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 טחינוך לשוני תשע"–עבריתבמניפת פתרונות ללמידה ארצית 

הידע המקצועי בענפים השונים של הוראת העברית, מעבר  המוצעים כאן מיועדים למורים או למנחים המעוניינים להעמיק את פתרונות הלמידה 

 אשר מוצעים לכם בפסגות. ,כלי ההערכה לשכבות הגיל השונותעם חומרי הלמידה ו עם תכניות ההוראה,עם תכנית הלימודים,  להיכרות הבסיסית עם

 סינכרוניים, יישום בפועל ושיתוף הדדי.-הקורסים מתוקשבים וכוללים הרצאות מומחים, קריאה, דיונים סינכרוניים וא

 

 בברכה, 

 
 דליה הלוי
 יסודי וביסודי-מפמ"ר עברית בקדם

 

 

 

 

 

 

 

השתלמויות 

ארציות 

 מקוונות

לימודים 

מתקדמים 

 לתואר שני

 קורסונים קהילות מורים
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 השתלמויות ארציות מקוונות 

 

השתלמויות 
 ארציות מקוונות

 השתלמות אודות ה
 ונושאים עיקריים

 
 היקף

 מנחה קהל יעד
קישור 

 להרשמה

תהליכי כתיבה בבית 
 הספר היסודי

ית עסוק בהתפתחות הכתיבה בבההשתלמות ת
מקד בהיבטים שונים של תהליכי , ותתהספר היסודי

  הכתיבה  ובאופן הוראתה.
על ההרצאות מצולמות של  תמבוסס ההשתלמות

אנשי אקדמיה המומחים בתחום, בדגש יישומי 
 לעבודה בשדה.

 

 שעות 30
 מוכר לגמול
 אופק חדש

לכלל המורים המלמדים 
 בבית הספר היסודי

 אילנית אברהם
 ויעל פרקש

 להרשמה

תהליכים בהבנת 
הנקרא בבית הספר 

 היסודי

ההשתלמות תעסוק במרכיבי הבנת הנקרא ובדרכים 
  ובשיעורים המקצועיים. עברית  לקידומה בשיעורי

על ההרצאות מצולמות של  תמבוססההשתלמות 
אנשי אקדמיה מומחים בתחום, בדגש יישומי 

 לעבודה בשדה.
 

 שעות 30
 מוכר לגמול
 אופק חדש

או  מורים המלמדים עברית
בכיתות  מקצועות רבי מלל

 'ו-ב'

 אילנית אברהם
 ויעל פרקש

 להרשמה

הוראת ספרות בבית 
 הספר היסודי

המשתתפים יבססו ויעמיקו את הידע המקצועי לגבי 
הוראת ספרות לתלמידים צעירים, ויבחנו את 
התאמתן של יצירות לשכבות הגיל השונות. 

תזמן חיבור בין ידע אקדמי לידע מעשי  ההשתלמות
 ותציע למשתתפים מרחב של חשיבה, לימוד ועיון.

 

 
 

 שעות 30
 מוכר לגמול
 אופק חדש

המלמדים עברית מורים 
 בבית הספר היסודי

  סיגל חסוןד"ר 

הוראת הלשון בבית 
 הספר היסודי

 שלב א

ההשתלמות תעסוק בידע על ענפי הלשון, עקרונות 
הבלשנות השימושית, התפתחות שפה מהגיל הרך 

ועד לבגרות, עקרונות פדגוגיים ופרקטיקות בהוראת 
הלשון העברית בבית הספר היסודי. ההשתלמות 

מבוססת על הרצאות מומחים ועל יישום הידע 
 בשדה המעשי. 

 שעות 30
 מוכר לגמול
 אופק חדש

מורים המלמדים עברית 
 בבית הספר היסודי

  ד"ר דולי לוי

הוראת הלשון בבית 
 הספר היסודי

 שלב ב

 
 שעות 30

 מוכר לגמול

מורים המלמדים עברית 
 בבית הספר היסודי

  ד"ר דולי לוי

https://pisga.ariel.muni.il/?page_id=4744
https://pisga.ariel.muni.il/?page_id=4744
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השתלמויות 
 ארציות מקוונות

 השתלמות אודות ה
 ונושאים עיקריים

 
 היקף

 מנחה קהל יעד
קישור 

 להרשמה

 אופק חדש

מאחורי הקלעים 
השקופים של 

 יקיפדיההוו

תהליכי קריאה בסביבה עוסקת בההשתלמות 
ועם  ויקימדיה בכללותוך היכרות עם ה מתוקשבת

ות שהיא מציעה ויהזדמנוחשיפה ל ויקיפדיה בפרט
  במסגרת שיעורי העברית

המסייעים במהלך הלמידה המורים ירכשו כלים 
בפיתוח קריאה ביקורתית )גם במאגרי המידע 

   השיתופיים של ויקימדיה(
 

 
 

 שעות 30
 גמוללמוכר 

 אופק חדש

המלמדים ו -מורים בכיתות ג
עברית או מקצועות רבי מלל 

 כגון תנ"ך ומדעים
  סיגל חסוןד"ר 

הוראה בכיתה 
הטרוגנית משולבת 
תלמידים ממשפחות 

 עולים
 

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

וחברתיים של תלמידים שעברית אינה שפת אמם. 
אלה תלמידים אופייניים לקשיים  המשתלמים יזהו

בדרכי הוראה בכיתה הטרוגנית שבה  וידונו 
 משולבים תלמידים ממשפחות עולים.

 

 שעות 30
 מוכר לגמול
 אופק חדש

ספר היסודי מורים בבית ה
המשלבים בכיתותיהם 

 תלמידים ממשפחות עולים
  ד"ר מיכל מישר

כשתרבות ועברית "
שילוב  –נפגשות" 

הוראת המקצועות 
תרבות יהודית 

ישראלית ועברית 
 ביסודי

ישראלית ועברית תרומה -למקצועות תרבות יהודית
 הדדית המאפשרת הוראתם במשולב.

תכניות  המשתתפים בהשתלמות יכירו את שתי
 כיצד אפשר לשלב בין המקצועות.ויבחנו הלימודים 

 ות ליישום התכנים.אדוגמ בהשתלמות יוצגו
כלול הרצאות מומחים, קריאה ועיון, ההשתלמות ת

 דיון ושיח, יישום ושיתוף בהתנסות.
 

 שעות 30
 מוכר לגמול
 אופק חדש

לעברית,  ומדריכים  מורים
ומדריכים לתרבות מורים 

 ישראליתיהודית 
  ד"ר אסתי בן מנחם

מילים בריאות: 
הוראת מדעים בראי 

 השפה

תכניות  המשתתפים בהשתלמות יכירו את שתי
 מדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי הלימודים של 

כיצד אפשר לשלב בין  ויראוושל החינוך הלשוני 
ות ליישום אדוגמ בהשתלמות יוצגו המקצועות.

כלול קריאה ועיון, דיון ושיח, ההשתלמות ת התכנים.

 שעות 30
 מוכר לגמול
 אופק חדש

רכזי מקצוע עברית או 
מדעים, מדריכים; מורים 

 מובילים

ד"ר ריקי תמיר 
 )עברית(

וגב' דורית כהן 
 )מדעים(
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השתלמויות 
 ארציות מקוונות

 השתלמות אודות ה
 ונושאים עיקריים

 
 היקף

 מנחה קהל יעד
קישור 

 להרשמה

 יישום ושיתוף בהתנסות

תהליכי הל"ל 
 )הערכה לשם למידה(

בחינוך הלשוני 
 בבית הספר היסודי

ההשתלמות תעסוק בכלים להערכה פנימית בחינוך 
הידוק הקשר בין ההערכה  –הלשוני ובתהליכי הל"ה 

 להוראה. בשיתוף צוות הראמ"ה.
 

 שעות 30
 מוכר לגמול
 אופק חדש

מורים ובעלי תפקידים 
בהוראת עברית בבית 

 הספר היסודי;
 רכזי הערכה בית ספריים

  ענת רויטר

פדגוגיה חדשנית 
 העבריתבהוראת 

השתלמות זו נועדה לצייד את המורים בידע מקצועי 
–למידה–המשלב יכולת להפעיל תהליכי הוראה

הערכה איכותיים יחד עם יכולת לתכנן פעילויות 
תוך שימוש בפדגוגיה חדשנית המשלבת  ,לימודיות

 אינטרנט.וכלים מתוקשבים 
 

 שעות 30
 מוכר לגמול
 אופק חדש

מורים לעברית בבית הספר 
היסודי המעוניינים להעמיק 

את השימוש בפדגוגיה 
 חדשנית בשיעורים.

  ד"ר סיגל חסון

קידום השיח הדבור 
בבית הספר היסודי 

 למורים -

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

ההשתלמות בכיתה, טיפוח כישורי דיבור בפני קהל. 
 .בכיתהלווה בהתנסות מעשית ת
 

 שעות 30
 מוכר לגמול
 אופק חדש

מורים לעברית ולכל תחומי 
 הדעת בבית הספר היסודי

  אורית רוזנמן

קידום השיח הדבור 
 בבית הספר היסודי 

 למנחים -

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

ההשתלמות בכיתה, טיפוח כישורי דיבור בפני קהל. 
 .בהתנסות מעשיתו ה בכישורי הנחייהלוות
 

 שעות 30
 מוכר לגמול
 אופק חדש

רכזים , לעברית םמדריכי
ספריים, מורים מובילים -בית

ומדריכים של תחומי הדעת 
 ומדריכי מפמ"רים

  אורית רוזנמן

כלים מקצועיים 
בבית  לרכז עברית

 הספר היסודי

לרכזי עברית בבית הספר  תמיועדהשתלמות ה
יושם דגש על שיתוף הדדי תוך בהשתלמות היסודי. 

הישענות על ניסיון המשתתפים לצד מתן כלים 
 ניהוליים מעשיים להובלת צוות.

 שעות 30
 מוכר לגמול
 אופק חדש

רכזים ומורים מובילים 
בבתי הספר  לעברית 

 היסודיים
 

  סיגל חסוןד"ר 
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השתלמויות 
 ארציות מקוונות

 השתלמות אודות ה
 ונושאים עיקריים

 
 היקף

 מנחה קהל יעד
קישור 

 להרשמה

מפגשים של עיון  
דרכים  –ודיון 

להוראת עברית  
 בכיתה ההטרוגנית

 
לפתח ידע מקצועי ולזמן דיון בין  ההשתלמותמטרת 

העוסקים בתחום החינוך הלשוני בבית הספר היסודי 
המפגשים יעסקו  במחקר, במכללות ובשדה. –

ה בכיתה ויהיו מבוססים הוראהבהיבטים שונים של 
על הרצאות מומחים מקוונות סביב פרקטיקות של 

 הוראת העברית בכיתה הטרוגנית.
 
 
 

 שעות 30
 מוכר לגמול
 אופק חדש

צוות פיקוח והדרכה בכירה 
 בתחום הוראת העברית

מורי  בבית הספר היסודי: 
, מדריכים במכללות מורים

מחוזיים ובעלי תפקידים 
 .מרכזיים בשדה ובאקדמיה

  ד"ר דולי לוי

מפגשים של עיון 
טיפוח  –ודיון 

האוריינות בגן 
 הילדים

לפתח ידע מקצועי ולזמן דיון בין  ההשתלמותמטרת 
העוסקים בתחום החינוך הלשוני בבית הספר היסודי 

 במחקר, במכללות ובשדה. –
טיפוח המפגשים יעסקו בהיבטים שונים של 

האוריינות בגן ויהיו מבוססים על הרצאות מומחים 
 מקוונות ומפגשים סינכרוניים. 

 

 שעות 30
 מוכר לגמול
 אופק חדש

רכה בכירה צוותי פיקוח והד
בגני הילדים; גננות בכירות, 

מורי מורים במכללות 
 ובהשתלמויות

 ד"ר דולי לוי
 ד"ר מירב תורג'מן
 ד"ר אסתי בן מנחם

 

 

 

 

 

 

 



 
 משרד החינוך

אגף שפות - המזכירות הפדגוגית  
יסודי וביסודי-הפיקוח על הוראת העברית בקדם  

 

 חינוך לשוני בבית הספר היסודי   -קורסונים של עברית

 שעות )מיקרוקרדיטציה(. 10כל קורסון מזכה בגמול על 

 בעברית או בתחומי דעת אחרים. מוצעים באתר,הה מבין הקורסונים שעות, יש לבחור שלוש 30לצבור גמול של  כדי 

 בבית הספר היסודי כל הקורסונים מיועדים למורים

 הרשמה לכל הקורסוניםלקישור 

 קישור להרשמה מנחה ונושאים עיקרייםון אודות הקורס הקורסון שם

 מפגש עם יצירה ספרותית בכיתה

קורס זה תתבקשו להתנסות בהוראה של יצירת ספרות בדרך המעודדת ב

אסתטית ורגשית ובחינה של משמעויות אישיות וחברתיות הנאה, חוויה 

 .העולות ממנה

 להרשמה סיגל חסוןד"ר 

 מקדם למידה שיח כיתה

 ,ול שיח איכותי בכיתה ובקבוצה קטנהקורס זה תתבקשו להתנסות בניהב

פרקטיקות שנלמדו בבדגש על משוב לדברי התלמידים תוך כדי שימוש בכלים ו

 .בקורס

 אילנית אברהם
 

 להרשמה

 -  __ החסר" "השלם

 בכיתה הקלוז הדידקטי

קורס זה תתבקשו להשתמש בכלי "קלוז" להוראה בשיעורי עברית וקידום ב

 .הבנת הנקרא
 להרשמה ענת רויטר

 ללמוד לקרוא טקסט לימודי

קורס זה תתבקשו להתנסות בתיווך בין התלמידים לטקסט במהלך פעילות ב

של הפקת משמעות מטקסטים על ידי התייחסות למבנה, לשון ודרך היצג 

 .טקהטקס

 להרשמה ד"ר ריקי תמיר

 למידה בשניים""

 חברותא בכיתה
 להרשמה אסתי בן מנחםד"ר  קורס זה תתנסו בהנחיית למידה בחברותא, דרך הוראת יצירה ספרותית.ב

 

https://hishtalmutcet.wixsite.com/microcredentials
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9-%D7%A2%D7%9D-%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%D7%A9%D7%99%D7%97-%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%9D-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%A1%D7%A8-%D7%94%D7%A7%D7%9C%D7%95%D7%96-%D7%94%D7%93%D7%99%D7%93%D7%A7%D7%98%D7%99-%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%D7%9C%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%90-%D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%98-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%91%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%90-%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94/
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 )הפתיחה מותנית בכמות הנרשמים(קהילות מורים 

 -ריאה""מקוונים לק
קהילה מקצועית 

 וירטואלית

הקהילה עוסקת בטיפוח אהבת הקריאה. 
הלמידה הדדית, בעלת אופי קהילתי, 
מבוססת על התנסות מעשית ונושאים שיעלו 

 המשתלמים.

 
 שעות  60/30

)ובכללן התנסות 
 בכיתות הלימוד(

מורים לעברית בבית 
הספר היסודי המעוניינים 

לפתח אצל התלמידים 
 אהבת קריאה 

 ד"ר יעל שגב 
 ללי מור 

 -)יועצת אקדמית 
פרופ' אילנה 
 אלקד להמן(

 
 להרשמה

קהילות מקצועיות 
למורים המלמדים 

 בכיתות א'

הקהילה מהווה במה להרחבת הידע המקצועי 
ולדיון בסוגיות הקשורות לתהליכי הקניית 

קריאה וכתיבה והיבטים חברתיים ורגשיים 
הקשורים למעבר מהגן לבית הספר. הלמידה 

 הדדית, בעלת אופי קהילתי.

 שעות  60/30
)ובכללן התנסות 
 בכיתות הלימוד(

 מוכר לגמול 
 אופק חדש 

מורים המלמדים בכיתות 
 ב-א'

 ללי מור
 )אזור אילת(

 
 ד"ר לימור קולן 
 )אזור מודיעין(

 

 קהילות נוספות יתפרסמו בהמשך

 

 מלגות( ו )אפשרות להחזר שכ"ל לתואר שנילימודים 

משך  הדגשים 

 הלימודים 

 המוסד החינוכי אוכלוסיית היעד 

 (כולל פרקטיקום) התמחות בקריאה ואוריינות

 התכנית באתרפרטים והרשמה 

 

   שנתיים

 

 

עובדי הוראה עם ותק 

 שנים  3של 

 

הפקולטה לחינוך,  ,אוניברסיטת חיפה
 החוג ללקויות למידה

 

לימוד של קורסים רלוונטיים להוראת  פשרתהתכנית מא

 עברית בבית הספר היסודי

 פרטים והרשמה 

בהתאם לתנאי הקבלה    שנתיים

 של המוסד האקדמי

הפקולטה , אביב-אוניברסיטת תל
 ,לחינוך

 לשוני-התכנית לחינוך רב

 תרבותית-חינוך לשוני בחברה רב

  התכנית באתר פרטים והרשמה

בהתאם לתנאי הקבלה  שנתיים

 של המוסד האקדמי 

 לחינוך, תל אביב מכללת לוינסקי

https://pisga.lms.education.gov.il/course/view.php?id=63886
http://www.edu.haifa.ac.il/index.php/he/studies-at-department-of-learning-disabilities/ma-in-the-department-of-learning-disabilities/ma-with-specialization-in-reading-and-literacy
https://www.levinsky.ac.il/program/%D7%AA%D7%95%D7%90%D7%A8-%D7%A9%D7%A0%D7%99-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%91%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%A8%D7%91-%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA/
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 שתלמויות בפסגות ה

 נושאים

 

 מערך הזדמנויות להתפתחות מקצועית קהל היעד היקף

עובדי הוראה  - משתנה  על פי המתווים שפורסמו, בהלימה לצרכי עובדי ההוראה 

 חדשים;

לפי עובדי הוראה  -

 ;שכבות גיל

 ;רכזות שפה

 ;מדריכות שפה -

 הערות

*מערך ההשתלמויות נבנה בפסג"ות ומותאם לצרכים 

 וליעדים שהוגדרו בכל מחוז.

*ניתן לשלב בהשתלמויות השונות חומרי הדרכה 

והרצאות לפיתוח מקצועי מתוך מאגר ההרצאות 

 המצולמות המצויות באתר מפמ"ר 

 


