
 המדרש והפיוט הוראת 

 

 רציונל:

בנספח יצירות הספרות בתוכנית הלימודים מופיעים  פיוטים ומדרשים רבים. בהשתלמות, 

נדון במורכבות של הוראת טקסט מהמקורות כיצירה ספרותית, נפתח כלי הוראה יישומיים  

 ונכין מאגר ידע שיתופי של דגמי הוראה  

"עצמה  -חינוך לשוני : מבוסס מתווהקורס    3546 חונכות וקריאהתכנית - לכל" 

 
 

 

 מורי שפה  ורכזות בבתי הספר היסודיים    קהל היעד: 

  היברידי -מקווןשעות  במבנה  30 היקף ומבנה הקורס: 

  10  מפגשים:מס' 

 ד  ג  יום הקורס: 

  30.11.2022  מועד פתיחה: 

 ד"ר יעל שגב   מרצה הקורס: 

משעות ההשתלמות, השתתפות  80%חובת נוכחות לפחות  דרישות הפיתוח המקצועי:

 פי דרישות ההשתלמות -פעילה על

 

 : מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי 

 הכרות עם מגוון פיוטים ומדרשים •

 "ארגז הכלים" המקצועי של המורים להוראת המדרש והפיוט הרחבת  •

תוך   בהוראת המדרש והפיוטהתנסות  בהעברת יחידות  הממוקדות  •

 התאמתן להטרוגניות הקיימת בכיתות .

 

 ראשי פרקים עיקריים 

 מוקדים בהוראת הפיוט  .1

 כבסיס לדיאלוג ולשיח ערכי  המדרש  .2

 שימוש בכלים טכנולוגיים להוראת המדרש  .3

 

 רכיבים יישומים 

  מדרשים יישומי על –יה עצמאית של  ארגז כלים אישי המשתלמים יתנסו בבנ  •

 . שבחרו מתוך רשימת הליבה  ופיוטים

  

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


 במתודות שונות לטיוב הוראת המדרש והפיוט המשתלמים יתנסו  •

וישלבו מוזיקה ואומנות   המשתלמים ייחשפו לעקרונות הלמידה הרב תחומית  •

 . בהוראת המדרש והפיוט

 

 :ירוט המפגשיםפ

 

 מפגש ראשון 

  30.11.2022תאריך מפגש: •

 סינכרונימסגרת ההוראה  •

 : פעילות בפורום במהלך המפגש דרכי למידה במפגש  •

       19:30-21:00זמן למידה  •

 2   סך שעות :  •

 ד"ר יעל שגב   שם המרצה:  •

 מאפייני הפיוט  נושאים במפגש: •

 

 

 מפגש שני

  5.12.2022תאריך מפגש: •

 סינכרוני-א:  מסגרת ההוראה •

   מצגת ופעילות בפורוםדרכי למידה במפגש:  •

      13.12.2022יש להגיש עד  -זמן למידה :   •

 2   סך שעות :  •

 ד"ר יעל שגב   שם המרצה:  •

 עקרונות בהוראת הפיוט   נושאים במפגש: •

 

 

 

 מפגש שלישי 

  13.12.2022תאריך מפגש: •

 סינכרוני : ההוראהמסגרת   •

 יזמות ספרותית דרכי למידה במפגש  •

          19:00-21:00זמן למידה  •

 2   סך שעות :  •

   ד"ר יעל שגב  שם המרצה:  •

   מוקדים דידקטיים בהוראת הפיוט והמדרש ברוח "לב לדעת"   נושאים במפגש: •

 

 

 

 



 מפגש רביעי

  3.1.2023תאריך מפגש: •

 סינכרוני-א מסגרת ההוראה  •

 צפייה בהרצאה מוקלטת ודיון בפורום  דרכי למידה במפגש  •

       17.1.2023מטלה להגשה עד לתאריך זמן למידה  •

 4   סך שעות :  •

   ד"ר יעל שגב  שם המרצה:  •

   כלים טכנולוגיים בהוראת המדרש    נושאים במפגש: •

 מפגש חמישי

  17.1.2023תאריך מפגש: •

 סינכרונימסגרת ההוראה  •

 מפגש בוואטסאפ כיתה הפוכה ו: דרכי למידה במפגש  •

   19:30-21:00זמן למידה  •

 3   סך שעות :  •

   ד"ר יעל שגב  שם המרצה:  •

 פותחים דלת לעולמות אחרים בעקבות המדרש    נושאים במפגש: •

 פגש שישי מ

  18.1.2023תאריך מפגש: •

 סינכרוני-א מסגרת ההוראה  •

 התנסות רפלקטיבית : דרכי למידה במפגש  •

 30.1.2023מטלה להגשה עד זמן למידה:  •

 4   סך שעות :  •

 ד"ר יעל שגב    שם המרצה:  •

 התנסות  רפלקטיבית בכיתה    נושאים במפגש: •

 

 מפגש שביעי 

  31.1.2023תאריך מפגש: •

 סינכרונימסגרת ההוראה:  •

 ומטלת הגשההרצאה  : דרכי למידה במפגש  •

    3.2.2023ומטלה להגשה עד ל  19:30-21:15זמן למידה  •

 4   סך שעות :  •

  מרצה אורחת  שם המרצה:  •

  :בין טקסט קדוש ליצירה ספרותיתהמדרש  נושאים במפגש: •

 פגש שמינימ

  7.2.2023תאריך מפגש: •

 סינכרונית-א מסגרת ההוראה  •

 רפלקטיבית דרכי למידה במפגש :התנסות  •

 21.2.2023מטלה להגשה עד הזמן למידה :  •

 4   סך שעות :  •

 ד"ר יעל שגב    שם המרצה:  •

 התנסות רפלקטיבית בכיתה   נושאים במפגש: •

 



 מפגש תשיעי 

  21.2.2023תאריך מפגש: •

 סינכרוני מסגרת ההוראה  •

 הרצאה ומטלת הגשה בפורום : דרכי למידה במפגש  •

        19:00-21:15זמן למידה  •

 3   סך שעות :  •

 ד"ר יעל שגב  שם המרצה:  •

  של המדרש כמשאב חינוכיקריאה דיאלוגית    נושאים במפגש: •

 מפגש עשירי 

 22.2.2023תאריך מפגש: •

 סינכרוני-א: מסגרת ההוראה  •

 בכיתה   התנסות  :דרכי למידה במפגש  •

 8.3.23זמן למידה מטלה להגשה עד  •

 2   סך שעות :  •

 ד"ר יעל שגב   שם המרצה:  •

 שימוש באומנויות בהוראת המדרש והפיוט  נושאים במפגש: •

 האם נדרשת הזמנה של כיתה וירטואלית למפגשים הסינכרונים? לא 

 :פירוט תהליכי הערכה

 

המפגש האחרון (  עד למועד MOODLEיש להגיש את המטלה באתר מלווה קורס )

מטלות לדוגמא עד כשבוע /שבוע וחצי   3המנחה יגיש  למרכז הפסג"ה ציונים +  בקורס.

 לאחר מועד קבלת המטלות לבדיקה 

 

ומועד  לכל רכיב במטלה, יש לציין את  חלקו באחוזים כחלק מהציון הכולל  -בניית מחוון

   הגשת כל חלק.

 

 30%תלקיט מטלות  .1

 60%תיעוד של פעילות בכיתה הכוללת לפחות אחת מהפרקטיקות שנידונו בהשתלמות .2

הגשת רפלקציה המסכמת את תהליך   -  .לחץ או הקש כאן להזנת טקסט10%רפלקציה .3

 28.2.2023מועד הגשה:           הלמידה האישי שעברתי בהשתלמות   

 בילוגרפיה:ב
, ביטאון  בין חינוך להוראה ובין אתיקה לאסתטיקה -הוראת ספרות (.2020הרציג, ש' ואור, ה' )

 . 65מכון מופ"ת: 
,  42(. לא אוכל להגדיר סיפור כטוב. סטודנטיות מעריכות סיפור, דפים:2006מלאך נ' )-פויס, י' ודה

154-181 
"אוצרות אין סופיים היו לה בדמיון .מתחים בלתי פתורים   (.2020להמן, א' )-פויס, י' ואלקד

 . 65". ביטאון מכון מופ"ת: בהוראה ולמידה של ספרות 
  -(. "שיקולי בחירה מושכלים בטקסט הספרותי לילדים", עולם קטן 1420לבנת ח' וברעם אשל ע', )

 89: 5כתב עת לחקר ספרות ילדים ונוער, גיליון 

 

https://bitaon.macam.ac.il/articles/11809
https://bitaon.macam.ac.il/articles/12086
https://bitaon.macam.ac.il/articles/12086


 :בבילוגרפיה
  משרד החינוך –המרחב הפדגוגי 

 משרד החינוך  –תיק תוכניות הלימודים 
 משרד החינוך  –פרקטיקות להוראה איכותית 

 
 
 
 
 

 אודות המרצה )רקע מקצועי בקצרה כולל מספר ת.ז.(:

דוקטור לספרות, ראש החוג לספרות במכללה   034374413ד"ר יעל שגב מספר זהות 
 האקדמית אחוה, ומדריכה ארצית בפיקוח על העברית בבתי הספר היסודיים. 

 מדריכה ארצית בפיקוח על העברית  027367572הגב' ללי מור, מס זהות 
  

 

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

