
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מרכז לפיתוח סגלי הוראה  –מרכז פסג"ה אריאל 

 ב-חינוך לשוני למורי א שם מסגרת הפיתוח המקצועי:

 2179: מבוסס מתווהקורס 

 

   רציונל: 

 ה לימודיתלמידה וסביב -הערכה -פיתוח דרכי הוראה

 ב בחמ"ד-מורי א  :קהל היעד

  שעות   30 :היקף ומבנה הקורס 

  9 :מס' מפגשים

  ראשון/ שלישי :הקורסיום 

  28.12.21 :מועד פתיחה

 אילת כהן  מרצה הקורס:

 
 

 אודות המרצה 

 .טקסט  להזנת כאן הקש  או לחץ
 
 
 

 

 לקבלת גמול  דרישות הפיתוח המקצועי 

וביצוע המשימות ביחידות  בזמן אמת( )  במפגשים הסינכרוניים .ותיש לקחת חלק פעיל בכל חלקי ההשתלמ •

 (מודל -הקורסבאתר  ו/או קבוצתית )עבודה עצמיתסינכרוניות  -הא

 השתתפות בפורומים ובקבוצת דיון בסביבת הקורס •
כל משימות הקורס כולל גמול מותנית בהשלמת בהתאם לנהלים החדשים של משרד החינוך , קבלת   •

 )בהתאם להנחיית מנחה הקורס( משימת סיכום

 80%ל יש דרישת השתתפות של לקבלת גמו •

 

 

 מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי 

 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 להכיר את הגורמים המשפיעים על תהליך רכישת הקריאה והכתיבה  

       
ויישום של תהליכי הוראה ב', בדגש על    -הערכה בכיתות א'  -למידה -להרחיב ידע על תכנון  

 התאם ליעדי החמ"ד למידה רגשית חברתית ב

 
דרכי    להכיר ואת   האורייני  הפרופיל  אהערכת  מבדקי  עפ"י  והכתיבה  הקריאה  ב  -הערכת 

 המעודכנים 

 

 

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

 הפרופיל האורייני של כיתות א'  .1

 מבדק הקריאה והכתיבה החדש של כיתות ב'  .2

 למידה רגשית חברתית -sel-אה בהתאם לתכנון דרכי הור .3

 

 רכיבים יישומים 

 גורמים המשפיעים על תהליך רכישת הקריאה והכתיבה המורה יבסס את ההוראה בהתאם ל

 המעודכנים ב -מבדקי אהפרופיל האורייני ודרכי הערכת הקריאה והכתיבה עפ"י  המורה יישם 

 ומתקדמים בקריאה ובכתיבה  דרכי הוראה למתן מענה לתלמידים מאתגרים  המורה יפעיל 

 בקורס  פירוט המפגשים

 

 מקום  נושא  שעות  תאריך  יום בשבוע  

-סינכרוני/א/פ"אפ)

 סינכרוני/אחר( 

 מרצה 

  -עקרונות עלמא שעות  3 28.12.21 שלישי  1
:  א' תחילה

למידה  -הוראה  
בדרך  

 דיפרנציאלית 
 
 

 אילת כהן   סינכרוני 

027868389 

 ענת בירן



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-עד ה גמיש  2

31.12.21 

התנסות   שעות  5
במבדק קריאה  

 בכיתה  
דיווח רפלקטיבי  

קריאה  מאמר: 
תיאוריה   –

  –ומעשה 
לומדים  

ומלמדים  
אריה   -אוריינות 

  ווהל, רותי 
האונ'   -  ארדון

 הפתוחה
 

 

 אילת כהן  סינכרוני  -א

027868389 

תהליך הקניית   שעות  4 18.1.22 שלישי  3
הקריאה בגישה  

פונטית על פי  
סימני הניקוד  
  באופן מדורג 
ומובנה תוך  

הדגמה על סימן  
  -הניקוד קמץ

וסימן     פתח
. קהניקוד חירי   

 אילת כהן  סינכרוני 

027868389 

 איריס צברי 

פיתוח   שעות  3 20.2.22  4 הדגמת 
מילים   אוצר 
להעשרת  
 השפה
סיפור   כתיבת 
לפן   התייחסות 
הרגשי  
 והחברתי 

 

 אילת כהן  

027868389 

 זהבה פלד

סוס :  בי ל כלים ישומים שעות  3 1.3.22  5

ידע אותיות, מודעות 

פונולוגית מוכוונות 

 לספר וידע שפתי 

 

 אילת כהן  סינכרוני  -א

027868389 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

היכרות עם כלי הערכה   שעות  3 22.3.22  6

בכיתה א', שימוש  

מושכל בכלי הערכה,  

השתמעויות להוראה,  

בניית פרופיל קורא  

  בעקבות הערכה ותכנית

התערבות בהלימה  

  לממצאים

וך כדי  שילוב הערכה ת

ומשוב מקדם  למידה 

 למידה  

 

 אילת כהן  סינכרוני 

027868389 

 איריס צברי 

הוראת שיר בכיתה א   שעות  3 5.4.22  7
מבוססת תיאוריית הבנה  

  -רגשית חברתית 
 ברונר  -תאוריית המיינד 
 

 אילת כהן  סינכרוני -א

027868389 

 איריס צברי 

עידוד הקריאה,   שעות  3 3.5.22  8

מוסכמות קריאה,  

פרייה הכיתתית,  הס

ה  פעילות לראשית שנ

ניצני אוריינות עד  

לבשלות האוריינית  

 העיסוק בספר השלם  

 אילת כהן  סינכרוני 

027868389 

 איריס צברי 

  המעבר מכתיבה ילדית שעות  3 17.5.22  9

לכתיבה בוגרת על פי  

 . מוסכמות כתיבה

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 הקורס  תמטל

 למידה לפי עקרונות "עלמא" . -ראהמהלכי הו: הטמעת היעד הארצי ף הטמעה ויישום של  ו קיש 

 

 

 

 דרכי הערכה 

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

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

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

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

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

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

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט. מועד הגשה:  טקסט. לחץ כאן להזנת 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
 

 

 , )תשס"ג( תוכנית הלימודים לביה"ס היסודי המ"מ והממ"ד.  שפה, ספרות ותרבות –וני עברית חינוך לש •

אזור  34, הוצאת ספרים יסוד, רח' החופר  2003מכון מופ"ת וניצן בראשות ד"ר מיכל שני,   - מעק"ב •

    03-5587991פקס:     03-5587990.  טלפון:58858התעשייה  חולון 

קשיים בקריאה,  רבות, מתוך: למצוא את הדרך,תהליכי התע –(. קריאה 2002ר. )ווהל, א., אלדן, צ. ורון  •

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

• ( ל.  קליין 2002קוזמינסקי   ש.  פנינה  מתוך:  סיפורי.  בהקשר  חדשות  מילים  של  אסטרטגית  למידה   .)

 , הוצאת רמות, אוניברסיטה ת"א.הרךשפה למידה ואוריינות בגיל ת(, ודבורה גבעון )עורכו

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

 , המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין, ירושלים20במכללה, מחקר, עיון ויצירה, גיליון מס' 

החינוך • ה   -משרד  לשוני,  תוכנית  בחינוך  היסודי   –  עבריתלימודים  הספר  לבית  ותרבות  ספרות  שפה, 

 דתי, ירושלים, תשס"ג.-הממלכתי והממלכתי

  

 . מינהל החינוך הדתי, ירושלים ,אבני דרך משרד החינוך)תשע"ה( •

 
 :אתרים

 -טיפוח השפה  -האגף לחינוך קדם יסודי    •

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/preschool/haagaf/kria_ktiva/tochniyot

nivcharot/tochnittashtit1.htm 

 -כיתה א'  -כלי הערכה  •

ab.aspx-class-Primary/evaluation/Pages/evaluation-https://edu.gov.il/mazhap/Hebrew 

 -בי"ס יסודי   –לימודים  תכניותהאגף לתכנון ופיתוח  •

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/tochniyot_limudim/Chinuch_Lesho

ni 

  / ivrit.org-http://www.safa -השפה העברית  •

 

 
 
 

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/preschool/haagaf/kria_ktiva/tochniyotnivcharot/tochnittashtit1.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/preschool/haagaf/kria_ktiva/tochniyotnivcharot/tochnittashtit1.htm
https://edu.gov.il/mazhap/Hebrew-Primary/evaluation/Pages/evaluation-class-ab.aspx
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/tochniyot_limudim/Chinuch_Leshoni
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/tochniyot_limudim/Chinuch_Leshoni
http://www.safa-ivrit.org/
http://www.safa-ivrit.org/
http://www.safa-ivrit.org/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 וובילוגרפיה 

  משרד החינוך – המרחב הפדגוגי
 משרד החינוך  –תיק תוכניות הלימודים 

 משרד החינוך  –איכותית הוראה לרקטיקות פ
 
 

 אודות המרצה 
 .טקסט  להזנת כאן הקש  או ץלח

 
 

  

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

