
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מרכז לפיתוח סגלי הוראה –מרכז פסג"ה אריאל 

 למגזר הערבי  –יישומי פעילויות בחינוך  -מגמת חינוך שם מסגרת הפיתוח המקצועי: 

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט. :מתווה מבוססקורס 

 

   רציונל:  

שלה ושל התלמידים ומנחה אותם   המורה המנחה עבודת הגמר היא המעצבת את תכנית הלימודים בהתאם לעניין

 ביסודיות ובעקביות במהלך תהליך החקר.  

העבודה ויכולה לבחון את הגורמים המאפשרים את עריכתה באופן  מוצלח,   המורה המנחה מבינה את מבנה תוכנית

תחום הדיגיטל,  כגון: דרכי הוראה, מדדי הצלחה בתחום התוכן, בתחום החשיבה מסדר גבוה, בתחום הערכים, ב

 וכד'.  דרכי בקרה, לו"ז

 וררות עניין ועבודה שיתופית. פיתוח מגוון דרכי הערכה חלופיות ותהליכי משוב ורפלקציה תזמן למידה פעילה ומע

 

 

 מגזר ערבי   – מורות מגמת חינוך המלמדות יישומי פעילויות בחינוך וספרות ילדים  :קהל היעד

 

  שעות +ציון 30היקף ומבנה הקורס: 

   9: מס' מפגשים 

 משתנה יום הקורס:

  11/9/2022מועד פתיחה

 גב' רפקה שמאמרצה הקורס: 

 

 לקבלת גמול דרישות הפיתוח המקצועי  

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

 השתתפות בפורומים ובקבוצת דיון בסביבת הקורס  ●

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

 (להנחיית מנחה הקורס

 80%לקבלת גמול יש דרישת השתתפות של  ●
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 מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי 

 טיפוח היכולת בקרב המורות לזהות אתגרים ומורכבות בהוראה.  -

 טיפוח היכולת לנתח ולחשוב על חלופות בהוראה. -

 טיפוח היכולת של המורה לחבר בין תיאוריה לפרקטיקה . -

 הקניית כלים למורות לבנות תוכנית  עבודה מיטבית ומקצועית.   -

 שוב ורפלקציה.פיתוח מגוון דרכי הערכה חלופיות ותהליכי מ -

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

 הקניית מיומנויות וכלים לשיפור הנחית עבודת הגמר. -

 .הקניית מיומנויות לשיפור ההדרכה של כתיבת ההצעות לעבודת הגמר  -

 להנחיית עבודת הגמר.עדכון וריענון על תלקיט ספרות ילדים, חשיבות ההצמדות 

 רכיבים יישומים 

 סדנא לרכישת מיומנויות לכתיבת תוכנית עבודה שנתית ותכנון לוח זמנים. 

 וקבלת משוב מהמורות. ע"י מורי המגמה-מתוכנית הלימודים)בין שני מורים( הצגת שיעור שיתופי -

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פירוט המפגשים 

 ראשוןמפגש 

 11.9.22תאריך מפגש:  ●

 בזום סינכרוני :מסגרת ההוראה

 .(פדלט) הרצאה , דיון ושימוש בכלי דיגיטלידרכי למידה במפגש:  ●

  :זמן למידה ●

● 20:00-22:15 

 שעות  3סך שעות:  ●

 רפקה שמא שם המרצה: ●

ותיאום צפיות   סיכום שנת תשפ"ב, הסקת מסקנות מהגשת הצעות עבודות הגמר במוקד מקצוענושאים במפגש:  ●

 2023לשנת הלימודים 

 

 מפגש שני 

 2.10.22 תאריך מפגש:  ●

 בזום  סינכרוני  :מסגרת ההוראה  ●

 הרצאה ודיון  דרכי למידה במפגש: ●

   18:00-19:30 :זמן למידה ●

 שעות  2סך שעות:  ●

 רפקה שמא  שם המרצה:  ●

 חזרה על הנחיות עבודת הגמר המעודכנות בשפה הערבית נושאים במפגש:  ●

 הרפלקציה למורה שלביה  וחשיבותה.  ●

 

 

 מפגש שלישי 

   1.11.2022תאריך מפגש:  ●

 סינכרוני-מסגרת ההוראה: א ● 

 הגשת מטלה.  - יישום  דרכי למידה במפגש:  ● 

 18:15 – 16:00     ידה: זמן למ ● 

 שעות.  3סך שעות:  ● 

 שם המרצה: רפקה שמא  ● 

 נושאים במפגש: הכנת טיוטה לתוכנית עבודה.  ● 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   רביעימפגש 

  .    9.1.2023: תאריך מפגש ●

 סינכרוני -א :מסגרת ההוראה ●

 לימוד עצמאי + יישום דרכי למידה במפגש: ●

 14:00-17:00 :זמן למידה ●

 שעות  4סך שעות:  ●

 רפקה שמא שם המרצה: ●

 )מתוכנית הלימודים(  הכנת מערך שיעור חוויתינושאים במפגש:  ●

 

 חמישי מפגש 

  22.1.23תאריך מפגש:  ●

 סינכרונימסגרת ההוראה:  

 הרצאה ודיוןדרכי למידה במפגש:  ●

 18:00-20:15זמן למידה:  ●

 שעות  3סך שעות:  ●

 .זאדה בדארנה דר'שם המרצה:  ●

 ארגון הסביבה החינוכית בגן לחיים וללמידה-הרצאהנושאים במפגש:  ●

 

 

 שישי מפגש 

 1/2/23 תאריך מפגש: ●

 סינכרוני -א :מסגרת ההוראה ●

 קריאת מאמרים + רפלקציה דרכי למידה במפגש:  ●

 14:45-17:00 :זמן למידה ●

 שעות  3סך שעות:  ●

 רפקה שמא שם המרצה: ●

 רפלקציה מסכמת.נושאים במפגש:  ●



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שביעי מפגש 

 15/2/23תאריך מפגש:  ●

 מסגרת ההוראה: פנים מול פנים. ●

 דרכי למידה במפגש: סדנא ללמידת עמיתים ●

 14:00-17:00זמן למידה:.    ●

 שעות 4סך שעות:  ●

 שם המרצה: רפקה שמא. ●

 נושאים במפגש: הצגת תוכנית עבודה  מהקבוצות   והערכה ●

 שמינימפגש 

 22/2/23תאריך מפגש:   ●

 סינכרוני.-מסגרת ההוראה: א ●

 לימוד עצמי והערכת למידה דרכי למידה במפגש:  ●

 14:00-17:00זמן למידה:  ●

 שעות.  4סך שעות:  ●

 רפקה שמאשם המרצה:  ●

 נושאים במפגש: ניתוח המאמר: תרומת המשחק לחיי הילד, תפקידיו והתפיסות השונות לכך.  ●

 תשיעי מפגש 

 תאריך מפגש:  ●

 מסגרת ההוראה: סינכרוני ●

 ע"י מורי המגמה  -הצגת שיעור שיתופי )בין שני מורים( מתוכנית הלימודים-דרכי למידה במפגש:           ●

 מקדם מהמורות.  וקבלת משוב             

       18:00-20:15זמן למידה:  ●

 שעות  3סך שעות:  ●

 רפקה שמאשם המרצה:  ●

 ספרות ילדים. חשיבות ההצמדות להנחיית עבודת הגמר.עדכון וריענון על תלקיט סיכום, נושאים במפגש:       ●    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דרכי הערכה - מטלה הקורס

 30/11/2022מועד הגשה:  20%אחוז הציון:   תוכנית עבודה כתיבת + השתתפות במפגש תאור המטלה  .1

  ינוארסוף  מועד הגשה: 20%אחוז הציון:   .ניתוח מאמר השתתפות במפגש + תאור המטלה  .2

 פברוארסוף מועד הגשה:  20%אחוז הציון:   .תחווייתיכתיבת מערך שיעור סדנא  השתתפות במפגש + תאור המטלה  .3

 מרץ סוף מועד הגשה:  40%הציון:  אחוז מסכמת.כתיבת רפלקציה השתתפות במפגש + תאור המטלה   .4

 

 בבילוגרפיה 

 . 2018אוקטובר  חשון תשע״ט.  בבתי הספר במרום אוגדן לתכנון ויישום ההתערבות

 

 להפוך לאומן בשאלת שאלות.  2012.  קדמי יוסי

 

 האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים . משרד החינוך המזכירות הפדגוגית. אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה 

 2009 ירושלים, תשס"ט

 

 = יצירתיות. חקר בילדים שחוקרים את העולם. 5.5.5. 2016 הוצאה .תרגום עיסא בשארה

 

-annual-an-practices/preparing-teaching-practices/search-tools/teaching-http://pop.education.gov.il/teaching

classroom-the-for-plan-work/ 

 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxjb21wdXRlY2hlcj

c3fGd4OjFjYzFjOGQ2M2M2YzE5NWU 

 וובילוגרפיה 

  החינוך משרד – הפדגוגי המרחב

 החינוך משרד  – הלימודים תוכניות תיק

 החינוך  משרד – איכותית להוראה פרקטיקות

 

 אודות המרצה
 פרטים מרכזיים אודות מגישת ההשתלמות:

 רפקה שמא

 053771978ת.ז: 

 4מצב משפחתי: נשואה +

 0523511782נייד: 

 shrefka5682@gmail.comדואר אלקטרוני: 

 בעלת תואר ראשון מהמכללה האקדמאית הערבית לחינוך בגיל הרך. 

 שנים בגני חובה ומדריכה לגננות.   25גננת 

 מורה לארגון סביבה חינוכית וספרות ילדים בתיכון אלח'וארזמי בטמרה, 1999-2019משנת 

 רכזת מגמת חינוך ומחנכת כיתה.

 בתחומי הטכנולוגיה והמדעים במערכת החינוך.  ועדיין מטמיעה תוכניות לימוד וחומרי למידה 2017משנת 

 קיבלתי תעודת הערכה על פעילות חינוכית משמעותית במגמת חינוך. 2019בשנת 
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 העברתי השתלמויות למורות מגמת חינוך בתחום ספרות ילדים ויישומי פעילויות בחינוך.   2019-2022משנת הלימודים 

 


