
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מרכז לפיתוח סגלי הוראה –מרכז פסג"ה אריאל 

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

 רכזות עברית יסודי ממ"ד  : מבוסס מתווהקורס 

 

   רציונל:  

 . ספר היסודי מצריך פעולות רבות המצריכות מיומנות ומקצועיות רבה מצד מנהל התחוםעברית בבית הניהול תחום ה

הובלת צוות, ניהול ידע, קידום התחום, הטמעת תכניות לימודים, הטמעת תכניות ייחודיות חמ"ד, מעקב ובקרה, 

איך מצליחים לקיים אתגר כל כך  הערכת והתבוננות מושכלת, למידה תמידית , טיפוח מוטיבציה בקרב מורים ועוד.

 אפשרי.מורכב ? איך כל הזמן מתחדשים ומשתפרים ? לא פשוט, אבל בהחלט 

  

 

 

 רכזות עברית  'ו :קהל היעד

  סינכרוני    - א ני ווסינכר 30 :היקף ומבנה הקורס

  10 :מס' מפגשים

  ג'    :יום הקורס

  26/10/21  :מועד פתיחה

   ימגוון מרצים   הקורס:מרצה 

פי דרישות -פעילה עלמשעות ההשתלמות, השתתפות   80%חובת נוכחות לפחות   :ות הפיתוח המקצועיישדר

 ביצוע מטלות נלוות לאורך כל המפגשים . ההשתלמות

 

 מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי 

 בירור תפיסת תפקיד הרכז במקצוע העברית

 בנייה/יישום של כלים דיגיטליים לשימוש הרכז

 אישיתמידה והתפתחות מקצועית, בצד תמיכה והתפתחות ם המהווה מסגרת לליצירת קבוצת עמיתי 

 

 

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

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 עברית ותכניות ההרחבה  המשתלמות יכירו את תוכנית הלימודים 

 הכרות עם תוכניות ייחודיות לטיפוח כתיבה וקריאה בחמ"ד

 ם טיוב עבודת הרכז ומנהיגות לש כישורי ניהול

 

 

 

 רכיבים יישומים 

 .טקסט להזנת כאן הקש או לחץ

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 פירוט המפגשים 

 

 מפגש ראשון

  26.10.21 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני  -סינכרוני + א :ההוראה  מסגרת  •

 הרצאה    דרכי למידה במפגש:  •

       19:00-22:00 : זמן למידה •

 3 סך שעות:  •

 טרם נקבע   שם המרצה:  •

   הגדרת תפקיד רכז במפגש: נושאים  •

 
 

 שנימפגש 

  16.11.21 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני  -סינכרוני + א:ההוראה  מסגרת  •

 הרצאה + יישום    דרכי למידה במפגש:  •

       22:00 - 1900 : זמן למידה •

 3 סך שעות:  •

 תמי שם טוב   שם המרצה:  •

 עידוד קריאה  נושאים במפגש:  •

 
 שלישימפגש 

  21.12.21 תאריך מפגש:  •

 מקוון :וראה הה מסגרת  •

 הרצאה + סדנא   דרכי למידה במפגש:  •

       19:00-22:00 : זמן למידה •

 3 סך שעות:  •

   תמי שם טוב   שם המרצה:  •

 כתיבה ומה בינהם ?    –קריאה  נושאים במפגש:
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 רביעי מפגש 

  4.1.22 תאריך מפגש:  •

 מקוון  :ההוראה  מסגרת  •

     סדנא +  הרצאה    דרכי למידה במפגש:  •

       19:00-22:00 : זמן למידה •

 3 סך שעות:  •

 יעל נדלר   שם המרצה:  •

   המעבר בין טקסט מנוקד ללא מנוקד   נושאים במפגש:  •

 

 

 חמישימפגש 

 25.1.22 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני  -א  :ההוראה  מסגרת  •

   מטלת ביצוע  הרצאה +   דרכי למידה במפגש:  •

       19:00-22:00 : זמן למידה •

 3 סך שעות:  •

 טרם נסגר   שם המרצה:  •

 הקלוז ככלי לעבודת פיתוח אוצר מילים  : נושאים במפגש •

 

 שישימפגש 

  22.2.22 תאריך מפגש:  •

 סינכורני:ההוראה  מסגרת  •

   מטלת ביצוע  הרצאה +   דרכי למידה במפגש:  •

       19:00-22:00 : זמן למידה •

 3 סך שעות:  •

 נסגר טרם   שם המרצה:  •

 כלי תקשוב משרתים את ניהול התחום   נושאים במפגש:  •

 

 

 שביעימפגש 

  22.3.22 פגש: תאריך מ •

 סינכרוני  -אסינכרונינ +    :ההוראה  מסגרת  •

 מטלת ביצוע  הרצאה +   דרכי למידה במפגש:  •

       19:00-22:00 : זמן למידה •

 3 סך שעות:  •

     טרם נקבע  שם המרצה:  •



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   כלי תקשוב בהוראת העברית  במפגש: נושאים  •

 

 מפגש שמיני

  5.4.22 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני   -א  :ההוראה  מסגרת  •

 הרצאה + סדנא    דה במפגש: למי   דרכי •

        19:00-22:00 : זמן למידה •

 3 סך שעות:  •

 טרם נקבע   שם המרצה:  •

 טיפוח כתיבה והרחבתה  נושאים במפגש:  •

 

 תשיעימפגש 

 10.5.22 מפגש: תאריך  •

 סינכרוני -סינכרוני + א :ההוראה  מסגרת  •

 הרצאה + סדנא    דרכי למידה במפגש:  •

  2200 - 1900 : זמן למידה •

 3 סך שעות:  •

 יעל שער   שם המרצה:  •

 כיצד? לשם מה ?  –טיפוח אוצר מילים בהוראת העברית  נושאים במפגש:  •

 

 עשירי מפגש 

  31.5.22 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני :ההוראה  מסגרת  •

 הרצאה + סדנא דרכי למידה במפגש:  •

  22:00  -19:00:  זמן למידה •

 3: סך שעות •

 טרם נקבע   שם המרצה:  •

 תכנית עבודה לשנה החדשה  סיכום , מכינים  נושאים במפגש:  •

 

 דרכי הערכה

 30.6.22מועד הגשה:   80%אחוז הציון:    תאור המטלה דוגמא:

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

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 בבילוגרפיה 
 

 

למצוא את הדרך, קשיים בקריאה, בכתיבה ובכתיב תהליכי התערבות, מתוך:  –יאה (. קר2002, א., אלדן, צ. ורון ר. )ווהל •

 (.142 – 107אביב )עמ' -, האוניברסיטה הפתוחה, תלדרכי הערכה וטיפול –

סטים עיוניים בבית הספר טק(. טקסטים עיוניים בכיתה: לקרוא, לכתוב, לשוחח. מתוך: 2001מור א., גביע, נ., ושחר, ת. ) •

 (, משרד החינוך.42 – 27' )עמהיסודי 

, מדריך למורה בביה"ס היסודי הממלכתי, )התשנ"ח(, ירושלים ותל אביב:  מפגשים עם טקסטים: קוראים טקסט ספרותי •

 משרד החינוך והתרבות, המרכז לתוכניות לימודים. 

ודבורה גבעון )עורכות(,  הקשר סיפורי. מתוך: פנינה ש. קליין(. למידה אסטרטגית של מילים חדשות ב 2002קוזמינסקי ל. ) •

 , הוצאת רמות, אוניברסיטה ת"א.שפה למידה ואוריינות בגיל הרך

במכללה, מחקר, קתרין סנו ועינת גוברמן )תשס"ח(. חינוך לאוריינות בגיל הרך. מתוך: אהרן שי ועינת גוברמן )עורכים(,  •

 לה לחינוך ע"ש דוד ילין, ירושלים , המכל20עיון ויצירה, גיליון מס' 

דתי, ירושלים,  -שפה, ספרות ותרבות לבית הספר היסודי הממלכתי והממלכתי –וכנית הלימודים בחינוך לשוני, עברית ת •

 תשס"ג. 

אורייניות טבעיות. בתוך ש' ברוש )עורכת(,   (. פיגומי הוראה: קריאה וכתיבה כפעילויות1993אפלבי א"נ ולנגר ג"א ) •

 אביב: המרכז לטכנולוגיה חינוכית.  -(. תל51-58)עמ'  לקט מאמרים-ת חדשהאוריינו

-225, כרך א' )עמ' מדיבור לכתיבה(. משיחה לחיבור. בתוך נ' פלד אלחנן )עורכת(, 1996ברייטר, ק' וסקרדמליה, מ' ) •

 (. ירושלים: הוצאת כרמל. 261

 יפוח החשיבה. (. ירושלים: מכון ברנקו וייס לט1-24. )עמ' מחשבה ותרבות. ויגוצקי(. 2003א' קוזולין וג' עילם ) •

 

 
 בילוגרפיה 

   משרד החינוך –  המרחב הפדגוגי

https://pop.education.gov.il/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
 
 

 אודות המרצה

 סופרת ומרצה   –תמי שם טוב  
 מדריכה ארצית  –יעל שער 
 מפקחת ארצית עברית חמ"ד  –יעל נדלר 

 מדריך תקשוב 
 
 
 
 

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

