
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מרכז לפיתוח סגלי הוראה  –מרכז פסג"ה אריאל 

 עבריתרפיה  רכזות עברית בחמ"ד בדגש  שם מסגרת הפיתוח המקצועי:

 .טקסט להזנת כאן הקש  או לחץ: מבוסס מתווהקורס 

 

   רציונל: 

הטיפול בשילוב ההוראה פרקטיים ומעשיים מבוססי מחקרים מעולם כלים המורים ירכשו במהלך הקורס 
שימוש בכלים אלה ושילובם במסגרת הלמידה, יובילו לשיפור הקריאה, הכתיבה  והלמידה בשיעורי העברית.

לשיפור החוסן האישי, להעלאת המוטיבציה ותחושת  ו ההבעה וההבנה תוך חיבור עמוק לעצמנו ולסביבתנו
 המסוגלות, לריכוז והרפיה.

 ועוד. , תרגילים מטיפול בתנועה , התמקדות הרפיהמוח, דמיון מודרך, נשימות  תנסו בתרגילי יהמורים יכירו ו 
 

 מורי יסודי עברית חמ"ד ארצי   :קהל היעד

  ש"ש  30 :היקף ומבנה הקורס 

  מפגשים  10 :מס' מפגשים

  , ג'  ב' :יום הקורס

  28/12/22 :מועד פתיחה

 דייני רונית  מרצה הקורס:

 
 

 אודות המרצה 

רונית דייני מדריכה מחוזית בחמ"ד מחוז חיפה, בעלת תואר שני בחינוך משלב, מומחית בתחום החינוך הלשוני 
 פסיכותרפיה אינטגרטיבית ומטפלת רגשית.  י, סטודנטית שנה ג' ללימודבראייה מערכתית, ניהולית ופדגוגית

 
 
 

 

 לקבלת גמול  דרישות הפיתוח המקצועי 

בזמן אמת( וביצוע המשימות ביחידות  )  הסינכרונייםבמפגשים  .חלקי ההשתלמותיש לקחת חלק פעיל בכל  •

 (מודל -הקורסבאתר  ו/או קבוצתית סינכרוניות )עבודה עצמית -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( שימת סיכוםמ

 80%לקבלת גמול יש דרישת השתתפות של  •

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 טרות מסגרת הפיתוח המקצועי מ

 לשפר ולחזק את מיומנויות קריאה, כתיבה , הבעה והבנה. 

את הלומד לנפשו, לעומק אישיותו, לרגשותיו  להרחיב את ארגז הכלים של המורה לעברית בכלים המחברים 

 ולתחושותיו. 

 לקדם תפיסה שלמידה, מחשבה ויצירתיות אינם נוגעים למוח לבדו, אלא כוללים את הגוף כולו. 

 לחזק מיומנויות חברתיות, לימודיות ורגשיות. 

 

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

 בכלים מעולם הטיפול. ילובתוך ש יכיר כלים/טכניקות המתאימות לשיעורי עברית  מורהה

 המורה יכיר את מבנה המוח, תפקודו והשפעתו על הלמידה על הקשה והריכוז.

   בחקר המוח, הנפש והגוף.מחקרים חדשים העוסקים יכיר המורה 

 

 רכיבים יישומים 

 המורה יזום, ייצר, יפתח, יחקור

 

 בקורס  המפגשיםפירוט 

יום  

 בשבוע

 מקום  נושא  שעות  תאריך 

- סינכרוני/א/פ"אפ)

 סינכרוני/אחר( 

 מרצה 

 רונית דייני  אסינכרוני  סודות המוח הגמיש 21:30-  19:00 28/12/22 'ד 1

 מוח למידה  21:30-  19:00 29/12/22 'ה 2

 ומה שבניהם 

 רונית דייני  אסינכרוני 

 ספירות הדעת:  21:30-  19:00 16/1/23 ' ב 3

 , "בכל דרכך דעהו" 

 עבריתרפיה מהי? 

 רונית דייני  סינכרוני 

כוחות הקסם והשדונים   21:30-  19:00 20/2/23 ' ב 4

 שבלב 

 . במסע אישי בכתיבה

 רונית דייני  סינכרוני 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

הבעה ויצירה בשילוב  

 דמיון מודרך 

לקידום שטף  פרקטיקות 21:30-  19:00 27/3/23 ' ב 5

 , הרחקה -קריאה 

 בקרה עצמית, 

 תרגיל ריכוז 

 

 רונית דייני  סינכרוני 

  –  16:00 24/4/23 ד' 6

18:30 

ודמיון  קריאה מונחת 

 מודרך 

 רונית דייני  סינכרוני 

,  הגיבור שלימסע עם  21:30-  19:00 8/5/23 ' ב 7

 דמיון לעומת מדמה. 

 רונית דייני  אסינכרוני 

  –  16:00 22/5/23 ג'  8

18:30 

פיתוח ההבעה בשימוש  

 טיפול בתנועהכלים מ

 רונית דייני  סינכרוני 

הבנת הנקרא תרגילי  21:30-  19:00 19/6/23 ' ב 9

 הרפיה מוח ונשימות 

 רונית דייני  סינכרוני 

מפגש סיכום ולמידת   21:30-  19:00 26/6/23 ' ב 10

 עמיתים 

 רונית דייני  סינכרוני 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 הקורס  תמטל

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

  שימוש ויישום של כלים מעולם הטיפול בשיעור העברית.פרק המתאר 

 ומשוב.  שיעורתכנון, הפעלת ה שיעור,הפרק יכלול תיאור ה

 

 דרכי הערכה 

 עבריתרפיה, שיעור עברית בשילוב כלים מעולם הטיפול. ותיאור שיעור  רפלקציה: מטלת סיום קורס 

 26/06/2023: מועד הגשה   100%אחוז הציון: 

 

 ביבליוגרפיה

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

 כאל אבולעפיהד"ר מי –פרקים נבחרים בפסיכותרפיה אינטגרטיבית יהודית  -שובי נפשי 

 ד"ר מיכאל אבולעפיה –בית ספר לנפש 

 המרכז לקינסיולוגיה משולבת –קשרים וכישורים בתנועה  

 יוג'ין ט', ג'נדלין –התמקדות 

 7איגרת מספר  -הכלה למעשה העלון למדריכי ההכלה  -מוח ולמידה ומה שבינהם  

 
 וובילוגרפיה 

  משרד החינוך – המרחב הפדגוגי
 משרד החינוך  –תיק תוכניות הלימודים 

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

 אתר החמ"ד 
 אקדמיה ברשת: סודות המוח

 פרופ' טלי ביתן -המוח הגמיש לומד לקרוא בעברית 
 
 

 אודות המרצה 
מחוז חיפה, בעלת תואר שני בחינוך משלב, מומחית בתחום החינוך הלשוני  רונית דייני מדריכה מחוזית בחמ"ד

 פסיכותרפיה אינטגרטיבית ומטפלת רגשית.  יבראייה מערכתית, ניהולית ופדגוגית, סטודנטית שנה ג' ללימוד

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://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Hemed/yesodi/LilmodUoLelamed/les.htm
https://sagolcenter.org.il/net-academy/
https://www.youtube.com/watch?v=VaV8a4CKHj8

