
השתלמות מקצועית למורים
המהפכה החינוכית



יעדים ומטרות:

המורה המלמד הוא 
תמיד לומד

התמקצעות בכל 
תחומי העשייה 

בהוראה

חיזוק עבודת הצוות 
במוסד

חיזוק המוטיבציה 
של הצוות להשתלם 

ולהתפתח



האתגר בהשתלמות המוסדית

השתלמות 
מוסדית

התאמה לכל 
המורים

חשש 
מהשתלמות 
לא מוצלחת

מה הכי חשוב

התנגדויות



הפתרון – אימוץ שפת ה"מהפכה החינוכית"

בכל רצועה נציע כמה 
אפשרויות

ההשתלמות המוסדית 
תחולק לרצועות של 10 

שעות כל אחת

כל מורה בונה את 
מערכת ההשתלמות 

שלו.



איך בונים את זה?

מסלול אישי
הצטרפות למסלול אישי לאחר קבלת אישור המנהל ואישור 

מרכז הפסג״ה
מורה שרוצה להשתלם בתחום אישי ובמוסד מקצועי אך 

ייחודי

רצועות הבחירה
מועבר על ידי צוות הישיבה/מרצה חוץ/השתלמויות 

דיגיטליות הקיימות בשוק
בכל רצועה לפחות שלוש "מודולות״ של 10 ש"ש בתחומים 

שונים הנדרשים למורה

רצועת הבסיס – חובה לכולם
מועבר על ידי הנהלה כביטוי ליעדי השנה הקרובה [בעיקר 

בקיץ]
רצועת 10 שש של "מליאה" בה מקנים את עקרונות היסוד 

המקצועיים שההנהלה בחרה לשנה זו



מה היתרונות?
כל מורה לומד מתוך בחירה את מה 

שחשוב לו

אין התנגדויות – כי כל מורה בחר

המוסד לא מתעדף נושא או תחום – 
כי כל מורה בוחר את מה שחשוב לו.

העצמה של "עבודה פנים מוסדית", 
כולל רכזי מקצוע.



מהם גבולות הגזרה שכן מציבים?

לאורך שנתיים 
מורה מחוייב ב 
2 השתלמויות 

בתחומים 
שהמוסד קבע.

כל מורה מחוייב 
במליאות 
כלליות.

רישום מסודר 
ביומנים והגשת 
מטלות/מבחנים

השתלמות 
במסלול אישי –
דורשת אישור 
אישי מהמנהל 

ומהפסגה



תחומי העבודה של המורים: 

מיומנויות 
הוראה תחום הדעת התפקיד

מערכות יחסים 
[רגישי וחברתי] דרכי הערכה



רצועה מס' 1

העשרה – 
דרך קמפוס 

IL

דרכי הוראה 
חדשניות – 
מרצה חוץ

תחום הדעת 
בכל מקצוע – 
בהובלת הרכז



רצועה מס' 2
 כלים 

דיגיטליים 
למתקדמים – 

הרב ערן

קשר ושיח 
רגשי – הרב 

יועד

כלי הערכה 
חדשניים – 
מרצה חוץ 



רצועה מס' 3

השתלמות בתחום 
התפקיד

דרכי מדידה 
והערכה – 

השתלמות של 
ראמ"ה

התפילה כשיח – 
כלים לעבודה 

אישית וחינוכית על 
התפילה



כל מורה בוחר אפשרות אחת בכל רצועה = 10 שש
3 

ס'
 מ

עה
צו

ר

התפילה כשיח – •
כלים לעבודה 

אישית וחינוכית 
על התפילה

דרכי מדידה •
והערכה – ראמ"

ה
השתלמות •

בתחום התפקיד 2 
ס'

 מ
עה

צו
ר

כלי הערכה •
חדשים – מרצה 

חוץ
שיח וקשר אישי •

– הרב יועד
כלים דיגיטליים – •

הרב ערן

1 
ס'

 מ
עה

צו
ר

תחום הדעת – •
בהובלת הרכז/ת

דרכי הוראה •
חדשניות – 

מרצה חוץ
העשרה – •

IL קמפוס


