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 חינוך לשוני תשע"ח–עבריתב השתלמויות ארציות

הידע המקצועי בענפים השונים של הוראת העברית, מעבר להיכרות  הקורסים המוצעים כאן מיועדים למורים או למנחים המעוניינים להעמיק את 
 אשר מוצעים לכם בפסגות. ,השונותכלי ההערכה לשכבות הגיל עם חומרי הלמידה ו עם תכניות ההוראה,עם תכנית הלימודים,  הבסיסית עם

 סינכרוניים, יישום בפועל ושיתוף הדדי.-הקורסים מתוקשבים וכוללים הרצאות מומחים, קריאה, דיונים סינכרוניים וא
 יותר מבין הקורסים הללו.להנכם מוזמנים להירשם לאחד או 

 
 דליה הלוי
 יסודי וביסודי-מפמ"ר עברית בקדם

 
 

 שם ההשתלמות
 אודות הקורס

 ונושאים עיקריים
 הרשמה מנחה קהל יעד

הוראת ספרות בבית 
 הספר היסודי

יבססו ויעמיקו את הידע המקצועי לגבי  בהשתלמותהמשתתפים 
הוראת ספרות לתלמידים צעירים, ידונו בדרכים להוראת ספרות 

בבית הספר היסודי ויבחנו את התאמתן של יצירות לשכבות הגיל 
תזמן חיבור בין ידע אקדמי לידע מעשי ותציע  ההשתלמותהשונות. 

 למשתתפים מרחב של חשיבה, לימוד ועיון.
 

מורים המלמדים עברית 
 בבית הספר היסודי

 סיגל חסון
 קישור להרשמה

 

מאחורי הקלעים 
השקופים של 

 יקיפדיההוו

 והנושאים המרכזיים: ההשתלמותמטרות 
 גבי תהליכי קריאה בסביבה מתוקשבתהרחבת ידע של מורים ל• 
 ויקיפדיה בפרט, ועם  היכרות עם ויקימדיה וערכיה בכלל• 

 במסגרת שיעורי העבריתוההזדמנות שהיא מציעה 
 רכישת כלים המסייעים בפיתוח קריאה ביקורתית • 

ו -מורים בכיתות ג
המלמדים עברית או 

רבי מלל כגון מקצועות 
 תנ"ך ומדעים

 סיגל חסון
 קישור להרשמה

 

http://morim.lnet.org.il/?course=%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%AA-%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99-2
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_morim/%D7%9E%D7%90%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%A7%D7%9C%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94-%D7%AA%D7%94%D7%9C/
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 רי המידע השיתופיים של ויקימדיה()גם במאג

 הנגשת ויקיפדיה ותכניה למורה ככלי פדגוגי ואמצעי למידה, • 
 הוראה והערכה

 

תהליכי כתיבה בבית 
 הספר היסודי

עסוק בהתפתחות הכתיבה בבית הספר היסודי ההשתלמות ת
 ובחשיבותה ללמידה.

מקד בהיבטים שונים של תהליכי הכתיבה  ובאופן ההשתלמות תת
 הוראתה.

על ההרצאות מצולמות של אנשי אקדמיה  תמבוסס ההשתלמות
 המומחים בתחום, בדגש יישומי לעבודה בשדה.

 

לכלל המורים המלמדים 
 בבית הספר היסודי

 אילנית אברהם
 ויעל פרקש

יפתח ת שתלמותהה
 אחרי החגים,
  יישלחקישור להרשמה 
 בהמשך.

כדי להבטיח את 
מקומכם, תוכלו 

להירשם בשלב ראשון 
 בקישור הזה

תהליכים בהבנת הנקרא 
 בבית הספר היסודי

ובדרכים לקידומה  עסוק במרכיבי הבנת הנקראההשתלמות ת
  ובשיעורים המקצועיים. עברית  בשיעורי

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

 

 מורים המלמדים עברית
 או מקצועות רבי מלל

 'ו-ג'בכיתות 

 אילנית אברהם
 ויעל פרקש

 קישור להרשמה

הוראה בכיתה הטרוגנית 
משולבת תלמידים 
 ממשפחות עולים

 

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

קשיים צפויים של  יזהו המשתלמיםת אמם. שעברית אינה שפ
בדרכי הוראה בכיתה הטרוגנית שבה משולבים   וידונואלה תלמידים 

 תלמידים ממשפחות עולים.
 

מורים בבית הספר 
היסודי המשלבים 

בכיתותיהם תלמידים 
 ממשפחות עולים

 ד"ר מיכל מישר
 קישור להרשמה
 -ההרשמה תתחיל ב

19.9.17 

תחומית -ביןהוראה 
המקצועות  משלבת של 

תרבות יהודית עברית ו
 ישראלית

 

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

תכניות הלימודים של  את שתייכירו  בהשתלמותהמשתתפים 
כיצד אפשר  ויראותרבות יהודית ישראלית ושל החינוך הלשוני 

 לשלב בין המקצועות.
 דוגמות ליישום התכנים. בהשתלמות יוצגו

כלול הרצאות מומחים, קריאה ועיון, דיון ושיח, יישום ההשתלמות ת
 ושיתוף בהתנסות.

 

 ומדריכים  מורים
לעברית, מורים 

ומדריכים לתרבות 
 יהודית ישראלית

ד"ר אסתי בן 
 מנחם

פתח תי ההשתלמות
 אחרי החגים,
  יישלחקישור להרשמה 
 בהמשך.

כדי להבטיח את 
מקומכם, תוכלו 

להירשם בשלב ראשון 
 הזהבקישור 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSci0hsyXuJDLlhG7t1V9ej8UYOZyd9ZNbyzzDBTZWi89L10oQ/viewform?usp=sf_link
http://pisga-rehovot.org/webPro/index.asp?codeclient=2062
http://pisga-rehovot.org/webPro/index.asp?codeclient=2062
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeresxR6kXAeH-OeQLtoe3BNz_ILlYKFxAyPsCHp4dpNKqpeg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeresxR6kXAeH-OeQLtoe3BNz_ILlYKFxAyPsCHp4dpNKqpeg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeresxR6kXAeH-OeQLtoe3BNz_ILlYKFxAyPsCHp4dpNKqpeg/viewform?usp=sf_link
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קידום השיח הדבור 
 -בבית הספר היסודי 

 למורים

משלושה חלקים: ניהול שיח כיתה איכותי,  הבנוי ההשתלמות
אסטרטגיות הוראה לניהול דיון בכיתה, טיפוח כישורי דיבור בפני 

לווה בהתנסות מעשית אינטנסיבית בכיתה ההשתלמות תקהל. 
שימוש בחומרים שהמשתלמים ה מלמד המשתלם, ויעשה בשבה 

 יביאו מן הכיתה.
 

מורים לעברית ולכל 
תחומי הדעת בבית 

 הספר היסודי
 קישור  להרשמה אורית רוזנמן

קידום השיח הדבור 
 - בבית הספר היסודי 

 למנחים

משלושה חלקים: ניהול שיח כיתה איכותי,  הבנוי ההשתלמות
אסטרטגיות הוראה לניהול דיון בכיתה, טיפוח כישורי דיבור בפני 

לווה בכישורי הנחייה, בהתנסות מעשית ההשתלמות תקהל. 
שימוש בחומרים  האינטנסיבית של העברת הידע אל מורים ויעשה ב

 שהמשתלמים יביאו מן ההנחיה שלהם בשטח.
 

, רכזים לעברית םמדריכי
ספריים, מורים -בית

מובילים ומדריכים של 
תחומי הדעת ומדריכי 

 מפמ"רים

 אורית רוזנמן
 קישור להרשמה

 

כלים מקצועיים לרכז 
בבית הספר  עברית

 היסודי

הקורס מיועד לרכזי המקצוע עברית בבית הספר היסודי. הקורס 
יעסוק בהרחבת הידע בתחום ויושם בו דגש על שיתוף הדדי ועל 

עמיתים תוך הישענות על ניסיון המשתתפים בקורס, לצד למידת 
 מתן כלים ניהוליים מעשיים להובלת צוות.

 

רכזים ומורים מובילים 
בבתי הספר  לעברית 

 היסודיים
 

 סיגל חסון

ההרשמה לקורס  
בתיאום עם המדריכה 

 המחוזית

 קישור להרשמה

הוראת הלשון בבית 
 הספר היסודי

בהובלה מקצועית של פרופ' דורית רביד מאוניברסיטת  השתלמות
לפתח ידע מקצועי ולזמן דיון בין  ההשתלמותאביב. מטרת -תל

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

הוראת הלשון בבית הספר המפגשים יעסקו בהיבטים שונים של 
 היסודי:

 ידע על הלשון והבלשנות מנקודת המבט של העברית ▪
 ידע על רכישת עברית כשפת אם ואוריינות ▪
חשיבה מחודשת על העקרונות להוראת לשון בבית הספר  ▪

 היסודי
 יישומים דידקטיים על סמך הנלמד ▪
כישורי הנחייה, פיתוח יוזמה   -שעות )בחירה(  60 -הרחבה ל ▪

 ת הספרתהליכים בבי והובלת
לדרגות הגבוהות של אופק חדש )מה שהיה  תמוכר ההשתלמות ▪

 (9-7בעבר 

מורי מורים, מדריכים 
מחוזיים ובעלי תפקידים 

מרכזיים בשדה 
ובאקדמיה בתחום 

הוראת העברית בבית 
 הספר היסודי

 

 ד"ר דולי לוי

קישור להרשמה ל – 
 30 שעות

 
 60קישור להרשמה 

שעות, כולל כישורי 
הדרכה וכולל הכרה 
לדרגות הגבוהות של 

 אופק חדש
 

http://morim.lnet.org.il/?course=%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%97-%D7%94%D7%93%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99
http://morim.lnet.org.il/?course=%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%97-%D7%94%D7%93%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%A9%D7%9C%D7%91-%D7%91
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_morim/%D7%9E%D7%AA%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%9C%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A2/
https://www.easyform.co.il/?formId=3dcefbac-c181-e711-8433-e4115bd2894e
https://www.easyform.co.il/?formId=3dcefbac-c181-e711-8433-e4115bd2894e
https://www.easyform.co.il/?formId=eb7da6a8-987b-e711-8433-e4115bd2894e
https://www.easyform.co.il/?formId=eb7da6a8-987b-e711-8433-e4115bd2894e
https://www.easyform.co.il/?formId=eb7da6a8-987b-e711-8433-e4115bd2894e
https://www.easyform.co.il/?formId=eb7da6a8-987b-e711-8433-e4115bd2894e
https://www.easyform.co.il/?formId=eb7da6a8-987b-e711-8433-e4115bd2894e
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ערכה לשם הוראה ה
 –ולמידה בעברית 
 תהליכים וכלים

ל אודות תהליכי את הידע התאורטי והפרקטי ע המשתלמים יעמיקו
 במהלך ההשתלמות למידה בשיעורי עברית.-הערכה לשם הוראה

ולקידום של כישורי כלים ומתודות להערכה  יבחנו ויישמו, הם ילמדו
 השפה.

מורים ובעלי תפקידים 
בהוראת עברית בבית 

 הספר היסודי
 ענת רויטר

תתקיים ,ההשתלמות
במחצית השנייה של 

 השנה
קישור להרשמה יישלח  

 בהמשך.
את  כדי להבטיח

מקומכם, תוכלו להירשם 
 בשלב ראשון

 בקישור הזה

 

 

 לשוניחינוך  –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

 קישור ההרשמה לכל הקורסונים

 

 וןאודות הקורס הקורסון שם
 מנחה ונושאים עיקריים

 מפגש עם יצירה ספרותית בכיתה
קורס זה תתבקשו להתנסות בהוראה של יצירת ספרות בדרך המעודדת הנאה, חוויה ב

 .אסתטית ורגשית ובחינה של משמעויות אישיות וחברתיות העולות ממנה
 סיגל חסון

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSnD-PapMEFQspbYwH97XPdzreFwd9H-yKOtPhaU9U3EwXyA/viewform?usp=sf_link
https://hishtalmutcet.wixsite.com/microcredentials
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 מקדם למידה שיח כיתה
בדגש על משוב  ,בניהול שיח איכותי בכיתה ובקבוצה קטנהקורס זה תתבקשו להתנסות ב

 .פרקטיקות שנלמדו בקורסבלדברי התלמידים תוך כדי שימוש בכלים ו
 אילנית אברהם
 ואורית רוזנמן

 -  __ החסר" "השלם

 בכיתה הקלוז הדידקטי
 רויטרענת  .קורס זה תתבקשו להשתמש בכלי "קלוז" להוראה בשיעורי עברית וקידום הבנת הנקראב

 ללמוד לקרוא טקסט לימודי
קורס זה תתבקשו להתנסות בתיווך בין התלמידים לטקסט במהלך פעילות של הפקת ב

 .טקמשמעות מטקסטים על ידי התייחסות למבנה, לשון ודרך היצג הטקס
 ד"ר ריקי תמיר

 למידה בשניים""

 חברותא בכיתה
 מנחם-ד"ר אסתי בן יצירה ספרותית.קורס זה תתנסו בהנחיית למידה בחברותא, דרך הוראת ב

 וד"ר לימור קולן

 


