
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מרכז לפיתוח סגלי הוראה  –מרכז פסג"ה אריאל 

 מיומנויות שפה   –דור לדור  שם מסגרת הפיתוח המקצועי:

 מיומנויות הדרכה בשילוב תחום החינוך הלשוני  4673: מבוסס מתווהקורס 

 

   רציונל: 

ירכשו כלים מעשיים להובלת קהילת מורי העברית בבית ספרם ולהובלת והמורים במהלך הקורס הרכזים 

תהליכים מקצועיים שיובילו בין היתר  לצמצום פערים ולשיפור הישגי התלמידים בקריאה, בכתיבה ובהבנת 

 הנקרא.  

  "מסע"דור לדור יביע אומר",  הרכזים ייחשפו לכלים החדשים להערכה בכיתות השונות, להיכרות עם תוכנית 

 יתנסו וילמדו משיתוף בהצלחות ומניתוח ייצוגים . , אל הפרשה"

 ולמידת עמיתים.  חיזוק החוסן  SELבמהלך המפגשים נשלב דגשים ללמידה רגשית וחברתית 

 מורי יסודי עברית חמ"ד ארצי   :קהל היעד

  ש"ש  30 :היקף ומבנה הקורס 

  מפגשים  10 :מס' מפגשים

  ב'  :יום הקורס

  5/12/22 :פתיחהמועד 

 דייני רונית  מרצה הקורס:

 
 

 אודות המרצה 

מחוז חיפה, בעלת תואר שני בחינוך משלב, מומחית בתחום החינוך הלשוני  רונית דייני מדריכה מחוזית בחמ"ד
 בראייה מערכתית, ניהולית ופדגוגית. 

 
 
 

 

 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 •

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

כל משימות הקורס כולל גמול מותנית בהשלמת בהתאם לנהלים החדשים של משרד החינוך , קבלת   •

 )בהתאם להנחיית מנחה הקורס( משימת סיכום

 80%ל יש דרישת השתתפות של לקבלת גמו •

 

 

 מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי 

הערכה איכותיות, מגוונות  - למידה-חשיפה ושימוש בפרקטיקות הוראה  ,לקדם תהליכי פיתוח מקצועי

 ודיפרנציאליות בבית הספר.  . 

אשר יחזקו את המיומנות של , לקדם תפיסה של גמישות פדגוגית: ארגון זמן, מקום, מסגרות לומדים, תכנים

 הלומדים בכיתה  

 לחזק מיומנויות חברתיות לימודיות ורגשיות בשיעורי עברית. 

 

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

בהתחשבות בפרמטרים: ארגון וניהול זמן מורה   החינוך הלשוניידע לנצל בצורה מיטבית את שיעורי  מורהה

 וזמן תלמיד, מאפייני מרחב למידה ואופן השימוש בו.

 ויפעיל אותם בבית ספרו.מיזמים חדשים יכיר  , המורהיכיר את חומרי למידה והערכה חדשיםהמורה 

 . הרכז ירכוש מיומנויות של הובלת צוות

 

 רכיבים יישומים 

 יפתח, יחקורהמורה יזום, ייצר, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 בקורס  פירוט המפגשים

יום  

 בשבוע

 מקום  נושא  שעות  תאריך 

- סינכרוני/א/פ"אפ)

 סינכרוני/אחר( 

 מרצה 

תוכנית הוראה נושאית,   21:30-  19:00 5/12/22 ' ב 1

, קוראים  מבדק אסי"ף

 למיליון

 רונית דייני  אסינכרוני 

קידום וטיפוח הכתיבה,   21:30-  19:00 12/12/22 ב'  2

 מרוץ הצבי,

 רונית דייני  סינכרוני בזום 

שבוע  סביבה לימודית,  21:30-  19:00 9/1/23 ' ב 3

 . השפה העברית

  -דור לדור יביע אומר

 טיפוח זהות ציונית דתית. 

 

 רונית דייני  סינכרוני בזום 

שילוב  -מסע אל הפרשה  21:30-  19:00 13/2/23 ' ב 4

מיומנויות שפה במקצועות 

 הקודש

 

 רונית דייני  סינכרוני בזום 

פרקטיקות לקידום שטף  21:30-  19:00 13/3/23 ' ב 5

 מרתון קריאה  –קריאה 

הקורא   –הבנת הנקרא 

 בתהליך הקריאה 

 רונית דייני  סינכרוני בזום 

  –  16:00 22/3/23 ד' 6

18:30 

 כנס רכזי חינוך לשוני

 "מדור לדור"   

 שבוע החמ"ד 

 רונית דייני  סינכרוני בזום 

קישורים ומכינים  חוקרים  21:30-  19:00 17/4/23 ' ב 7

 מפגש לצוות המורים 

 רונית דייני  אסינכרוני 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  –  16:00 16/5/23 ג'  8

18:30 

מחוזי תחרות  כנס 

 מרוץ הצבי  -הכתיבה 

 

 – משולב 

פנים אל פנים 

 ובזום 

 רונית דייני 

 תכנון סדנה לחדר מורים. 21:30-  19:00 29/5/23 ' ב 9

 משולבת בלמידההערכה 

 רונית דייני  סינכרוני בזום 

, למידת שיתוף בהצלחות 21:30-  19:00 5/6/23 ' ב 10

 עמיתים 

 רונית דייני  סינכרוני בזום 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 הקורס  תמטל

 . משוב )עמוד אחד( שבו תתייחס להשתלמות שעברת, ובכללה לכלים שאותם למדת-פרק רפלקציה

 מפגש לצוות מורים .   "מדור לדור"/ או  "מסע אל הפרשה" הפעלת תוכניתפרק המתאר 

 הפרק יכלול תיאור היוזמה, תכנון, הפעלת היוזמה ומשוב.

 

 

 דרכי הערכה 

 א מדור לדוראו  תכנון ויישום תוכנית מסע אל הפרשה /הכנת מפגש לצוות המורים, מטלת סיום קורס, רפלקציה

 20/06/2023מועד הגשה:    100%אחוז הציון: 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 בבילוגרפיה
 2014מאיה בוזו־שוורץ ויפה בניה ,למידה בקבוצות קטנות: לומדים לדבר ומדברים ללמוד 

 . וידיסלבסקי, מ.הזדמנויות בהוראה ובלמידה, ירושלים, משרד החינוך

 פורטל עובדי הוראה   –שלום כיתה א 

מורים מקצועית המתכננת תכנית לימודים במהלך פעולה:   (. קהילת2002מרגולין, א, עזר, ח. וקרטון, ר. )

 .134-107,  34הרובד הגלוי והרובד הסמוי, דפים, 

   46-40( 7)81( הערכה לשם למידה, הד החינוך, 2007בירנבוים, מ. )

( הערכה לשם למידה ומאפיינים של קהילה מקצועית בית ספרית ותרבות כיתה המעצימים  2009בירנבוים, מ. )

בתוך י. קשתי, עורך)הערכה, חינוך יהודי ותולדות החינוך: אסופה לזכרו של פרופסור אריה לוי ז"ל )עמ' אותה. 

 (  תל אביב: הוצאת רמות, אוניברסיטת תל אביב100-77

דתי, -שפה, ספרות ותרבות לבית הספר היסודי הממלכתי והממלכתי –תוכנית הלימודים בחינוך לשוני, עברית 

 ירושלים, תשס"ג 

שמעון. המזכירות  -ד"ר לימוד קולן וד"ר שני לוי –"תכנית לקידום שטף הקריאה בבית הספר היסודי"  

 ( 1019ממשרד החינוך ) -הפדגוגית

  -רשות ארצית למדידה ולהערכה בחינוך  –ראמ"ה 

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/rama/odotrama/odotnewest.htm 

  -אינטרנט ומידע חינוכי של משרד החינוך  -אוח
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Owl/Hebrew 

 
 וובילוגרפיה 

  משרד החינוך – המרחב הפדגוגי
 משרד החינוך  –תיק תוכניות הלימודים 

 משרד החינוך  –איכותית הוראה לפרקטיקות 
 .אתר המפמ"ר לחינוך יסודי

דתי,  -שפה, ספרות ותרבות לבית הספר היסודי הממלכתי והממלכתי –תכנית הלימודים בחינוך לשוני, עברית 
 התוכנית במרשתת  ירושלים, תשס"ג.

 אתר ראמ"ה 
 אתר החמ"ד 

 
 אודות המרצה 

 028408896ת.ז: רונית דייני 

מדריכה מחוזית בחמ"ד מחוז חיפה, בעלת תואר שני בחינוך משלב, מומחית בתחום החינוך הלשוני בראייה 
 מערכתית, ניהולית ופדגוגית.

 

 

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/rama/odotrama/odotnewest.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Owl/Hebrew
https://pop.education.gov.il/
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Pages/hp.aspx
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/
https://edu.gov.il/mazhap/Hebrew-Primary/Pages/hp.aspx
http://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/hebrew-1-6.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/OdotRama/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Hemed/yesodi/LilmodUoLelamed/les.htm

