעור המבוסס על למידה    3סינכרונית -מטלה א
הוירטואלי. יש   הפיזי או  -במרחב

  להציג מטרות לימודיות וחברתיות.

30%  

  רפלקציה

בראיה לאחר בחנו את התהליך שעברתם לאורך הקורס  
   לנקודות הבאות: התייחסותתוך 

  לקורס ציפיות עימם הגעתי א.
   ההיברידי תיאור תהליך הלמידה ב.

  )יתרונות, חסרונות, קשיים(.     
  ידע חדש שרכשתי במסגרת הקורס ג.
  הצלחות וקשיים לאורך הקורס. ד.
  התנסות ויישום בשטח של תכני הקורס. ה.
  תיי.בראיה לאחור האם הקורס עמד בציפיו ו.
   תרומתו של הקורס לפיתוח המקצועי שלי ז.
   בהוראה מרחוק ובהוראה בכתה. כמורה   
  

10%  

  100  סה"כ  

 

 

 

 דרכי הערכה

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

 או הקש כאן להזנת טקסט.לחץ מועד הגשה:  לחץ כאן להזנת טקסט.אחוז הציון:   לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.  .1

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.מועד הגשה:  לחץ כאן להזנת טקסט.אחוז הציון:   לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.  .2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.מועד הגשה:  לחץ כאן להזנת טקסט.אחוז הציון:   לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.  .3

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.מועד הגשה:  לחץ כאן להזנת טקסט.הציון: אחוז   לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.  .4

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.מועד הגשה:  לחץ כאן להזנת טקסט.אחוז הציון:   לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.  .5

 להזנת טקסט.לחץ או הקש כאן מועד הגשה:  לחץ כאן להזנת טקסט.אחוז הציון:   לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.  .6

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.מועד הגשה:  לחץ כאן להזנת טקסט.אחוז הציון:   לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.  .7

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.מועד הגשה:  לחץ כאן להזנת טקסט.אחוז הציון:   לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.  .8

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.מועד הגשה:  להזנת טקסט.לחץ כאן אחוז הציון:   לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.  .9

 

 בבילוגרפיה 
  

  

  ביבליוגרפיה

  

(. הוראה דיפרנציאלית  2017מאור, ג' ) -, קשת "21 -"למידה דיפרנציאלית במאה ה  מאור,-קשת גילמור  ●
(. ירושלים: מכון 7-12הזדמנויות )עמ' לוי )עורכת(. שווים: תמיכה בית ספרית בשוויון - . בתוך: נ' מנדל21  -במאה ה

  .2017אבני ראשה 
ידיעות    2016  כיצד מורים יכולים להעצים את הוראתם?", -"למידה נראית למורים ג'ון הטי, ●

  הזדמנויות להוראה וללמידה בקבוצה קטנה, משרד החינוך, תשס"ט. אחרונות,
-140(, עמודים 1989דר ב' תשמ"ט / מרץ )א  אליעזר מרכוס, "למידה שיתופית כיצד?" מגמות כתב עת, ●

  , מכון הנרייטה סאלד.143
  , כתב העת: עיונים בחינוך. "למידה שיתופית בחינוך היהודי", אוניברסיטת חיפה.יהודה שביב ●
  (. למידה שיתופית בכיתה. חיפה: אח. 1987לזרוביץ, ר' ופוקס, א'. ) -הרץ ●
  (אוריינות בלמידה שיתופית ) על אל"ש של פרויקט(. השפעתו  1996לזרוביץ, ר' ושדל, ב'. ) -הרץ ●

  .113–85, 22הישגים בהבנת הנקרא ובכתיבה. חלקת לשון, 

  צ'ריקובר. אביב:- ( . שינוי כדרך חיים בבית הספר, תל 1995פוקס, א'.) ●
  (. חשיבתם של מנהלים על שינויים בבית ספרם: בתי ספר1991לזרוביץ, ר'. ) -פוקס, א' והרץ  ●

  . 104–75, 17פעלתניים בישראל. עיונים במנהל וארגון החינוך, 

  בבית ספר שז"ר: ספריה של מנהלת. עבודת סמינריון אל"ש יישום הצלחה לכל / (. 2000פיירמן, ד'.) ●
  לתואר מוסמך בחוג לחינוך, אוניברסיטת חיפה.

  שיתופית על ההישגים הלימודיים של השפעת האוריינות בלמידה  (. 2005) ולזרוביץ, ר'  שדל, ב', ●
  האגודה הישראלית - איל"ת תלמידים יהודים וערבים. בתוך: מהתיאוריה לשדה ובחזרה.

  (.338–330)עמודים   להערכת תוכניות,

  ווייס. ברנקו מרובות. ירושלים: אינטלגנציות (. 1996גרדנר, ה'.)  ●
   80חידות, חינוך החשיבה, עמ' (. חשיבה על חשיבה באמצעות  1998ונר. ג'. )   ●
  אביב: הוצאה אקדמית לפיתוח סגל הוראה-(. תהליכי הוראה בכיתה. תל 2003חטיבה, נ'. )  ●

  בכיתה.

  (. הכתה החושבת. למידה והוראה בתרבות של 1996פרקינס, ד', ג'יי, א'. )  טישמן, ש', ●
  חשיבה. משרד החינוך והתרבות.

  11מקומו של המשחק בחינוך בתוך תכנון לימודים הלכה למעשה, גיליון יונה, ש', אבירם, ר'.  ●
  ירושלים: משרד החינוך.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .52-55, עמודים 2016יהורם הרפז, "הוראה מעוררת השראה", הד החינוך ספטמבר  ●
  משכל. אביב: תל חינוך. על מחשבות  עוד בעולם: ( .שביל2016)  ח' טרופר, ●
  ספרים. ידיעות אביב: תל בישראל. החינוך מערכת של לעומקה מסע חינוך: הכל ( . 2015) ש' פירון, ●

   

  

  אתרים:

  וייס ברנקו כלי למידה וחשיבה אתר

https://brancoweiss.org.il/article/  

-https://pop.education.gov.il/teaching-tools/teaching להוראה איכותית פרקטיקות -פורטל עובדי הוראה
practices/  

  https://edu.gov.il/minhalpedagogy/mop/Pages/home-page-agaf.aspx אגף מחקר ופיתוח ניסויים ויוזמות 

  /https://www.mop.education/digital-chapter/pama3 -2030פדגוגיה מוטת עתיד 

  /https://www.mop.education/articles -מקרה  סיפורי רעיונות, א.נשים, | בחינוך חדשנות על מאמרים -אגף מו"פ

  

  

  

 

 

 וובילוגרפיה 

  החינוך משרד – הפדגוגי המרחב

 החינוך משרד  – הלימודים תוכניות תיק

 החינוך  משרד – איכותית להוראה פרקטיקות

 

 

 

 

  
 
 

 

 אודות המרצה

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.
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