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  ("א)תשפ , קבוצת פיילוט'בחלק  70% ליווי קבוצת פיילוט

 גנעם טופלברד"ר : המנח

 ש"ש מקצוע מוביל 30סילבוס השתלמות 

  ' תשפ"אבי יעד למידה:

 שעות  30מבנה ההשתלמות: 

 ללא מטלת סיכום()ללא ציון, גמול: צבירת מטלות 

 מטרת על:

 ולמידת עמיתים סביב קשיים שהתעוררו במהלך התכנית 4הדיון בפרק ב.השלמת 

 

 רציונל ההשתלמות:

בשנה"ל  העיצוב תאומנויותכנית הלימודים החדשה במקצוע המוביל במגמת מורי קבוצת הפיילוט החלו ללמד את 

כנית זו. מטרת ההשתלמות ומבחן הבגרות בתכיתה יב' לבה יגישו את תלמידי  זו השנה הראשונה,תשפ"א . תשע"ט

. בקשיים שעלו במהלך למידת התכנית החדשהלדון עם כנית ווהיא לסיים את הבניית הידע של המורים בתכני הת

  . כיתהכנית, וביישומן בובמהלך הלמידה ידונו המורים ברמות החשיבה השונות שמצריכה הת

 הייעודי של תכנית הלימודים. במרחב הפדגוגיתכני ההשתלמות ותוצרי המורים ירוכזו  

 מטרות: 

 המחשב והטלפון החכם –כנית ולדון עם המורים בתכני פרק הסיכום של הת

 לדון עם המורים ברמות החשיבה השונות הנדרשות בתכנית החדשה

 ולחשוב על פתרונות אפשריים מהוראת התכניתלדון עם המורים בבעיות העולות 

 

 121פסגה טבריה קורס מס ב מהשרהל

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pisga.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/indexHish/lessons.asp?codeClient=2093&id=99739&swviewindex=1&name=121%20-%20%EE%E9%F0%E4%EC%20%EE%E3%F2%20%E5%E8%EB%F0%E5%EC%E5%E2%E9%E4%20-%20%E4%E9%E1%E8%E9%ED%20%E1%FA%E5%EC%E3%E5%FA%20%E4%F2%E9%F6%E5%E1%20%E4%E9%F9%F8%E0%EC%E9%20%F7%E1%E5%F6%FA%20%F4%E9%E9%EC%E5%E8%20%EE%F7%F6%E5%F2%20%EE%E5%E1%E9%EC%20%E7%EC%F7%20%E1%60
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 ההשתלמות תתכני

 /סוג המפגש תיאור יום תאריך ה

 מנחה

עד  משעה

 שעה

 שעות

1 

 ב 08/02/21

  1מטלה מס'  -מבוא  

שאלות או בעיות בהן פורום כתיבת הודעה ב

 , לפי הנחיה מובנית.נתקלנו במהלך הלמידה

  סינכרוני-א

 גנעם טופלבר
18:00 19:30 2 

2 

 ב 15/02/21

 –פתיחה 
 המבוא דיון בשאלות שעלו בפורום

 
 והמבנה של הקורסהכרת סביבת הלימוד 

 
חלוקה לקבוצות עבודה סביב שאלות ובעיות 

 שעלו

 סינכרוני

 נעם טופלברג
18:00 19:30 2 

3 

 ד 22/02/21

 .4פרק ב.

ק פרוהתרבותי של  יההיסטורהרקע קריאת 

 המחשב והטלפון החכם, 

אודות  כתיבת שאלה בפורום - 2מס' מטלה 

 4היסטורי של פרק ב.-הרקע התרבותי

  סינכרוני-א

 גנעם טופלבר
16:00 19:30 4 

4 

 ב 01/03/21

ברקע בשאלות המורים והעמקה דיון 

 ההיסטורי של הפרק
 סינכרוני

 נעם טופלברג
18:00 19:30 2 

5 

 ב 08/03/21

 .  4פרק ב.

 –של תכני ודגשי הפרק האחרון ה למידקריאה ו

שפה , התפתחות, המחשב והטלפון החכם

 חזותית ותגובות

 

 

 סינכרוני-א

 נעם טופלברג
16:00 19:30 4 

6 

 ב 05/04/21

 –3מס'  מטלה 

אחד מתכני הפרק תכנון מערך שיעור בנושא 

 התפתחות, שפה, תגובות –האחרון 

  סינכרוני-א

 גנעם טופלבר
16:00 19:30 4 

7 
 ב 12/04/21

 סינכרוני דיון במטלות המורים

 נעם טופלברג
18:00 19:30 2 

8 

 ב 26/04/21

  – 4מטלה מס' 

עבודה בצוותים סביב בעיה או קושי, וניסוח 

 רעיונות לשיפור

  סינכרוני-א

 גנעם טופלבר
16:00 19:30 4 



 

 

 

3 
 

 

 :הקורס מטלות

 , לפי הנחיה מובנית.פורום שאלות או בעיות בהן נתקלנו במהלך הלמידהכתיבת הודעה ב – 1מטלה מס' 

 4היסטורי של פרק ב.-אודות הרקע התרבותי כתיבת שאלה בפורום – 2מטלה מס' 

  התפתחות, שפה, תגובות –תכנון מערך שיעור בנושא אחד מתכני הפרק האחרון  – 3מטלה מס' 

 עבודה בצוותים סביב בעיה או קושי, וניסוח רעיונות לשיפור – 4מטלה מס' 

 

 

 

9 

 ב 24/05/21

 סינכרוני הצגת פתרונות ושיח עמיתים 

 גנעם טופלבר
18:00 19:30 2 

10 

 ב 07/06/21

 סינכרוני הצגת פתרונות ושיח עמיתים 

 גנעם טופלבר
18:00 19:30 2 

10 

05/07/21  

 סינכרוני ושיח עמיתים סביב הפתרונות שהוצגו סיכום

 גנעם טופלבר
18:00 19:30 2 


