
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מרכז לפיתוח סגלי הוראה  –מרכז פסג"ה אריאל 

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

 .טקסט להזנת כאן הקש  או לחץ: מבוסס מתווהקורס 

 

   רציונל: 

 .טקסט  להזנת כאן הקש  או לחץ

 אשכול  גננות  :קהל היעד

  .טקסט להזנת כאן הקש  או  לחץ :היקף ומבנה הקורס 

  מפגשים  10 :מס' מפגשים

  יום ד' :יום הקורס

  2022אוקטובר  :מועד פתיחה

 ענבל בליך   מרצה הקורס:

 
 

 אודות המרצה 

 מדריכה פדגוגית ומובילת אשכול 
 

 

 לקבלת גמול  דרישות הפיתוח המקצועי 

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

 (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   •

 תאם להנחיית מנחה הקורס()בה משימת סיכום

 80%לקבלת גמול יש דרישת השתתפות של  •

 

 

 מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי 

.לגבש ולחזק את תפיסת הזהות הקהילתית של הגננות באשכול, לגבש את קבוצת הגננות וליצור קבוצת 1

 שייכות, בהתאם לתפיסת הגן העתידי. 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 לפתח מעגלי שיח והיוועצות ולקדם למידה עמיתים בצוותי בגנים במרחב האשכולי. 2

 לקדם שותפויות עם הקהילה הסובבת את אשכול הגנים ולקדם יוזמות חינוכיות במרחב. . 3

 .לפתח מעגלי שיח והיוועצות ולקדם למידה עמיתים בצוותי בגנים במרחב האשכולי4

 הסובבת את אשכול הגנים ולקדם יוזמות חינוכיות במרחב. . לקדם שותפויות עם הקהילה 5

 

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

 ניהול צוות 

 הגן העתידי 

 מיצוי תהליכים 

 ק.א.ל

 

 רכיבים יישומים 

 .טקסט  להזנת כאן הקש  או לחץ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 בקורס  פירוט המפגשים

 

 מקום  נושא  שעות  תאריך  יום בשבוע  

- סינכרוני/א/פ"אפ)

 סינכרוני/אחר( 

 מרצה 

מפגש פיקוח  14:30-17:00 9/11/22 א' 1

 ראשון 

 רחלי לרר  פ"אפ

היכרות והטמעת  15:00-17:30 16/11/22 ד' 2

פרקטיקה מיצוי  

 תהליכים

 ענבל בליך   פא"פ

037231834 

 ניהול צוות   15:00-17:30 23/11/22 ד' 3
 

 מירי לוין  פא"פ
037216439 

  -הגן העתידי  15:00-17:30 14/12/22 ד' 4

עקרונות הפעולה  

 סדנא 

 ענבל בליך   פא"פ

037231834 

  – הגן העתידי  15:00-17:30 11/1/23 ד' 5

מוקדי היישום   

 סדנא 

 ענבל בליך   פא"פ

037231834 

פסטיבל   פא"פ פסטיבל ידע  14:30-17:00 15/2/23 ד' 6

 מרצים 

כנס מחוזי הגיל  14:30-17:00 1/3/23 ד' 7

 הרך

 כנס מחוזי זום 

קהילת    –קא"ל  15:00-17:30 22/3/23 ד' 8

 אשכול לומדת. 

 ענבל בליך   פא"פ

037231834 

קהילת    –קא"ל  15:00-17:30 2/5/23 ג'  9

 אשכול לומדת. 

 ענבל בליך   פא"פ

037231834 

- מפגש סיכום  14:30-17:00 14/6/23 ד' 10

 מפקחת  

 רחלי לרר  פא"פ

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מטלת הקורס 

 בחרי נושא/מושג מתוך תפיסת הגן העתידי והסבירי אותו. 

  תכנני פעילות בקבוצה קטנה המשלבת בין עקרונות הפעולה למוקדי היישום,

 ילדים( רשמי תובנות:  6ישמי את הפעילות בקבוצה הקטנה )לפחות 

 רלוונטי לילדים?מדוע בחרת את הנושא? האם היה 

 מה היית משנה? מה היית משמרת? 

 

 רפלקציה  

  את התהליך שעברת לאורך הקורס תוך התייחסות לנקודות הבאות: יבראיה לאחור בחנ

 .ציפיות עימם הגעתי לקורס .א
 .ידע חדש שרכשתי במסגרת ההשתלמות .ב
 .הצלחות וקשיים לאורך הקורס .ד
 .הקורסהתנסות ויישום בשטח של תכני  .ה
 .בראיה לאחור האם הקורס עמד בציפיותיי .ו
  .ננתכגתרומתו של הקורס לפיתוח המקצועי שלי  .ז

 בבילוגרפיה
 

(  2019) להיות אני, להשתייך ולשנות עולם   –הגן העתידי  אלקובי פינוס. ד, ג'ראד. מ, תורג'מן. מ,  .1

 9-19גן עמ'    –עלון דע 

 משרד החינוך    –היוועצות בקבוצה גאי, א. שמר,א. –בר .2

  –אתר השירות הפסיכולוגי ייעוצי   –שפ"ינט   מודל להנחיית דיון רגשי בקבוצות לימוד ברק, ח.  .3

 משרד החינוך. 

התמודדות עם מצבי לחץ בעיתות חירום בגן     )2003גולדהירש, א', דשבסקי, ע' ועזריה, ש'   ) .4

  –הוצ' משרד החינוך   ,מדריך לפסיכולוגים וליועצים להטמעת הערכה לגננת ולצוות הגן -  הילדים

 אגף שירות פסיכולוגי יעוצי ואגף לחינוך קדם יסודי 

 ברנקו וייס  –פרוטוקול היוועצות   .5

, הוצאת השירות הפסיכולוגי ייעוצי,  חוסן אישי ומערכתי בימים של מתח מתמשך -שפ"יטון  .6

 . 2004חשוון תשס"ה, נובמבר  

 היום שאחרי   –דה בימי קורונה ( למידה מרחוק עבו 2020צדוק,א,) .7

 (. ארגון ועבודת צוות במוסדות חינוך. הוצאת שוקן 1990שרן, ש' ושחר, ח' ) .8

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Haagaf/BetichutBitachon/ErkaGannenet/ErcaHerumTochen.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Haagaf/BetichutBitachon/ErkaGannenet/ErcaHerumTochen.htm


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(. עבודת צוות )בקרב ילדים, משפחות, צוותי גן ובתי ספר( היא יותר משיתוף  2016, ט. )קלודי .9

 . 2021לאוגוסט   19פעולה!. נמצא באתר אינטנרט ב 

 
 
 

 

 

 דרכי הערכה 

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

 28/06/2023מועד הגשה:  80%אחוז הציון:    גוף העבודה .1

 28/06/2023מועד הגשה:  20%אחוז הציון:   רפלקציה .2

 

 בבילוגרפיה

( עלון 2019)להיות אני, להשתייך ולשנות עולם  –הגן העתידי אלקובי פינוס. ד, ג'ראד. מ, תורג'מן. מ,  .1
 9-19גן עמ'  –דע 

  משרד החינוך –היוועצות בקבוצה גאי, א. שמר,א. –בר .2
משרד   –אתר השירות הפסיכולוגי ייעוצי  –שפ"ינט   רגשי בקבוצות לימודמודל להנחיית דיון ברק, ח.  .3

 החינוך.
 ברנקו וייס  –פרוטוקול היוועצות  .4
 אוגדן "שבילים לגן העתידי"  .5

חינוך טוב, לקראת חיים של משמעות, הגינות והגשמה עצמית. הקיבוץ המאוחד מכון (, 2013אלוני, נ' ) .6

 מופת.

 (. על השראה סביבה גן ילדים ומה שביניהם. משרד החינוך והתרבות. 2015ברוקס, א' ) .7

 (. גן אחר. תורת הגן של זרימת הפעילות. אח: חיפה.1989לוין, ג' ) .8

 משחק ולמידה. (. ילדים מזמנים סביבות2017משרד החינוך ) .9

 , מגמות, עקרונות השלכות ויישומים. 2(. פדגוגיה מוטת עתיד 2019משרד החינוך ) .10

 אצל תלמידים. תוצר של המעבדה לפדגוגיה מוטת עתיד.  Agency(. פיתוח 2019משרד החינוך ) .11

 , פיתוח תפישה אסטרטגית, גיבוש אתגרי המערכת. 2030(. מערכת החינוך 2019משרד החינוך ) .12

13. OECD Education 2030 :אוחזר מתוךproject-http://www.oecd.org/education/2030 

 (. דוח מגמות בחינוך לגיל הרך. מגמות, אתגרים והמלצות.2020משרד החינוך ) .14

 גליונות סקו"פ:  .15

https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/shvilim.pdf
http://www.oecd.org/education/2030-project/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ,דור האלפא-סקופ, חשיבת עתיד- סקופ, משחוק-סקופ, פעלנות-סקופ , זמישות-סקופ

 
 

 וובילוגרפיה 
  משרד החינוך – המרחב הפדגוגי

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

 
 

 אודות המרצה 
 .טקסט  להזנת כאן הקש  או לחץ

 
 

  

https://bit.ly/3ixXqik
https://bit.ly/2AoKHx1
https://bit.ly/2O8NSfs
https://bit.ly/3hqZaZ6
https://bit.ly/3oE6kOo
https://pop.education.gov.il/
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Pages/hp.aspx
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/

