
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מרכז לפיתוח סגלי הוראה  –מרכז פסג"ה אריאל 

  תפקידם של קלינאי התקשורת ברכישת הקריאה והכתיבה   שם מסגרת הפיתוח המקצועי:

 .טקסט להזנת כאן הקש או לחץ: מתווהמבוסס קורס  

 

  רציונל:  

עם  בעבודה עם תלמידי בית ספר בכיתות ל"ל וויותר בשנים האחרונות קלינאיות התקשורת משתלבות יותר 

לכן נדרשות להכרות עם מאפייני רכישת הקריאה והכתיבה התקינה והלקויה בעברית  וליישום  ו  ילדי סל אישי 

 לצורךוהתנסות עם כלים ייעודיים שפותחו לצורך הערכה וטיפול בתחומים אלו.  השתלמות זו באה לתת מענה 

 . זה 

 

 

 מתיא שומרון   -קלינאיות תקשורת  : קהל היעד

  ש' היברידי  30 :ומבנה הקורסהיקף 

  10 : מס' מפגשים

  ב  : יום הקורס

  31/10/2022 :מועד פתיחה 

 נעמה אבן חיים  מרצה הקורס: 

 

 לקבלת גמול  דרישות הפיתוח המקצועי

 -ביצוע המשימות ביחידות הא במפגשים הסינכרוניים .יש לקחת חלק פעיל בכל חלקי ההשתלמות •

 (סינכרוניות

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

 )בהתאם להנחיית מנחה הקורס( משימת סיכום

 80%לקבלת גמול יש דרישת השתתפות של  •

 

 

 מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי 

 בעברית רכישת הקריאה והכתיבה התקינה והלקויההכרות עם מאפייני . 1
 תקשורת בתחומים אלה ות. הקניית כלים עבור קלינאי2
 . התנסות ויישום בכלים הנלמדים3

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 . פיתוח יכולת חשיבה קלינית בטיפול בתלמידים עם לקויות למידה4

 

 

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

 תשתית לקריאה וכתיבה

 (2010און, -)ברלרכישת הקריאה בעברית המודל ההתפתחותי 

 לרכישת הכתיב המסלול ההתפתחותי 

 פרופילים של קוראים   

 כלי הערכה והתערבות 

 

 

 רכיבים יישומים 

 ההתפתחותי לרכישת הקריאה בעברית יכירו ויבינו לעומק את המודל המשתתפות 

 תלמידים עם קושי בתחומי הקריאה והכתיבה  למדו להעריךיהמשתתפות 

 ישתמשו באופן מושכל בדרכי ההתערבות המתאימים על פי פרופיל התלמיד המשתתפות 

 בנושאים הרלוונטים  ידריכו צוותים חינוכיים וטיפוליים בהתערבות וקידום התלמידהמשתתפות 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 : פירוט המפגשים 

 

 מפגש ראשון 

  31/10/2022 תאריך מפגש: •

 פרונטלי :מסגרת ההוראה •

 הרצאה דרכי למידה במפגש: •

       18:30 -16:00 :זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 נעמה אבן חיים  שם המרצה: •

מודעות פונולוגית, ידע   – הבנת העיקרון האלפביתי תשתית לקראת קריאה וכתיבה בגיל הגן:  נושאים במפגש: •

 אותיות וכתיבה פונטית 

 
 

 שני מפגש 

  07/11/2022 תאריך מפגש: •

 ההוראה: סינכרוני    מסגרת •

 מקוון   דרכי למידה במפגש: •

     19:00-21:30 :זמן למידה •

 3סך שעות: •

 נעמה אבן חיים  שם המרצה: •

התקדמות תקינה  – רכישת הקריאה בכיתה א': פענוח פונולוגי וקריאה במערכת המנוקדת  נושאים במפגש: •

   וטיפול אבחון – ולקויה 

 

 
 שלישי מפגש 

  14/11/2022 תאריך מפגש: •

 סינכרוני  -א :ההוראה מסגרת •

 מקוון דרכי למידה במפגש: •

       16:00-18:30 :זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 יים נעמה אבן ח שם המרצה: •

   לשלבים הראשונים של רכישת הקריאה  בניית תוכנית טיפולאו \והתנסות באבחון  נושאים במפגש: •

 .טקסט להזנת כאן הקש  או לחץ •

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 רביעי מפגש 

  21/11/2022 תאריך מפגש: •

  פרונטלי :מסגרת ההוראה •

 הרצאה + סדנה דרכי למידה במפגש: •

       19:00-21:30 :זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 נעמה אבן חיים  שם המרצה: •

מורה נבוכים לשגיאות  ;עקרונות תהליך הרכישה ותיאור מסלול ההתפתחות - רכישת הכתיב נושאים במפגש: •

 כתיב

 

 

 חמישי מפגש 

  05/12/2022 תאריך מפגש: •

 סינכרוני   -א :ההוראה מסגרת •

 מקוון דרכי למידה במפגש: •

       19:00-21:30 :זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 נעמה אבן חיים  שם המרצה: •

 לקשיי כתיבבניית תוכנית טיפול  \ ניתוח תוצר כתב  נושאים במפגש: •

 

 

 שישי מפגש 

  02/01/2023 תאריך מפגש: •

 סינכרוני   :ההוראה מסגרת •

 מקוון דרכי למידה במפגש: •

       19:00-21:30 :זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 נעמה אבן חיים  שם המרצה: •

 פרופילים של לקויי קריאה;  התקדמות תקינה ולקויה -מהפענוח הפונולוגי לזיהוי האורתוגרפי  נושאים במפגש: •

 א' 

 

 

 שביעי מפגש 

  16/01/2023 תאריך מפגש: •

 פרונטלי  : מסגרת ההוראה •

 מקוון דרכי למידה במפגש: •

       19:00-21:30 :זמן למידה •



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 3 סך שעות: •

 נעמה אבן חיים  שם המרצה: •

  לקשיי קריאהאבחון משלים  פרופילים של לקויי קריאה ב';  נושאים במפגש: •

 

 מפגש שמיני

  06/02/2023 תאריך מפגש: •

 פרונטאלי  :מסגרת ההוראה •

 המשתתפות ודיון   הבאת תיאורי מקרה על ידי דרכי למידה במפגש: •

       16:00-18:30 :זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 נעמה אבן חיים  שם המרצה: •

   התנסות באבחון פרופילים של קוראים  נושאים במפגש: •

 

 תשיעי מפגש 

  20/02/2023 תאריך מפגש: •

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.  :מסגרת ההוראה •

 הקש כאן להזנת טקסט.לחץ או  דרכי למידה במפגש: •

       16:00-18:30 :זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 נעמה אבן חיים  שם המרצה: •

 מטלה סיום ורפלקציה  נושאים במפגש: •

 

 

 עשירי מפגש 

  27/02/2023 תאריך מפגש: •

 סינכרוני  – א  :ההוראה מסגרת •

 מקוון דרכי למידה במפגש: •

       19:00-21:30 :זמן למידה •

 3 סך שעות: •

 נעמה אבן חיים  שם המרצה: •

 מטלת סיום ורפלקציה  נושאים במפגש: •

 

 

 

 מטלה הקורס 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

למידה של הלומד במוסד החינוכי ובעבודתו   בחינוך -להוות מנוף לשיפור תהליכי ההוראה מטרת המטלה 
ביטוי מרכיבים  תאפשר הרחבת טווח התוצרים תוך מתן ביטוי ללומד והתפתחותו המקצועית, תוך ובהוראה. ת

  יישומיים לחינוך ולהוראה. 
 
 

 

 

 דרכי הערכה

 .טקסט להזנת כאן הקש או לחץמועד הגשה:   10%אחוז הציון:   תאור המטלה  דוגמא:

 .טקסט להזנת כאן הקש או לחץמועד הגשה:  .1

 21/11/2022מועד הגשה:  30%אחוז הציון:   3ממפגש מטלה  .2

 02/01/2023מועד הגשה:  30%אחוז הציון:   5מטלה ממפגש  .3

 27/02/2023מועד הגשה:  30%אחוז הציון:   10מטלה ממפגש  .4

 27/02/2023מועד הגשה:  10%אחוז הציון:   רפלקציה  .5

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.מועד הגשה:  לחץ כאן להזנת טקסט.אחוז הציון:   טקסט.לחץ או הקש כאן להזנת  .6
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 אודות המרצה



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

בעלת   בעברית. תהליכי קריאה , חוקרת באוניברסיטת תל אביב נטיתדוקטורו נעמה אבן חיים, קלינאית תקשורת
מטפלת בקליניקה פרטית, מעבירה הרצאות  למידה ובלקויי קריאה בפרט. -ניסיון רב באבחון וטיפול בלקויי שפה

אוריינות קידום תוכנית התערבות ל –"לומדים במעגל"  חברת צוות בפרויקטוהדרכות לקלינאיות תקשורת ומורות, ו
 .  בגישת השיח הדיאלוגי
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