
                                        

 

1 
 

  ב"חינוך לשוני תשפ–עבריתבללמידה ארצית  מקוונים מניפת פתרונות
 

 . וביסודי קדם־יסודיבהפיקוח על הוראת העברית  על־ידי למורים ולגננות ותהמוצע המקוונות ותהארצי ההשתלמויותלהלן 

 .ידע תיאורטי ויישומי בכל אחד מהנושאים הנלמדים ותטובי המומחים בתחום ומשלב על־ידי ותניתנ ההשתלמויות

 .ןמשנה לשנה בהתאם למשוב של המשתלמים בה ההשתלמויותאנו מפתחים ומשכללים את 

 .האלי מותנית במספר המשתלמים שירשמו אחת מההשתלמויותהנכם מוזמנים להקדים ולהירשם בהרשמה מוקדמת. הפתיחה של כל 

 

 ,נשמח מאד לראותכם איתנו

 דליה הלוי

 יסודי וביסודי־מפמ"ר עברית בקדם
 

 

השתלמויות 
ארציות 
 מקוונות

 אודות ההשתלמות
 ונושאים עיקריים

 הערות הרשמה מנחה קהל יעד היקף

זה כל ספר 
 הסיפור

תעסוק בכלים לתיווך רגשי  ההשתלמות
בעקבות יצירת ספרות ובפרקטיקות לעידוד 

 .קריאה
 

 שעות 30
 ותמוכר

 לגמול
 אופק חדש

כלל המורים המלמדים 
 בבית הספר היסודי

 ללי מור  גב'
 ר יעל שגב"וד

הרשמה 
 להשתלמות

במרכז  176
ה "פסג

 נתניה

 

https://pisga.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/indexhish/lessons.asp?codeClient=2042&id=114109&swviewindex=2
https://pisga.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/indexhish/lessons.asp?codeClient=2042&id=114109&swviewindex=2
https://pisga.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/indexhish/lessons.asp?codeClient=2042&id=114109&swviewindex=2
https://pisga.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/indexhish/lessons.asp?codeClient=2042&id=114109&swviewindex=2
https://pisga.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/indexhish/lessons.asp?codeClient=2042&id=114109&swviewindex=2
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השתלמויות 
ארציות 
 מקוונות

 אודות ההשתלמות
 ונושאים עיקריים

 הערות הרשמה מנחה קהל יעד היקף

 חדש!
סוגיות בהוראה 
דיפרנציאלית 

בהוראת העברית 
בבית הספר 

 היסודי

 בהיבטים השונים של תעסוקההשתלמות 
השונות בין התלמידים בכיתה ההטרוגנית 

וכיצד היבטים אלו באים לידי ביטוי בהוראת 
 העברית.

 על הרצאות מומחים. תמבוסס ההשתלמות
 

 שעות 30
 ותמוכר

 לגמול
 אופק חדש

כלל המורים המלמדים 
 בבית הספר היסודי

  צוות המפמ"ר
ההשתלמות לא 
 תיפתח בשלב זה.

 חדש!
ית נתוכהטמעת 
החדשה  הלימודים

 ב-א-גן

 
בהשתלמות יוצגו עיקרי התוכנית החדשה 
העוסקת ברצף החינוכי בין הגן לכיתות 

לשדה המעשיות שתמעויות ההיסודי וה
 החינוכי.

 שעות 30
 ותמוכר

 לגמול
 אופק חדש

 מדריכות 

 יסודי וביסודי־בקדם

צוות הפיתוח של 
 התוכנית

 
יפתח תההשתלמות 

במחצית השנייה של 
 השנה

 חדש!
 למורים לשון

נעסוק בהרחבת הידע בלשון  השתלמותב
בתחומים רלוונטיים להוראה. כמו כן 

המשתלמים יתנסו ביישום הנלמד באמצעות 
 סימולציה בקבוצות.

 

 שעות 30
 ותמוכר

 לגמול
 אופק חדש

כלל המורים המלמדים 
 בבית הספר היסודי

  טרם נקבע
ההשתלמות לא 
 תיפתח בשלב זה.

 חדש!
קידום קריאה 

 דיאלוגית

נכיר את המושג קריאה דיאלוגית  השתלמותב
ואת השימוש בה כגורם לשיפור הקריאה 

 נאה מקריאה.הוקידום ה
ניתוח של במלווה ביישום,  השתלמותה

ההתנסות ובהערכה של התקדמות 
 התלמידים בקריאה ובהבנה.

 שעות 30
 ותמוכר

 לגמול
 אופק חדש

התמקדות במורי 
 ג-כיתות ב

 ד"ר לימור קולן

הרשמה 
להשתלמות 

 101מספר 
במרכז 
פסג"ה 
 נתניה

 ארצית השתלמות
באמצעות מרכז 

 פסג"ה

https://pisga.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/index.asp?codeClient=2042&codeSubWeb=0
https://pisga.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/index.asp?codeClient=2042&codeSubWeb=0
https://pisga.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/index.asp?codeClient=2042&codeSubWeb=0
https://pisga.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/index.asp?codeClient=2042&codeSubWeb=0
https://pisga.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/index.asp?codeClient=2042&codeSubWeb=0
https://pisga.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/index.asp?codeClient=2042&codeSubWeb=0
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השתלמויות 
ארציות 
 מקוונות

 אודות ההשתלמות
 ונושאים עיקריים

 הערות הרשמה מנחה קהל יעד היקף

 חדש!
מרכזת שפה 

למומחית 
אוריינות: 

השתלמות רכזים 
 מובילי למידה

 

 תלרכזי מקצוע ותיקים שמתמקד השתלמות
בהעמקת התכנים בתחום הדעת וכן בתהליכי 

 הנחיה של צוות המורים בבית הספר.
ההשתלמות תכלול בנייה משותפת באתר 

של יחידות הדרכה להשתלמות  השתלמותה
הבית ספרית. היחידות יכללו חומר תיאורטי 
והתנסות מעשית באמצעות שימוש ביחידות 

 ההוראה.
 

 שעות 30
 ותמוכר

 לגמול
 אופק חדש

רכזי עברית מובילי 
פיתוח מקצועי בית 

 ספרי

אילנית אברהם גב' 
 מדריכה מחוזיתו

הרשמה 
 מוקדמת

נדרשת המלצה של 
מנהל בית הספר 

מדריכה הותיאום עם 
 .מחוזיתה

ההשתלמות תיפתח 
במחצית השנייה של 

 .השנה

 אוצר מילים

הרחבת הידע ברמת מורה על אודות פיתוח 
פערים וה התפתחותה, ואוצר מילים, חשיבות

 בין אוכלוסיות.
דיון בשיקולי דעת ופיתוח כלים דידקטיים 
לקידום אוצר המילים  בכיתה והיכרות עם 

 .אסטרטגיות ללמידת מילים

 שעות 30
 ותמוכר

 לגמול
 אופק חדש

 מורים 
 בבית הספר היסודי

 רכזות הוראת העבריתו

 ד"ר דפנה 
 ימס-שחר

 ד"ר אסתי 
 תאומים -בן מנחם

הרשמה 
להשתלמות 

במרכז  115
פסג"ה 
 נתניה

 ארצית השתלמות
באמצעות מרכז 

 פסג"ה

מה הסיפור של 
ספרות הוראת 

בבתי הספר 
 ?היסודיים

נעמיק בהוראת ספרות כבסיס לשיח ערכי 
וליצירת חוסן אישי בקרב התלמידים על ידי 

יישומי. היכרות עם -בנייה של ארגז כלים אישי
עקרונות הלמידה הבינתחומית כמקדמת את 

 .ההבנה הספרותית

 שעות 30
 ותמוכר

 לגמול
 אופק חדש

מורים ורכזי שפה 
ד ו, לחמ"-ביסודי א

 ולממלכתי

 ד"ר יעל שגב 
 וגב' ללי מור

 
ההשתלמות לא 
 תיפתח בשלב זה

ת סוגיות בהורא
 בכיתה א הקריאה

הלמידה תתמקד בסוגיות הייחודיות להוראת 
 עלהעברית בכיתה א. נעמיק את הידע 

תהליכים ה: רכישת הקריאהתהליך 
ניהוליים, הלשוניים והרגשיים ההקוגניטיביים, 

 .רכישת הקריאההמעורבים בתהליך 
גישות ושיטות להוראת הקריאה נעסוק גם ב

 .בכיתה א

 שעות 30
 ותמוכר

 לגמול
 אופק חדש

ם המלמדים ימור
 ב-בכיתות א

 רכזות הוראת העבריתו

 ד"ר לימור קולן
 וגב' ללי מור

הרשמה 
להשתלמות 

 410מספר 
במרכז 
פסג"ה 
 נתניה

 ארצית השתלמות
באמצעות מרכז 

 פסג"ה

https://forms.gle/mLjnJsu6aUoX5mueA
https://forms.gle/mLjnJsu6aUoX5mueA
https://pisga.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/index.asp?codeClient=2042&codeSubWeb=0
https://pisga.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/index.asp?codeClient=2042&codeSubWeb=0
https://pisga.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/index.asp?codeClient=2042&codeSubWeb=0
https://pisga.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/index.asp?codeClient=2042&codeSubWeb=0
https://pisga.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/index.asp?codeClient=2042&codeSubWeb=0
https://pisga.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/index.asp?codeClient=2042&codeSubWeb=0
https://pisga.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/index.asp?codeClient=2042&codeSubWeb=0
https://pisga.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/index.asp?codeClient=2042&codeSubWeb=0
https://pisga.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/index.asp?codeClient=2042&codeSubWeb=0
https://pisga.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/index.asp?codeClient=2042&codeSubWeb=0
https://pisga.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/index.asp?codeClient=2042&codeSubWeb=0
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השתלמויות 
ארציות 
 מקוונות

 אודות ההשתלמות
 ונושאים עיקריים

 הערות הרשמה מנחה קהל יעד היקף

 קידום
שטף הקריאה   

 ו-בכיתות ב

כרות עם תוכנית "קול קורא" לקידום שטף יה
 ה:בכיתה השלמהקריאה 

בהשתלמות נעסוק בחשיבות קידום שטף 
פרקטיקות במאפייני קוראים, בהקריאה, 

 הערכת שטף הקריאה.וב הוראה

 שעות 30
 ותמוכר

 לגמול
 אופק חדש

 מורים 
 בבית הספר היסודי

 

 ד"ר שני 
 שמעון -לוי

מכסת 
המשתלמים 

 התמלאה.
אפשר להירשם 

לרשימת 
 המתנה

בהשתלמות 
 100 מספר

 ארצית השתלמות
באמצעות מרכז 

 פסג"ה

 –אי של הבנה 
תוכנית לקידום 
הבנת הנקרא 

 ה-בכיתות ד

כרות עם תוכנית לקידום הבנת הנקרא יה
שפותחה על ידי חוקרות באוניברסיטת חיפה. 
התוכנית כוללת חומרים לתלמידים בכיתות 

 ה ומדריך מפורט למורה.-ד
ההשתלמות תעסוק באסטרטגיות הבנת 
הנקרא ובהדגמת הוראתן תוך שימוש 

 .בחומרים לתלמיד

 שעות 30
 ותמוכר

 לגמול
 אופק חדש

  מורים
 ה-ד בכיתות המלמדים

 העברית הוראת רכזותו

צוות מהחוג 
 ללקויות למידה 

 באוניברסיטת חיפה
 

הרשמה 
להשתלמות 

 610מספר 
במרכז 
פסג"ה 
 נתניה

 ארצית השתלמות
באמצעות מרכז 

 פסג"ה

 מילימנגינות

 זמר. שירי השתלמות עוסקת בחקר ה
 במהלך ההשתלמות

המורים יפתחו את הידע המקצועי שלהם  
 בין המילים והלחן.שבתחום השירה ובקשר 

 תתאפשר בניית יחידות הוראה 
 .שיועברו בכיתות

 שעות 30
 ותמוכר

 לגמול
 אופק חדש

כלל המורים המלמדים 
 בבית הספר היסודי

 אפרת עמיצורגב' 
 גב' ענת דור

להרשמה 
 בכוורת

 ינתן תההשתלמות 
" עסקת חבילהכ"

 .במסגרת הכוורת

קוראים עם 
 "שמחת הקריאה"

קריאת  עלהידע בהשתלמות נעמיק את 
על ספרים לתלמידים בבית הספר היסודי, 

מקומה ושילובה של הקריאה בהוראת השפה 
תרומתה לבניית חוסן אישי של על ו

התלמידים. נעלה שיקולים לבחירת ספרים 
ונכיר כלים לקריאה שיתופית ולפעילות 

 .בכיתה

 שעות 30
 ותמוכר

 לגמול
 אופק חדש

 

 ו-מורים בכיתות א
 ד"ר יעל שגב

 ללי מורוהגב' 
 

הרשמה 
להשתלמות 

במרכז  79
פסג"ה 
 נתיבות

 ארצית השתלמות
באמצעות מרכז 

 פסג"ה

https://pisga.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/index.asp?codeClient=2042&codeSubWeb=0
https://pisga.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/index.asp?codeClient=2042&codeSubWeb=0
https://pisga.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/index.asp?codeClient=2042&codeSubWeb=0
https://pisga.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/index.asp?codeClient=2042&codeSubWeb=0
https://pisga.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/index.asp?codeClient=2042&codeSubWeb=0
https://pisga.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/index.asp?codeClient=2042&codeSubWeb=0
https://pisga.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/index.asp?codeClient=2042&codeSubWeb=0
https://pisga.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/index.asp?codeClient=2042&codeSubWeb=0
https://pisga.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/index.asp?codeClient=2042&codeSubWeb=0
https://pisga.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/index.asp?codeClient=2042&codeSubWeb=0
https://pisga.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/index.asp?codeClient=2042&codeSubWeb=0
https://hakaveret.education.gov.il/course/index.php?categoryid=449
https://hakaveret.education.gov.il/course/index.php?categoryid=449
https://pisga.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/indexHish/lessons.asp?codeClient=2190&id=111526&swviewindex=2
https://pisga.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/indexHish/lessons.asp?codeClient=2190&id=111526&swviewindex=2
https://pisga.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/indexHish/lessons.asp?codeClient=2190&id=111526&swviewindex=2
https://pisga.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/indexHish/lessons.asp?codeClient=2190&id=111526&swviewindex=2
https://pisga.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/indexHish/lessons.asp?codeClient=2190&id=111526&swviewindex=2
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השתלמויות 
ארציות 
 מקוונות

 אודות ההשתלמות
 ונושאים עיקריים

 הערות הרשמה מנחה קהל יעד היקף

 תלמידיםקידום 
 בעברית מתקשים

ההשתלמות תעסוק בקידום תלמידים 
מתקשים כחלק מההוראה בכיתה הטרוגנית. 

נעמיק את ההבנה בתהליכים המעורבים 
ברכישת שטף קריאה והבנת הנקרא ונכיר 

את הקשיים האפשריים הניצבים בפני 
הלומדים בתחומים אלה. בנוסף, נציג 

פרקטיקות התערבות בתחום שטף הקריאה, 
 ת הנקרא.הרחבת אוצר המילים והבנ

 שעות 30
 ותמוכר

 לגמול
 אופק חדש

מורים לעברית בבית 
 הספר היסודי

 ד"ר מיקי כהן 
תדמור וד"ר מעין 

 טרוינסקי
 

הרשמה 
להשתלמות 

 118מספר 
במרכז 
פסג"ה 
 נתניה

 ארצית השתלמות
באמצעות מרכז 

 פסג"ה

תהליכי כתיבה 
בבית הספר 

 היסודי

ההשתלמות תעסוק בהתפתחות הכתיבה 
בבית הספר היסודי, ותתמקד בהיבטים 

 שונים של תהליכי הכתיבה  ובאופן הוראתה.
ההשתלמות מבוססת על הרצאות מצולמות 
של אנשי אקדמיה המומחים בתחום, בדגש 

 יישומי לעבודה בשדה.

 שעות 30
 ותמוכר

 לגמול
 אופק חדש

כלל המורים המלמדים 
 בבית הספר היסודי

 אילנית אברהםגב' 
 יעל פרקשגב' ו

 
ההשתלמות לא 
 תיפתח בשלב זה.

תהליכים בהבנת 
הנקרא בבית 
 הספר היסודי

ההשתלמות תעסוק במרכיבי הבנת הנקרא 
 ובדרכים לקידומה בשיעורי עברית 

 ובשיעורים המקצועיים.
ההשתלמות מבוססת על הרצאות מצולמות 
של אנשי אקדמיה מומחים בתחום, בדגש 

 יישומי לעבודה בשדה.

 שעות 30
 ותמוכר

 לגמול
 אופק חדש

מורים המלמדים 
עברית או מקצועות 

 ו-רבי מלל בכיתות ב

 אילנית אברהםגב' 
 יעל פרקשוגב' 

מכסת 
המשתלמים 

 התמלאה.
אפשר להירשם 

לרשימת 
המתנה 

בהשתלמות 
 510מספר 

 ארצית השתלמות
באמצעות מרכז 

 פסג"ה

הוראת הלשון 
בבית הספר 

 היסודי

ההשתלמות תעסוק בידע על ענפי הלשון, 
בהתפתחות שפה מהגיל הרך ועד לבגרות, 
בעקרונות פדגוגיים ובפרקטיקות בהוראת 

 הלשון העברית בבית הספר היסודי.
צולמות מהרצאות  ההשתלמות מבוססת על

, וכן על של אנשי אקדמיה המומחים בתחום
 רעיונות יישומיים לעבודה בכיתות.

 שעות 30
 ותמוכר

 לגמול
 אופק חדש

מורים המלמדים 
עברית בבית הספר 

 היסודי

ד"ר מעין תדמור 
 טרוינסקי

הרשמה 
להשתלמות 

מרכז ב 114
פסג"ה 
 נתניה

 ארצית השתלמות
באמצעות מרכז 

 פסג"ה

https://pisga.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/index.asp?codeClient=2042&codeSubWeb=0
https://pisga.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/index.asp?codeClient=2042&codeSubWeb=0
https://pisga.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/index.asp?codeClient=2042&codeSubWeb=0
https://pisga.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/index.asp?codeClient=2042&codeSubWeb=0
https://pisga.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/index.asp?codeClient=2042&codeSubWeb=0
https://pisga.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/index.asp?codeClient=2042&codeSubWeb=0
https://pisga.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/index.asp?codeClient=2042&codeSubWeb=0
https://pisga.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/index.asp?codeClient=2042&codeSubWeb=0
https://pisga.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/index.asp?codeClient=2042&codeSubWeb=0
https://pisga.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/index.asp?codeClient=2042&codeSubWeb=0
https://pisga.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/index.asp?codeClient=2042&codeSubWeb=0
https://pisga.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/index.asp?codeClient=2042&codeSubWeb=0
https://pisga.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/index.asp?codeClient=2042&codeSubWeb=0
https://pisga.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/index.asp?codeClient=2042&codeSubWeb=0
https://pisga.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/index.asp?codeClient=2042&codeSubWeb=0
https://pisga.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/index.asp?codeClient=2042&codeSubWeb=0
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השתלמויות 
ארציות 
 מקוונות

 אודות ההשתלמות
 ונושאים עיקריים

 הערות הרשמה מנחה קהל יעד היקף

אוריינות  קידום
 בסביבה דיגיטלית

ההשתלמות עוסקת בהבנת הנקרא בסביבה 
מתוקשבת. במהלך הלימודים המורים יכירו 

אתגרים והזדמנויות בשימוש בטקסטים 
דיגיטליים, פלטפורמת הויקיפדיה, מאפייניה 
השונים וכיצד אפשר להשתמש בה בשיעורי 
שפה, פיתוח תהליכי חשיבה גבוהים וקריאה 

 .מרוביםשל טקסטים 

 שעות 30
 ותמוכר

 לגמול
 אופק חדש

ו -מורים בכיתות ג
המלמדים עברית או 

מקצועות רבי מלל כגון 
 תנ"ך ומדעים

ד"ר לירון פרימור 
 גרינפילד

 

להרשמה 
 בכוורת

 ינתן ההשתלמות ת
" עסקת חבילהכ"

 .במסגרת הכוורת

  ותמילים בריא
 

־הוראה בין
לבת ותחומית מש

של עברית 
 ומקצועות המדעים

המשתתפים בהשתלמות יכירו את שתי 
של מדע וטכנולוגיה ושל  - כניות הלימודיםות

החינוך הלשוני ויראו כיצד אפשר לשלב בין 
המקצועות. בהשתלמות יוצגו דוגמאות 

ליישום התכנים. ההשתלמות תכלול קריאה 
 ועיון, דיון ושיח, יישום ושיתוף בהתנסות.

 שעות 30
 ותמוכר

 לגמול
 אופק חדש

  ותמקצועהרכזי 
 עברית או מדעים, 

 מדריכים 
 מורים מוביליםו

 ד"ר ריקי תמיר 
 דורית כהןוגב' 

להרשמה 
 בכוורת

  השתלמות
 תתחומי־בין

 
 ינתן ת

" עסקת חבילהכ"
 .במסגרת הכוורת

הערכה פנימית 
 –בעברית 

 תהליכים וכלים

 ההשתלמות תעסוק בכלים 
 להערכה פנימית בחינוך הלשוני 

  – הערכה־למידה־הוראהובתהליכי 
 הידוק הקשר בין ההערכה להוראה. 

 

 שעות 30
 ותמוכר

 לגמול
 אופק חדש

 , רכזיו הערכהמורים
ובעלי תפקידים 
 בהוראת עברית 
 יבבית הספר היסוד

 

 תמר משלי גב' 
 אילנית אברהםגב' ו

בשיתוף צוות 
 ראמ"ה

ההרשמה 
להשתלמות 

במרכז  107
פסג"ה 
 נתיבות

 ינתן ההשתלמות ת
" עסקת חבילהכ"

 במסגרת הכוורת

קידום השיח 
הדבור בבית 
 הספר היסודי

ההשתלמות בנויה משלושה חלקים: ניהול 
שיח כיתה איכותי, אסטרטגיות הוראה לניהול 

טיפוח כישורי דיבור בפני קהל. ודיון בכיתה 
 ההשתלמות תלווה בהתנסות מעשית בכיתה.

 שעות 30
 ותמוכר

 לגמול
 אופק חדש

 
 מורים לעברית 

ולכל תחומי הדעת 
 בבית הספר היסודי

 

 רהםגב' אילנית אב
להרשמה 

 בכוורת

 ינתן ההשתלמות ת
" עסקת חבילהכ"

 במסגרת הכוורת
לא ההשתלמות 

 .יפתח בשלב זהת

  ניצני אוריינות 
 

טיפוח האוריינות 
 בגן הילדים

מטרת ההשתלמות לפתח ידע מקצועי ולזמן 
דיון בין העוסקים בתחום החינוך הלשוני 

  –בבית הספר היסודי 
 במחקר, במכללות ובשדה.

המפגשים יעסקו בהיבטים שונים של טיפוח 
האוריינות בגן ויהיו מבוססים על הרצאות 

 מומחים מקוונות ומפגשים סינכרוניים.

 שעות 30
 ותמוכר

 לגמול
 אופק חדש

צוותי פיקוח והדרכה 
בכירה בגני הילדים; 
גננות בכירות, מורי 

מורים במכללות 
 ובהשתלמויות

ד"ר אסתי בן 
 , ללי מור, גב' מנחם

גב' רינת אלפיה ו
 יסודי(־קדםמה)

 
ההשתלמות לא 
 תיפתח בשלב זה.

https://hakaveret.education.gov.il/course/index.php?categoryid=449
https://hakaveret.education.gov.il/course/index.php?categoryid=449
https://hakaveret.education.gov.il/course/index.php?categoryid=449
https://hakaveret.education.gov.il/course/index.php?categoryid=449
https://pisga.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/indexHish/lessons.asp?codeClient=2190&id=112925&swviewindex=2
https://pisga.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/indexHish/lessons.asp?codeClient=2190&id=112925&swviewindex=2
https://pisga.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/indexHish/lessons.asp?codeClient=2190&id=112925&swviewindex=2
https://pisga.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/indexHish/lessons.asp?codeClient=2190&id=112925&swviewindex=2
https://pisga.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/indexHish/lessons.asp?codeClient=2190&id=112925&swviewindex=2
https://hakaveret.education.gov.il/course/index.php?categoryid=449
https://hakaveret.education.gov.il/course/index.php?categoryid=449
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 בניית מערכת אישית –"כוורת" למורי בית הספר היסודי 
במסגרת זו  שעות. 30המזכה בגמול של  למידהיחד יכולות להתחבר ליחידת ששעות  9או  6 , 3בכוורת מבחר מעניין ומגוון של יחידות הוראה ללמידה עצמית בדרך חדשנית וידידותית. היחידות הן בהיקף של 

 וכן לתחומי דעת אחרים ולפדגוגיה של היסודי.  ,את העבריתלהור בנושאים הקשורים ,בהתאם לצרכיוהמורה ליצור לעצמו מסלול למידה ייחודי  יכול

 מענה לאורך התהליך.   ונותניםלמורים בבחירת מסלולי הלמידה שלהם  שמסייעיםהלמידה בכוורת מלווה על ידי מנטורים 

 כל יחידות ההוראה בכוורת נבנו בהנחיה ובליווי של המפמ"רים בתחומי הדעת השונים.

 "עסקת חבילה". ותבאמצעות מנחה ונקרא ותאלה נלמד יותהשתלמושעות.  30בהיקף של  ותשלמיות השתלמובמסגרת ה"כוורת" כמו כן, השנה יינתנו 

 כאןללמידה בכוורת הרשמה 

 

  

https://hishtalmutcet.wixsite.com/kaveret
https://hishtalmutcet.wixsite.com/kaveret
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 יחידות ללימוד עצמי בחינוך לשוני בבית הספר היסודי –מיקרוקרדיטציה 
 מודל מיקרוקרדיטציה מתמקד באתגרים חינוכיים נפוצים, ומציע מגוון כשירויות שנותנות מענה לאתגרים אלו. 

 אותה תכירו לעומק ותתנסו בה בשטח. ש מסוימתבפרקטיקת הוראה  תמתמקד יחידהכל 

 שעות המוכרות לצורך צבירת גמול השתלמות.  10כל יחידת מיקרוקרדיטציה מקנה 

 שעות, יש לבחור שלוש יחידות בעברית או בתחומי דעת אחרים.   30ל של כדי  לצבור גמו

 למורים בבית הספר היסודי. ותכל היחידות מיועד

 

 אודות המיקרוקרדיטציה ונושאים עיקריים שם

 שיח כיתה מקדם למידה
תתבקשו להתנסות בניהול שיח איכותי בכיתה ובקבוצה קטנה, בדגש על משוב לדברי  וז ביחידה

 .ביחידההתלמידים תוך כדי שימוש בכלים ובפרקטיקות שנלמדו 

   __ החסר" "השלם

 הקלוז הדידקטי בכיתה
 .תתבקשו להשתמש בכלי "קלוז" להוראה בשיעורי עברית וקידום הבנת הנקרא וז ביחידה

 קסט לימודיללמוד לקרוא ט
תתבקשו להתנסות בתיווך בין התלמידים לטקסט במהלך פעילות של הפקת משמעות  וז ביחידה

 .מטקסטים על ידי התייחסות למבנה, לשון ודרך היצג הטקסט

 "למידה בשניים"

 חברותא בכיתה
 תתנסו בהנחיית למידה בחברותא, דרך הוראת יצירה ספרותית. וז ביחידה

 

  המיקרוקרדיטציה ליחידותלהרשמה 

  

https://campus.gov.il/course/?termid=186
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 למידת עמיתים מקוונת
 .דל". הגמול מבוסס על השתתפות פעילה ועל תיאור יישום במהלך הלמידהלמידה מקוונת בעלת אופי קהילתי. הלמידה מתבצעת  במרחב ה"מּו

 

למידת 
 העמיתים

 הרשמה מנחה קהל יעד היקף ונושאים עיקריים אודות המסגרת

הוראת עברית 
בכיתה הטרוגנית 
משולבת תלמידים 
 ממשפחות עולים

המשתתפים יעמיקו את הידע התאורטי והפרקטי על 
אודות מאפיינים לשוניים, תרבותיים וחברתיים של 

 מם.יתלמידים שעברית אינה שפת א
עבודתה של הלמידה תתבסס על חקר מקרים ותלווה את 

 ועדת מומחים המגבשת מדיניות בנושא זה.

 שעות 30
 לגמול ותמוכר

 אופק חדש

מורים בבית הספר 
היסודי המשלבים 

בכיתותיהם תלמידים 
 ממשפחות עולים

 ד"ר דפנה שחר
 תמר משליוהגב' 

ההשתלמות 
לא תיפתח 
 בשלב זה.

 

 

 


