




,קהילת החינוך העירונית

.  צמיחה ותנועה, ו מנשבות ומביאות עימן ניחוחות של התחדשות"רוחות תשע

.ופורייהמעניינת , ו מצוינת"ברכות לשנת תשע

-ועל עקרונות הפעולההפדגוגיה האיכותית והמנהיגות החינוכית -התפיסה המנחה את פעילותנו נשענת על עוגני
.יזמות וחדשנות, שירותיות, מקצועיות

דרוקרפיטר 

.  מנהיג חינוכיכל מורה הוא 

.אפשרויות העצמה ולהשקיע בפיתוח המנהיגות החינוכית שלכם, שמנו לנו למטרה לתת בידיכם המורים

מדיניות זו הובילה 

ולטפח , לפתח, אשר נועדו להכשירתוכניות

ונפעילקבלנו אישור והרכה בתוכניות שהוגשו למשרד . ה"מבית היוצר של הפסגמוצעות , השנה לראשונה-

.יוזם ומטמיע תכניות בדגש על מנהיגות חינוכית יישומיתמורה 

""-אפ  -החממה שלנו ליזמות חינוכית עושה צעדים ראשונים בעולם הסטארט-מעוף. המרחב למיזמים מחוללי השפעה

ועדת קבלה ראשונה מתקיימת לפני ראש השנה וכינוס נוסף יתקיים  . המועמדים שהגישו הצעותלעשרות אנו מודים . החינוכי
.מערכת החינוך כולה-הצלחה של היזמים היא הצלחה של כולנו. ליוזמות שיבחרובהצלחה -לאחר סוכות 
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, בנוסף כמובן למסגרות בית ספריות, החוברת שלפניכם מרכזת את מרבית מסגרות הלמידה המוצעות עבורכם השנה

.וכאלו לקהל ייעודי, לחינוך מיוחד

:גם השנה אנו ממשיכים בקו של ארבעה תחומים עיקריים

תחומי דעת ודיסציפלינות

התמחות בתפקיד והתמקצעות בפדגוגיה של עבודת  , פיתוח מקצועי של תפקיד המורה-העצמת עובדי הוראה

ההוראה

ומתודות אסטרטגיות , מיומנויות , כלים-למידה משמעותית

   7-9מסגרות למידה לדרגות

לממצאי פעולות ההערכה ולחידושים שיש למערכת  , לקולות שעלו מהשטח, ממסגרות הלמידה נבנו בהתאמה לצרכים

לייצר נקודות מבט נוספות ולהעשיר את עולם  , לשכלל, מסגרות חדשות רבות נוספו מתוך רצון לחדש.  המורים, להציע לכם

.הידע וההתנסות של הלומדים בחתירה לכך שכל מהלך מקצועי יהיה מודלינג ללמידה משמעותית

.  הערות והארות, צרכים, כתמיד הנכם מוזמנים לפנות בכל עניין ודבר ולהציף בקשות

ורדן'גמייקל 
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חידושים ודגשים, נהלים

 (.ס"ביה והן למסגרת "למסגרת בפסגהן )בלבד האתריש להירשם למסגרות הנבחרות דרך

 לשלם דרך , לראשונה, ה ובעקבות בקשות חוזרות ניתן"ניתן לשלם במזומן בפסג-כרוך בתשלום דמי רישוםהרישום

מקום מובטח לנרשם רק אם נרשם באתר ושילם את דמי  . תשלום זה כרוך בעמלה. האתר באמצעות כרטיס אשראי

.  הרישום

וחתם  ( רשום במערכת)ה "י הפסג"נוכחות במפגשי הלמידה נחשבת רק אם רשום הלומד בטופס הנוכחות שהופק ע

.הלומד על טופס הנוכחות

לאלו שאינם רשומים במערכת והוסיפו שמותיהם בכתב יד על גבי טופס הנוכחות-לא תהיה הכרה בחתימות עצמאיות.

פ הנהלים"פתיחת מסגרת למידה מותנית בגיבוש קבוצה ע.

וזאת כמדיניות עירונית של חיבור על פני הרצףס"ועילמורי יסודי -גילאי-מסגרות למידה רבות מוצעות במסלול הרב  ,

.אינטראקציה בין שכבות הגיל וערך מוסף לחיבורים

יות והצלחות, מקצועיות, בברכת שנת התפתחות .הזדמנו

ה"צוות הפסג

מורה המבקש ללמוד מעבר לכך מוזמן לפנות  . מורה יוכל להירשם לשלוש השתלמויות לכל היותר ברישום מקוון

.אלינו ובקשתו תיענה על בסיס מקום פנוי והתאמה לצרכיו

ן אחרת י .כל מסגרות הלמידה מוכרות לאופק חדש אלא אם צו

21.9' הרישום למסגרות הלמידה יחל ביום ב 15:00בשעה 15.
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אם אתם מאמינים בכם ורוצים  . של רצון לעשות דברים אחרת, של חדשנות, אם אתם חשים שיש בכם זרעים של מנהיגות

חשיפה למודלים של , בה תחוו העצמה אישית-לאפשר לזרעים אלו  צמיחה אתם מוזמנים להצטרף לתכנית ההנבטה

.ז"המתאימים יוכלו להגיש מועמדות למעוף תשע. חלימה אישית והכוונה למסלול צמיחה, עקרונות ותנאים, יזמות

(21' פרטים נוספים בעמ)

.ה אשדוד פועלת להרחיב את הצוות ומחפשת מצטרפים נוספים לנבחרת הבית"פסג

בעלי ידע וניסיון באחד התחומים הבאים/דרושים לנו בעלות:

 יזמות וחדשנות/ הערכה  /  רשתות שיתוף חברתיות/ ריכוז פעילות תחום הקדם יסודי

מוזמנים  הינכםרוצים להרחיב אופקים ורוצים לחבור אלינו  , ם נמרצים/אתם רואים עצמכם מתאימים  ואתן/אם אתן-אז

ilanit88@gmail.comלהגיש מועמדות וקורות חיים לאילנית במייל 

לאפשר ולכוון אז , להנחות, לשתף-מומחים בתחומכם וחושבים שיש במרכולתכם להציע  לעמיתיכם המוריםהינכםאם 

מיומנויות  , מנהיגות, במהלך ההכשרה תצאו נשכרים בהעצמה אישית. הנכם מוזמנים להצטרף לקבוצת הנחשונים שתיפתח

.ה"המתאימים אף ישולבו בהנחיית מסגרות למידה עתידיות בפסג. התמודדות עם אתגרים ועוד, הובלת קבוצה, הנחיה

(21' פרטים נוספים בעמ)

mailto:ilanit88@gmail.com


מרצהתחום
יעד  –קהל 

יסודיקדם 
נושא  

ההשתלמות
תיאור כללי

ומשפט תומך
תאריך  
פתיחה

ום   י
מצופהתוצר שעותבשבוע

המפקחת  
גננותיה   ו

(פיקוח)

דורית 
טננבוים

גננות בפיקוח 
טננבויםדורית 

מעגלי שיח בין  
-מפקחת לגננות

2742

הטמעת יעדי האגף  
לחינוך קדם יסודי 

ויעדי המחוז

יפורסם  
בהמשך

14:45-17:15
רכישת כלים  

האגף  להטמעת יעדי 
והמחוז

המפקחת  
גננותיה   ו

(פיקוח)
נירה בן הדור

גננות בפיקוח 
נירה בן הדור

מעגלי שיח בין  
-מפקחת לגננות

2742

הטמעת יעדי האגף  
לחינוך קדם יסודי 

ויעדי המחוז

יפורסם  
בהמשך

14:45-17:15
רכישת כלים  

האגף  להטמעת יעדי 
והמחוז

המפקחת  
גננותיה   ו

(פיקוח)
איילה משה

גננות בפיקוח 
איילה משה

מעגלי שיח בין  
-מפקחת לגננות

2742

הטמעת יעדי האגף  
לחינוך קדם יסודי 

ויעדי המחוז

יפורסם  
בהמשך

14:45-17:15
רכישת כלים  

האגף  להטמעת יעדי 
והמחוז

אקלים  
וכי  נ מיטביחי

סמילהנאוה 
למשתלמות אשר 

סיימו שנה א

-אקלים חינוכי מיטבי
ללמוד לחיות -1361
שנה ב-ביחד

למידה חברתית  
ואקלים מיטבי

14:45-17:15'א08.11.15

בניית ארגז כלים  
לשיפור המיומנויות 
החברתיות של ילדי 

הגן

אקלים  
וכי  נ מיטביחי

קרן  
אלקסלסי

גננות בפיקוח 
טננבויםדורית 

-אקלים חינוכי מיטבי
ללמוד לחיות -1361
'שנה א-ביחד

למידה חברתית  
ואקלים מיטבי

יפורסם  
בהמשך

14:45-17:15

בניית ארגז כלים  
לשיפור המיומנויות 
החברתיות של ילדי 

הגן

מדע  
גיה וטכנולו

רונית נחמיאס
לגננות אשר הופנו 

י המפקחות"ע

-מדע וטכנולוגיה
תכנית לימודים  , בסיס

1358-חדשה

היכרות עם  
אסטרטגיות לפיתוח 

חשיבה מדעית 
בגןוטכנולוגית 

14:45-17:15'א8.11.15
בניית תכנית שנתית  

במדע וטכנולוגיה
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מרצהתחום
יעד  –קהל 

יסודיקדם 
נושא  

ההשתלמות
תיאור כללי

ומשפט תומך
תאריך  
פתיחה

ום   י
תוצר מצופהשעותבשבוע

גיה   ולו טכנ
(מחשוב)

פלוטובאינה 

גננות חובה  
המעוניינות  

בהקמת אתר לגן  
וגננות טרום חובה  

בעלות אתר לגן

אתר אינטרנט בגן  
הילדים

–אתר אינטרנט לגן 
כיצד ומה, מדוע

14:45-17:15ג20.10.15
פיתוח אתר  

אינטרנט לקידום  
תהליכי למידה בגן

ה   גי ולו טכנ
(מחשוב)

ענת לשם רז

גננות שבגנן 
"  גוגלה"סביבת 

גננות שלא למדו  
זו בעברבמסגרת 

:  המחשב בגן הילדים
איך ולשם  , מה, מדוע
(גוגלה)מה 

יצירת תשתית  
פדגוגית לשילוב  

המחשב בגן הילדים
14:45-17:15ג27.10.15

שימוש אינטנסיבי  
בגן" גוגלה"בסביבת 

רבקה לנגזםמוסיקה
י "גננות שהופנו ע

המפקחת
מוסיקה בשגרת הגן 

(פיוט)

הזמר העברי והפיוט  
פס הקול בגן –

הילדים
14:45-17:15ב12.10.15

שילוב הרפרטואר  
המוסיקאלי הנלמד  
בתכנית העבודה בגן

נורית לוידרכי עבודה
מדריכות מחוז 

דרום
פיתוח חשיבה בגן 

הילדים

היכרות והתנסות 
בתהליכים  

הדרכתיים לצורך  
טיפוח חשיבה בגן 

הילדים

יפורסם  
בהמשך

15:00-18:15ג
שילוב הכלים  

בתהליך ההדרכתי

נושא רוחב
עבור גננות  

-מובילות 
השתלמות מחוזית

שנה  -גננת מובילה
1-3363קבוצה -'א

הקניית כישורי 
הובלה של אשכולות 

גאוגרפיים

יפורסם  
בהמשך

נושא רוחב
עבור גננות  

-מובילות 
השתלמות מחוזית

שנה  -גננת מובילה
2-3363קבוצה -'א

הקניית כישורי 
הובלה של אשכולות 

גאוגרפיים
יפורסם  
בהמשך

7-9דרגות 
ים   כישורי חי

והכלה
מכללת קיי

גננות אשר סיימו 
שנה א  

בהשתלמות
כישורי -גננת יוזמת

שנה ב–חיים והכלה 
יפורסם  
בהמשך

8 8



ושא הלמידהתחום נ
עד  י -קהל 

די סו י
מרצה

ר כללי או תי
ומשפט תומך

ך   תארי
פתיחה

ום   י
ע צר מצופהשעותבשבו תו

שפה

אוריינות  : שם
הקריאה בסביבה 

דיגיטלית
חינוך  : שם במתווה

פיתוח תפקודי -לשוני
ד-לומד למורי ג

מורים  
המלמדים  

עברית  
ד-בכיתות ג

צילה דפס

היכרות מעמיקה עם  
תהליכי הקריאה בעולם  

השיח העיוני המתרחשים  
.בסביבה דיגיטלית

16:30-19:00'ב12.10.15
פיתוח ויישום משימות  

למידה בסביבה דיגיטלית

שפה

אוריינות  : שם
הקריאה בסביבה 

דיגיטלית
חינוך  : שם במתווה

פיתוח תפקודי -לשוני
ד-לומד למורי ג

מורים  
המלמדים  

עברית  
ד-בכיתות ג

אילנית 
שוורץ

היכרות מעמיקה עם  
תהליכי הקריאה בעולם  

השיח העיוני המתרחשים  
.בסביבה דיגיטלית

16:30-19:00'ב12.10.15
פיתוח ויישום משימות  

למידה בסביבה דיגיטלית

–שפה 
ד   דו עי
הקריאה

למידה  :  שם
משמעותית וחווייתית  

בתחום עידוד  וטיפוח  
הקריאה בעידן  פוסט  

מודרני ורב טכנולוגי
הוראת  : שם במתווה

ס יסודי "הספרות בבי
בדגש על תפקודי 

(1421)לומד 

מורות  

אחראיות  

ספריה ומורות 

לכישורי שפה 

'ו-'בכתות ב

אדלה  
ע/שקלים

די גוטמן

שימוש במגוון כלי הוראה  
עדכניים  / טכנולוגיים

וחווייתיים  בספרייה הבית 
במטרה להפוך . ספרית 

את המפגש עם ספרי 
הקריאה לרלוונטיים  

ומשמעותיים לחיי 
.התלמידים  

16:30-19:00'ג17.11.15

בניית תכנית יישומית 
לטיפוח ועידוד הקריאה  

מצעד  "מתוך מגוון  ספרי 
וספרים  " ו"הספרים תשע

נוספים תוך שימוש בכלי 
ההוראה שיירכשו במהלך 

.ההשתלמות 

מתמטיקה

נושאים מרכזיים  : שם
בהוראת המתמטיקה  

ו-בכתות ה
פיתוח  : שם במתווה

יחידות הוראה 
דיפרנציאליות בכיתת  

-מתמטיקה ביסודי
שלב הביסוס  

(2766)המתקדם 

'ו-'מורי ה
אולגה 

יעקובסקי

ו -העמקת ידע של מורי ה
,בתחום פדגוגי

כלים להערכה חלופית 
וכלים לעבודה בקבוצה  

קטנה

16:00-18:30'א18.10.15
יחידת לימוד בשילוב 

התקשוב
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ושא הלמידהתחום נ
עד  י -קהל 

די סו י
מרצה

ר כללי או תי
ומשפט תומך

ך   תארי
פתיחה

ום   י
ע בשבו

צר מצופהשעות תו

מתמטיקה

הוראת : שם
הגיאומטריה בבית 

יסודיהספר 
הוראת  : שם במתווה

הגיאומטריה בבית 
הספר יסודי  

'ו-'מורי א
מיכאל  

שימנוביץ

להרחיב ולחזק את הידע 
התיאורטי והדידקטי 
.בהוראת הגיאומטריה

לפתח את היכולת לאתר 
וקשיים  חוזקות

בגיאומטריה בקרב  
תלמידים ועל הדרכים  

.לקדם את התלמידים

16:00-19:15'א01.11.15

הכנת מערך שיעור הכולל 
התייחסות להיבטים של  
. תוכן ודידקטיקה שנלמדו
על המערך לכלול שילוב 

והתייחסות  , טכנולוגיה
לשונות בקרב תלמידי  

.הכיתה

מתמטיקה

סוגיות פדגוגיות :שם
לרכזי מתמטיקה  

ביסודי
רכזי : שם במתווה

מקצוע ומובילי מחוז 
המתמטיקהבתחום 

רכזי 
מתמטיקה

ר "ד
ראיסה
גוברמן

קורס זה בנוי  על ההנחה 
שהמפתח ללמידה  

משמעותית ולשיפור  
ההישגים טמון בהוראה  

ידי  -משמעותית על
הן במסגרת  -המורה 

כיתתית והן במסגרת  
פרטנית של עבודה עם  

.קבוצה או עם יחידים

16:00-19:15'א08.11.15

כתיבת דגם של שיעור  
יצירתי בהיבט  
מענה  ) הדיפרנציאלי 

ואלמנטים בתוך  ( לקצבות
השיעור שמזמנים  הערכה  

(.מתוקשבת) חלופית 

ך   ו נ חי
חברתי  

י ערכ

מעורבות  :שם
חברתית פעילה

הכשרה :  שם במתווה
לרכזי חינוך חברתי  
ערכי לימודי המשך 

רכזים  
חברתיים

גם  
למצטרפים  

חדשים
ד"מ וממ"מ

שירלי  
אורון  

שהרבני

העצמת הרכז החברתי 
והבניית תהליך עבודה 

ספרי הכולל  -אישי ובית
כלי הערכה רלוונטיים

16:30-19:00'ד14.10.15

התנסות בפיתוח דגמי 
הוראה למידה ופיתוח  

סביבות למידה רלוונטיות  
לתחום ולצרכים הבית 

.ספריים

ך   ו נ חי
חברתי  

י ערכ

שילוב ערכים  :שם
בתחומי הדעת

חינוך  : שם במתווה
ערכי ככלי ללמידה  

משמעותית  

רכזים  
ומחנכים מבתי  
ספר מדגימים  

שנבחרו
ד"מ וממ"מ

שלומית  
אבודרם

ולאה חגבי

המפה "כלים לקריאת 
ובניית " הבית ספרית

צעדים ארגוניים  
ופדגוגיים להטמעת  
תכנית אינטגרטיבית  

.לשילוב ערכים מתועדת

16:30-19:00'ג17.11.15

-חדר המורים ביישום
כלים להנחיית הליבה 

החברתית ערכית בראייה 
-אינטגרטיבית ובדגש על 

למידה משמעותית  
.ועבודת צוות
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ושא הלמידהתחום נ
עד  י -קהל 

די סו י
מרצה

ר כללי או תי
ומשפט תומך

ך   תארי
פתיחה

ום   י
ע צר מצופהשעותבשבו תו

מדע  
גיה לו ו וטכנ

הוראת מדע : שם
וטכנולוגיה בדגש על  

תהליך פתרון בעיות
בטכנולוגיה

הוראת  : שם במתווה
מדע וטכנולוגיה 

בדגש על תהליך 
פתרון בעיות
בטכנולוגיה 

מורי מדע  
וטכנולוגיה

-רחל קינן 
א"ת' אונ

הנחת תשתית בסיסית 
להבניית התפיסה של  

של  , מהות הטכנולוגיה
ידע טכנולוגי ושל  
מיומנויות חשיבה  

ועשייה המיושמים 
בתהליך פתרון בעיות  

הנדסיות/טכנולוגיות

16:00-19:15'ב02.11.15

ניתוח מסמכים וחומרי 
.למידה עדכניים

ניתוח  )התנסות מעשית . 2
,  והפעלה של מוצרים

התנסות בתהליך פתרון  
(בעיות

הוראת  
השואה  
בלמידה  

משמעותית

ילדות ובגרות  :שם
.בתקופת השואה

הוראת  : שם במתווה
השואה בהיבט רב  

גילאי 

-מורי יסודי 
שלא  מורים 

למדו מסגרת  
זו בעבר

בת שבע
סויסה

הקניית כלים ללימוד  
השואה בהיבטים 

בינתחומיים על פי 
.תפיסה חינוכית וגילאית

16:30-19:00'ב21.12.15

הכנת לתכנית שש שנתית 
בהוראת שואה בשבוע  
השואה על פי תפיסה 

.חינוכית וגילאית

העצמה

-מורים מובילים: שם
העצמת מורים  

להובלת תהליכי 
שינוי ושיפור בבתי 

.הספר
הכשרת : שם במתווה

מנחים לשילוב  
ערכים בתחומי 

הדעת

מורים  
שסיימו 

השתלמות  
–ה"בתשע
מורים  

מובילים שנה  
' א

שלומית  
כסלו 

ודלית 
קפלן

המשך העצמת המורים  
ברמה המקצועית  

והאישית בכל הנוגע  
ליכולות הפדגוגיות 

שלהם וליכולות 
ההובלה שלהם לצורך  

מינוף תהליכי שינוי 
.ושיפור בבתי הספר

12:45-16:00'ב21.09.15

בניית תכנית יישומית 
להובלת תהליך הצוות  

הבית ספרי וכיצד לעשות  
, זאת באופן האופטימלי
לצד הקו הניהולי של  

.ס"מנהל ביה
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ושא הלמידהתחום נ
עד  י -קהל 

די סו י
מרצה

ר כללי או תי
ומשפט תומך

ך   תארי
פתיחה

ום   י
ע צר מצופהשעותבשבו תו

ב  –תקשו
ספרים  

ים יטלי ג די

ספרים דיגיטליים  : שם
ליישום חדשנות 

פדגוגית
ספרים  : שם במתווה

דיגיטליים ליישום  
חדשנות פדגוגית 

מורי יסודי
מורים שלא  

למדו מסגרת  
זו בעבר

נה'ז
גרצבליט

מכלול מרכיבי הכרת . 1
.הספר הדיגיטלי

פעולות  נתמכות פיתוח . 2
בדגש על פיתוח חשיבה 

,מסדר גבוה
הכרת מכלול רכיבי הספר  

בניית פעולות  , הדיגיטלי
נתמכות בדגש על פיתוח  

חשיבה וחשיפה למגוון כלים  
.טכנולוגיים

חשיפה למגוון כלים  
טכנולוגיים להעצמת  

כולל  )למידה /ההוראה
,(התנסות

16:00-18:30'ד28.10.15

פיתוח יחידות הוראה  

מתוקשבות הכוללות שילוב 

של הקניית אוריינות מחשב 

ומידע כחלק מתהליך 

למידה בתחום  -ההוראה

.דעת נבחר

ות  י –לקו
למידה  
כתיבה ו

לקויות למידה  :שם
וכתיבה בחינוך הכולל  

(הרגיל)
הוראה  : שם במתווה

מותאמת מהלכה  
–' חלק א–למעשה 

' ד-'א

מורים  
המלמדים  
'  ד-'בכיתות א

בחינוך הרגיל

ענת רייך

–לקויות למידה וכתיבה 
איתור ומה ניתן לעשות  

.בכיתה 
הכרת גורמים ומאפייני  

השלכותיהן / לקויות למידה
על התפקוד ודרכי 

.התמודדות

16:00-19:15'ד14.10.15

, דיווח, שימוש בכלי איתור
אבחון הערכה וטיפול  

בלקויות כתיבה במסגרת  
.הכיתה

כלי דיווח למסירת  
.ממצאים

ות   י לקו
למידה  
,  ותפקוד
ת הפרעו

מלקות ללמידה  : שם
לקשבמהפרעה 

הוראה  : שם במתווה
מותאמת מהלכה  

–' חלק א–למעשה 
' ד-'א

מורי יסודי 
בחינוך הרגיל

שמר ארזי

הכרות עם מאפייני  
או  /תלמידים בעלי לקויות ו

דרכי , הפרעות קשב
ההתמודדות וקידום הקשר  

.עם תלמידים והוריהם
16:30-19:00'ד14.10.15

התערבות  תוכניתבניית 
\אול"ללתלמיד בעל 

הפרעות קשב וריכוז
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ושא הלמידהתחום נ
עד  י –קהל 
די סו י על 

מרצה
ר כללי או תי

ומשפט תומך
ך פתיחה תארי

ום   י
ע בשבו

צר מצופהשעות תו

מתמטיקה

-ה"עדש: שם
מתמטיקה  
מהסרטים  

:  במתווהשם 
תהליכיפיתוח

באמצעותה"הל
שיעוריםצילומי

במתמטיקה  

מורי מתמטיקה  
ל"יח5

שרית ביטון  

צפייה שיעורים  
מוסרטים וניהול שיח 

עמיתים מונחה 
.806נושאים משאלון 

16:30-19:00'א18.10.15
העמקת הידע המתמטי  

ורכישת 806בשאלון 
.כלים לטיוב הפדגוגיה

מתמטיקה

-ה"עדש:  שם
עמיתים דנים  

בשעורי  
המתמטיקה  
: שם במתווה

פיתוח תהליכי 
באמצעות ה"הל

צילומי שיעורים  
בתחומי הדעת

מורי מתמטיקה  
ב"בחט

סמדר חזן 
וטרוורק

מולט

למידת עמיתים  
מניתוח שיעורי  

מתמטיקה מצולמים
16:00-19:15'ב19.10.15

פיתוח הוראה  
רפלקטיבית לצורך  

תמיכה בלמידה 
משמעותית והשבחת 

הידע המתמטי  
והפדגוגי של המורה

מתמטיקה
מתמטיקה  : שם
ע"חט

:במתווהשם 

4-5' מורי מת
ל "יח

פרטים יפורסמו 
בהמשך

אנגלית

הוראת :  שם
ספרות אנגלית 

3לתלמידי 
–יחידות 

למעשהמתאוריה 
:  שם במתווה

הוראת הספרות  

מורים  
לאנגלית  

וכיתות  ע"בחט
ר"שח

אהרונה
-קורמן

גבריהו

הוראת הספרות  
יחידות 3ברמת 

בכיתות המשלבות  
נוער בסיכון כחלק  

מתוכנית הלימודים  
מתן כלים  , החדשה
,והנחיה

16:00-19:15'א22.11.15
מסכם  / ,חיבור מבחן

ליצירה או הכנת 
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ושא הלמידהתחום נ
–יעדקהל 

די סו י על 
מרצה

ר כללי או תי
ומשפט תומך

ך   תארי
פתיחה

ום   י
ע בשבו

צר מצופהשעות תו

–אנגלית 
יט בי די

ורטוריקה

,  אומנות הנאום: שם
השכנוע והדיון  

האנגליתבשפה 
שיג: שם במתווה

ושיח אנגלית 

ב "מורי חט
ע"וחט

אלון כהן
לימוד ותרגול מקיף של  

.באנגלית דיבייט
16:00-19:15'ג13.10.15

בניית תכנית יישומית 
הכוללת  מתן כלים  

.להוראה ופיתוח הנושא

-כימיה
מעבדות  

חקר

למידה  :  שם
–משמעותית

פתוח מיומנויות 
חשיבה במהלך 

עבודת חקר  
.במעבדה

: שם במתווה
למידת חקר  

מורי כימיה
תמםנאוה 

ואורית  
וינשטוק

הבניית מהלך  פעולה  
פדגוגי המתבסס על  

פתוח מיומנויות חשיבה  
הנדרשות בבצוע עבודת 

הבחנה : לדוגמא. חקר
,בין פרוש לתצפית

'ניסוח שאלת חקר וכו

16:00-19:15'ג13.10.15

התנסות בתהליך החקר  
בכימיה רכישת מיומנויות  

חקר וכלים להערכת  
דוחות מעבדה באופן  

.מיטבי

הוראת  
–השואה 

למידה  
משמעותית

יוצרים ויצירה  : שם
בשואה  

: שם במתווה
בשבילי הזיכרון 

הגישה הפדגוגית 
להוראת השואה  

מורי על  
יסודי

בת שבע  
סויסה

הקניית כלים ללימוד  
השואה בהיבטים 

בינתחומיים והתמודדות 
עם דילמות מוסריות  

וחינוכיות מתוך סוגיות 
.ועדויות

16:00-19:15'ד28.10.15

הכנת לתכנית שש שנתית 
בהוראת שואה בשבוע  
השואה על פי תפיסה 

.חינוכית וגילאית

היסטוריה

:שם

: שם במתווה

מורים  
להיסטוריה

בכתות  
ומור"שח

רים  
להיסטוריה  

בכלל

זהבה 
להבי

בניית אמצעים  
דידקטיים לתלמידי  

בהתאם  ר"שח
-לתוכנית הלימודים

.'וחלק ב' חלק א
בונים מדינה-ציונות

'ד21.10.15
16:00-19:15

-" אחרתמלמדים"
שימוש באמצעים  

דידקטיים להוראת 
ההיסטוריה
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ושא הלמידהתחום נ
–יעדקהל 

די סו י על 
מרצה

ר כללי או תי
ומשפט תומך

ך   תארי
פתיחה

ום   י
ע בשבו

צר מצופהשעות תו

בעלי  
דים  –תפקי

ם"מתלי

ניתוח מבדקי  :  שם
העמקת  -עמית

הידע והשימוש 
במחוונים  

מדריכות מחוזיות
:  שם במתווה

מומחה ל"המת

בהערכת  

למידה  תפקודי

וקידום תהליכי 

ס"הוראה בביה

ם"מתלי
לידיה חדש

ומגוון מרצים

העמקת הידע 
בשימושי מבדק  

.  ת"עמי
הערכה לשם  

למידה ושימוש  
במשחק וכלים  

מתוקשבים  
ללמידה פעילה  

עם תלמידים  
.מתקשים

16:30-19:00'ג03.11.15

עבודה תכניות 
משמעותית להוראה 
.מבוססי מבדק עמית

מחוונים ליחידת 
.לימוד

כלים יצירתיים  
בהוראה לקידום  

תלמידים מתקשים  

בעלי  
דים  –תפקי

ם"מבסי
ם"מבסי

,  ירדנה להב
בראדוה

17:15-14:00'ד4.11.15

כי ו נ -חי
ערכי  

ן) ו (מקו

בית ":  שם
חינוך -ומשפחה

להתמודדות 
"בעולם משתנה

: שם במתווה
חינוך לחיים  

במשפחה 

,  יועצים
ס"עימורי 

ד"ממ
רחל טובי

יועצים  הכשרת 
ומורים  

להתמודדות עם  
מתבגרים במשברי 

תוך הטמעת  זהות 
הערכה החדשה

18.11.15
'ד

16:00-18:30
מפגש ראשון  

מפגשים  9פ"פא
מקוונים

כלים מעשיים  
להתמודדות עם  

תלמידים והכנתם לחיי  
הכרות עם  . משפחה

מערכים מתוך הערכה  
החדשה 

מתמטיקה

-ה"עדש: שם
מתמטיקה  
מהסרטים  

: שם במתווה
תהליכיפיתוח

צבאמצעותה"הל
במשיעוריםילומי

תמטיקה  

מורי 
מתמטיקה ל  

ל"יח5
שרית ביטון  

צפייה בשיעור  
מוסרט וניהול שיח 

עמיתים מונחה 
. בעקבות הצפייה

הנושאים בהם  
יעסקו הם משאלון  

806

16:30-19:00'א18.10.15

העשרה והעמקה של  
רפלקציה  . ידע מתמטי

על דרכים שונות 
להוראת המתמטיקה
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ושא  הלמידהתחום נ
עד  י –קהל 
ילאי ג רב 

מרצה
ר כללי או תי

ומשפט תומך
ך   תארי
פתיחה

ום   י
ע בשבו

צר מצופהשעות תו

ג"חנ

קואורדינציה  : שם
כדורלמשחקי 

:  שם במתווה
קואורדינציה למשחקי  

כדור 

ג"חנמורי 
יסודי

מורים  ס"ועי
שלא למדו 
מסגרת זו 

בעבר

אורי כהן

עיוני מעשי הדגמות מטלות 
תרגילים עבודה ומבחן  

.בסיום הקורס
קורס מעשי הכולל  

התנסויות בנלמד

16:00-18:30'א25.10.15

שיפור החשיבה של  
הוראה  ' המורה בניית יח

המשלבות ומקדמות  
קואורדינציה במשחקי  

.כדור

אנגלית

הוראת אוצר : שם
מילים באנגלית  

הוראת  : במתווהשם 
אוצר מילים באנגלית 

מורי אנגלית  
ב"ביסודי ובחט

אלינה 
שטרכמן

הבנת העקרונות המרכזיים  
בהוראת אוצר המילים  

.ברכישת שפה

20.10.15

16:30-19:00'ג

פיתוח דרכים עדכניות 
להוראת אוצר מילים  
ובניית יחידות הוראה  

והערכה

ע  "תושב
ן) ו (מקו

למידה  : שם
משמעותית בהוראת  

ע"התושב
כיוונים : שם במתווה

חדשים בהוראת  
פ  "תושבע

מורי יסודי 
ב"וחט

הרב צחי  
קינד

הקניית כלים  ( מקוון)
דידקטיים לפיתוח לומד 

פ"עצמאי בתושבע
'א18.10.15

16:00-18:30
מפגש  
פ"פאראשון 

מפגשים  9
מקוונים

הבניית שיעורים מיטביים 
תוך מודעות ליצירת  

רלבנטיות ללומדים

למידה  
משמעותית

פיתוח למידה :  שם
י  "שנשארת עפ

עקרונות מדעי 
הלמידה

מורים  :   שם במתווה
מובילים ללמידה  

משמעותית  

מורי יסודי 
ס"ועי

לבנקועדי 
מתודיקה  –

הבניית מהלכים פדגוגיים  
ומתן כלים לצורך פיתוח 

שיעורים הרלוונטיים ללומד  
תוך שימוש במתודות לימוד  

חדשניות

16:30-19:00'ב26.10.15
י  "תלקיט מערכי שיעור עפ

העקרונות הפדגוגיים  
שנלמדו בהשתלמות

ות   י אסטרטג
למידה  –

מסדר  
חשיבה  

גבוה

טיפוח : שם
אסטרטגיות חשיבה 

מסדר גבוה
: שם במתווה

אסטרטגיות חשיבה 
משולבות בתחומי  

הדעת

מורי יסודי 
מורים  –ס"ועי

שלא למדו 
מסגרת זו 

בעבר

צילה  
דפס

הכרות עם אסטרטגיות 
.למידה מסדר חשיבה גבוה

שילוב אסטרטגיות הלמידה  
בתחומי הדעת השונים  

בדגש על למידה 
.משמעותית

17.11.15
עידכון

'ג
16:00-19:15

למידה -מודל להוראה
משמעותית המשלבת  

באופן מושכל אסטרטגיות 
הלמידה מסדר חשיבה 

גבוה בתחומי הדעת  
.הנבחרים
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ושא  הלמידהתחום נ
עד  י –קהל 
ילאי ג רב 

מרצה
ר כללי או תי

ומשפט תומך
ך   תארי
פתיחה

ום   י
ע בשבו

צר מצופהשעות תו

ב  –תקשו
למידה  
שיתופית

למידה  : שם
שיתופית

: שם במתווה
למידה שיתופית 

מורי יסודי 
בעלי  -ס"ועי

ידע בסיסי  
בתקשוב

נה'ז
גרצבליט

רכישת מיומנויות והכרת 
כלים לארגון וניהול למידה 

ויישום תוך פיתוח , שיתופית
פעילויות מתוקשבות  

.בתחומי הדעת

16:00-18:30'ד04.11.15
תכנון ובניית יחידת 

לימוד המשלבת כלי 
.שיתוף מקוונים

ב  –תקשו
תקשורת  
גיטלית די

כתיבה  : שם
דיגיטלית 

אפקטיבית בכל 
הערוצים

: שם במתווה
תקשורת ברשת  

מורי יסודי 
בעלי  -ס"ועי

ידע בסיסי  
בתקשוב  

הדס מטס

סדנה מעשית המקנה  
מיומנויות תקשורת וכלים  

לפעילות מקצועית בערוצים  
הדיגיטליים השונים

16:30-19:00'א25.10.15

נוכחות אפקטיבית 
במגוון רשתות חברתיות 

בתמונה , בטקסט–
ובווידאו

ות   י אסטרטג
משחק–

משחקי  :  שם
בחינוךר"המח

:  שם במתווה
מתודולוגיות 

מקדמות למידה 
משמעותית

מורי יסודי 
-ס"ועי

שלא  מורים 
למדו מסגרת  

זו בעבר

אביהו  
–ווצלר 

עמותת  
ר  "המח

בחינוך

כלים ללמידה ולפיתוח  
משחקים ההופכים את  

הלמידה בכיתה לחווייתית 
ומשמעותית עבור המורה  

ותלמידיו

16:30-19:00'ג03.11.15
יצירת מאגר משחקים  

לצרכים שונים בסביבה  
.הלימודית

הערכה  
נות   י ומצו
ך   ו נ בחי

ן) ו (מקו

משוב שם
-והערכה חלופית
כלים יישומיים  

למורה
:שם במתווה

-הערכת הישגים
דרכי הערכה  

חלופיות

מורי יסודי 
ס"ועי

ר רננה  "ד
לויאני  

בחלק הראשון נעסוק  
'  חיזוק הגישה'בתיאוריית 

ובחלק השני נכיר את  
עקרונות הערכה החלופית 

ונתנסה בסוגים מגוונים  
.שלה

'ג1.12.15

16:30-19:00
השתלמות  

,  מקוונת
מפגש ראשון  
ואחרון פנים  

. אל פנים

:  המורה ידע את
העקרונות והיישום של  

חיזוק הגישה בכיתה  
הטרוגנית

שימוש באופן  ויעשה 
בהערכה מושכל 

חלופית / מסורתית
.בכיתה
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ושא  הלמידהתחום נ
עד  י –קהל 

ילאירב  ג
מרצה

ר כללי או תי
ומשפט תומך

ך   תארי
פתיחה

ום   י
ע בשבו

צר מצופהשעות תו

–תקשורת 
שימוש  

ם   באמצעי
ם   י יטלי ג די

ים נ זמי

מהפכת הווידאו  : שם
על הרומן בין  -בחינוך

וחינוךווידאו ,קולנוע 
למידה : שם במתווה

משמעותית בעידן 
החזותי

ס"ועימורי יסודי 
-אסף חמץ 

מכללת  
ספיר  

המרת חומר לימודי . 1
פדגוגי לסיפור בעל  

אימפקט ועוצמה  
. רגשית

ותרגול של  למידה . 2
המרת תוכן לימודי 

לסרטוני וידאו באמצעות 
טכנולוגיה פשוטה ויעילה

'ד28.10.15
16:00-19:15

היכרות מעמיקה עם  
הווידאו  שימושי 
יצירת  , בשיעור

תסריטים והקניית 
כלים ליצירת סרטוני  

.וידאו

ות   י לקו
למידה  
ד   ותפקו

הוראה  : שם
דיפרנציאלית ולמידה 
משמעותית בדגש על  

שונות אישית
המורה התלמיד ומה 

שביניהם
הרחבת : שם במתווה

יכולת ההכלה 
לתלמידים עם  

'לקויות למידה א

יעל צפרירס"ועימורי יסודי 

הבניית מהלכים של  
הוראה דיפרנציאלית  

כבסיס להתקדמות  
מגוון כלים  ישום, אישית

.במגוון מקצועות

16:30-19:00'ב03.11.15

תכנון מהלך הוראה  
דיפרנציאלית מיטבית  

פ העקרונות  "ע
.שילמדו

תקשורת  
נאישית   בי
והעברת  

מסרים

מצוינות  : שם
בתקשורת בינאישית  

ופרזנטציה  
העברת  -אפקטיבית

עמידה מול  , מסרים
השפעה על  , קהל

מקבלי החלטות
איחוד  : שם במתווה

מול ייחוד

ס"ועימורי יסודי 
טגנרינון 

חשיפה ליסודות הליבה 
לתקשורת בינאישית  
מוצלחת ואפקטיבית  
המסייעת להשפעה  

והנעה לפעולה בסביבת  
העבודה

16:00-19:15'א18.10.15

רכישת כלים  
ומתודולוגיות

לתקשורת  יישומיים 
יעילה מול כל שותפי 

.התפקיד
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ושא  הלמידהתחום נ
עד  י –קהל 
ילאי ג רב 

מרצה
ר כללי או תי

ומשפט תומך
ך   תארי
פתיחה

ום   י
ע בשבו

צר מצופהשעות תו

ות   י ו מנ ו מי
כלים  –ו
לום  /  צי

למידה  
יתית ו חו

כוחו של  :  שם
הצילום בתהליכי 

למידה 
:  שם במתווה

למידה 
בעידן משמעותית 

'שלב א–החזותי

מורי יסודי 
מורים  -ס"ועי

שלא למדו  
מסגרת זו  

בעבר

תמר  
אבני-שליט

שימוש בסיסי במפרט  
,המצלמה

יצירה ופענוח של תצלום  
כבסיס למהלך לימוד חוויתי  

.  ויצירתי

16:00-18:30'א1.11.15
/תוצר לימודי מצולם
הצגת מהלך לימודי  

.מבוסס צילום

ות   י ו מנ ו מי
כלים  –ו
לום  /  צי

למידה  
יתית ו חו

צילום בחלל  :  שם
-בית הספר

מרעיון מופשט 
.לחוויה חזותית

:  שם במתווה
למידה 

משמעותית בעידן 
'שלב ב–החזותי

מורי יסודי  
בוגרי  -ס"ועי

הקורס  
אוריינות  
צילומית

משנה זו או  
אשתקד או  
לבעלי ידע  

קודם  
.בצילום

תמר  
אבני-שליט

צילומיותהיכרות עם תפישות 
פרויקטים חברתיים  , שונות

.  ולימודיים מבוססי צילום
כיצד לצר עולם באמצעות 

?הצילום

16:00-18:30'ב21.03.16

פרויקט צילום  
מבוסס על נושא רב 

תחומי שיוצג  
.במתחם בית הספר

למידה  
משמעותית

תיקון  :   שם
העולם משמעו  

החינוךתיקון 
: שם במתווה

המחנך כמנהל 
הכיתה

מורי יסודי 
ס"ועי

דנית 
מחלב 

למידת יסודות התפיסה 
אק  'החינוכית של יאנוש קורצ

ומתן כלים ליישום עקרונות  
התפיסה החינוכית של  

אק בעבודה עם  'קורצ
התלמידים

16:00-19:15'ג13.10.15

התנסות מעשית  
בהוראה על פי 

ק'קורצעקרונות 
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ושא  הלמידהתחום נ
עד  י –קהל 
ילאי ג רב 

מרצה
ר כללי או תי

ומשפט תומך
ך   תארי
פתיחה

ום   י
ע בשבו

צר מצופהשעות תו

למידה  
יתית י ו חו

ן) ו (מקו

:  שם
-מיומנויות הנחיה

המורה כאמן ללמידה  
!(חדש)חווייתית 

המחנך  : שם במתווה
'  חלק ג-כמנהל כיתה

'  אין תלות בחלק א)
עומד בפני -'ובחלק ב

!(עצמו

מורי יסודי 

-ס"ועי

אין צורך  )

בקורסים  

!  קודמים

הקורס עומד  

!(בפני עצמו

אורלי  ר "ד
כץ

היכרות עם כלים קיימים  

,  ופיתוח כלים חדשים

-מתחום הנחיית הקבוצות

להקניית למידה 

חווייתית -משמעותית

קבוצתית  , בעבודה כיתתית

.ופרטנית

19:00-21:30'ד04.11.15

התנסות במגוון כלים  

,  שאלונים-ומתודות

משחקים ועוד  , חידות

להגברת העניין 

.ולהעמקת הקשר

למידה  
מבוססת  
יקטים   פרו

ות  –באמנ
ועד לכלל   מי

רים   המו

-פרויקט אמנות: שם
להוציא את האמן שבי

מורים  : שם במתווה
יוצרים

הנחיית פרויקטים  -
.     באמנות חזותית

מורי יסודי 
לרבות  -, ס"ועי

מורי  אמנות

-איילת זר
שנבוים  

ומגוון 
מרצים

קורס חווייתי הכולל  
מפגשים עם אמנים  

בו כל משתתף , והרצאות
ימצא את האמן שבתוכו  

ובמקביל ילווה תלמיד  
בפרויקט אישי

16:30-19:00'ד21.10.15

תערוכה קבוצתית  
משותפת למשתתפי  

ההשתלמות  
בה כל  , ולתלמידיהם

אמן יציג את  -מורה
עבודתו לצד עבודות 

התלמיד שהנחה 
.במהלך הלמידה

אומנות  
ועד לכלל   מי

רים המו

-דיאלוג בחומר: שם
יצירות קולקטיביות  

סדנה )בבית הספר 
(מעשית באומנות

סביבה  : שם במתווה
אוריינית חזותית 

האמנות כסביבה  
חזותית-אוריינית 

מורי יסודי 
לרבות  -, ס"ועי

מורי  אמנות

מכללת  
-ספיר 

אייל אסולין 
אורלי נזר

קורס מעשי מעורר  
השראה לפרויקטים  
אמנותיים המערבים  

כאשר התוצר  , תלמידים
הוא יצירת אמנות אחת  

משותפת המשקפת  
תהליך קבוצתי

16:00-19:15'ד28.10.15
אומנות פרויקט

. שיתופי

יה   ג ו פדג
בית גרסי פרו

פדגוגיות חדשניות  : שם
בלמידה התנסותית 

חווייתית
מורים  : שם במתווה

מובילים ללמידה  
משמעותית  

מורי יסודי 
ס"ועי

צופיה כהן

חיבור מעשי בין תאוריה  
למידה תוך , לשטח

התנסות מעשית במגוון 
פדגוגיות

16:30-19:00'ד21.10.15
פיתוח תלקיט מערכי  

עבודה מגוונים
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ושא  הלמידהתחום נ
עד  י –קהל 
לאי י ג רב 

מרצה
י ר כלל או תי

ומשפט תומך
ך   תארי
פתיחה

ם   ו י
בשבוע

צר מצופהשעות תו

מגדר

אתגר המגדר  : שם
פיתוח מענים  –

החינוךלמערכת 
: במתווהשם 

מגדריים  היבטים 
אשת  /בעבודת איש

ההוראה  

מורי יסודי 
ס"ועי

צופיה 
כהן

פיתוח מהלכי פעולה פדגוגיים  
ליישום  ומערכתיים בכלי 

התנסות במקביל להשתלמות
16:00-18:30'ג17.11.15

להתנסות בתחום  
הנלמד שימוש 

בכלים חדשנים  
.ועוד, 

ן   חלו
ות י ו הזדמנ

זמות י

ם" "מנביטי

מתשוקה  : שם
כלים  -ליוזמה  

לפיתוח יוזמות על  
יד מורים בתוך  

המערכת
: שם במתווה

המורה היוזם  

מורי יסודי 
ס"ועי

צופיה 
כהן

רכישת כלים  , העצמת המורה
. ופיתוח בתחום היזמות

16:30-19:00'ד06.01.16
פיתוח והתחלה של  

יישום יוזמה תוך בית 
ספרית

ן   חלו
ות   י ו הזדמנ

עתודת  
רי   מו
רים מו

נים" "נחשו

שם

שם במתווה

מורי יסודי 
ס"ועי

מומחים  
בתומם

צופיה 
כהן

הובלת תהליך , כישורי הנחיה
והעצמה אישית

16:30-19:00'ג05.01.16
רכישת מיומנויות 
להנחיה והובלת 

קבוצות

ח   פיתו
/  אישי 

/  תקשורת
ן מו אי

לאימון כלים :שם
חינוכי

:  שם במתווה
חינוך  –ם"חאלו

אישי לצמיחה  
ומנהיגות 

מורי יסודי 
ס"ועי

שהשתלמות  
עם  בעבר 

איילת  
(ממשיכים)

איילת  
שקולניק

, כלים מתקדמים לאימון חינוכי
שמטרתם זיהוי ועירור  

מוטיבציה להצלחה אצל  
מורים ותלמידים

16:30-19:00'א18.10.15

התנסות בכלים  
שנלמדו מול  

תוך , תלמידים
עמיתותלמידת 

ורפלקציה אישית  
. של המורה
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ושא  הלמידהתחום נ
עד  י –קהל 
ילאי ג רב 

מרצה
ר כללי או תי

ומשפט תומך
ך   תארי
פתיחה

ום   י
ע בשבו

צר מצופהשעות תו

בעלי  
דים   תפקי

ועצים– י

התמחות שנה :  שם
'ב

:  שם במתווה
'התמחות שנה ב

יועצים שנה  
'ב

צביה  /ב
דרורי

קורס מלווה להתפתחות  
המקצועית של היועץ בשנתו 

לקויי למידה  במודולתהשניה
וכשורי חיים

16:00-19:15'ד04.11.15

עבודת סיכום  
רפלקטיבית  

המחברת בין התוכן  
הנלמד לתהליכי  
העבודה והיישום  

בשדה הייעוץ

בעלי  
דים   תפקי

ועצים– י

:שם
:שם במתווה

יועצים שנה  
'ג

נירית  
בשן

קורס מלווה להתפתחות  
המקצועית של היועץ בשנתו 

הנחיית במודולתהשלישית 
קבוצות  וכשורי חיים

16:00-19:15'ד04.11.15

עבודת סיכום  
רפלקטיבית  

המחברת בין התוכן  
הנלמד לתהליכי  
העבודה והיישום  

בשדה הייעוץ

בעלי  
דים   תפקי

ועצים– י
'עוצמה שנה א

צביה  /ב
דרורי

יפורסם  
בהמשך

תקשורת  
עמידה  -

מול קהל

-דיבור בציבור: שם
מיומנויות הופעה 

כיתהמול 
: שם במתווה

שיפור  -רטוריקה
הבעה

מורי יסודי 
ס"ועי

מירב 
-פריצקי

מכללת  
ספיר  

כיצד לעניין ולהלהיב
תוך שימוש אפקטיבי באמצעי  

בפרזנטציות  , עזר והמחשה
?ובחשיבה יצירתית

לשיפור מיומנויות  מפגשים
/  ההוראה וההופעה מול כיתה 

צילום  , המשלבים תרגול–קהל 
ניתוח ומשוב עצמי, ווידאו

'ב12.10.15
16:00-19:15

התנסות בכלים  
מעשיים לפרזנטציה  

.מיטבית מול קהל

בעלי  
דים   תפקי

ועצים– י

התמחות שנה : שם
'א

:  שם במתווה
'התמחות שנה א

יועצים שנה  
'א

צביה  /ב
דרורי

קורס מלווה להתפתחות  
המקצועית של היועץ בשנתו 

מצבי לחץ במודולתהראשונה 
מבוא  : וחירום וכשורי חיים

לכישורי חיים 
התמודדות במצבי לחץ וחירום

16:00-19:15'ד04.11.15

עבודת סיכום  
רפלקטיבית  

המחברת בין התוכן  
הנלמד לתהליכי  
העבודה והיישום  

בשדה הייעוץ
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ושא  הלמידהתחום נ
עד  י –קהל 
ילאי ג רב 

מרצה
ר כללי או תי

ומשפט תומך
ך   תארי
פתיחה

ום   י
ע בשבו

צר מצופהשעות תו

ות   י ו מנ ו מי

ות לי הו י נ

הרגלים של אנשים 7: שם
אפקטיביים
מיומנויות  : שם במתווה

ניהוליות לניהול עצמי וניהול 

אנשים ניהול תפקיד ועיסוק  

בעבודת צוות  

מורי יסודי 
ס"ועי

סרויהדליה 
מיומנויות -ניהול ומנהיגות

16:30-19:00'ג13.10.15עבודה 

רכישת מיומנויות 
עבודה , למימוש יעדים

אפקטיבית וניהול והנעת  
.אנשים

ח   פיתו
שי אי

ן) ו (מקו

העצמת המורה ודרכו : שם
'חלק א–העצמת התלמיד 

המחנך כמנהל  :  שם במתווה
זהה )' חלק א-כיתה

(ה"לתשע

מורי יסודי 
ס"ועי

אורלי  ר "ד
כץ

תפיסת תפקיד המחנך 
בכיתה ודרכים להעצמתו  

תוך  , ולהעצמת התלמיד
הקניית כלים להיכרות  
מעמיקה יותר עם כל  

,  ילדי הכיתה וההורים
למציאת הקול האישי  

והבאתו לידי ביטוי של כל 
!תלמיד ותלמיד

,  סיפורים: באמצעות
, חידות, שאלונים
,  תרגילים, משחקים
מחקרים  , הפעלות

.ותיאוריה חדשנית

16:30-19:00'ד04.11.15

טכניקות יישומיות  
ושיטות להעצמת המורה  

עצמו ולהעצמת  
התלמיד ללמידה  

באמצעות , משמעותית
או  , עמידה מול הכיתה

תוך  , עבודה פרטנית
,  שימוש במשחקים

,  שאלונים, סימולציות
,  סיפורים, תרגילים

הפעלות  , חידות
.ותיאוריה חדשנית

ח   פיתו
אישי

ן) ו (מקו

כריזמה , אינטואיציה: שם
ומה שביניהם  

המחנך כמנהל  :  במתווהשם 
אין תלות  )' חלק ב-כיתה

עומד בפני -' בחלק א
!(עצמו

:ה "זהה להשתלמות תשע
חינוך ערכי ככלי ללמידה  

משמעותית

מורי יסודי 
ס"ועי

אורלי  ר "ד
כץ

דרכים ושיטות להקשבה  
לאינטואיציה ולתחושות 

לעיצוב  , הגוף שלנו
לחשיבה -הסביבה

חיובית ולהגברת  
.הכריזמה האישית

16:30-19:00'א21.02.16

טכניקות יישומיות  
ושיטות להעצמת המורה  

והתלמיד ללמידה  
תוך שימוש  , משמעותית
,  סימולציות, במשחקים

.ועוד, שאלונים
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ושא הלמידהתחום עד נ י -קהל 

ות  7-9לדרג

ר כללימרצה או תי

ומשפט תומך

ך   תארי

פתיחה

ום   י

ע בשבו

צר מצופהשעות תו

ות   דרג

7-9

מורה יוזם ומטמיע בדגש על  

מנהיגות חינוכית יישומית

שנה  –מורה יוזם 

'א
מתי וייס  

העצמת מורים 
כמנהיגים  

הכרות  , חינוכיים
,  עם תיאוריות

מודלים וכלים 
ביזמות

16:00-19:15' ג27.10.15

העצמה ופיתוח  
תכנון  , אישי 

יוזמה בדגש על  
מנהיגות חינוכית  

יישומית

ות   דרג

7-9
מורה יוזם ומטמיע בדגש על  

מנהיגות חינוכית יישומית
שנה  –מורה יוזם 

'א
צילה דפס

העצמת מורים 
כמנהיגים  

הכרות  , חינוכיים
,  עם תיאוריות

מודלים וכלים 
ביזמות

16:00-19:15'ג27.10.15

העצמה ופיתוח  
תכנון  , אישי 

יוזמה בדגש על  
מנהיגות חינוכית  

יישומית

ות   דרג

7-9
מורה יוזם ומטמיע בדגש על  

מנהיגות חינוכית יישומית
שנה  –מורה יוזם 

'א
איילת שקולניק

העצמת מורים 
כמנהיגים  

הכרות  , חינוכיים
,  עם תיאוריות

מודלים וכלים 
ביזמות

16:00-19:15'ג27.10.15

העצמה ופיתוח  
תכנון  , אישי 

יוזמה בדגש על  
מנהיגות חינוכית  

יישומית

ות   דרג

7-9

תקשורת

: שם
ליזום להוביל ולחנך בעידן  

המסכיםדור 
מורה יוזם : שם במתווה

ומטמיע תכניות לימוד

שנה  –מורה יוזם 

'א

:מכללת ספיר

מתי וייס ומירב  

פריצקי

פייהולץנועם 

לטפח מורים 
כיזמים חינוכיים  

באוריינטציה של 
אוריינות מדיה  

ולבנות מהלך יזמי  
המשלב אמצעי  

תקשורת  
כמקדמים 

מוטיבציה ולמידה  
משמעותית

16:00-19:15'ב2.11.15

השתתפות  
הגשת , פעילה

הצעה ליוזמה  
בתום השנה  

והגשת  , הראשונה
יוזמה בשנה  

השנייה
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ושא הלמידהתחום נ
עד  י -קהל 

ות  7-9לדרג
מרצה

ר כללי או תי

ומשפט תומך

ך   תארי

פתיחה

ם   ו י

בשבוע
צר מצופהשעות תו

ות  7-9דרג

ך   ו נ חי

וחד מי

מורה יוזם  : שם
ומטמיע תכניות  

חינוכיות ייחודיות  
בתחום לקויות  

למידה
מורה : שם במתווה

יוזם ומטמיע תכניות  

לימוד

שנה –מורה יוזם 

אנשי חינוך  –' א

וטיפול בחינוך  

יתקיים  )המיוחד 

(א"במתי

אוניברסיטה  

-פתוחה 

אריאלה  

ישראלי

עקרונות וכלים לפיתוח 

יוזמות חינוכית בית 

לקידום  , ספרית

הלומדים ושילובם  

באופן מיטבי בקהילת  

ס"ביה

10.11.15

יתקיים  

א"במתי

16:00-19:15'ג

תכנית פעולה  

מפורטת ליוזמה 

מבוססת , חינוכית

תאורטית בהקשר  

לתחום של לקויות  

.וקשיי למידה

כלים לתיעוד  

להערכה  , העשיה

ולמדידה שלה

ות  7-9דרג
תכנון ביצוע והערכה  

למידה מבוססת –
פרויקטים 

שנה –מורה יוזם 

' בוגרי שנה א)' ב

(של הקורס

–מכללת קיי 

לסנררות 

הקניית  מיומנויות 

ביצוע  , לתהליך תכנון

והערכת למידה 

מבוססת פרויקטים

16:00-19:15'א01.11.16

ות  7-9דרג

לי   בי מו

יה   ג ו פדג

ית עדכנ

מובילי פדגוגיות 

עדכניות בסביבות  

חדשניות 

שנה –מורה יוזם 

' בוגרי שנה א)' ב

(של הקורס

–מכללת קיי 

ר אילן נגר"ד

הכשרת הלומדים  

לפתח ולהוביל יוזמות 

מבוססות פדגוגיה 

עדכנית הכוללת שילוב  

21-מיומנויות המאה ה

בסביבות הוראה 

תוך  , ולמידה חדשניות

ניצול מושכל של  

מערכות מידע  

ותקשורת דיגיטליים

פרטים  

יפורסמו 

בהמשך

ות  7-9דרג

הסמכות  

וך נ בחי

בונים הסכמות  

בחינוך

שנה –מורה יוזם 

' בוגרי שנה א)' ב

(של הקורס

מכללת אחווה  

יוסי מיכל–
16:00-19:15'א11.10.15
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ושא הלמידהתחום נ
עד  י -קהל 

ות  7-9לדרג
מרצה

ר כללי או תי

ומשפט תומך

ך   תארי

פתיחה

ום   י

ע בשבו
צר מצופהשעות תו

ות   דרג

מורה חוקר את עשייתו  7-9

מורה חוקר את  

' שנה ב–עשייתו 

'  בוגרי שנה א)

(של הקורס

-מכללת קיי

ליבוביץשרון 

בקורס זה נחשף 

המורה לתהליך למידה  

בו אנשים , שיטתי

פועלים מתוך חיפוש  

,  תשובות מכוון

לשאלות משדה 

תוך כדי  , עבודתם

שהם נשארים פתוחים  

להפתעות ומגיבים  

.לאפשרויות חדשות

16:00-19:15'ד21.10.15

ת   ו דרג

מורה חונך ומלווה7-9

מורה חונך 

' שנה ב–ומלווה 

'  בוגרי שנה א)

(של הקורס

אוניברסיטת בן 

יעל  ' דר–גוריון 

סנה  

הכשרה של מורים  

אשר יחנכו מורים  

נועדה לתת  , חדשים

,  כלים בתחום ההדרכה

החניכה והליווי הנדרש  

במסגרת הבית  

.ספרית

16:00-19:15'ב16.11.15

פיתוח כלים  

,  ומיומנויות לליווי

הדרכה והערכה של  

, מורים חדשים

לקראת  השתלבות  

במערכת וקבלת  

רישיון עיסוק 

קביעות  / בהוראה

.במערכת החינוך

ת   ו דרג

מורה חונך ומלווה7-9

מורה חונך 

' שנה ב–ומלווה 

'  בוגרי שנה א)

(של הקורס

–מכללת אחווה 

אריאלה זאבי
16:00-19:15'ג10.11.15
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תחום
ושא   נ

הלמידה

יעד  -קהל 

ות  7-9לדרג
מרצה

ר כללי או תי

ומשפט תומך

ך   תארי

פתיחה

ום   י

ע בשבו
צר מצופהשעות תו

הערכה  
נות   י ומצו
ך   ו נ בחי

ן) ו (מקו

והערכה  משוב שם

כלים  -חלופית

למורהיישומיים 

:שם במתווה

-הערכת הישגים

דרכי הערכה  

חלופיות

ס"ועימורי יסודי 
ר רננה "ד

לויאני

בחלק הראשון נעסוק  

' חיזוק הגישה'בתיאוריית 

ובחלק השני נכיר את  

עקרונות הערכה החלופית  

ונתנסה בסוגים מגוונים  

.שלה

'ג01.12.15

16:30-19:00

, השתלמות מקוונת

מפגש ראשון ואחרון 

.  פנים אל פנים

: המורה ידע את

העקרונות והיישום  

של חיזוק הגישה 

בכיתה הטרוגנית

ויעשה שימוש באופן  

מושכל בהערכה  

חלופית  / מסורתית

.בכיתה

ע  "תושב
ן) ו (מקו

למידה  : שם

משמעותית  

ע"התושבבהוראת 

:  שם במתווה

כיוונים חדשים 

פ  "בהוראת תושבע

מורי יסודי  

ב"וחט

הרב צחי  

קינד

הקניית כלים  ( מקוון)

דידקטיים לפיתוח לומד 

פ"עצמאי בתושבע

'א18.10.15

16:00-18:30

9פ"פאמפגש ראשון 

מפגשים מקוונים

הבניית שיעורים  

מיטביים תוך מודעות  

ליצירת רלבנטיות  

ללומדים

למידה  
יתית י ו חו

(מקוון)

מיומנויות  : שם

המורה  -הנחיה

כאמן ללמידה  

!(חדש)חווייתית 

שם המתווה  

כמנהל  המחנך :

'  חלק ג-כיתה

!(בפני עצמועומד )

ס"ועימורי יסודי 
אורלי ר "ד

כץ

היכרות עם כלים קיימים 

,  ופיתוח כלים חדשים

-מתחום הנחיית הקבוצות

להקניית למידה  

חווייתית  -משמעותית

קבוצתית  , בעבודה כיתתית

.ופרטנית

19:00-21:30'ד04.11.15

התנסות במגוון כלים  

,  שאלונים-ומתודות

משחקים ועוד , חידות

להגברת העניין  

.ולהעמקת הקשר

כי ו נ -חי
ערכי  

(מקוון)

בית  ": שם

חינוך  -ומשפחה

להתמודדות  

"  משתנהבעולם 

:  שם במתווה

לחיים  חינוך 

במשפחה  

מורי  , יועצים

ד"ממס"עי
רחל טובי

יועצים ומורים הכשרת 

להתמודדות עם מתבגרים 

תוך במשברי זהות 

הטמעת הערכה החדשה

'ד18.11.15

16:00-18:30

ואחרון מפגש ראשון 

מפגשים  8פ"פא

מקוונים

כלים מעשיים  

להתמודדות עם  

תלמידים והכנתם  

הכרות  . לחיי משפחה

עם מערכים מתוך 

הערכה החדשה 
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ושא הלמידהתחום נ
עד  י -קהל 

לאי י ג רב 
מרצה

י אור כלל תי

ומשפט תומך

ך   תארי

פתיחה

ם   ו י

בשבוע
צר מצופהשעות תו

ח   פיתו
אישי

(מקוון)

העצמת המורה  : שם

ודרכו העצמת התלמיד  

'חלק א–

המחנך :  שם במתווה

' אחלק -כמנהל כיתה
(ה"לתשעזהה )

ס"ועימורי יסודי 
אורלי ר "ד

כץ

תפיסת תפקיד המחנך בכיתה  

ודרכים להעצמתו ולהעצמת  

תוך הקניית כלים  , התלמיד

להיכרות מעמיקה יותר עם כל  

למציאת  , ילדי הכיתה וההורים

הקול האישי והבאתו לידי ביטוי  

!של כל תלמיד ותלמיד

,  שאלונים, סיפורים: באמצעות

,  תרגילים, משחקים, חידות

מחקרים ותיאוריה , הפעלות
.חדשנית

04 .11 16'ד15. :30-19:00

טכניקות יישומיות ושיטות  

להעצמת המורה עצמו  

ולהעצמת התלמיד  

,  ללמידה משמעותית

באמצעות עמידה מול  

או עבודה  , הכיתה

תוך שימוש , פרטנית

,  סימולציות, במשחקים

,  תרגילים, שאלונים

הפעלות  , חידות, סיפורים

.ותיאוריה חדשנית

ח   פיתו
אישי

(מקוון)

,  אינטואיציה: שם

כריזמה ומה שביניהם  

המחנך :  במתווהשם 

' חלק ב-כמנהל כיתה

-' אין תלות בחלק א)

!(עומד בפני עצמו

זהה להשתלמות

ערכי  חינוך : ה"תשע

ככלי ללמידה  
משמעותית

ס"ועימורי יסודי 
אורלי ר "ד

כץ

דרכים ושיטות להקשבה  

לאינטואיציה ולתחושות הגוף 

לחשיבה  -לעיצוב הסביבה, שלנו

חיובית ולהגברת הכריזמה  

.האישית

16:30-19:00'א21.02.16

טכניקות יישומיות ושיטות  

להעצמת המורה  

והתלמיד ללמידה  

תוך שימוש , משמעותית

,  סימולציות, במשחקים

.ועוד, שאלונים
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http://user-1723486.cld.bz/pisga-6-2015
http://user-1723486.cld.bz/pisga-6-2015
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,בברכת שנה טובה
שנת הזדמנויות

,של העפלה לפסגות חדשות
.יזמות והתמקצעות-של מעוף

.שנה של משמעות

ה"מצוות הפסג

http://www.pisga.edu2.org.il/BRPortal/br/P100.jsp
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