
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מרכז לפיתוח סגלי הוראה  –מרכז פסג"ה אריאל 

 גננות לומדות בקהילת אשכול גנים שם מסגרת הפיתוח המקצועי:

 3699  גנים גננות לומדות בקהילת אשכול :מבוסס מתווהקורס 

 

   רציונל: 

מהווה קבוצת למידה ושייכות לגננות אשר לומדות יחד וחולקות ידע, לבטים וחשיבה  המרחב האשכולי
 משותפת לקידום ההוראה בגני הילדים. 

 

   גננות אשכול  :קהל היעד

  שעות   30 :היקף ומבנה הקורס 

          10 :מס' מפגשים

 ( 7/6/23,  1/3/23תאריכים יקיימו ברביעי   2)    שלישי  :יום הקורס

    4.9.22 :מועד פתיחה

  המוביל שרין ויצמן  / גנ"י מפקחת נועה עובד   מרצה הקורס:

 

 לקבלת גמול  דרישות הפיתוח המקצועי 

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

 מודל( -)עבודה עצמית ו/או קבוצתית באתר הקורססינכרוניות  -הא

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

 משימת סיכום )בהתאם להנחיית מנחה הקורס(

 80%ל יש דרישת השתתפות של לקבלת גמו •

 

 

 מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי 

 ,  עוגן: למידה במרחבי חייםאת   ולפתח  לחזק , לגבש •

 . וליצור קבוצת שייכות, בהתאם לתפיסת הגן העתידי  האשכול לגבש את קבוצת גננות •

 לפתח מעגלי שיח והיוועצות ולקדם למידה עמיתים בצוותי בגנים במרחב האשכולי  •

 הנקשורות לתחום הנלמד הוראה לגיל הרך ת הכרות עם פרקטיקו •

 
 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 ושיתופים   מודל היוועצות •

 ניהול צוות  •

 במרחבי חיים   יוזמות חינוכיות •

 חוסן רגשי ו  טיפוח סביבה גנית המקדמת ביטוי אישי  •

 

 רכיבים יישומים 

 דיון קבוצתי בסוגיות פדגוגיות 
 

יום  

 בשבוע

 מקום  נושא  שעות  תאריך 

- )פ"אפ/סינכרוני/א

 סינכרוני/אחר( 

 מרצה 

 נועה עובד  פרונטלי  הערכות לשנה"ל תשפ"ג  16:30-19:00 4/9/22 א 1

 ד 2

 

 ג

2/11/22 

 

13/12/22 

 

20:00-21:30 

 

20:00-21:30 

 

הדרכה לקראת וועדות  

 אפיון וזכאות  

הדרכה ועדות רב 

 מקצועיות 

 איריס דהן  סינכרוני 

 שרין ויצמן  פרונטלי  דגשים בעבודת הגננת 16:30-19:00 8/11/22 ג 3

התמודדות עם הילד   16:30-19:00 29/11/22 ג 4

 המאתגר 

 אנגלדרקרן  פרונטלי 

 שרין ויצמן  פרונטלי  למידה במרחבי חיים  16:30-19:00 3/1/23 ג 5

  –למידה במרחבי חיים  16:30-19:00 24/1/23 ג 6

 מרצה אורח 

  קלאודיה פרונטלי 

 בורדו

  סינכרוני  כנס גננות מחוזי  16:30-19:00 1/3/23 ד 7

 ויצמן שרין  פרונטלי  ביקור בגן מדגים 16:30-19:00 2/5/23 ג 8

רזנטציה עשייה פ –סיכום  16:30-19:00 23/5/23 ג 9

 במרחבי למידה 

 שרין ויצמן  פרונטלי 

 נועה עובד  פרונטלי  פיקוח -מפגש סיום שנה 16:30-19:00 7/6/23 ד 10

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 פירוט המפגשים 

 מפגש ראשון 

  4/9/22 תאריך מפגש:  •

 פרונטלי  :ההוראה   מסגרת •

 הרצאה דרכי למידה במפגש: •

         16:30-19:00    : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 מובילה שרין ויצמן מפקחת + נועה עובד  שם המרצה:  •

 ג הערכות לשנה"ל תשפ" נושאים במפגש: •

 
 שנימפגש 

 (13/12/22 רב מקצועיות יתקיים/המשך למפגש ועדות אפיון וזכאות)חלק שני  2/11/22 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני  :ההוראה   מסגרת •

 הרצאה דרכי למידה במפגש: •

       20:00-21:30 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 מיטל יונג'ק ושרין וייצמן מובילות  שם המרצה:  •

   מיפוי ילדים והערכות לוועדות אפיון וזכאות/ רב מקצועיות נושאים במפגש: •

 

 

 שלישי מפגש 

  8/11/22 תאריך מפגש:  •

 פרונטלי  :ההוראה   מסגרת •

 הרצאה דרכי למידה במפגש: •

       16:30-19:00 : זמן למידה •

   3 סך שעות: •

 מובילה שרין ויצמן  שם המרצה:  •

 ג לשנה"ל תשפ"דגשים     נושאים במפגש: •

 
 רביעימפגש 

  29/11/22 תאריך מפגש:  •

 פרונטלי  :ההוראה   מסגרת •

 הרצאה/סדנא  דרכי למידה במפגש: •

       16:30-19:00 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מנתחת התנהגות   – קרן אנגלדר   שם המרצה:  •

 התמודדות עם הילד המאתגר  נושאים במפגש: •

 

 יחמיש מפגש 

     3/1/23: תאריך מפגש:  •

 פרונטלי  :ההוראה   מסגרת •

 סדנא   דרכי למידה במפגש: •

       16:30-19:00 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 מובילה שרין ויצמן  המרצה: שם   •

 למידה במרחבי חיים   נושאים במפגש: •

 

 

 ישי ש מפגש 

  24/1/23 תאריך מפגש:  •

 פרונטלי  :ההוראה   מסגרת •

 סדנא /הרצאה דרכי למידה במפגש: •

 16:30-19:00 : זמן למידה   •

 3  סך שעות: •

 קלאודיה  שם המרצה:  •

 מרחבי למידה  –מרצה אורח    נושאים במפגש: •

 

 

 י ביעש מפגש 

  1/3/23 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני  :ההוראה   מסגרת •

 הרצאה דרכי למידה במפגש: •

       16:30-19:00 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

  כנס גננות מחוזי  שם המרצה:  •

 הגן העתידי נושאים במפגש: •

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מפגש שמיני

  2/5/23 תאריך מפגש:  •

 פרונטלי  :ההוראה   מסגרת •

 סדנא   למידה במפגש:דרכי   •

       16:30-19:00 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 מובילה שרין ויצמן  שם המרצה:  •

 ביקור בגן מדגים   נושאים במפגש: •

 

 תשיעי מפגש 

  23/5/23 תאריך מפגש:  •

 פרונטלי  :ההוראה   מסגרת •

 סדנא   דרכי למידה במפגש: •

       16:30-19:00 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 מובילה שרין ויצמן  שם המרצה:  •

   העשייה בגן בנושא הנלמדהצגת פרזנטציה/  נושאים במפגש: •

 

 

 עשירי מפגש 

  7/6/23 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני  :ההוראה   מסגרת •

 הרצאה דרכי למידה במפגש: •

       16:30-19:00 : זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 ות מוביל /מפקחתנועה עובד  שם המרצה:  •

 סיום פיקוח מפגש  נושאים במפגש: •

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מטלה הקורס 

 

 למידה במרחבי חיים   עבודת סיכום השתלמות אשכול תשפ"ב: 

 נק' 30 – חלק א' 

 סכמי בקצרה מהי למידה במרחבי החיים )מאפייניה ברמת המחנך וברמת הילד(.  

 נק' 40  -האפשרויות:  2מבין  אחתבחרי  -חלק ב'

בחרי סביבה אחת ממרחבי החיים בהם התנסית בגן ותארי את תהליכי הלמידה אשר התקיימו   -1אפשרות  

 התייחסי לנקודות הבאות:בה. בתיאור 

 תארי את מאפייני המרחב   ❖

איזו למידה אפשרה סביבה זו לילדים וכיצד היא באה לידי ביטוי במענה על קידום הידע, המיומנויות והערכים?   ❖

 האם עוגנים נוספים באו לידי ביטוי ואלו?  )לצרף תיעוד(

 נדרש? אך הרגשת? מה חווית? תארי את מקומך כגננת בתהליך הלמידה במרחבי החיים. מה  ❖

 

 אחוז בציון  

 30% )מאפייניה ברמת המחנך וברמת הילד(.    מהי למידה במרחבי החיים  סיכום 

 בחירה 

 : 1אפשרות 

מיומנויות  ,מענה לקידום הידע  כיצד ניתן  הלמידה )מאפייני המרחב,    ב מרחר תהליכי הלמידה אשר התקיימו בו אית

 (, מקום הצוות בתהליך וערכים 

 . תיעוד

 

 : 2אפשרות 

כיצד    ,  מעורבות  הילדים במרחב הלמידה )ביטוי ל  ת חקרמרחבי חיים בהם התקיימה למיד    3  ב   תהליכי  רתיאו 

 ( ניתן מענה לקידום הידע ,מיומנויות וערכים,  מקום הצוות בתהליך 

40% 

 20% במליאה  עשייה במרחבי חיים בגן( /)הצגת היוזמה קצרה הפרזנטצי

 10% וביישום הרעיון בגן(   ןהעניי רפלקציה )על תהליך בקבוצת 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 : למידה במרחבי חיים מאפשרת מגוון התנסויות של חקר.  2אפשרות 

 )לצרף תיעוד( מרחבי חיים בהם התקיימה למידה בגנך.   3תארי לפחות 

 . ערכים , מיומנויות,  ידעהסבירי, מה הכלים אותם רכשו הילדים? התייחסי לכל אחת מהנקודות הבאות:  

 המעורבות של הילדים באה לידי ביטוי במרחב הלמידה? ומה נדרש מהצוות.התייחסי לדרך בה 

 נק' 10 –חלק ג' 

האם גילית על עצמך   תארי את חוויות הלמידה במרחבי החיים מנקודת מבטך. אך הרגשת? מה חווית? רפלקציה:  

 משהו חדש? האם נתקלת בקשיים? 

 נק'   20 – חלק ד'

 הצגת העשייה במפגש סיום אשכול 

 מבנה העבודה:

 דף שער שיכלול את הפרטים הבאים: שם ההשתלמות, שם מגישת העבודה, ת.ז., שם המובילה, תאריך.  .1

 , רווח של שורה וחצי, יישור לימין ולשמאל. 12את העבודה יש להקליד בגופן דיויד, גודל  .2

 רשימה ביבליוגרפית.  .3

                                  "בכל רגע ורגע יש יותר ממה שהעין יכולה לראות, יותר ממה שהאוזן יכולה לשמוע.     

 יש מקום, נוף ומראה הממתינים שיגלו אותם"  

Kevin Linch 

 בהצלחה!

 

 

 דרכי הערכה 

                                             הסופית.תהליכי הערכת המטלה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד למטלה 

 את תהליכי ההוראה והלמידה, בהלימה למטרות הקורס,  משקפתהמטלה הסופית 

   צוין חלקו באחוזים כחלק מהציון הכולל.שמצורף מחוון לבדיקתה. מלמטלה 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 28/06/2023מועד הגשה:  

 

 ביבליוגרפיה:

 ( 1999עקרונות ומושגים מהווים מרכיבים מהותיים במרחב הלמידה."    )לוין, דילמות, בעיות, רעיונות, 

 
מתפיסה ליישום )תשע"ד(. ערכה למפקחים, למנהלים ולצוותי חינוך. משרד החינוך;   –הלומד, המלמד ומה שביניהם 

 אבני דרך ללמידה משמעותית )תשע"ד(. משרד החינוך. – משהו טוב קורה עכשיו 
 

המשרד להגנת הסביבה, הטכניון   ,ינוך לקיימות: עקרונות, רעיונות ודרכי הפעלה. משרד החינוךחינוך סביבתי וח
 (  2009טל, ט'. ) .והחברה להגנת הטבע

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

 
 
Kaplan, R., & Kaplan, S. (1989). The experience of nature: A psychological perspective. 
Cambridge University Press . 

 
 וובילוגרפיה: 

 

 עלון מקוון לגננת - ילדים מעצבים סביבות משחק ולמידה, חורף תשע"ז

environments3.pdf-playing-design-https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/children 

 משרד החינוך –תיק תוכניות הלימודים 
https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/ganatidippt.pdf 

-7%AAhttps://mifras.org/%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%AA%D7%99%D7%95%D
-%D7%95%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%94

D7%99%D7%A6%D7%A8%D7%A0%D7%99%D7%AA% / 

 

 בוסתנט -סרטים באתר גננט

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

  ילדים בקדמת הבמה •

  בגן  איזון בין מרחבי רוגע ומרחבי פעילות  •

  שהמציאה  ילדה מנחה חברה במשחק  •

 חצר פעילה על הבוקר  •

http://tracks.roojoom.com/r/73217#/introduction
https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/children-design-playing-environments3.pdf
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Pages/hp.aspx
https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/ganatidippt.pdf
https://mifras.org/%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%99%D7%A6%D7%A8%D7%A0%D7%99%D7%AA/
https://mifras.org/%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%99%D7%A6%D7%A8%D7%A0%D7%99%D7%AA/
https://mifras.org/%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%99%D7%A6%D7%A8%D7%A0%D7%99%D7%AA/
https://pop.education.gov.il/kindergarten/
http://ganenet.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=41bf5623-156c-4397-882f-08e7512e63f2&lang=HEB
http://ganenet.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=87870690-dc6c-40f5-b2db-9bfea6233f3d&lang=HEB
http://ganenet.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=253fcffd-57d4-4f52-b5f4-6f40ee0f4879&lang=HEB
http://ganenet.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=3def4209-5d0f-4755-a621-149d77cb4b4d&lang=HEB


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 גן ילדים בגינה הקהילתית •

  לגעת בטבע •

  מפגש אישי רגשי •

 עם גשר לקהילה  יוזמות ילדים –חלומות מתגשמים  •

 חישה ותנועה בשגרת הגן •

 בוסתנט  -לסרטונים נוספים באתר גננט •

 מאמרים, מצגות והרצאות 

- , מירב תורגמן, דיאנה אלדרוקי פינוס, מיכל ג'ראד, עלון דעגלות עולם" "הגן העתידי להיות אני, להשתייך, ול למאמר

                                                2019     , תשע"ט 12גן 

ktZUf9Bg0B.pdf-p://www.files.org.il/BRPortalStorage/a/3/93/97/59htt 

 https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/ganatidippt.pdf                                                                                  מצגת הגן העתידי

ן העתידי" כי העתיד כבר כאן שידור מקוון  דמיה ברשת. , מירב תורגמן, אק"הגַּ

-bareshet/kol-bachinuch/academya-tiksuv-https://pop.education.gov.il/sherutey
atidi-hashidurim/gan / 

  משרד החינוך –  המרחב הפדגוגי.טקסט  להזנת כאן הקש  או לחץ
https://pop.education.gov.il/ 
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