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 רג"ב )ראש גדול בהוראה(בתכנית ג' -בשנתון ב' ולראשי המכללות, למרכזים ולסטודנטים 

 , תשע"זת האםוהכשרה להוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכית 

 

מורים שיבינו  :מורים מיוחדיםל זקוקיםבכיתות ההטרוגניות והמצטיינים התלמידים המחוננים 

אותם, שלא יוותרו להם על מאמץ ושיהיו מוכנים לצאת  לענייןשלהם, שידעו  המיוחדאת הקול 

  של למידה. ומאתגרלמסע ארוך יחד עמם 

למידה,  אהבתאם אתם אוהבים אתגרים חינוכיים ואינטלקטואליים, מזדהים עם סקרנות ו

אינכם חוששים ממפגש עם תלמידים בעלי יכולות קוגניטיביות גבוהות ויוצאות דופן, אתם 

 יכולים להיות המורים האלה.

האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים במשרד החינוך ָחַבר לתכנית המצוינים: רג"ב, ויחד פתחו 

להכיר , שעות 60ס של בקורם כעבורכם הזדמנות להרחיב את עולמכם הפדגוגי על ידי הכשרת

ולתת להם מענה ייחודי  בכיתות הטרוגניות ולזהות את התלמידים המחוננים והמצטיינים

  .בבית הספר הרגילבכיתותיהם, 

הבסיסי יספק לכם את הידע  ,הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתות האםבנושא:  הקורס

 :יםבנושא

  ומצטייניםתלמידים ותלמידות מחוננים מאפייניהם של 

 פדגוגיות המתאימות להוראת תלמידים מחוננים 

 המלווים אותםאנשי החינוך עם רות עם סביבות הלמידה של המחוננים והמצטיינים, ויכה . 

 

תונפק על ידי . התעודה בוגר הקורס: המחונן בכיתתומי שיעמוד בדרישות הקורס יזכה לתעודת 

גרי הקורס יקבלו פטור מן השנה הראשונה מתוך בנוסף, בו ומצטיינים. לתלמידים מחוננים האגף

תכנית בת בלימודי ההתמקצעות בהוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים באוניברסיטאות,  ,שתיים

הסמכה רשמית להוראה במסגרות הייחודיות להוראת תלמידים מחוננים. כך שעות המעניקה  240

מחוננים ובמסלולי כיתות המחוננים השל הוראה במרכזי נוסף  ייפתח בפניהם אופק מקצועי 

  הפזורים ברחבי הארץ.

 ., בתיאום עם רכז רג"ב בכל מכללהנקודות זכות 2אקרדיטציה של ניתן גם לקבל על הקורס  

 

 

 



 

  בישראל.ומצטיינים ים בקורס הם אנשי המקצוע המובילים בתחום החינוך למחוננים צהמר

)מרכזת רג"ב וישקרמן  ח, ד"ר ורד יפל)האגף למחוננים ומצטיינים( ד"ר יעל צורן מרכזות הקורס:

בהוראה  תחומי-משלבות ידע רבה)מרכזת רג"ב מכללת וינגייט( ומיקי אופיר מכללת קיי( 

 ומומחיות וניסיון בתחומי המחוננות וההצטיינות.

שבהם במוסדות בימים משתנים לאורך שנת הלימודים תשע"ז, , יתקיים פגישות 10הקורס בן 

 , כמפורט בהמשך., במקומות שונים בארץ)בתי ספר ומרכזי מחוננים( לומדים מחוננים

    קורסהנחיות ההרשמה ל

 ג' בלבד.-הקורס מיועד לשנתונים ב' ו 

  לגב' חנה  פורוםל תםמכלל מכללות יעבירו את רשימת הסטודנטים, נציגי רג"ב במרכזי

בטופס אשר  6.11.16, '  חשווןה, ראשוןלא יאוחר מיום  ארציתפלדמן מזכירת רג"ב 

כל סטודנט )שם, תעודת זהות,  פרטי את  המבוקשת תכלולהרשימה יישלח אליהם. 

 ( .טלפוןדוא"ל, 

 לשם כך על הסטודנטים התקשורת בפורום נעשית על ידי אתר המודל של מכון מופ"ת .

 לפתוח חשבון, החל מחודש אוקטובר, באתר המודל של מכון מופ"ת, בכתובת: 

http://online.mofet.macam.ac.il/  יש לעשות זאת בנוסף לחשבון  שלהם במודל  .

ההנחיות לרישום לאתר הקורס המכללתי או אם פתחו חשבון במודל בשנים שעברו. 

 יינתנו במהלך המפגש הראשון.

  ד"ר ורד יפלח וישקרמןלבכל שאלה ניתן לפנות   veredy@post.bgu.ac.il   

  . m@013.net-ophir מיקי אופירלו

 : תאריכי המפגשים

  מיקום יום  תאריך מפגש

 מעו"ף באר שבע א' ז"חשון תשע  ט"י , 20.11.16

 מעו"ף באר שבע 'ג כסלו תשע"ז כ'  , 20.12.16

 מכללת וינגייט 'ד ' טבת תשע"זו, 4.1.17

 אופ"ק ירושליםבי"ס  ה' טבת תשע"ז  א"כ, 19.1.17 

 בי"ס ליאו באק חיפה ה' י"ג שבט תשע"ז,  9.2.17 

 הכפר הירוק 'א ' אדר תשע"זז ,5.3.17

 בי"ס ליאו באק חיפה א' כ"ח אדר תשע"ז ,26.3.17

 מרכז ישי כפר סבא ו' כ"ה ניסן תשע"ז , 21.4.17

 הכפר הירוק ב' י"ב אייר תשע"ז , 8.5.17

 מופתמכון או מכללת וינגייט   ד' , כ"ח אייר תשע"ז24.5.17 
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