
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מרכז לפיתוח סגלי הוראה –מרכז פסג"ה אריאל 

 גננות לומדות בקהילת אשכול  שם מסגרת הפיתוח המקצועי: 

 . 3699מס' מתווה  :מתווה מבוססקורס 

 

   רציונל:  

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.

 אריאל  קהל היעד:

  פנים מול פנים ובחלקם בזוםהיקף ומבנה הקורס: המפגשים יהיו  

  מפגשים  10 מס' מפגשים:

  יום ראשון ורביעי  יום הקורס:

  1.9.22 מועד פתיחה:

 ד"ר דורית דויטש מרצה הקורס: פנינה מוריוסף, 

 ] ללא תקצוב{ ,טלי  רבי 

 
 

 אודות המרצה

 מפקחת, היועצת ומובילות האשכול.

 

 

 

 

 דרישות הפיתוח המקצועי לקבלת גמול 

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

 מודל(  -)עבודה עצמית ו/או קבוצתית באתר הקורס סינכרוניות 

 השתתפות בפורומים ובקבוצת דיון בסביבת הקורס ●

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

 )בהתאם להנחיית מנחה הקורס(

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

ות וליצור קבוצת שייכות  לגבש ולחזק את תפיסת הזהות הקהילתית של הגננות באשכול לגבש את קבוצת הגננ ●

 בהתאם לתפיסה העתידית. 

 לפתח מעגלי שיח והיוועצות ולקדם למידת עמיתים בצוות הגנים במרחב האשכולי.  ●

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

 

 מסגרת הפיתוח המקצועי)הנושאים המרכזיים בהן תעסוק  ראשי פרקים עיקריים 

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.

 

 רכיבים יישומים 

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.

 פירוט המפגשים בקורס 

 

יום   

 בשבוע

 מקום נושא  שעות תאריך

)פ"אפ/סינכרוני/א

 סינכרוני/אחר(-

 מרצה

ערכים  -פיקוחמפגש    16:15-18:45   3.11.22   א' 1

ארגוניים, תיק ניהול גן,  

   נהלים ויעדי החמד 

פנינה  מקוננת סכרונית 

   מוריוסף

   מפגש פיקוח 16:15-18:45 2.11.22   ד' 2
   sel-""תעצומות

אודליה אלקובי,   פ"אפ

 פנינה מוריוסף 

   6.11.22   א'  3

 מתקיים מפגש 

   מפגש פיקוח+ 16:15-18:45

   חוזרי מנכל

–  1אשכול מפגש 

תחושת שייכות 

עיבוד   -וחיבורים.

   sel של

שעה עם   1 מקוונן סכרוני 
היועצת  

- המשפטית
   זום

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מיצוי   -מפגש אשכול 16:30-19:00 4.12   א' 4

   כלי עוגן  -אפשרויות

     פ"אפ

 

מפגש משותף  16:30-17:00 4.1 ד' 5

ממלכתי +ממלכתי 

  דתי

  

-  16:30    22.1.23    א' 6

19:00 

  אשכול+סייעות מפגש
    הילד המאתגר בגן

ד"ר דורית   פ"אפ

דויטש מנתחת 

 התנהגות 

 וטלי רבי 

     א' 7

5.2  
כל   -מפגש אשכול     

גננת משתבצת ביום 
החופשי שלה 

לשעתיים וחצי בגן  
   שבוחרת לפני

קידום הטמעת תפישת  

   הגן העתידי

ברחבי      בגנים השונים
   הגנים

בשעות 

כל  -הבוקר

גננת 

משתבצת ביום 

   החופשי שלה

כנס גננות מחוזי לכלל   16:15-18:45     1.3.23   ד' 8

   הגננות

 בזום סכרוני בזום

   מפגש אשכול 16:15-18:45  16.4.23    א' 9

יצירת חיבורים בין  

  -selתפישת ה

   לתפישת הגן העתידי

  פ"אפ

 4.6   א' 10

 
   16:15-

18:45 

מפגש אשכול חגיגי     

לסיום מפגשי האשכול 

 וסיכום השנה

   סדנא פ"אפ

 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מטלת הקורס 

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

משתי מטלות הניתנות במהלך הקורס והמשקפות את תהליכי ההוראה והלמידה, בהלימה למטרות הקורס, תכניה 

 והמיומנויות המוקנות במהלכה. לכל רכיב במטלה, יצוין חלקו באחוזים כחלק מהציון הכולל. 

 ים לעיל(  ע"פ התאריכים המצוינMOODLEיש להגיש את המטלה באתר מלווה קורס )

מועד   80אחוז הציוןן  בחירת יחידת תוכן מתוך דגש על ידע מיומנות וערכים תוכניות ליבה ועוגנים פדגוגים. .1

 ההגשה: 

 העבודה תיבנה לאורך השנה ביומן מסע עם משימות רלוונטיות. 

 11.6.23מועד הגשה:       20אחוז מהציון   וננות רפלקטיבית על תהליך הלמידההתב .2

 ך שעברת לאורך מפגשי האשכול תוך התייחסות לנקודות הבאות: בחני את התהלי

 כלים משמעותיים שהצלחת לרכוש במהלך הקורס. .1

 ציפיות עימם הגעתי למפגשים  .2

 מיומנויות וערכים  שרכשתי במסגרת המפגשים  –ידע  .3

 תרומתם של מפגשי האשכול לפיתוח המקצועי שלי   .4

 

 בבילוגרפיה 

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

 9-19גן עמ'  –עלון דע 

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

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

 החינוך. 

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

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

 אגף שירות פסיכולוגי יעוצי ואגף לחינוך קדם יסודי

 ברנקו וייס –פרוטוקול היוועצות  .5

 

 

 וובילוגרפיה 
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  החינוך משרד – הפדגוגי המרחב

 החינוך משרד  – הלימודים תוכניות תיק

 החינוך  משרד – איכותית להוראה פרקטיקות
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