
 אגף קליטת תלמידים עולים

 שנה"ל תשע"ט -פיתוח מקצועי 

האגף מקיים השתלמויות ייעודיות למורים המלמדים והמקדמים קליטתם של תלמידים עולים 

 בהיבטים הלימודיים, החברתיים, התרבותיים והרגשיים.

 שעות מוכרות לגמול.  30כל ההשתלמויות במסגרת 

 השנהתוכניות ההשתלמויות המתקיימות להלן 

 

 עברית כשפה שנייה –עולים הוראה לתלמידים  .1
 

 קהל יעד: 

 .מורים המלמדים תלמידים עולים

 ותאריכי המפגשים: תוכנית הלימודיםלהלן 

 נושא השיעור תאריך   
סה"כ 

 שעות

 1 
20/12/2018 

 פסג"ה רמת גן

עקרונות להוראת עברית כשפה שנייה והוראה באולפן 

 רמתי-הרב
5 

 3 ישום דרכי הוראה באמצעות חומרי למידה ייעודייםי 03/01/2019 2 

 3 פעילויות ``מחוץ לקופסה`` 17/01/2019 3 

 3 השיח הדבור, עקרונות ודרכי הוראה 31/01/2019 4 

 3 קריאה בקול ומשמעותה 14/02/2019 5 

 6 
28/02/2019 

 פסג"ה רמת גן
 5 הלכה למעשה -מבדקי מדף 

 3 מטלות כתיבה 14/03/2019 7 

 3 מסקנות ותוצאות -בעקבות מבדקי מדף  04/04/2019 8 

 2 מטלת סכום 11/04/2019 9 

 

 :מטרות מרכזיות

 שפה שנייהכ דיון בסוגיות של הוראה לתלמידים עולים הדוברים עברית  

  של שפת הלימודים במקצועות הלימודלשיפור והבנה הכרת עקרונות ההוראה  

 דרכי עבודה מומלצות לקבוצה הקטנ 

 דרכי למידה:

 ,גן-פסג"ה רמתהלמידה בהשתלמות כוללת שני מפגשי "פנים אל פנים" שיתקיימו במרכז 

 סינכרוניים.-בעה מפגשים מקוונים אועוד ש



  ההשתלמות מותאמת לתפיסות עדכניות בפיתוח המקצועי למורים:

 

ת מערכבהקורס נמצא הלמידה המקוונת דורשת אחריות אישית ועמידה בלוחות זמנים. 

  בעלת מאפיינים של לומד עצמאי.בהשתלמות הינה  הלימודיתה"מודל" והפעילות 

 

של מאמרים  בכל מפגש תתפרסם משימה שתכלול מספר שלבי עבודה הכוללים קריאה

בהשתלמות  ויישום עם קבוצת תלמידים בשטח.חומרי הוראה חשיפה ל, וחומרים שונים

 עמיתים והעלאת חומרים ב"פורום הקורס".  תתקיים למידה עיונית ומעשית כאחד תוך שיתוף

המאפיינות  "21-אופן הלמידה המוצע למורים בקורס מאפשר התנסות ב"מיומנויות המאה ה

 בתי ספר מתקדמים:

 

ממטלות  80%שעות, זכאות תינתן למשתלמים שישלימו  30בהיקף של ההשתלמות 

 ההשתלמות ויגישו את מטלת הסיכום.

אביב חיונית ונועדה לבסס את -שיתקיימו בתל פנים אל פנים ההשתתפות במפגשי הלמידה

 הלמידה המקוונת ולאפשר שיח פדגוגי עם מדריכים פדגוגיים מומחים. 



 

 בסיכון הנמצאים עולים תלמידיםהעצמה אישית של ל כנית עוגןת  .2
  לנשירה

 
 קהל יעד: 

 בתוכנית עוגן.מורים המלמדים תלמידים עולים 
 

 ותאריכי המפגשים: תוכנית הלימודיםלהלן 

 

 תאריך
 נושא השיעור תאריך

 1 

28/11/2018  

)או באר  פסגה ת"א

 שבע(

 מאפייני נשירה סמויה והיבטים ארגוניים של התכנית

פתיחת אתר  – מפגש "פנים אל פנים" –

 מטלה התנסותההשתלמות ובו 

4 

 שעות

 2 07/01/2019 

בתאריך זה  - הקשר בין מסוגלות למוטיבציה

באתר   2מטלה מספר עילות תיפתח לפ

 ההשתלמות.

3 

 3 21/01/2019 
 בתאריך זה תיפתח לפעילות - קבוצת השווים

 3מטלה מספר 
4 

 4 04/02/2019 
בתאריך זה תיפתח לפעילות  - סיפור של ניכור

 4מטלה מספר 
3 

 5 

20/02/2019 

)או באר  פסגה ת"א

 שבע(

מפגש "פנים אל  - התמודדות עם התנהגויות סיכון

 , באתר5ומטלת משוב מספר  נים",פ
5 

 6 04/03/2019 
בתאריך זה תיפתח לפעילות  - זהות ושייכות

 6מטלה מספר 
3 

 7 18/03/2019 
מטלה בתאריך זה תיפתח לפעילות  - זיהוי חוזקות

 7מספר 
3 

 8 08/04/2019 
בתאריך זה תיפתח לפעילות  - גיבוש תמונת עתיד

 8מטלה מספר 
3 

 9 06/05/2019 
מטלת בתאריך זה תתפרסם  - `פרויקט גמר```

 ההשתלמות להגשה לקבלת ציון סיום
3 

 

 :מטרות מרכזיות

  הנמצאים בסיכון לנשירה סמויה או גלויהעולים דיון בסוגיות של הוראה לתלמידים 

 הבנת תהליכי מעבר תרבותי והשפעתו על למידה והשתלבות 

 הכרת תוכנית עוגן ועיון מעמיק בשלבי התוכנית 

 רכי עבודה מומלצות לקבוצה הקטנה ולמפגש פרטניד 

 דרכי למידה:



אביב, -הלמידה בהשתלמות כוללת שני מפגשי "פנים אל פנים" שיתקיימו במרכז פסג"ה תל
 סינכרוניים.-ועוד שבעה מפגשים מקוונים א

 ההשתלמות מותאמת לתפיסות עדכניות בפיתוח המקצועי למורים: 

 

מערכת בת אישית ועמידה בלוחות זמנים. הקורס נמצא הלמידה המקוונת דורשת אחריו

 ה"מודל" והפעילות הלימודית בהשתלמות הינה בעלת מאפיינים של לומד עצמאי. 

 

בכל מפגש תתפרסם משימה שתכלול מספר שלבי עבודה הכוללים קריאה של מאמרים 

מות בהשתלויישום עם קבוצת תלמידים בשטח. חומרי הוראה וחומרים שונים, חשיפה ל

 תתקיים למידה עיונית ומעשית כאחד תוך שיתוף עמיתים והעלאת חומרים ב"פורום הקורס". 

המאפיינות  "21-אופן הלמידה המוצע למורים בקורס מאפשר התנסות ב"מיומנויות המאה ה

 בתי ספר מתקדמים:

 

ממטלות  80%שעות, זכאות תינתן למשתלמים שישלימו  30ההשתלמות בהיקף של 

 ויגישו את מטלת הסיכום.ההשתלמות 



אביב או בבאר שבע, חיונית -שיתקיימו בתל פנים אל פניםההשתתפות במפגשי הלמידה 

 ונועדה לבסס את הלמידה המקוונת ולאפשר שיח פדגוגי עם מדריכים פדגוגיים מומחים. 

 

 שילוב לימודי ותכניות שע"ל ומשעולים .3
 

 קהל יעד: 

 בתכניות שע"ל ומשעולים.מורים המלמדים תלמידים עולים 

 ותאריכי המפגשים: תוכנית הלימודיםלהלן 

 נושא השיעור תאריך  
סה"כ 

 שעות

 1 
26/11/2018 

 פסגה ת"א

  – שיפור שפה אקדמית בקרב תלמידים עולים

 פתיחת אתר ההשתלמות ובו  – מפגש "פנים אל פנים"

 מטלה התנסות

4 

 2 12/12/2018 
בתאריך זה תיפתח  – עקרונות להרחבת אוצר מילים

 באתר ההשתלמות.  2מטלה מספר לפעילות 
3 

 3 09/01/2019 
 – פעילויות מחוץ לקופסה, פיתוח מוטיבציה ללמידה

 3מטלה מספר  תיפתח לפעילותבתאריך זה 
3 

 4 30/01/2019 
בתאריך זה  – יחידות הוראה לדוגמה, מבנה ותוכן

 4מטלה מספר תיפתח לפעילות 
3 

 5 13/02/2019 
בתאריך זה תיפתח  – בניית יחידות הוראה יישומיות

 5מטלה מספר לפעילות 
3 

 6 27/02/2019 
בתאריך זה  – חומרי הוראה ותהליכים רפלקטיביים

 6מטלה מספר תיפתח לפעילות 
3 

 7 13/03/2019 
מטלה בתאריך זה תיפתח לפעילות  – מטלות כתיבה

 7מספר 
3 

 8 
25/03/2019 

 פסגה ת"א

אקדמית והישגים לימודיים של דוברי שיפור שפה 

מטלת משוב  מפגש "פנים אל פנים", – שפה שנייה

 8מספר 

5 

 9 10/04/2019 
ההשתלמות להגשה  מטלת סיום  - יומן רפלקטיבי

 לקבלת ציון
3 

 

 :מטרות מרכזיות

 שפה שנייהכ דיון בסוגיות של הוראה לתלמידים עולים הדוברים עברית  

 ם במקצועות הלימודשיפור והבנה של שפת הלימודיהכרת עקרונות ההוראה ל  

 דרכי עבודה מומלצות לקבוצה הקטנה 

 דרכי למידה:



 אביב,-שיתקיימו במרכז פסג"ה תל הלמידה בהשתלמות כוללת שני מפגשי פנים אל פנים

 סינכרוניים.-ועוד שבעה מפגשים מקוונים א

 : ההשתלמות מותאמת לתפיסות עדכניות בפיתוח המקצועי למורים

 

הלמידה המקוונת דורשת אחריות אישית ועמידה בלוחות זמנים. הקורס נמצא על מערכת 

 ה"מודל" והפעילות הלימודית בהשתלמות הינה בעלת מאפיינים של לומד עצמאי. 

 

בכל מפגש תתפרסם משימה שתכלול מספר שלבי עבודה הכוללים קריאה של מאמרים 

בהשתלמות ישום עם קבוצת תלמידים בשטח. ויחומרי הוראה וחומרים שונים, חשיפה ל

 תתקיים למידה עיונית ומעשית כאחד תוך שיתוף עמיתים והעלאת חומרים ב"פורום הקורס". 

המאפיינות  "21-אופן הלמידה המוצע למורים בקורס מאפשר התנסות ב"מיומנויות המאה ה

 בתי ספר מתקדמים:

 

ממטלות  80%למים שישלימו שעות, זכאות תינתן למשת 30ההשתלמות בהיקף של 

 ההשתלמות ויגישו את מטלת הסיכום.



אביב חיונית ונועדה לבסס את הלמידה -ההשתתפות במפגשי הלמידה פנ"פ שיתקיימו בתל

 המקוונת ולאפשר שיח פדגוגי עם מדריכים פדגוגיים מומחים. 

 

 רכישת עברית כשפה שנייה ומבדקי מדף .4
 

 

 קהל יעד: 

 ולים בשלב האולפני.מורים המלמדים תלמידים ע

 

 :מטרות מרכזיות

 ות של הוראה ורכישה של שפה שנייהדיון בסוגי  

 חומרי הוראה ודרכי הוראה באולפן הכרת 

 רמתי-עקרונות ההוראה באולפן הרב הכרת 

  תם  בהערכת יכולת ההשתלבות בכיתה"מבדקי מדף" ומהוהבנת 

 ים המקווניםטבי במבדקערכה של תלמידים עולים ושימוש מידרכי החשיפה ל 

 

 דרכי למידה:

 אביב,-שיתקיימו במרכז פסג"ה תללמידה בהשתלמות כוללת שני מפגשי פנים אל פנים ה

 סינכרוניים.-ועוד שבעה מפגשים מקוונים א

 ההשתלמות מותאמת לתפיסות עדכניות בפיתוח המקצועי למורים: 

 



מערכת בס נמצא הלמידה המקוונת דורשת אחריות אישית ועמידה בלוחות זמנים. הקור

 ה"מודל" והפעילות הלימודית בהשתלמות הינה בעלת מאפיינים של לומד עצמאי. 

 

בכל מפגש תתפרסם משימה שתכלול מספר שלבי עבודה הכוללים קריאה של מאמרים 

בהשתלמות ויישום עם קבוצת תלמידים בשטח. חומרי הוראה וחומרים שונים, חשיפה ל

 חד תוך שיתוף עמיתים והעלאת חומרים ב"פורום הקורס". תתקיים למידה עיונית ומעשית כא

המאפיינות  "21-אופן הלמידה המוצע למורים בקורס מאפשר התנסות ב"מיומנויות המאה ה

 בתי ספר מתקדמים:

 

ממטלות  80%שעות, זכאות תינתן למשתלמים שישלימו  30ההשתלמות בהיקף של 

 ההשתלמות ויגישו את מטלת הסיכום.

אביב חיונית ונועדה לבסס את -שיתקיימו בתל פנים אל פניםמפגשי הלמידה ההשתתפות ב

 הלמידה המקוונת ולאפשר שיח פדגוגי עם מדריכים פדגוגיים מומחים. 

 תאריכי המפגשים:תוכנית הלימודים ולהלן 

 נושא השיעור וסוג המפגש תאריך  
סה"כ 
 שעות

 4 האולפן הרב רמתי פסגה ת"אפנ"פ ב 06/11/2018 1 

 3 עקרונות להוראת עברית כשפה שנייה מקוון 20/11/2018 2 

 3 פעילויות מחוץ לקופסה מקוון 18/12/2018 3 

 3 השיח הדבור, עקרונות ודרכי הוראה מקוון 01/01/2019 4 

 3 קריאה בקול ומשמעותה מקוון 15/01/2019 5 

 3 יההוראת הבנת הנקרא לתלמידים רוכשי שפה שני מקוון 29/01/2019 6 

 3 מטלות כתיבה מקוון 12/02/2019 7 

 5 לקראת מבדקי מדף פסגה ת"אפנ"פ ב 11/03/2019 8 

 3 יומן רפלקטיבי מקוון 26/03/2019 9 

 


