
 
 

 בית הספר לחינוך

 תל"מ -היחידה לכניסה וליווי בהוראה :חוג/מחלקה

 תש"ףשנה"ל: 

 קורס מורה חונך שם הקורס:

 הגב' טובה פלצי שם המרצה:

 ש30 (ש"ש1היקף הקורס )

 סדנה  :סוג הקורס

 נושאי הקורס:

 לקידום וצמיחה .הערכה  1

 פיתוח כישורי הנחיה תהליכים אישיים ובינאישיים. 2

 תהליכים שונים)גלויים וסמויים( בתהליך הליווי וההדרכה.  3

 יעד ההכלה ,התמודדות עם מגוון צרכים בתהליך ההוראה 4

 

 מטרות הקורס:.

טיפוח כישורי הנחיה והדרכה, לשם זיהוי צרכיו של המתמחה ועובד ההוראה החדש, ותמיכה  : .1

 .בהיקלטותו ובהסתגלותו המקצועית במערכת החינוך

 

הקניית כלים ליצירת דיאלוג דידקטי חינוכי רפלקטיבי לשם תמיכה בהתפתחותו המקצועית אוטונומית  .2

 .שלכניסתם למקצוע ההוראה של המתמחה ועובד ההוראה החדש בשנים הראשונות

 

פיתוח כלים ובחינת דרכי הערכה לשם הערכת המתמחה ועובד ההוראה החדש, לקראת קבלת רישיון  .3

 .עיסוק בהוראה וקבלת קביעות אחר כך במערכת החינוך

. 

 מבנה הקורס:

 מבוססת על אירועים מהשדה, סימולציות והרצאות פרונטליות קצרות בהוראה סדנאיתהלומדים יתנסו  

 :מורה המשתלמתחובות ה

 מפגשים מקוונים ( 3מפגשים )כולל  8השתתפות 

 מהלך לימודים על פי נושאים ומפגשים עבודה בסיום הקורס . 

 19:15-16:00המפגשים הפרונטליים יערכו בין השעות 



 
 

מס' 

 מפגש

 מקורות המפגשתוכן/נושאי  תאריך

ההיבט הנרטיבי  ,עולמו של המורה המתחיל 17.12.19  .1

 כפי שמוצג בסיפורי המורים המתחילים.

ההתמודדות של המורה המתחילה בשנים 

 כההקשיים ומקורות התמי,הראשונות להוראה

תגרי המורה החדש בתחום ניהול הכיתה א

נקודת הדגשת הדיאלוג כ והארגון.

לפיתוח  ההוראה לצמיחה,בתהליך  אהמוצ

 .ם הישגיםוקדלאישי וה

חוויות מתחילת  –כתיבת הסיפור האישי 

 הדרך 

 

2.  31.12.19 

 מקוון

 

נתיב כניסה למורים חדשים –החונכות 

 במערכת החינוך.

 

. פרק חינוך מהות ורוחי.תדמור וע.פריימן 

1  

זילברשטרום אורנה שץ,דינה משכית,שרה 

  3פרק  חונכות כניסה למתמחים

 מה הופך חונך לחונך טוב ? פנינה כץ

 

אדוני שר החינוך   -כתיבת מכתב/ מאמר 

..... 

3.  14.1.20 

 

 

עקרונות למנהיגות עם חזון,  – מנהיגות מעצבת

עקרונות למנהיגות אפקטיבית. להוביל בכוח 

  .,העשייה והדוגמא האישית האישיות

כיוונים ועיצוב הזהות  ערכים, חזון אישי,

 המקצועית

 . ממצוינות אישית לתוצאה מצוינת

 

 ,כתר  חוכמת המנהיגותרובין ס' שארמה 

 המדריך למצוינות ,כתר רובין שארמה,

דפוסי מחשבה של מורים  3גון הטי ,פרק 

 .למידה נראית,של מנהיגים חינוכיים , 

פרקים בחינוך  להיות מורה, ליאור הלוי

  1מעורר השראה פרק 

 אשכח.....סיפור על המורה שלא 

פרקים בחינוך  להיות מורהליאור הלוי, השיעור המיטבי  28.1.20  .4

 25-26שיעור  3מעורר השראה פרק 



 
 

 מקוון 

 

 האינטליגנציות הרבות בכיתה האם יש   

ים לומדל הפתרון לשונות הגבוהה והמיוחדות ש

 בכיתה?

 מהם העקרונות הבסיסיים להצלחת השיעור?  

 

5.  18.2.20 

 

 החינוכידיאלוג במרחב 

דיאלוג רפלקטיבי  המורה החונך והמתמחה  

 להתפתחות מקצועית והעצמה אישית

תגרי המורה החדש בתחום ניהול הכיתה א

נקודת הדגשת הדיאלוג כ והארגון.

לפיתוח  בתהליך ההוראה לצמיחה, אהמוצ

 .ם הישגיםוקדלאישי וה

 ניתוח דיאלוג שכשל..

 מה הייתי עושה אחרת ??? 

 

 .הגיונות סותרים בתפקיד החונך 17/3/20  .6

במערכת החינוך, מגוון כלי הערכה. כלי הערכה 

להערכת מורים, הערכת מורים מתמחים 

לקבלת רישיון הוראה ומורה חדש לקבלת 

קביעות במערכת החינוך. דילמות ושאלות 

 מוסריות בהערכה.

 ..סיפור אישי עם ההערכה   ..דילמה .....

  הערכה בבית הספר דוד נבו

טקסט הבעת עמדה בנושא ההערכה 

 במערכת החינוך, הערכת מורים

7.  21/4/20 

 מקוון

 

איך מבצעים הכלה של  הכלה במערכת החינוך

של ההורים ?  של כל התלמידים  כל המורים?

? 

 עקרונות להכלה מיטבית .

 סיפור הצלחה 

 : חוק החינוך המיוחד

8.  19/5/20 

 

בתהליך סיכום : מורים השחקנים המרכזיים 

 החינוכי

 1למידה ניראית למורים,פרק . גון הטי 1: 

,הוראה מאלתרת זו לא .נפתלי שם טוב2 

 4פרק  מילה גסה



 
 

 

 ביבליוגרפיה

 :קריאת חובה

התפתחות תפיסת תפקיד המורה אצל פרחי הוראה בשנה (.  2011ברנר, ר', ציפי זלקוביץ, צ' וטוקר, א' ) .1

 .מכלת סמינר הקיבוצים ,3-25. החינוך וסביבתו, א' כפי שבאה לידי ביטוי בכלים רפלקטיביים

 .בפני המורה בתחילת דרכוחמשת האתגרים העומדים (.  2011 , א' )בר קפרא .2

4. http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=41  11/19 -נדלה ב 

(. התפתחות מקצועית מתמשכת של מורים במרכזי מורים: השתלמות והדרכה  כמכלול, 2001גלעד, א' ) .5

 , מכללה אקדמית אחווה.79-96, 7, מעוף ומעשה

מעוף ספר: תכנית פרקטיקום בניהול ומה היא מאפשרת. -(. פרחי הוראה מתנסים בבתי2005גלעד, א' ) .6

 , מכללה אקדמית אחווה.21-42, 11, ומעשה

שנה ראשונה לאחר הסטאז' במסגרת במה רוצים מורים חדשים ללמוד (. 2011גלעד, א' ואלקלעי, א' ) .7

 .משרד החינוך, הכשרה ופיתוח מקצועי לעו"ה מינהל, אגף התמחות וכניסה להוראה אופק חדש?

תפיסת הלמידה של מורים כרצף מתמשך, מן הכניסה להכשרה  –(. תלמיד לחיים 2009כפיר, ד' ) .8

 . הוצאת הסתדרות המורים, הקרן לקידום מקצועי.63-78, 47, פניםהראשונית ועד לסיום הקריירה. 

ה ראשונית ופיתוח מקצועי של מורים תהליך רצף (. הכשר2006כפיר, ד', אבדור, ש' וריינגולד, ר' ) .9

 מכון מופ"ת: רשות המחקר הבין מכללתית, רשת עמיתי מחקר. תשס"ו. 1דו"ח מחקר מס'  ,מתמשך

 .13-12, הד החינוך(. מודל לקליטת מורים חדשים. 2006לאוב, מ' וקיזל, א' ) .10

חים מהמגזר היהודי ומהמגזר (. תרומת החונכות למתמחה בעיני מתמ2011מיכאל, א' ואלקלעי, א' ) .11

 תרבותי.-היבט רב –הבדווי 

 

סטודנטים עם מוגבלות הזקוקים לנגישות מיוחדת בקורס זה, כגן התאמות שונות בדרכי למידה ובחינות, 

מוזמנים ליצור קשר עם המרצה מוקדם ככל שניתן כדי לדון באפשרויות הנגישות השונות הקיימות 

 בקורס.

 בנוסף, מומלץ לפנות לצוות הייעוץ בדיקן הסטודנטים 

 ,tmicha_limudit@achva.ac.ilיועצת המכללה : 

  או negishut@achva.ac.ilרכזת הנגישות : 

   psychology@achva.ac.ilפסיכולוגית המכללה 

 כדי לבדוק זכאות להתאמות בדרכי היבחנות וטיפול רגשי.

 

למורה -....המלצות המורה המיומן ממני אליך 

 המתחיל  ייכתב לקראת השיעור האחרון .
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