השתלמויות בחינוך לשוני -עברית לבתי הספר היסודיים
תכנון שנת הלימודים תש"פ פנים אל פנים בפסגות
השתלמויות מחוזית

תתקיים במחוזות

העמקה והרחבה של
השימוש בכלי
הערכה לכיתות
א-ב

מרכז

•
•

חיפה

•
•

אודות ההשתלמות
ונושאים עיקריים
הרצף הקיים בין כלי הערכה לכיתות א' (10
המשימות) לכלי הערכה של כיתות ב'.
ניתוח פרופילים של קוראים בעקבות
השימוש בכלי.
בניית תוכניות עבודה מותאמות לתלמידים.
מענה להטרוגניות בתהליכי ביסוס הקריאה
וטיפוח הכתיבה

היקף

קהל יעד

 30שעות

מורי החינוך
הלשוני
בכיתות א-ב

דרום
תל אביב
ירושלים

א' תחילה סביבות
למידה וארגן הוראה
בראשית הקריאה
בית הספר מכין את
עצמו לקליטת
תלמידי כיתות א'

דרום

•
•
•

תל אביב
צפון

פסג"ה כפר סבא  -שירי שניאור
פסג"ה רחובות – רות מדינה
פסג"ה ראשון לציון – מודולה של  10שעות
פסג"ה אריאל – רחל סימן-טוב
פסג"ה ראש העין – מודולה  12שעות – רחל סימן-
טוב
פסג"ה חיפה – רויטל אשל
פסג"ה חדרה – רויטל אשל
פסג"ה קריית מוצקין
פסג"ה קריית גת
פסג"ה אשדוד
פסג"ה הרצליה
פסג"ה מעלה אדומים
פסג"ה מודיעין
מקוון פסגה בנימין חמ"ד  -זהבה פלד יעל שער
מקוון פסגה קרית ארבע חמ"ד  -זהבה פלד יעל שער
אוקי לוי ( 3פסגות)

צפון
חיפה

מנחה

הסביבה הלימודית – התאמה לגיל ,למטרות
ההוראה/למידה ולגיל התלמידים.
ארגון הזמן – התאמה לגיל ,למטרות
ההוראה/למידה ולגיל התלמידים.
תהליכי רכישת השפה הכתובה בכיתה א'.

 30שעות

מורי כיתות א'

פסג"ה חיפה
פסג"ה חדרה
פסג"ה קריית מוצקין
פסג"ה אילת
פסג"ה נתיבות
פסג"ה פתח תקווה
פסג"ה נתניה
פסג"ה חולון
אוקי לוי (2פסגות)

השתלמויות מחוזית

אודות ההשתלמות
ונושאים עיקריים

תתקיים במחוזות

היקף

קהל יעד

מנח"י

העמקה בתהליכי
הבנת הנקרא
בכיתות ג-ד

חיפה

פסג"ה ירושלים

•

הכרת יחידות ההוראה והרחבת ההבנה של
המודל אותו הן יכולות להוות להוראה
התבוננות מעמיקה בספרי הלימוד לצורך
העמקת תהליכי הוראת הבנת הנקרא
שימוש בהרצאות מצולמות (אתר מפמ"ר)
בנושאי הבנת הנקרא

מנח"י

•

חיפה

•
•

התמודדות עם טקסטים מתחומי דעת שונים
(ספרי לימוד)
קידום הבנת הנקרא במגוון עולמות שיח
מעבר לחטיבת הביניים

•
•
צפון

חינוך לשוני בתחומי
דעת שונים ובסוגות
שונות למורי כיתות
ה -ו

צפון

תל אביב

מנחה

 30שעות

מורי החינוך
הלשוני
בכיתות ג-ד

פסג"ה קריית מוצקין

עידית אזולאי
איריס גילעד

פסג"ה ירושלים  -לימור עסיס
 30שעות

מורי החינוך
הלשוני
בכיתות ה-ו

פסג"ה קריית מוצקין (שתי מסגרות)
פסג"ה חדרה (שתי מסגרות)
פסג"ה חיפה
איריס גילעד
ליאת אלקובי
נורית פישביין
קהילות לומדות  /הוראה דיפרנציאלית – איילת
כהן

השתלמויות מחוזית
ממדיניות ליישום
הובלת החינוך
הלשוני בבתי הספר
היסודיים
רכזות החינוך
הלשוני

תתקיים במחוזות
מנח"י

אודות ההשתלמות
ונושאים עיקריים
•
•

מרכז

•

העמקה בתהליכי הבנת הנקרא (בשילוב
הרצאות מוקלטות מאתר מפמ"ר)
העמקה בתהליכי הכתיבה (בשילוב הרצאות
מוקלטות מאתר מפמ"ר)
העמקה בתהליכי השיח הדבור

היקף

קהל יעד

 30שעות

רכזות החינוך
הלשוני

מנחה
לימור עסיס
חמ"ד – אורית רוזנמן
פסג"ה רחובות – נילי שושנה
פסג"ה ראשון לציון – לאה שקלים
פסג"ה ראש העין ממלכתי – סיגי שם טוב
פסג"ה ראש העין חמ"ד – שרה ברוך
פסג"ה כפר סבא – אביטל לב

דרום

פסג"ה אשקלון
פסג"ה קריית גת
פסג"ה באר שבע
פסג"ה אשדוד

תל אביב

פסג"ה פתח תקווה – ממלכתי
פסג"ה פתח תקווה – חמ"ד
פסג"ה הרצליה
פסג"ה תל אביב
פסג"ה נתניה
פסג"ה חולון
פסג"ה בת ים

ירושלים

פסג"ה מודיעין  -רחלי עטיה

חיפה

פסג"ה חיפה
פסג"ה קריית מוצקין

צפון

שרון גלעד

השתלמויות מחוזית

תתקיים במחוזות

ממדיניות ליישום
הובלת החינוך
הלשוני בבתי הספר
היסודיים
מדריכות החינוך
הלשוני

מנח"י

•

מרכז

•
•

דרום

אודות ההשתלמות
ונושאים עיקריים
העמקת הידע בתחום הדעת באמצעות
מאמרים ,הרצאות מוקלטות וחקרי מקרה
כישורי הדרכה
יישום מדיניות

היקף

קהל יעד

 30שעות

מדריכות
החינוך הלשוני
ורכזות
מובילות

תל אביב

ירושלים
צפון
חיפה
קידום תהליכי
כתיבה
למורות ג-ו

דרום

•
•

היכרות עם כלי הערכה בתחום הכתיבה
ניתוח פרופילים של כותבים בעקבות
השימוש בכלי הערכה.
העמקה בתהליכי כתיבה (בשילוב הרצאות
מוקלטות מאתר מפמ"ר)

 30שעות

מורים בכיתות
ג -ו

חיפה
חינוך לשוני בתחומי
דעת שונים ובסוגות
שונות למורים כיתות
ג -ו

לימור עסיס
חמ"ד – אורית רוזנמן
ממלכתי  -לימור לויט
חמ"ד – חברת פלג
 30שעות שולי גולן
 30שעות ממ"ד מירב אפריאט
 30שעות רכישת הקריאה (מומחה בתחום)
לממלכתי ולממ"ד
מיכל אורצארד – כ 10 -שעות לכלל המדריכות
בחינוך הלשוני
מיכל אורצארד – כ 20 -מפגשים עירוניים כולל
הפיקוח
פסג"ה מודיעין – רחלי עטיה
פסג"ה בנימין – נטע כהן
שרון גלעד
אילנה מסט

•

מרכז

מנחה

אילת – מודולה של  10שעות
נתיבות
אשקלון

פסג"ה חיפה
•
•

הכרת יחידות ההוראה והרחבת ההבנה של
המודל אותו הן יכולות להוות להוראה
התבוננות מעמיקה בספרי הלימוד לצורך
העמקת תהליכי הוראת הבנת הנקרא

 30שעות

מורים לחינוך
לשוני בכיתות
ג -ו

פסג"ה ראשון לציון -לאה שקלים
פסג"ה רחובות – חגית יונה שושן
פסג"ה כפר סבא – אביטל לב
פסג"ה ראש העין – סיגי שם טוב
פסג"ה רחובות – יעל שער (למורי ד-ו)

השתלמויות מחוזית

תתקיים במחוזות
דרום

•
•
•

אודות ההשתלמות
ונושאים עיקריים
שימוש בהרצאות מצולמות (אתר מפמ"ר)
בנושאי הבנת הנקרא
קידום הבנת הנקרא במגוון עולמות שיח
מעבר לחטיבת הביניים

היקף

קהל יעד

פסג"ה באר שבע
פסג"ה אילת  -מודולה של  10שעות
פסג"ה אשקלון
פסג"ה אשדוד
פסג"ה קריית גת
פסג"ה נתיבות
פסג"ה מעלה אדומים
פסג"ה מודיעין
פסג"ה בית-שמש
פסג"ה ירושלים – אורית רוזנמן (למורי ב-ד)

ירושלים
מנח"י
צפון
תהליכים בהבנת
הנקרא בבית הספר
היסודי
לכיתות ב-ו

מנח"י

קידום השיח הדבור
בבית הספר היסודי
לכיתות א-ו

מנח"י

השתלמות
בית ספרית
בחינוך לשוני
בבתי ספר שבהן
תדריך מדריכה
ותיקה

מחוז תל אביב

•
•
•

הכרת מרכיבי הבנת הנקרא .
הכרת דרכים לקידומה בשיעורי עברית
ובשיעורים המקצועיים.
שימוש בהרצאות מצולמות של אנשי
אקדמיה מומחים בתחום ,בדגש יישומי
לעבודה בשדה.

היכרות עם שלושה ערוצי השיח הדבור ::ניהול
שיח כיתה איכותי ,אסטרטגיות הוראה לניהול
דיון בכיתה ,טיפוח כישורי דיבור בפני קהל.
ההשתלמות תלווה בהתנסות מעשית בכיתה.
פיתוח יחידות הוראה בית ספריות לפי הדגם
הבא:
• בניית שיעורים לדוגמה הכוללים למידת
עמיתים –  20שעות
• בחירה בשיעור של מיני קרדיטציה – 10
שעות

מנחה

פסג"ה בית שאן -אפרת עמיצור
פסג"ה צפת -אפרת עמיצור
פסג"ה ירושלים – אילנית אברהם ויעל פרקש

 30שעות

מורים לעברית
ולכל תחומי
הדעת בבית
הספר היסודי

 30שעות

מורים לעברית
ולכל תחומי
הדעת בבית
הספר היסודי

פסג"ה ירושלים – אילנית אברהם ויעל פרקש

30

כלל מורות
החינוך הלשוני
בבית הספר

מדריכות ותיקות במחוז תל אביב

קוראים ביחד

ההשתלמות תעסוק בקריאת ספרים ,ותלווה את
המשתלמים בתהליך קריאה משותף של ספרות
יפה ,למבוגרים ולילדים.

 30שעות
מוכר לגמול
אופק חדש

מורים שאוהבים לקרוא ולשוחח על
ספרים

פרופ' אילנה אלקד
להמן

