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

משרד החינוך
מינהל עובדי הוראה
האגף לפיתוח מקצועי

מניפת פתרונות ללמידה מחוזית וארצית בעברית–חינוך לשוני תש"ף
פתרונות הלמידה המוצעים כאן כוללים את כל אפשרויות הלמידה בתחום החינוך הלשוני למורי בתי הספר היסודיים.
מניפת ההשתלמויות כוללת את ההיצע בכל פסגה בהתאם לצרכים המקומיים ,ואלה נקבעו על ידי מערך הפיתוח המקצועי בכל מחוז ,באחריות מדריכה
מחוזית בחינוך הממלכתי ובחמ"ד .מערך ההשתלמויות במרכזי הפס"גה נבנה בסיוע ובהכוונה של גילה קרול ,הממונה על מיומנויות היסוד באגף לחינוך
יסודי ושל יעל נדלר ,המפקחת על החינוך הלשוני בחמ"ד.
הקורסים הארציים המפורטים בהמשך מיועדים למורים או למנחים המעוניינים להעמיק את הידע המקצועי בענפים השונים של הוראת העברית ,מעבר
להיצע הקיים במרכזי הפסג"ה .הקורסים מתוקשבים וכוללים הרצאות מומחים ,קריאה ,דיונים סינכרוניים וא-סינכרוניים ,יישום בפועל ושיתוף הדדי.
חדש :בתש"ף נפתחות בחינוך הלשוני קהילות מובילים אשר מטרתה להכשיר מורים להיות מובילי קהילות בשנים הבאות.
חדש :לראשונה מוצעות יחידות דיסציפלינריות לשילוב בהשתלמות בית ספרית במודל גמישות פדגוגית ,בהנחיה של מדריכה בית ספרית או של רכזת.
חדש :בכמה נושאים מוצעת למידת עמיתים מקוונת בעלת אופי קהילתי אשר תאפשר דיאלוג עם מומחים.
אפשר לראות את הפירוט ולהירשם בהרשמה מוקדמת גם דרך אתר מפמ"ר.
החל מאמצע חודש אוגוסט  2019יהיה אפשר לראות את רשימת כל ההשתלמויות גם בקטלוג הקורסים הארצי.
בברכה,
הדר גפני
ממונה על התכנים והתוכניות בפיתוח המקצועי

השתלמויות ארציות
מקוונות

מיקרוקרדיטציה
יחידות ללימוד עצמי
בחינוך לשוני בבית הספר
היסודי

יחידות לימוד לשילוב
בהשתלמות בית ספרית
במודל הגמישות הפדגוגית

השתלמויות מקוונות של
החמ"ד

דליה הלוי
מפמ"ר עברית בקדם-יסודי וביסודי

1

למידת עמיתים מקוונת

מו"פ קהילות למידה
למורים בשפה העברית

השתלמויות במרכזי
פסג"ה

לימודים לתואר שני

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

משרד החינוך
מינהל עובדי הוראה
האגף לפיתוח מקצועי

השתלמויות ארציות מקוונות
השתלמויות
ארציות מקוונות

תהליכי כתיבה בבית
הספר היסודי

תהליכים בהבנת
הנקרא בבית הספר
היסודי
הוראת ספרות בבית
הספר היסודי

הוראת הלשון בבית
הספר היסודי

אודות ההשתלמות
ונושאים עיקריים
ההשתלמות תעסוק בהתפתחות הכתיבה בבית הספר
היסודי ,ותתמקד בהיבטים שונים של תהליכי הכתיבה
ובאופן הוראתה.
ההשתלמות מבוססת על ההרצאות מצולמות של אנשי
אקדמיה המומחים בתחום ,בדגש יישומי לעבודה
בשדה.
ההשתלמות תעסוק במרכיבי הבנת הנקרא ובדרכים
לקידומה בשיעורי עברית ובשיעורים המקצועיים.
ההשתלמות מבוססת על ההרצאות מצולמות של אנשי
אקדמיה מומחים בתחום ,בדגש יישומי לעבודה בשדה.
המשתתפים יבססו ויעמיקו את הידע המקצועי לגבי
הוראת ספרות לתלמידים צעירים ,ויבחנו את התאמתן
של יצירות לשכבות הגיל השונות .ההשתלמות תזמן
חיבור בין ידע אקדמי לידע מעשי ותציע למשתתפים
מרחב של חשיבה ,לימוד ועיון.

היקף

קהל יעד

מנחה

הרשמה*

 30שעות
מוכר לגמול
אופק חדש

לכלל המורים המלמדים בבית
/הספר היסודי

אילנית אברהם
ויעל פרקש

 30שעות
מוכר לגמול
אופק חדש

מורים המלמדים עברית או
מקצועות רבי מלל בכיתות ב'-
ו'

אילנית אברהם
ויעל פרקש

להרשמה

 30שעות
מוכר לגמול
אופק חדש

מורים המלמדים עברית
בבית הספר היסודי

ד"ר סיגל חסון

להרשמה

 30שעות
מוכר לגמול
אופק חדש

מורים המלמדים עברית
בבית הספר היסודי

ההשתלמות תעסוק בידע על ענפי הלשון ,בהתפתחות
שפה מהגיל הרך ועד לבגרות ,בעקרונות פדגוגיים
ובפרקטיקות בהוראת הלשון העברית בבית הספר
היסודי.
ההשתלמות מבוססת על הרצאות מומחים ועל יישום
הידע בשדה המעשי.
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אורית רוזנמן

להרשמה

להרשמה
השתלמות מס'
366

משרד החינוך
מינהל עובדי הוראה
האגף לפיתוח מקצועי

השתלמויות
ארציות מקוונות

מאחורי הקלעים
השקופים של
הוויקיפדיה

"כשתרבות ועברית
נפגשות" –
הוראה בין-תחומית
משלבת של עברית
ותרבות יהודית
ישראלית

"מילים בריאות" -
הוראה בינן-תחומית
משלבת של עברית
ומקצועות המדעים
הערכה פנימית
בעברית – תהליכים
וכלים

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

אודות ההשתלמות
ונושאים עיקריים
ההשתלמות עוסקת בתהליכי קריאה בסביבה
מתוקשבת תוך היכרות עם הוויקימדיה בכלל ועם
ויקיפדיה בפרט וחשיפה להזדמנויות שהיא מציעה
במסגרת שיעורי העברית
במהלך הלמידה המורים ירכשו כלים המסייעים בפיתוח
קריאה ביקורתית .
(ההרשמה באתר מט"ח ,במתכונת איחוד מול ייחוד)
למקצועות תרבות יהודית-ישראלית ועברית תרומה
הדדית המאפשרת הוראתם במשולב.
המשתתפים בהשתלמות יכירו את שתי תכניות
הלימודים ויבחנו כיצד אפשר לשלב בין המקצועות.
בהשתלמות יוצגו דוגמאות ליישום התכנים.
ההשתלמות תכלול הרצאות מומחים ,קריאה ועיון ,דיון
ושיח ,יישום ושיתוף בהתנסות.
(ההרשמה באתר אלנט ,במתכונת איחוד מול ייחוד)

היקף

 30שעות
מוכר לגמול
אופק חדש

 30שעות
מוכר לגמול
אופק חדש

המשתתפים בהשתלמות יכירו את שתי תכניות
הלימודים של מדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי ושל
החינוך הלשוני ויראו כיצד אפשר לשלב בין המקצועות.
בהשתלמות יוצגו דוגמאות ליישום התכנים.
ההשתלמות תכלול קריאה ועיון ,דיון ושיח ,יישום
ושיתוף בהתנסות.
(ההרשמה באתר אלנט ,במתכונת איחוד מול ייחוד)
ההשתלמות תעסוק בכלים להערכה פנימית בחינוך
הלשוני ובתהליכי הל"ה – הידוק הקשר בין ההערכה
להוראה .בשיתוף צוות הראמ"ה.
(ההרשמה באתר אלנט ,במתכונת איחוד מול ייחוד)

3

קהל יעד

מורים בכיתות ג-ו המלמדים
עברית או מקצועות רבי מלל
כגון תנ"ך ומדעים

מורים ומדריכים לעברית,
מורים ומדריכים לתרבות
יהודית ישראלית

מנחה

ד"ר סיגל חסון

ד"ר אסתי בן
מנחם

 30שעות
מוכר לגמול
אופק חדש

רכזי מקצוע עברית או
מדעים ,מדריכים; מורים
מובילים

ד"ר ריקי תמיר
דורית כהן

 30שעות
מוכר לגמול
אופק חדש

מורים ובעלי תפקידים
בהוראת עברית בבית הספר
היסודי;
רכזי הערכה בית ספריים

ענת רויטר

הרשמה*

להרשמה

להרשמה

להרשמה

להרשמה

משרד החינוך
מינהל עובדי הוראה
האגף לפיתוח מקצועי

השתלמויות
ארציות מקוונות

פדגוגיה חדשנית
בהוראת העברית

קידום השיח הדבור
בבית הספר היסודי
 -למורים

קידום השיח הדבור
בבית הספר היסודי
 -למנחים

כלים מקצועיים
לרכז עברית בבית
הספר היסודי

מפגשים של עיון
ודיון – דרכים
להוראת עברית
בכיתה ההטרוגנית

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

אודות ההשתלמות
ונושאים עיקריים
השתלמות זו נועדה לצייד את המורים בידע מקצועי
המשלב יכולת להפעיל תהליכי הוראה–למידה–הערכה
איכותיים יחד עם יכולת לתכנן פעילויות לימודיות ,תוך
שימוש בפדגוגיה חדשנית המשלבת כלים מתוקשבים
ואינטרנט.
(ההרשמה באתר אלנט ,במתכונת איחוד מול ייחוד)
ההשתלמות בנויה משלושה חלקים :ניהול שיח כיתה
איכותי ,אסטרטגיות הוראה לניהול דיון בכיתה ,טיפוח
כישורי דיבור בפני קהל .ההשתלמות תלווה בהתנסות
מעשית בכיתה.
(ההרשמה באתר אלנט ,במתכונת איחוד מול ייחוד)
ההשתלמות בנויה משלושה חלקים :ניהול שיח כיתה
איכותי ,אסטרטגיות הוראה לניהול דיון בכיתה ,טיפוח
כישורי דיבור בפני קהל .ההשתלמות תלווה בכישורי
הנחייה ובהתנסות מעשית.
(ההרשמה באתר אלנט ,במתכונת איחוד מול ייחוד)

קהל יעד

מנחה

 30שעות
מוכר לגמול
אופק חדש

מורים לעברית בבית הספר
היסודי המעוניינים להעמיק
את השימוש בפדגוגיה
חדשנית בשיעורים.

ד"ר סיגל חסון

להרשמה

 30שעות
מוכר לגמול
אופק חדש

מורים לעברית ולכל תחומי
הדעת בבית הספר היסודי

אורית רוזנמן

להרשמה

היקף

 30שעות
מוכר לגמול
אופק חדש

ההשתלמות מיועדת לרכזי עברית בבית הספר היסודי.
בהשתלמות יושם דגש על שיתוף הדדי תוך הישענות
על ניסיון המשתתפים לצד מתן כלים ניהוליים מעשיים
להובלת צוות.
(ההרשמה באתר מט"ח ,במתכונת איחוד מול ייחוד)
מטרת ההשתלמות לפתח ידע מקצועי ולזמן דיון בין
העוסקים בתחום החינוך הלשוני בבית הספר היסודי –
במחקר ,במכללות ובשדה .המפגשים יעסקו בהיבטים
שונים של ההוראה בכיתה ויהיו מבוססים על הרצאות
מומחים מקוונות סביב פרקטיקות של הוראת העברית
בכיתה הטרוגנית.
(ההרשמה באתר אלנט)

 30שעות
מוכר לגמול
אופק חדש

 30שעות
מוכר לגמול
אופק חדש
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מדריכים לעברית ,רכזים בית-
ספריים ,מורים מובילים
ומדריכים של תחומי הדעת
ומדריכי מפמ"רים

רכזים ומורים מובילים
לעברית בבתי הספר
היסודיים במגזר היהודי

מדריכים ,רכזים ומורים
מובילים בתחום הוראת
העברית בבית הספר היסודי

אורית רוזנמן

ד"ר סיגל חסון

ד"ר דולי לוי

הרשמה*

להרשמה

להרשמה

לשמירת
מקום
בהשתלמות

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

משרד החינוך
מינהל עובדי הוראה
האגף לפיתוח מקצועי

השתלמויות
ארציות מקוונות

אודות ההשתלמות
ונושאים עיקריים

היקף

מפגשים של עיון
ודיון – טיפוח
האוריינות בגן
הילדים

מטרת ההשתלמות לפתח ידע מקצועי ולזמן דיון בין
העוסקים בתחום החינוך הלשוני בבית הספר היסודי –
במחקר ,במכללות ובשדה.
המפגשים יעסקו בהיבטים שונים של טיפוח האוריינות
בגן ויהיו מבוססים על הרצאות מומחים מקוונות
ומפגשים סינכרוניים.
(ההרשמה באתר אלנט)

 30שעות
מוכר לגמול
אופק חדש

*עם פתיחת ההרשמה ,המשתלמים מתבקשים להירשם בהשתלמות עצמה .
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קהל יעד
צוותי פיקוח והדרכה בכירה
בגני הילדים; גננות בכירות,
מורי מורים במכללות
ובהשתלמויות

מנחה

ד"ר אסתי בן
מנחם
הגב' ללי מור

הרשמה*

לשמירת
מקום
בהשתלמות

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

משרד החינוך
מינהל עובדי הוראה
האגף לפיתוח מקצועי

מיקרוקרדיטציה – יחידות ללימוד עצמי בחינוך לשוני בבית הספר היסודי
מודל מיקרוקרדיטציה מתמקד באתגרים חינוכיים נפוצים ,ומציע מגוון כשירויות שנותנות מענה לאתגרים אלו .כל קורס מתמקד בפרקטיקת הוראה ספציפית
אותה תכירו לעומק ותתנסו בה בשטח .כל יחידת מיקרוקרדיטציה מקנה  10שעות המוכרות לצורך צבירת גמול השתלמות .כדי לצבור גמול של  30שעות,
יש לבחור שלוש יחידות בעברית או בתחומי דעת אחרים .כל היחידות מיועדים למורים בבית הספר היסודי.
הרשמה בקטלוג הקורסים בפורטל עובדי הוראה החל מאמצע אוגוסט

שם
מפגש עם יצירה ספרותית בכיתה
שיח כיתה מקדם למידה

אודות המיקרוקרדיטציה ונושאים עיקריים
בקורס זה תתבקשו להתנסות בהוראה של יצירת ספרות בדרך המעודדת הנאה,
חוויה אסתטית ורגשית ובחינה של משמעויות אישיות וחברתיות העולות ממנה.
בקורס זה תתבקשו להתנסות בניהול שיח איכותי בכיתה ובקבוצה קטנה ,בדגש על

"השלם __ החסר" -
הקלוז הדידקטי בכיתה

הנקרא.

"למידה בשניים"
חברותא בכיתה

ד"ר סיגל חסון
אילנית אברהם

משוב לדברי התלמידים תוך כדי שימוש בכלים ובפרקטיקות שנלמדו בקורס.
בקורס זה תתבקשו להשתמש בכלי "קלוז" להוראה בשיעורי עברית וקידום הבנת

ללמוד לקרוא טקסט לימודי

מנחה

ענת רויטר

בקורס זה תתבקשו להתנסות בתיווך בין התלמידים לטקסט במהלך פעילות של
הפקת משמעות מטקסטים על ידי התייחסות למבנה ,לשון ודרך היצג הטקסקט.
בקורס זה תתנסו בהנחיית למידה בחברותא ,דרך הוראת יצירה ספרותית.
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ד"ר ריקי תמיר
ד"ר אסתי בן מנחם

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

משרד החינוך
מינהל עובדי הוראה
האגף לפיתוח מקצועי

למידת עמיתים מקוונת
למידה מקוונת בעלת אופי קהילתי .הלמידה מתבצעת במרחב ה"מודל" .הגמול מבוסס על השתתפות פעילה ועל תיאור יישום במהלך הלמידה

למידת
העמיתים

אודות המסגרת ונושאים עיקריים

היקף

קהל יעד

"מקוונים לקריאה"

המשתתפים יעסקו בטיפוח אהבת הקריאה .הלמידה
הדדית ,בעלת אופי קהילתי ,מבוססת על התנסות מעשית
ומשלבת נושאים שיעלו המשתלמים.

 30שעות
(ובכללן התנסות
בכיתות הלימוד)

מורים לעברית בבית
הספר היסודי
המעוניינים לפתח אצל
התלמידים אהבת
קריאה

הוראת עברית
בכיתה הטרוגנית
משולבת תלמידים
ממשפחות עולים

המשתתפים יעמיקו את הידע התאורטי והפרקטי על
אודות מאפיינים לשוניים ,תרבותיים וחברתיים של
תלמידים שעברית אינה שפת אמם.
הלמידה תתבסס על חקר מקרים ותלווה את עבודתה של
ועדת מומחים המגבשת מדיניות בנושא זה.

 30שעות
מוכר לגמול
אופק חדש

מורים בבית הספר
היסודי המשלבים
בכיתותיהם תלמידים
ממשפחות עולים

ד"ר דפנה שחר
תמר משלי

הערכת כתיבה
במתכונת ההערכה
במבדק ב'

ההשתלמות תתמקד בהערכת כתיבה וביישום המבדק
לכיתה ב' (וכן בהערכת כתיבה בכיתות אחרות על-פי
אופי ההערכה והמחוון במבדק ב').
הלמידה תהיה בעלת אופי של למידת עמיתים ,בעלת
אופי קהילתי ,מבוססת על התנסות מעשית ועל חקר
מקרים וניתוח טקסטים שכתבו ילדים ,ומשולבת נושאים
שיעלו המשתלמים עצמם.

 30שעות
(ובכללן התנסות
בכיתות הלימוד)

מורים בכיתות א-ב
המתנסים במבדק
הכתיבה ומעוניינים
לפתח את מקצועיותם
בהוראת כתיבה
ובהערכתה

צוות מדריכים

קידום מתקשים
בבתי ספר תת-
משיגים בעברית

למידת עמיתים לרכזות המעוניינות להתלבט יחדיו,
להחליף רעיונות ולשתף בקשיים ובפרקטיקות הוראה.
הלמידה בעלת אופי קהילתי ,מבוססת על חקר מקרים.
בהשתלמות ייבחנו כלים לקידום מתקשים.
יושם דגש על חיזוק שטף קריאה והבנת הנקרא ועל
הוראה בכיתה הטרוגנית.

 30שעות
מוכר לגמול
אופק חדש
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רכזות עברית

מנחה
ד"ר סיגל חסון
ד"ר יעל שגב
ללי מור
(יועצת אקדמית:
פרופ' אילנה אלקד
להמן)

הרשמה

להרשמה

לשמירת
מקום

לשמירת
מקום

צוות מפמ"ר
מדריכות במחוזות

לשמירת
מקום

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

משרד החינוך
מינהל עובדי הוראה
האגף לפיתוח מקצועי

מו"פ קהילות למידה למורים בשפה העברית
קהילה לומדת

אודות הקהילה ונושאים עיקריים

היקף

קהילות מובילים
שנה א'
(כתשתית לרשת
קהילות בשפה
המתוכננת לקום
בתשפ"א)

הלמידה תתמקד הן באופי הדיאלוגי-שיתופי של
קהילת לומדים ,הן בכישורי הובלה של קהילה והן
בעברית כתחום הדעת.
חלק מהלמידה תתבצע פנים אל פנים וחלקה
תתבצע באפן מקוון או כהתנסות בפועל.
מהשנה השנייה ואילך (תשפ"א) הלומדים ינחו
בעצמם קהילות מורים במחוז (בהתאם לתכנון
המערכתי) .מובילי הקהילות ימשיכו ללמוד בקהילת
המובילים (מוכר לגמול) ,וכן ינחו בעצמם קהילה
ויתוגמלו באמצעות תשלום על שעות ההנחיה.

 60שעות.
כ60%-
מתוכן יינתנו
במתכונת
פנים אל פנים.
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קהל יעד

מנחה

מורים מנוסים לעברית בבית
הספר היסודי ,בעלי תואר שני או
לומדים לקראת תואר,
המעוניינים להוביל קהילה
בעצמם החל מתשפ"א.
הקבלה לקהילה מותנית
בהמלצה של מנהלת או מדריכה
ובראיון קבלה.

מוסד מלווה
וצוות מפמ"ר

הרשמה

להרשמה

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

משרד החינוך
מינהל עובדי הוראה
האגף לפיתוח מקצועי

יחידות לימוד לשילוב בהשתלמות בית ספרית במודל הגמישות הפדגוגית
יחידות הלימוד מיועדות להיות משולבות בהשתלמות בית ספרית במודל הגמישות הפדגוגית בפיתוח המקצועי
היחידות מיועדות לכלל המורים בצוות בית הספר ,בהובלת רכז בית הספר או המדריכה בית ספרית( .לא על חשבון שעות ההדרכה ושעות משרת המורה)
היחידות מבוססות על קטעי הרצאות מומחים בתחום וכוללות הצעות להנחיית דיון ,להובלת תהליך למידה בדרכים מגוונות וליישום בפועל במסגרת הכיתה.

יחידת הלימוד

אודות יחידת הלימוד ונושאים עיקריים

היקף

קהל יעד

מנחה

הוראת כתיבה

מטרת היחידה היא פיתוח שפה בית ספרית ורכישת כלים מעשיים בהובלת
תהליכי כתיבה והערכת תוצרי הכתיבה.

 12-10שעות
(ובכללן התנסות
בכיתות הלימוד)

חדר מורים בבית
ספר יסודי

מדריכה בית
ספרית או רכז
מנוסה

הבנת הנקרא

מטרת היחידה היא פיתוח שפה בית ספרית ורכישת כלים מעשיים ברכיבים
התורמים ומקדמים את הישגי הבנת הנקרא אצל תלמידים ובניית תכנית
עבודה אישית עבור התלמיד המתקשה.

 12-10שעות
(ובכללן התנסות
בכיתות הלימוד)

חדר מורים בבית
ספר יסודי

מדריכה בית
ספרית או רכז
מנוסה

 12-10שעות
(ובכללן התנסות
בכיתות הלימוד)

חדר מורים בבית
ספר יסודי

מדריכה בית
ספרית או רכז
מנוסה

קידום שיח דבור

.
מטרת היחידה היא פיתוח שפה בית ספרית ורכישת כלים מעשיים בקידום
מיומנות השיח בבית הספר.

ההרשמה מיועדת למנהלי בתי הספר ולמרכזי פסג"ה .השימוש ביחידות הלימוד מותנה במפגש הנחייה למוביל ההשתלמות בבית הספר – רכז או מדריך – ובליווי שלו.
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משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית  -אגף שפות
הפיקוח על הוראת העברית בקדם-יסודי וביסודי

משרד החינוך
מינהל עובדי הוראה
האגף לפיתוח מקצועי

השתלמויות מקוונות של החמ"ד
השתלמויות
ארציות מקוונות
תכנית עופרים
לקידום ההבעה
בע"פ ובכתב
שילוב מיומנויות
שפה בהוראת
תורה
הוראת ספרות
בבתי הספר
היסודיים בחמ"ד
הוראת המדרש
והפיוט בחמ"ד
הוראת עברית
בכיתות א'-ב'
(חב"ד ותלמודי
תורה)
הוראת עברית
בכיתות ג'-ו'
(חב"ד ותלמודי
תורה)

אודות ההשתלמות
ונושאים עיקריים
המשתלמים יכירו ויתנסו בפועל בהוראה עפ"י תוכנית
"עופרים" לקידום ההבעה בעל-פה ובכתב .ייחודה של
התוכנית הוא בהרחבת אוצר מילים ,בשילוב משחקי
תפקידים כפעילות טרום-כתיבה ועוד.
בהשתלמות עוסקים במיומנויות ייחודיות הנדרשות
לקריאה מדויקת ולהבנת הנקרא בקריאה בתנ"ך.
התכנים עוסקים במאפיינים לשוניים כמו ייחודיות
השימוש בזמני הפועל ובמאפיינים אורייניים כמו הכנת
דבר תורה לפרשת השבוע.
ההשתלמות תעסוק בדילמות ערכיות העולות מהוראת
ספרות בבתי הספר הממלכתיים-דתיים ,תוך התייחסות
ליצירות ספרות המופיעות בתכנית הלימודים לבתי
הספר הדתיים.
מטרת ההשתלמות להקנות כלים פרקטיים להוראת
טקסטים מן המקורות היהודיים ,בדגש על הפיוט
והמדרש .ההשתלמות תעסוק במאפיינים הלשוניים
הייחודיים ובדרכים להתמודדות איתם.
ההשתלמות מיועדת למורי עברית בבתי הספר של
חב"ד ובתלמודי תורה ,שאינם משתלמים בהשתלמויות
בפסגות .ההשתלמות תעסוק בהיכרות עם דרכי
ההוראה וההערכה בהוראת עברית.
ההשתלמות מיועדת למורי עברית בבי"ס של חב"ד
ובתלמודי תורה שאינם משתלמים בהשתלמויות
בפסגות .ההשתלמות תעסוק בהיכרות עם דרכי
ההוראה והערכה בהוראת עברית.
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היקף

קהל יעד

מנחה

הרשמה

 30שעות
מוכר לגמול
אופק חדש

מורי עברית בחמ"ד
בכיתות ב'-ו'

זהבה פלד
ויעל שער

להרשמה

 30שעות
מוכר לגמול
אופק חדש

מורי עברית בחמ"ד
המלמדים גם תורה
בכיתות ב'-ו'

זהבה פלד
ויעל שער

להרשמה

 30שעות
מוכר לגמול
אופק חדש

מורי עברית בחמ"ד
בכיתות ב'-ו'

ד"ר יעל שגב

להרשמה

 30שעות
מוכר לגמול
אופק חדש

מורי עברית בחמ"ד
בכיתות ב'-ו'

ד"ר יעל שגב

להרשמה

זהבה פלד
ויעל שער

להרשמה

זהבה פלד
ויעל שער

להרשמה

 30שעות
מוכר לגמול
אופק חדש
 30שעות
מוכר לגמול
אופק חדש

מורי עברית המלמדים
בכיתות א'-ב' בבתי
הספר של חב"ד
ובתלמודי תורה
מורי עברית המלמדים
בכיתות ג'-ו' בבתי
הספר של חב"ד
ובתלמודי תורה

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

משרד החינוך
מינהל עובדי הוראה
האגף לפיתוח מקצועי

השתלמויות במרכזי פסג"ה
מערך הזדמנויות להתפתחות מקצועית

קהל היעד

היקף

נושאים

הערות
* מערך ההשתלמויות נבנה במרכזי פסג"ה ומותאם
לצרכים וליעדים שהוגדרו בכל מחוז.
* ניתן לשלב בהשתלמויות השונות חומרי הדרכה
והרצאות לפיתוח מקצועי ,מתוך מאגר ההרצאות
המצולמות המצויות באתר מפמ"ר

 עובדי הוראה חדשים; עובדי הוראה לפישכבות גיל; רכזות
שפה;
 -מדריכות שפה;

משתנה

ההשתלמויות בנויות על פי המתווים שפורסמו ,בהלימה
לצורכי עובדי ההוראה.
ראו פירוט בהמשך הקובץ.

לימודים לתואר שני
אוכלוסיית היעד

משך
הלימודים

אוניברסיטת חיפה ,הפקולטה לחינוך ,החוג
ללקויות למידה

עובדי הוראה בעלי זכות
לתואר ראשון ,עם ניסיון
חינוכי והמלצה

שנתיים

אוניברסיטת תל-אביב ,הפקולטה לחינוך,
התוכנית לחינוך רב-לשוני

בהתאם לתנאי הקבלה של
המוסד האקדמי

שנתיים

מכללת לוינסקי לחינוך ,תל אביב

בהתאם לתנאי הקבלה של
המוסד האקדמי

שנתיים

המוסד החינוכי
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הדגשים
לקויות למידה עם התמחות בקריאה ואוריינות (כולל
פרקטיקום)
פרטים בפרסום
הרשמה באתר התוכנית
התוכנית לחינוך רב לשוני בהקשרים רב תחומיים
מאפשרת לימוד של קורסים רלוונטיים להוראת עברית
בבית הספר היסודי
פרטים בפרסום
הרשמה באתר התוכנית
חינוך לשוני בחברה רב-תרבותית
פרטים והרשמה באתר התוכנית

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

משרד החינוך
מינהל עובדי הוראה
האגף לפיתוח מקצועי
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