
     

 

 למורי החמ"ד  ( אופק חדש) מקוונות השתלמויות 

                                                                          

 מורה יקר/ה,

 , ך חווייתית ומהנה גם לך המורה וגם לתלמידךדרב תלמידך ההישגים הלימודיים של קדם את אם ברצונך ל

, לקדם את  התמודד עם מצבים מורכביםכיצד ל  תקבל/י מענה  מהןת אחכל ב  .שלנובהשתלמויות  מקומך

 .  לכה למעשההנלמד האת   ד ליישםכיצהתלמידים ו

תקשוב להפעלה   כליכן שילוב ו  יות מהשטחהדגמות מעשסרטונים ו, ידהמ תלמויות יש מגוון אמצעי לבהש

  ד"עדי החמלי,  הלשוניודים בחינוך  בתוכנית הלימלנדרש  ת ו ממותא השתלמות ה בכיתה ובלמידה מרחוק.

 .SEL ללמידה רגשית חברתיתבזיקה 

 נדרש תשלום בעת ההרשמה. 

 

 השתלמויות בחינוך לשוני   

   בשילוב כלים תקשוביים  טיפוח ההבעה בע"פ ובכתבל "עופרים"  תכנית .1

קידום  ומובילים ל  דעת נוספים-תחומיעקרונות תכנית "עופרים" ניתנים ליישום בשיעורי עברית וב

למידה  את התוכנית הוא המייחד וכתיבה. בנת הנקרא ה, רחבת אוצר מיליםהל דגש עב שפההישגים ב

 . מיתיםולמידת ע משחקפעילה וחווייתית, המשלבת  

  למעט, ""עופריםתתף בעבר בלמי שהש גםלכל המורים  ההשתלמות במתכונת חדשה והיא פתוחה

 )מכללת ירושלים(   קישורהרשמה בה . והלאה 2020  בקיץ מורים שהשתלמו 

 

 מיומנויות שפה בהוראת תורהשילוב  .2

כלים ומיומנויות מתחום השפה    פתחונ הידע אודות תופעות לשוניות ייחודיות בלשון המקרארחיב את נ

)מכללת   קישורהרשמה בה  .בתוכנית הלימודים בחינוך הלשוני 7, בזיקה להישג קראמכמפתח להבנת ה

 ירושלים( 

 

 ( מסלול השתלמות מיוחד למלמדים ולמורי חב"ד) 'ב-'חינוך לשוני למורי א .3

ים על  גורמים המשפיע ה מהםה לשפה כתובה ונלמד  ורדבבהשתלמות נעסוק בתהליך המעבר משפה 

)הפרופיל האורייני,   'ב-'לכיתות א  ייםהייחוד  כלי הערכהנכיר את . רכישת הקריאה והכתיבהבקשיים 

 )מכללת ירושלים(  קישורהרשמה ב ה. בכיתה א', מבדק לכיתה ב' ותלקיט הכתיבה( מבדק הקריאה

 

 ( מסלול השתלמות מיוחד למלמדים ולמורי חב"ד) 'ו-' כיתות גני למורי חינוך לשו .4

   כלי הערכה עפ"י   ללומדים המותאמות דיפרנציאליות הוראה כים לתכנוןנכיר דרבהשתלמות           

    הרשמה ה .פרקטיקות הוראה מתקדמות לטיפוח הקריאה והכתיבהוהפעלת  חדשניים           

 )מכללת ירושלים(  קישורב          

 

 

 בחמ"ד של הוראת ספרות בבתי הספר היסודייםמה הסיפור  .5

ילוב  שת בת" של יצירות ספרו קלאסי"הכרות עם דרך ההוראה ה ערך תבהשתלמות  

לתלמידים  תכנון יחידות הוראה רונות לילמדו העק בנוסף, .ם רגשיים טיהתייחסות להיב 

ים  דגשיוצגו במהלך ההשתלמות  טכנולוגיים. בשילוב כלי הוראה בכיתות הטרוגניות ו

 ה אריאל( " )פסג קישוררשמה בהה. ה"ס היסודי בחמ"דבהוראת ספרות בבי

 ס"דב
 שרד החינוך מ

 מינהל החינוך הדתי 
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 ס"דב
 

 

 למידה רגשית חברתית ובהתאם ליעדי החמ"ד(  SEL עקרונות י )עפ"  י רגש-חברתי  בנושא נוספות  השתלמויות

 

 בית חינוך כמשפחה  .6

ביצירת אוירה משפחתית חמה בביה"ס ובכיתה המושתתת על  שיתוף, כבוד הדדי, עידוד ויחסים   מיקוד

 )מכללת ירושלים( קישור הרשמה בה יו.פתוחים בין המורה לתלמיד 

 

 טיפוח אקלים מיטבי בביה"ס ובכיתה  .7

  .אקלים מיטביהמטפחות סיטואציות  הדגמתתוך   ת ולימודיותברתיו פעילויות חבדרכים ליישום   מיקוד

 )מכללת ירושלים(  קישורהרשמה בה

 

 

       רישום

 . סיום מכסת המשתלמים  המאושרתההרשמה עד 

 .כל הקודם זוכהעל בסיס  פתיחת ההשתלמות מותנית במספר הנרשמים

 

   נובמבר.תחילת חודש   :השתלמויות"ז צפוי לתחילת ה ול 

 .למויותפתיחת ההשת ילפנ לנרשמים  יישלחופרטים נוספים 

 

  או במייל 050-9041559 ר טלפון נייד:, מספזהבה פלדרכזת לשאלות וברורים ניתן לפנות ל

zehavapeled@gmail.com 

 

 בברכה,

 

 יעל נדלר 

 "ד מפקחת על החינוך הלשוני בחמ
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