
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מרכז לפיתוח סגלי הוראה  –מרכז פסג"ה אריאל 

 השתלמות רכזות חינוך לשוני חמ"ד שם מסגרת הפיתוח המקצועי:

 2615: מבוסס מתווהקורס 

 

   רציונל: 

 פיתוח בעלי תפקידים במערכת 

 רכזות חינוך לשוני חמ"ד  :קהל היעד

  שעות   30 :היקף ומבנה הקורס 

  8 :מס' מפגשים

  שלישי  :יום הקורס

  23.11.22 :מועד פתיחה

 אילת כהן  מרצה הקורס:

 
 

 אודות המרצה 

 מנחה מחוזית לחינוך לשוני חמ"ד מחוז תל אביב
 

 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   •

 )בהתאם להנחיית מנחה הקורס( סיכוםמשימת 

 80%לקבלת גמול יש דרישת השתתפות של  •

 

 

 מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי 

 הטמעת יעדי החינוך בחמ"ד

פיתוח אסטרטגיות לקידום וביסוס קריאה, הבנת הנקרא וכתיבה באופן מיטבי תוך התייחסות להטרוגניות. דגש על  

 ה מותאמות ודיפרנציאליות למידה והערכה הורא-פיתוח תהליכי הוראה

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

 

אסטרטגיות הבנת הנקרא לאור המודל הרב  

 א רכיבי בהבנת הנקר

לשונות הקיימת   תהיענות דיסציפלינארי
 בכיתות

 הערכה מקדמת למידה 

 לקידום שטף קריאה  -תוכנית "קול קורא"
 

"מסע אל הפרשה"/ כתיבה בסוגות  -שיח דבור
 בכל שכבות הגיל 

 

 

 

 רכיבים יישומים 

פיתוח יחידות הוראה היברידיות/ למידה היברידיים.   -: הטמעת מהלכי הוראההיעדהטמעה ויישום של ו שיקוף

 סביבות למידה דיגיטליות במהלך הקורס 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 בקורס  פירוט המפגשים

 

 מקום  נושא  שעות  תאריך  יום בשבוע  

- סינכרוני/א/פ"אפ)

 סינכרוני/אחר( 

 מרצה 

 2 23.11.22 רביעי 1

17.45-19.15 

מפגש ארצי  

להתנעת תוכנית  

"מירוץ הצבי" 

 ודמות החמ"ד 

 אילת כהן  סינכרוני 

 4 29.11.22 שלישי  2

19.00-22.00 

תוכנית "קול קורא"  

לקידום שטף  

קריאה + תוכניות  

התערבות בעקבות 

 הממצאים 

 אילת כהן  סינכרוני 

 4 27.12.22 שלישי  3

19.00-22.00 

"אוריינות לשונית"  

 צמצום פערים

 אילת כהן  סינכרוני 

 4 7.2.23 שלישי  4

18.00-21.00 

 אוצר מילים 

משימות הערכה  

 בכל השכבות 

 אילת כהן  פא"פ

 4 14.3.23 שלישי  5

19.00-22.00 

"הדרכה הפוכה" 

והשקת האתר  

המחוזי לחינוך  

 לשוני 

 אילת כהן  סינכרוני 

 4 18.4.23 שלישי  6

19.00-22.00 

הבנת הנקרא  

בטקסט עיוני 

 וספרותי 

 

 אילת כהן  סינכרוני 

 4 16.5.23 שלישי  7

19.00-22.00 

דגמים של הוראה  

 היברידית 

 אילת כהן  סינכרוני 

 4 6.6.23 שלישי  8

18.00-21.00 

התוכניות "דור 

לדור" ו"מסע אל 

 הפרשה" 

 אילת כהן  פא"פ



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 הקורס  תמטל

התמקדו  למידה לצמצום פערים . -: הטמעת מהלכי הוראה היעד הארצי מטרת העבודה לשקף הטמעה ויישום של 

אוצר מילים/  -קידום היעד המחוזי  /לקידום שטף קריאה  תפקידכם  כרכזיםה באתגרים ובהצלחות שבבעבוד

 איפוס תלמידים בסיכון/ קידום תוכניות ארציות, מחוזיות או רשותיות...(

 

 וגרפיהבביל
 

 , )תשס"ג( תוכנית הלימודים לביה"ס היסודי המ"מ והממ"ד.  שפה, ספרות ותרבות – חינוך לשוני עברית  •

אזור  34, הוצאת ספרים יסוד, רח' החופר  2003וניצן בראשות ד"ר מיכל שני,   מכון מופ"ת - מעק"ב •

    03-5587991פקס:     03-5587990.  טלפון:58858התעשייה  חולון 

 (, מח' הפרסומים של משה"ח 32 –  27אסופת כלי אבחון ומעקב )עמ'  –"מה הלאה"   •

האגף   –, הוצאת משרד החינוך ט ספרותיקוראים טקס -מפגשים עם טקסטיםגרבר,ר' מרום, י' )תשנ"ח(  •

 לת"ל

 -. משרד החינוךטקסטים עיוניים בבית הספר היסודי – אפשרויות (, 2000דרזנר, ד' )-וולף,ד', הלוי •

 המחלקה למיומנויות יסוד באגף לחינוך יסודי

 , )תשנ"ו(, הוצאת כרמל מדיבור לכתיבהפלד,נ'  •

קשיים בקריאה,  תהליכי התערבות, מתוך: למצוא את הדרך, –(. קריאה 2002ווהל, א., אלדן, צ. ורון ר. ) •

 (.142  – 107אביב )עמ' -, האוניברסיטה הפתוחה, תלדרכי הערכה וטיפול –בכתיבה ובכתיב 

טקסטים (. טקסטים עיוניים בכיתה: לקרוא, לכתוב, לשוחח. מתוך: 2001מור א., גביע, נ., ושחר, ת. ) •

 (, משרד החינוך.42 –  27)עמ'     עיוניים בבית הספר היסודי

 (, , הוצאת תוכניות לימודים ומכון ברנקו וייס. 1996, ארמסטרונג ת. ))  אינטילגנציות מרובות בכתה •

 ( הוצאת תוכניות לימודים ומכון ברנקו וייס. 1996, טישמן ש. פרקינס ד. ג'יי איילין  )הכתה החושבת •

 כניות לימודים ומכון ברנקו וייס.( הוצאת תו1996, זוהר ע. )ללמוד, לחשוב, וללמוד לחשוב •

(. למידה אסטרטגית של מילים חדשות בהקשר סיפורי. מתוך: פנינה ש. קליין ודבורה 2002קוזמינסקי  ל. )  •

 , הוצאת רמות, אוניברסיטה ת"א. שפה למידה ואוריינות בגיל הרךגבעון )עורכות(, 

)תשס"ח(. חינוך לאוריינות בגיל הרך. מתוך: אהרן שי ועינת גוברמן )עורכים(,   קתרין סנו ועינת גוברמן •

 , המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין, ירושלים20במכללה, מחקר, עיון ויצירה, גיליון מס' 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

החינוך • עברית  - משרד  לשוני,  בחינוך  הלימודים  היסודי   –  תוכנית  הספר  לבית  ותרבות  ספרות  שפה, 

 דתי, ירושלים, תשס"ג.-הממלכתי והממלכתי

  

 . מינהל החינוך הדתי, ירושלים ,אבני דרך משרד החינוך)תשע"ה( •

 

 , פרסומים, משרד החינוך מדריך לניהול עבודת בית הספר וההורים משרד החינוך)תש"ע(, •

 

 -תוכנית חינוכית לבתי הספר היסודיים הממ"ד  דהחינוך ולמיבית  -הספר  בית  –משרד החינוך )תשס"ז(   •

 מינהל החינוך הדתי, ירושלים.

 

 החינוך הטבעי ספרית בית אל תשנ"ב.   הרב שלמה אבינר •

 

 . אביב, שוקן-שיתוף פעולה ותקשורת בבית הספר, תל (,1978לזרוביץ, ר, )-שרן,ש' והרץ •

 

י"ב ברוח הלמידה   -דיבור בציבור"  "  -  חוזר מנכ"ל  - משרד החינוך )תשע"ו( • ועד כיתה  א'  תכנית מערכתית מכיתה 

 המשמעותית 

 
 :אתרים

   -תוכנית לקידום שטף קריאה -"קול קורא" •

-http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/HebrewPrimary/program/reading

fluency.pdf 

  -רצית למדידה ולהערכה בחינוך רשות א –ראמ"ה  •

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

  -י של משרד החינוך אינטרנט ומידע חינוכ -אוח •

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Owl/Hebrew 

 -טיפוח השפה  -האגף לחינוך קדם יסודי    •

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/preschool/haagaf/kria_ktiva/tochniyot

nivcharot/tochnittashtit1.htm 

 -בי"ס יסודי   –לימודים  תכניותופיתוח האגף לתכנון  •

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/tochniyot_limudim/Chinuch_Lesho

ni 

 / ivrit.org-http://www.safa -רית השפה העב •

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/9/9-14/HoraotKeva/K-2015-1-1-9-14-3.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/9/9-14/HoraotKeva/K-2015-1-1-9-14-3.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/9/9-14/HoraotKeva/K-2015-1-1-9-14-3.htm
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/HebrewPrimary/program/reading-fluency.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/HebrewPrimary/program/reading-fluency.pdf
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/rama/odotrama/odotnewest.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Owl/Hebrew
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/preschool/haagaf/kria_ktiva/tochniyotnivcharot/tochnittashtit1.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/preschool/haagaf/kria_ktiva/tochniyotnivcharot/tochnittashtit1.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/tochniyot_limudim/Chinuch_Leshoni
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/tochniyot_limudim/Chinuch_Leshoni
http://www.safa-ivrit.org/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 http://knafaim.cet.ac.il/site/index.asp -כנפיים  •

 http://www.education.gov.il/yesodi/lemida_besviva.htm -סביבת למידה עתירת מידע  •

 
 

 וובילוגרפיה 
  משרד החינוך – המרחב הפדגוגי

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

 
 

 אודות המרצה 
 .טקסט  להזנת כאן הקש  או לחץ

 
 

  

http://knafaim.cet.ac.il/site/index.asp
http://www.education.gov.il/yesodi/lemida_besviva.htm
https://pop.education.gov.il/
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Pages/hp.aspx
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/

