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 תיאור הקורס ורציונל 
 

 הוראה ולמידה הם שני צדדים של אותה פעילות, המקיימים יחסי גומלין ביניהם"  "
 ( 2019)צלרמאיר, קוזולין, 

 

ברור לנו למה אנחנו פועלות/פועלים    אבל לא תמיד  שמנחות אותנו.יש אינטואיציות  כמורות ומורים  

 ה את האופן בו תכננו מהלך הוראה מסוים.  באופן מסוים בכיתה, מדוע כך אנחנו מגיבות ומה הנח 

שלנו,   לבחירות  הרציונאל  את  להבין  לנו  לאפשר  יכולה  מפותחת  חינוכית  תיאוריה  של  למידה 

 אותן. לפתח ולהעשיר או  להתעמת עם התיאוריות האינטואיטיביות שלנו 

תמודד  השאלה המרכזית איתה נ  .והשלכותיהן על ההוראה בכיתההקורס עוסק בתיאוריות למידה  

ומה ההשלכות של אופני הלמידה על דרכי ההוראה שניישם  איך א.נשים לומדים/דות?  בקורס היא:  

 בכיתות.  

ביקורתי תיאוריות למידה מרכזיות: למידה התנהגותית   נבחן באופן  זה,  ( (Behaviorismלצורך 

ריות נוספות  יאו. ת(social cultural)חברתית    תרבותית ( ולמידה  (Cognitivism   ת קוגניטיבילמידה  

לזמן:   ובהתאם  האפשר  במידת  נחשף  ויישומים      SELאליהן  רגשית  חברתית  ללמידה    גישות 

 .  Situated learningולמידה כהשתתפות בקהילות עשייה   בהוראה

ומטרתה:   ההכשרה  לתפיסת  באמצעות  "בהתאם  הוראה  פרחי  של  המקצועית  ההשקפה  פיתוח 

ובחינת   בהוראה  ליבה  פרקטיקות  הפרקטיקהפיתוח  חקר  בגישת  שלהם  שגרת  היישום  נקיים   "

שתכלול בקורס  קבועה  בכ1:  למידה  והוגים  מרכזיים  מושגים  עקרונות,  של  למידה  אחת    ל. 

  ודרכי הוראה למידה   כולל פרקטיקות  ישומים והשלכות להוראה. דיון על י2  תיאוריות הלמידהמ

 .  שלה ם על התיאוריה ואופן היישום. ביקורת ואתגרי3

 
  ת הקורסומטר

 
הנגזרות    את  בחוןול  למידהו  הוראה על ומחקרים עדכניים    למידה  תיאוריותלערוך היכרות עם 

   . הפדגוגיות שלהן

 - בקורס  ות והמשתתפיםהמשתתפ

 למידה מרכזיות  תיאוריות באופן ביקורתי  יבחנו)א( 

mailto:rotemtra17@gmail.com


 

 

 ידונו בהשלכות והקשר בין תיאוריות למידה לדרכי הוראה )ב( 

 גיות בהתאם לעקרונות הבסיס של תיאוריות הלמידה ות פדגופרקטיק פתחו)ג(  י

 

 

   אופני הלמידה בקורס
 

למידה קבוצתית  כיתה הפוכה, הלמידה בקורס תיעשה בדרכים שונות ומגוונות: הרצאות, דיונים, 

.  באופן אסנכרוניעיקר הלמידה תיעשה באופן פיזי, שיעורים בודדים יתקיימו  אישית.למידה ו

 חשוב מאוד לעקוב אחר מודל הקורס מידי שבוע., ייתכנו שינויים

 
 הקורס כוללות:   דרישות 

מהשיעורים   20%מותר להיעדר עד  ,ע"פ כללי האוניברסיטה: נוכחות והשתתפות סדירות (1

 אם אתם נאלצים להגיע באיחור או לצאת מוקדם. ,בסמסטר. אני מבקשת להודיע מראש

ותידרשו להשלמות( בקבוצות  )יתכן הקורס שעות  יבוצעו במסגרת :מטלות קבוצתיות (2

בחירה )יהיו מטלות שדורשות עבודה בקבוצות דיסציפלינאריות(. ן קבועות ועל פי נשאי

 בתום המפגש.  יועלו למודל הקורסהעבודות 

ובמועדים קבועים לאורך הסמסטר )לא במסגרת יבוצעו באופן אישי  מטלות אישיות: (3

לא יאוחר מהתאריך  קיית מטלות/פורום( הן יוגשו למודל הקורס )תי. שעות הקורס(

 שיקבע על ידי המנחה. 

פרטים  שנלמדו בקורס. למידההמטלה מסכמת בזוגות: ניתוח שיעור על פי תיאוריות  (4

 .  יימסרו בהמשך

 :הערכה
   10% –מטלות קבוצתיות

 10%   – מטלות אישיות

 80%  – בזוגות מסכמת מטלה 

 100%  –ה"כ ס

 .70ציון עובר בקורס 
 ניתן לעבור את הקורס ללא הגשת העבודות!לא  -בשימו ל

 
 יושר אקדמי 

 
תהיינה תוצר של עבודתם של הסטודנטים  ,הציפייה היא שהעבודות המוגשות בקורס זה

שנעשו על ידיכם עבור קורס אחר, או עבודות שנעשו על ידי   ,הרשומים בקורס. הגשת עבודות

כהפרה של   ת נחשב ,ת המגישים של העבודהאנשים שאינם רשומים בקורס ואינם מופיעים ברשימ

 היושר האקדמי. 

 

נהוג להביע את הרעיון במילים   ,כאשר יש שימוש ברעיונות המועלים במאמרים ,בכתיבת עבודות

פרי עטו/ה של הכותב/ת ולציין מראה מקום להוגה הרעיון המקורי )קרי: שם המחבר   ,חדשות

בר המקורי, יש לשים  ות הוגה הרעיון, המחושנת המאמר בסוגריים(. במקרה שיש שימוש במיל



 

 

גים בפסקה  מוצ ,מילים 40רכאות ולציין מראה מקום. ציטוטים העולים על  את הציטוט במ

המועלה במקור אחר ללא מראה מקום ו/או   ,( עם מראה מקום. שימוש ברעיוןindentמוזחת )

  (plagiarismאט )נחשבים לגניבה ספרותית, פלגי  ,שימוש בניסוח המקורי ללא מראה מקום

 

 ומפרים את כללי היושר האקדמי.  

 

  חומרים/מטלות/הערות אופן הלמידה נושא תאריך  
 מבוא לתיאוריות למידה  25.10.22 1

 מהי למידה -
תיאוריות למידה מרכזיות  

 פדגוגיות והשלכות 
 תיאוריה לשם מה? 

הקשר בין תיאוריה  -
 לפרקטיקה 

 מבנה הלמידה בקורס
  דרכי למידה, חומרים

 והערכה 

 פיזי 
 הרצאה ודיון 

 

 מצגת
קצרים   ניתוח ייצוגי למידה

 במודל 
 סילבוס הקורס 

 
 
 

2 1.11.22 Behaviorism 
 למידה כשינוי התנהגותי 

גישה אמפרציסטית  -
 ולמידה  מסורתית בהוראה

חוקרים מרכזיים: סקינר,  -
 ווטסון, פאבלוב 

: חיזוק )חיובי,  מושגים-
שלילי(, התניה, גירוי,  

 וב התנהגות תגובה, עיצ
שיעור רשות למסיימי  -

 תואר ראשון בחינוך 

 פיזי 
 הרצאה 

 ן דיו

 מצגת
 במודל *מטלה אישית 

3 8.11.22 Cognitivism 
למידה כשינוי והתפתחות  

 סכימות ידע של 
גישה פרוגרסיבית  -

קונסטרוקטיביסטית  
 בהוראה ולמידה 

,  חוקרים מרכזיים: פיאז'ה-
 דיואי 

ערעור  : ורעיונות  מושגים-
, הטמעה,  יקוגניטיב 

התאמה, קונפליקט  
  י, התפתחותקוגניטיב 

כבסיס   ובשלות ביולוגית
 ללמידה 

רשות למסיימי  שיעורי -
 תואר ראשון בחינוך 

 פיזי 
 הרצאה 

 דיון 
עבודה בקבוצות על פי  

 תחומי דעת 

 מצגת
 סרטונים

 דיון מבוסס ייצוג 
 

"תיאורית הידיעה   :מאמר
הקונסטרוקטיביסטית של  

ון  פיאז'ה"/ארנסט פ
 גלזרספלד 

4 15.11.22 

5 22.11.22 social ciltural 
והתפתחות   כשינוי למידה 

  תפקודים מנטליים של
 גבוהים

 

   שיעור אסנכרוני
 הרצאה 

 כיתה הפוכה 

להגשה  אישית משימה *
 במודל 



 

 

 
 

 
*שימו לב שחלק מהשיעורים הם שיעורי רשות לבוגרי תואר ראשון בחינוך שלמדו 

 ! גם למי שלא נוכח בשיעור. . המשימות הן חובה לכולןםפסיכולוגיה התפתחותית
 
 
 
 
 

באינטראקציה חברתית  
 תרבותית 

הרצאת פתיחה ד"ר  ויגוצקי 
 דנה ודר וייס 

 
6 29.11.22 social cultural 

ורעיונות: למידה   ושגיםמ
כתומכת התפתחות  

, איזור  תקוגניטיבי
ההתפתחות הקרובה  

(ZPD),    ,מודלינג, פיגום
למידה באמצעות  תיווך.  

אינטראקציות חברתיות  
 מתווכות תרבות 

שיעורי רשות למשימי  -
 תואר ראשון בחינוך 

 פיזי 
 הרצאה 

 

 מצגת
 הרצאה 
 דיון  

 
: "למידה  מאמר

תיאוריות  -והתפתחות" 
, עולמות אפשריים/  מרובות

 גבריאלה עילם
** משימה קבוצתית )סם  

 ווינברג(  
ניתוח ייצוג שיעור  

היסטוריה "חקר מקורות  
 מידע" 

7 6.12.22 

8 13.12.22 Situated learning and 
community of prctice   

כשינוי בדפוסי  למידה
  ההשתתפות והשייכות 

 לקהילה 
למידה  מושגים ורעיונות: 

של עשייה,  כפונקציה 
ממוקמת הקשר, שוליאות,  

, למידה  קהילה, פרקטיקה
 מבוססת צורך/בעיה 

 

 פיזי 
 הרצאה 

 מצגת
 הרצאה  

: "תרבות הרכישה  מאמר
והפרקטיקה של  
 הבנה"/ג'יין לייב 

9 20.12.22 

האם קהילות למידה   27.12.22 10
 בבית הספר? אפשריות 

 PBLהכרות עם פדגוגית 
Problem Based Project 

ה מבוססת  למיד
 בעיה/תוצר/פרוייקט 

"הפדגוגיה של   :מאמר שיעור אסינכרוני 
PBL    ודרישות של המאה

 "/שרמן רוזנפלד 21-ה
 
 

 *משימה אישית במודל 
 למידה של מורות ומורים  3.1.23 11

 למחקרים חשיפה  
 פיזי 
 

 מרצה אורחת 

 פיזי  10.1.23 12
 

 מרצה אורחת 
 

  , רפלקציה  שיעור סיכום 17.1.23 13
 מטלת סיום  יות והנח 

ניתוח  -מטלת סיום בזוגות פיזי 
תכנון שיעור על פי  
 תיאוריות למידה 



 

 

 
 
 
 
 
 

 ביבליוגרפיה  
 

 .40-44(: 4) 82עושים למידה קונסטרוקטיביסטית. הד החינוך  (. איך2008יחיאלי, ת. )
 

(.שתי מטפורות של למידה, והסכנות הטמונות בבחירת אחת בלבד. חינוך  2000ספרד, א. )
 . 13-28: 19החשיבה,  

 
 . 19(. למידה והתפתחות: תיאוריות מרובות, עולמות אפשריים. חינוך החשיבה 2000עילם, ג. )

 
 /286-  24ה, ש'. )תשנ"ז(. דיאלוגיות בשיח הכיתה. חלקת לשון  קולק -פלד, נ' ובלום 

 חינוך, תרבות וקוגניציה: התערבות למען צמיחה.  
 

הפסיכולוגיה החברתית תרבותית של לב ויגוצקי. בתוך: א' קוזלין וג'    -(.  מבוא 2003, א' )קוזלין
 ייס לטיפוח החשיבה.  ירושלים: מכון ברנקו ו. לב ויגוצקי: מחשבה ותרבותעילם )עורכים(. 
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 סילבוס קורס: היבטים פסיכולוגיים וסוציולוגיים בהוראה

 

 מלול -גילה מנביץ שם המרצה:

 130.1.0164מספר קורס: 

 19:45-18:15ימי ג',    סמסטר א,זמן הקורס: 

 בתיאום מראש. שעות קבלה:

 

 רציונל  

 

מטרת ההכשרה באוניברסיטת בן גוריון היא פיתוח ההשקפה המקצועית של פרחי הוראה: רגישות,  

מטרת הקורס הנוכחי היא לשלב בין ידע תיאורטי  פרשנות, רפרטואר דרכי התמודדות ושיקול דעת.  

בקורס יוצגו היבטים  ופרקטי על מנת לטייב את עבודת המורה בהתמודדות עם אתגרים חינוכיים.  

( ופסיכולוגיים  וקוגניטיביתסוציולוגיים  חברתית  התפתחותית,  המורה.     (פסיכולוגיה  בעבודת 

בין  להבדלים  המורה  רגישות  את  לפתח  היא  לצרכי  -המטרה  להיענות  כלים  לספק  אישיים, 

בעבודה  , הן  אתגרי ההוראהעם    ההתמודדות של המורה  , ולהגביר את יכולת והתלמידות  התלמידים

נקודת מבט  הקורס יעודד  והן בהתמודדות מול כיתה.    ה כפרט,\תוח של תלמידאישית, סיוע ופי

  מקצועית.  ורפלקטיבית על ההוראה, כמיומנויות מרכזיות בפיתוח השקפה  , ביקורתיתחקרנית

 

 היבטים יישומים בקורס בהתנסות בבית הספר:

 

המלווה   המורה  על  בתצפית  בהוראה  וסוציולוגיים  פסיכולוגיים  היבטים  נוספים    \ניתוח  מורים 

הספר.   דרכי  בבית  מגוון  ולהציע  לשיים,  התמודדות,  ודרכי  הוראה  אתגרי  לנתח  יכולת  פיתוח 

 התמודדות חלופיות. 

 

 נושאי הקורס:

 סמכות ורושם ראשוני  •

 ביסוס גבולות בכיתה  •

 יחסים חברתיים ובריונות  •



 

 

 דחייה חברתית   •

 התמודדות עם מבחנים  •

 התמודדות עם עלבונות  •

 התמודדות עם קשיים ספציפיים : דיכאון, חרדה ועוד  •

 חינוך מודע מגדר  •

 התמודדות עם הפרעת קשב ופעלתנות יתר  •

 

 דרישות הקורס והרכב ציון:

 30%, סה"כ 10%כל מטלה  –שלוש מטלות הגשה קצרות במהלך הקורס 

 70% –מטלה מסכמת בסיום הקורס 

 הגשת כל המטלות היא תנאי למעבר הקורס.  

 70ציון עובר: 

 

 פירוט המפגשים:

 

מס

 "ד

דרך  קריאה  נושא השיעור  תאריך 

 הוראה

סמכות   25.10.22 1

ורושם  

 ראשוני 

(.   עקרונות להוראה מוצלחת,  1999יריב, א.  )

 שקט בכיתה בבקשהמתוך:  

 )מסמך בשם אהבה בדרך לכיתה( 

שיעור  

 פרונטלי 

ילד     ( ילד עם סלים / מתוך 2003גרין, ר. ) ביסוס גבולות  1.11.22 2

 פיצוץ

שיעור  

 פרונטלי 

נלחמים   8.11.22 3

 בויתור 

. ]גרסה  נלחמים בוויתור(.  2011אלפי, א. )

אלקטרונית[. אתר פסיכולוגיה עברית:  

http://www.hebpsy.net/articles.asp?id=26

52 

שיעור  

 פרונטלי 

נלחמים   15.11.22 4

  -בויתור 

 המשך

 )המשך(

 

פרונטלי +  

 1לה מט

התמודדות   22.11.22 5

 עם בריונות 

מעגל, סיפור וקסם: שלוש  .(2012) . אלפי, א

התערבויות כיתתיות לטיפול באלימות  

 .פסיכולוגיה עברית . מילולית

שיעור  

 מקוון 

http://www.hebpsy.net/articles.asp?id=2652
http://www.hebpsy.net/articles.asp?id=2652
https://www.hebpsy.net/articles.asp?id=2833
https://www.hebpsy.net/articles.asp?id=2833
https://www.hebpsy.net/articles.asp?id=2833


 

 

https://www.hebpsy.net/articles.asp מתוך

?id=2833 

התמודדות   29.11.22 6

עם דחיה  

 חברתית 

(. "לפתוח את שער הזכוכית":  2011אברהם, י.)

מודל טיפולי לעבודה פרטנית עם ילדים דחויים  

אוחזר מתוך:  פסיכולוגיה עברית. חברתית. 

https://www.hebpsy.net/articles.asp?id=2

666 

שיעור  

 פרונטלי 

התמודדות   6.12.22 7

  -עם דחיה 

 המשך

שיעור   )המשך(

 פרונטלי 

דכאון,   13.12.22 8

אובדנות  

 ובניית חוסן 

(. מניעת  2020זלצמן, ג. )  & ,.קלומק, ע. ב

צריך -נועראובדנות בקרב בני 

. Mifgash: Journal of Social-ואפשר

Educational Work/מפגש לעבודה חינוכית -

 13 ,(51/52) ,-.32וציאליתס

שיעור  

 פרונטלי 

  -דכאון  20.12.22 9

 המשך

שיעור   )המשך(

 פרונטלי 

התמודדות   27.12.22 10

 עם בחינות 

( תרומתו האפשרית  2000סגל, ש. ושמעוני, ש. )

של המורה בהפחתת חרדת בחינות. מתוך:  

  . חרדת בחינות

שיעור 

   אסינכרוני

התמודדות   3.1.23 11

 עם עלבונות 

לאן נוליך את העלבון? הנחיית  .(2011) . אלפי, א

מורים בנושא התמודדות עם מצבי פגיעה  

אוחזר   .פסיכולוגיה עברית. ועלבון

https://www.hebpsy.net/articles.asp מתוך

?id=2541 

שיעור  

   פרונטלי

הפרעת קשב   10.1.23 12

מרצה   –

אורחת גב'  

דני ז'ורנו,  

מנהלת אגף  

לקויות  

 למידה בשפ"י 

יצפאן, ג. איך נעזור לילדים שלנו לעורר את  

אוחזר  קווים ומחשבות. המוטיבציה שלהם? 

  מתוך:

https://keshev.org/%d7%90%d7%99%d

7%9a-

%d7%a0%d7%a2%d7%96%d7%95%d7%

a8-

%d7%9c%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%9

9%d7%9d-

%d7%a9%d7%9c%d7%a0%d7%95-

שיעור  

 טלי פרונ

https://www.hebpsy.net/articles.asp?id=2833
https://www.hebpsy.net/articles.asp?id=2833
https://www.hebpsy.net/articles.asp?id=2541
https://www.hebpsy.net/articles.asp?id=2541
https://www.hebpsy.net/articles.asp?id=2541
https://www.hebpsy.net/articles.asp?id=2541
https://www.hebpsy.net/articles.asp?id=2541


 

 

%d7%9c%d7%a2%d7%95%d7%a8%d7%

a8-%d7%90%d7%aa-

%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%98%d7%9

9%d7%91%d7%a6 / 

(. הא השפה העברית  2021כץ ת, רגב ט )-קריכלי  חינוך ומגדר  17.1.23 13

מכשילה נשים? ממצאים מחמישה ניסויים.  

 1כ"ב סוציולוגיה ישראלית, 

שיעור  

 פרונטלי 

 

 

 

 

 

                                           
 "התמודדות חינוכית עם תוקפנות"  סילבוס הקורס

 
  אלחדד יעקב  אירית שם המרצה:

   130.1.0112 מספר קורס:

  0021:-0041:סמסטר א'  :זמן הקורס  – 1קבוצה 

 . 22.02.23ועד  19.02.23 ,בחופשת הסמסטר ס מרוכזקור  –זמן הקורס  - 2קבוצה 

 09:00-13:00בין השעות  19.02.23יום א' 

 15:00-20:00בין השעות   20.02.23יום ב' 

 09:00-13:00בין השעות   21.02.23יום ג' 

 20:0-15:00בין השעות  22.02.23יום ד' 

 בתיאום מראש.   שעות קבלה:

 

 הקורס  רציונאל

מטרת ההכשרה באוניברסיטת בן גוריון היא פיתוח ההשקפה המקצועית של פרחי הוראה: 

"התמודדות חינוכית עם  קורס  רגישות, פרשנות, רפרטואר דרכי התמודדות ושיקול דעת.

 תוקפנות" שם דגש על פיתוח ההשקפה המקצועית תוך מיקוד בתחום החברתי. הקורס

מתמקד בהכשרת המורה כמנחה קבוצה ומוביל אקלים חברתי. תפיסת ההכשרה מבוססת  

על כך שכל מורה הוא/היא קודם כל מחנך/ת ושקיים קשר הדוק בין האקלים החברתי, והמצב  

האישי של כל תלמיד )רגשית וחברתית( למוטיבציה, פניות והישגים לימודיים בפועל. הקורס 

בר ידע תאורטי לידע מעשי על ידי התנסויות בשיעורים ועל ידי  מתנהל במתכונת סדנאית, מח

 שימוש נרחב בסיפורי מקרה המהווים בסיס לניתוח ודיון משותף.  

יצירת   -הקורס כולל התייחסות קונקרטית להתמודדויות שכיחות בהן נתקלים מורים ומורות 

ולל גילויי גזענות כ -מרחב בטוח לטעויות, התמודדות עם תוקפנות מסוגים שונים בכיתה 

 ותוקפנות מגדרית, יצירת קשר אישי עם תלמידים, ניהול שיח פרטני במצבי קונפליקט ועוד.  



 

 

 

 

 

 היבטים יישומים בקורס בהתנסות בבית הספר: 

שילוב מתודות הנחייה בהוראה )לדוגמה הנכחת רוב דומם, שימוש בשפת גוף, הנכחה  •

 שקטים/מופנמים ועוד( והעצמה של ילדים 

 ניהול שיח רגשי חברתי במהלך ההוראה השוטפת של תחומי דעת שונים  •

 התמודדות עם תופעות של תוקפנות בכיתה )ירידות, הצקות, זלזול, הדרה ועוד(  •

 ניהול שיח פרטני לצורך פתרון קונפליקטים/תמיכה/הגברת מוטיבציה •

 נושאי הקורס: 

 חברתי  המורה כמנחה וכמוביל נורמות ואקלים •

 הנחיית שיח רגשי חברתי בכיתה •

 הבנת מנגנון התוקפנות בקרב ילדים ונוער והקשר למעמד חברתי •

 תוקפנות, גזענות ועוד  -התמודדות עם תופעות התנהגות שליליות בכיתה  •

 

 מטרות הקורס: 

רכישת כלים חדשניים ויצירתיים, המשמשים להנחיה ולניהול כיתה, תוך מתן דגש על פיתוח  

התנהגותי והובלת   שינוי  ויצירת  לסוגיה  ותוקפנות  אלימות  הפחתת  מיטבי,  חברתי  אקלים 

 וחברתי בכיתות. 

 

 דרישות הקורס והרכב ציון: 

 והגשת מטלת סיום מהווים תנאי למעבר הקורס.   80%נוכחות של 

 מהציון 70% -מטלת סיום 

 מהציון  30% -השתתפות פעילה בשיעורים  

 

  נושאי הקורס תאריך מפגש



 

 

1 25/10 

 

 יסודות  -הנחייה 
 קידום תקשורת כיתתית משתפת וכנה: 

החשיבות והכוח שבמעגל שיח רגשי ואינטימי בכיתה וכיצד ניתן   .א

 לייצר אותו. 

המעבר ממורה שמלמד/ת ומעביר/ה חומר למנחה שמקשיב/ה,  .ב

 שואל/ת שאלות ומעביר/ה את הובלת השיחה אל התלמידים. 

המשתתפים ובין המשתתפים  כיצד לייצר אינטראקציה בין  .ג

 למנחה/מורה.

 שמירה על אותנטיות. .ד

 התוכן ככלי להובלת תהליך. .ה

 הנחיה וניהול כיתה   1/11 2

 התמודדות עם תגובות ו/או רעשים   .א

 התמודדות עם התנגדויות  .ב

  גיוס אינטרס כיתתי .ג

איזו עבודה אני יכול וצריך   –התמודדות עם ילדים "מקפיצים"  .ד

 עצמי והן עם התלמידים. לעשות כמחנך, הן עם 

 פופולריות ותוקפנות  8/11 3

הבנת מנגנון התוקפנות בקרב ילדים ובני נוער ככלי להשגת  .א

 מעמד חברתי

מדוע  -אלימות אינסטרומנטלית לעומת אלימות לא רציונאלית .ב

 אלימות  פיזית לא משפרת מעמד חברתי. 

 הבנה וזיהוי של תוקפנות רכה וסמויה בכיתה  .ג

 מיומנויות המורה לעבודה עם תלמידים תוקפנים פופולאריים .ד

ממודל פופולריות ותוקפנות אל מודל    -המורה כמניע שינוי כיתתי  15/11 4

 תלמידים מצמיחים 

כיצד לבנות לאורך זמן התנהגות מצמיחה בקרב   –מודל "תלמידים מצמיחים" 

 תלמידים 

4 22/11 

מפגש 

 מקוון

 לחץ חברתי:

 התמודדות היחיד עם לחץ חברתי .א

 ניהול שיח פרטני וכיתתי בנושא לחץ חברתי .ב



 

 

   ועם חברי/ות צוות תקשורת עם הורים 29/11 5

טיפוח יכולתו של המורה לבנות מורים מצמיחים, הורים מצמיחים וקהילה  

 לתהליך הכיתתי והבית ספרי. מצמיחה, תוך גיוס המבוגרים האחראיים 

 מניעה והתמודדות  -חרמות והדרה  6/12 6

 הבנת מנגנון ורציונאל החרם .א

 כיצד למנוע חרם  .ב

כיצד להתמודד עם חרם קיים )התייחסות לקורבן, לתוקפן, לרוב   .ג

 הדומם ולהורים( 

 דילמות חברתיות וערעור נורמות חברתיות   13/12 7

 הלשנה למול דיווח   .א

 שינוי נורמות שליליות על ידי מיתוג  .ב

 חינוך למעורבות נכונה    .ג

 חטיבות  ונוער בסיכון  20/12 8

 מיניות .א

 אלכוהול, סמים, התנהגויות סיכוניות  .ב

 שימוש ב'פוזה', ציניות, סטיגמות ותיוג  .ג

9 27/12 

מפגש 

 מקוון 

 התמודדות ומניעת תוקפנות ברשתות החברתיות 

 לדבר עם ילדים על הרשת?א.  איך  .א

 ב.   כיצד בריונות וירטואלית נבדלת מבריונות מסורתית .ב

ג.    זיהוי תפיסות מוטעות שיש לילדים ביחס ליחסים החברתיים   .ג

 ברשת 

ד.   כיצד הרשת מעצימה אכזריות, מחריפה סכסוכים ומעניקה כוח   .ד

 שלילי עודף למילים 

יח פנים אל פנים  ה.   ליטוש ערכים של אומץ מול פחדנות ביחס לש .ה

 למול הסתתרות מאחורי המסך

ו.    כלים למניעה והתמודדות עם אלימות וירטואלית )תוקפנים,   .ו

 קורבנות ועומדים מן הצד( 

הפעלת לחץ לסגירת קבוצות שנאה, בניית  –ז.    עבודה כיתתית   .ז

 מוסכמות חברתיות כיתתיות ועוד 

  

10 3/1 

 
 בניית כיתה כקבוצה 

 בכיתהאכפתיות א.  .ח



 

 

 שימוש בכוח קבוצה חיובי   –יצירת ערבות הדדית ב.  .ט

 התלמידים כאחראים לאקלים חברתי ולימודי ג.  .י

 זיהוי חברויות לא מאוזנותד.  .יא

 מיתוג, דעות קדומות וגזענות  10/1 11

 

 א.  חיבור לחוויה אישית )דוגמאות: איפה מפלים אותי? את הורי?(

 ממולכדים: עבודה עם התנגדויותב.   טכניקות הנחייה בנושאים  

 ג.   יצירת מיתוג שלילי לנורמות של גזענות

ד.  הבנת הקשר בין גזענות ודעות קדומות לבין המאבק למעמד חברתי בין  

 תלמידים 

12   

 

17/1 
 מודל פידבק ופרגונים 

הנעת חברי הכיתה להבעת תמיכה, פירגון,   -א. חשיבות הפרגון 

 אותנטיות ואכפתיות בכיתה

 מתן משוב בקבוצת השווים  ב.

  

 

 מענה לדו תרבותיות: 

 הקורס משלב דוגמאות וסיפורי מקרה מגוונים מבתי ספר יהודים וערבים  •

הקורס מהווה מודלינג ליצירת קבוצה מאוזנת שמאפשרת לכל הקולות להישמע   •
 באופן שוויוני 

בעברית חוברת מלווה אותה ניתן לקבל שח(  30האפשרות לרכוש )בקורס תינתן  •
 או בערבית על העדפת הסטודנט/ית 

 

 
 

 
 דרישות הקורס והרכב ציון

 
 .מהציון( 20%מן המפגשים( והשתתפות פעילה ) 20%נוכחות חובה )מותרת היעדרות של עד  .1

 מהציון(.  80%) סיכום מטלת הגשת .2

 הביבליוגרפיה. המנחה תעדכן במהלך הקורס בשני פריטי חובה מתוך  -חובת קריאה  .3

 מיקה אוהדינ   המנחה  להחלטות  בהתאם  לשינוי  הקריאה נתונים  וחובות  המפגשים  תכני •

 הקבוצתית.



 

 

 

 

 
 ביבליוגרפיה

 : רשימה ביבליוגרפית נלווית לקורס
 מקורות עיוניים:

 : כללי

 ( ר',  בנבנישתי,  ר.א,  האלימות  2005אסטור,  רמות  מבחינת  טיפוסיים  לא  ספר  בתי   .)

קבוצת המחקר: בריאות נפש ורווחה של ילדים ונוער, בית הספר ר  מחקשבהם; דו"ח  

 לעבודה סוציאלית, האוניברסיטה העברית בירושלים. 

חורי  ר,  בנבנישתי,  ר.א,  )-אסטור,  מ,  אלימות 2008כסאברי,  מניעת  עמדה;  נייר   .)

 והתמודדות עמה 

 . 93-114,   46 עמ'  הצעה למדיניות.  -במערכת החינוך

http://library.macam.ac.il/study/pdf_files/d9905.pdf   30.3.2012נדלה בתאריך 

  ( ז'  וברוש,  ר'  מערכת 2008ארהרד,  התמודדות  מיוחדת":  ל"חליפה  בעיה"  מ"אין   ,)

   online.info/pdf/dp46.pdf-https://din. 92-62החינוך עם אלימות תלמידים. עמ' 

לוחצים יד: תלמידים משכיני שלום )המדריך המעשי(. (. 2001יעקב א' ושגיב י' )-בנדס 

 בהוצאת מכון  הנרייטה סאלד, ירושלים. 

 ( ש'  מורים   (,2005בק,  בהכשרת  כחזון  הכשרת    -טכנאות  על  ביקורתי  המורים מבט 

 באר שבע: אוניברסיטת בן גוריון בנגב.  רציונאלית.-הטכנית

 (. סיכום שני עשורים של התמודדות עם אלימות נוער בעולם המערבי:  2008פיש, י'  )  -הראל 

 .  כנס אילת, עיר ללא אלימותמה ידענו, מה למדנו ומה עדיין צריך להפנים? 

החברה למדעי  הפקולטה  אילן,  בר  רווחתם   אוניברסיטת  על  הבינלאומי  המחקר  תכנית 

 ובריאותם של בני הנוער. 

 ( ח'  ההישגי.  (,  2013למפרט  החינוך  מחירי  על  ערך:  חסרי  ילדים  מכון  על  בהוצאת 

 מופ"ת, תל אביב. 

(. הקשר בין בשלות פסיכולוגית להתפתחות רוחנית: בחינה אמפירית 2010מייזלס ע' ) 

)- מייזלס ע' ורוח  ראשונית של מודלים אפשריים. בתוך: ספר (  2010מדבר מ' עורכות, 

http://library.macam.ac.il/study/pdf_files/d9905.pdf
https://din-online.info/pdf/dp46.pdf


 

 

נדלה    .אוניברסיטת חיפה  ,26-25, עמ'  הכנס הישראלי השני לחקר רוחניות עכשווית

 06.09.2011בתאריך 

. הוצאת מודן. ניתן  במשפחה, בבית הספר, בקהילה  -הסמכות החדשה(  2008עומר, ח' ) 

בקישור   לדוגמה  פרק  לקרוא 

 https://www.betipulnet.co.il/download/files/omer1.pdfהבא:

  ( ח'  בתוך:  2002עומר  ההכרחית,  הברית  ומורים:  הורים   ,)( אביב:   (19פנים  תל 

הסתדרות המורים בישראל. הקרן לקידום מקצועי ועמותת המורים לקידום ההוראה 

 והחינוך. 

)  עשור  קשב 2004א'  ומקדם  נפשיים  בצרכים  התומך  ספר  בית  מצמיח:  ספר  "בית   ,)

אביב: - , תל165-210עמ'    בית הספר העתידנילעצמי ולאחר". בתוך: אבירם ר' )עורך(,  

 מסדה.  

  ( י'  לדוגמה: 2018צ'ונה,  ניב.)פרק  ספרי  בהוצאת  ברשת.  מצמיחים   .)

https://bit.ly/2XFCF9A ) 

הרחב"ה בדרך ל"חינוך חדש": כיצד ערכי ה"העידן החדש" משפיעים   (,2013צ'ונה י' ) 

בבתי  החינוך  חברתיות -על  רגשיות  יכולות  בפיתוח  הכשרה  באמצעות  בישראל  ספר 

   חיבור לשם קבלת תואר מוסמך. האוניברסיטה העברית. ה.והווי

 הוצאת מטר.כוחם של המופנמים בעולם שלא מפסיק לדבר.  -שקט(, 2006קיין, ס'. ) 

  , ירושלים.. הוצאת מפרשהתנגדות לא אלימה(. 1984שארפ, ג', ) 

 Wachtel, T.(1997). Real justice: How we can revolutionize our response to 

wrongdoing. (1st ed).USA. 

O'connell ,T., Wachtel ,B., Wachtel ,T. (1999). Conferencing Handbook: The new  

real justice training manual. (1st  ed). USA: Pennsylvania, Pipersville, PA. 

 נתונים ומדיניות: 

נוער בישראל: בריאות, רווחה נפשית וחברתית, ודפוסי (.  2011פיש, י' ואחרים ) -הראל 

 סיכום ממצאי המחקר הארצי השישי.   התנהגויות סיכון בקרב בני נוער בישראל.

   ( י'  והראל  לבין מעורבות תלמידים 2003לאופר א'  בית ספריות  בין תפיסות  (. הקשר 

מכון הנרייטה סאלד, ירושלים. עמ'   ,(3מ"ב )  ,מגמותבבריונות, קטטות ונשיאת נשק.  

437-459 . 

 American Psychological Association (2006). Zero Tolerance Policies Can 

Have Unintended Effects, APA report finds. Retrieved on May 13, 2013  

 הנחייה: 

. נדלה אתר שפ"י(. "מודל להנחיית דיון רגשי בקבוצות לימוד".  2009שטיין, ח' )-ברק 

/18.6.2012Units/Shefi/Kihttp://cms.education.gov.il/EducationCMSבתאריך:

shureiChaim/meytaviyut/yeda/HanhayatDyunRigshi.htm 

https://www.betipulnet.co.il/download/files/omer1.pdf
https://public-policy.huji.ac.il/sites/default/files/public-policy/files/teza_yonichouna.pdf
https://public-policy.huji.ac.il/sites/default/files/public-policy/files/teza_yonichouna.pdf
https://public-policy.huji.ac.il/sites/default/files/public-policy/files/teza_yonichouna.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/KishureiChaim/meytaviyut/yeda/HanhayatDyunRigshi.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/KishureiChaim/meytaviyut/yeda/HanhayatDyunRigshi.htm


 

 

 ביתן, דביר.-כנרת, זמורה בהוצאת טיפול קבוצתי תיאוריה ומעשה.(. 2006יאלום, א' ) 

 נגד גזענות: 

הקרן החדשה לישראל, בג"צ והאקדמיה.    -מדד האלימות ברשת(  10.2012אפריאט, ה' ) 

 http://data.isoc.org.il/data/311 מ: 2.5.2014. נדלה בתאריך  2012

לזכויות האזרח  ועד   –שיעור לחיים  מחלקת חינוך,    -האגודה  גזענות מהגן  נגד  חינוך 

 .  2015ירושלים: התיכון. 

 פופולריות ותוקפנות:  

 Faris, R. & Felmlee, D., (2011). Status struggles: network centrality and gender 

segregation in same and cross-gender aggression. American Sociological 

Review 76(1), 48–73. 

 Faris, R., & Ennett, S. (2012). Adolescent aggression: the role of peer group 

status motives, peer aggression, and group characteristics. Social 

Networks,34, 371-378. 

 Faris, R. (2012). Aggression, exclusivity, and status attainment in interpersonal 

networks. Social forces, 90(4), 1207-1235. 

 

 אלימות וירטואלית: 

 Hampton, K.N., L.S. Goulet, L. Rainie, and K. Purcell, Social Networking 

Sites and Our Lives: How People’s Trust, Personal Relationships, and Civic 

and Political Involvement are Connected to Their Use of Social Networking 

Sites and Other Technologies. 2011, Pew Research: Washington, D.C. 

Available from: http://www.pewinternet.org/2011/06/16/part-3-social-

networking-site-users-have-more-friends-and-more-close-friends/ 

 

 Lenhart, A., Madden, M., Smith, A., Purcell, K., Zickuhr, K., & Rainie, L. 

(2011). Teens, Kindness and Cruelty on Social Network Sites: How American 

Teens Navigate the New World of" Digital Citizenship". Pew Internet & 

American Life Project. 

 
 

 

 
 

 
 

http://www.pewinternet.org/2011/06/16/part-3-social-networking-site-users-have-more-friends-and-more-close-friends/
http://www.pewinternet.org/2011/06/16/part-3-social-networking-site-users-have-more-friends-and-more-close-friends/


 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חינוך למודעות מגדרית ומיניות חיובית  

Gender awareness and positive sexuality education 
 

 1301023101מס' קורס: 
 מלול - גילה מנביץ  שם המרצה:

 12:15-13:45 , בין השעותימי ג',  סמסטר א' תשפ"ג מועד: 
 בתיאום מראש שעות קבלה:

. )בסמסטר ב' ניתן  לבדלנשים בנפרדת בקבוצה בסמסטר א' ההוראה תתקיים  מגבלת רישום:
 רשם לקבוצה מעורבת מגדרית(. ילה

 יצירת קשר: 
gilaman@post.bgu.ac.il 

 

 רציונל  

הוראה: רגישות,  מטרת ההכשרה באוניברסיטת בן גוריון היא פיתוח ההשקפה המקצועית של פרחי  

פרשנות, רפרטואר דרכי התמודדות ושיקול דעת. מטרת הקורס הנוכחי היא לשלב בין ידע תיאורטי  

היכרות  . הקורס יספק ופרקטי על מנת לטייב את עבודת המורה בהתמודדות עם אתגרים חינוכיים

ומיניות   מגדר  הנושאים  עם  ונעוריםבסיסית  ילדות  בגובגילאי  נדון  הקורס  במהלך  רמים  . 

mailto:gilaman@post.bgu.ac.il


 

 

הדומיננטיים כיום בעיצוב זהותם המגדרית והמינית של התלמידים והתלמידות, נלמד על האופנים  

בהם מגדר משחק תפקיד בבית הספר, נכיר תהליכי התפתחות מינית מותאמת גיל, נדון בנושאים  

של פגיעה מינית על היבטיה השונים והשלכותיה ועוד. מכאן, נקדיש חלק מהקורס לסקירת דרכי  

התמודדות שלנו עם סיטואציות רלוונטיות, תוך חשיפה לפרקטיקות רלוונטיות בהוראה ותגובות  ה

יוצג ידע עדכני מהמחקר ומהשדה,   אפשריות למקרים הדורשים התייחסות בבית הספר. בקורס 

 ויינתנו מרחב והזדמנות להתלבטות ולבדיקה של העמדות והתחושות אל מול מציאות מורכבת זו. 

תלמידות חשופים כיום לאינספור מסרים מיניים המגיעים אליהם דרך סוגי המדיה  התלמידים וה

עיצוב   על  שמשפיע  מה  וכו'(,  ברשת  פורנוגרפיים  תכנים  חברתיות,  רשתות  )טלוויזיה,  השונים 

התלמידים   המיני.  בתחום  התנהגותם  על  גם  ובהתאמה  ומיניות  למגדר  בנוגע  תפיסותיהם 

המיד לתיווך  זקוקים  תשובות  והתלמידות  שיספק  יותר  אמין  מידע  ולמקור  נחשפים  הם  אליו  ע 

שלהם   המסוגלות  תחושת  ואת  משתתפיו  של  הידע  את  להרחיב  שואף  הקורס  לשאלותיהם. 

 להתמודד עם נושאים אלו בשדה החינוכי. 

 
 

 היבטים יישומים בקורס בהתנסות בבית הספר:

בתצפית על בית הספר. פיתוח יכולת לזהות אירועים,  זיהוי, אבחון וניתוח היבטים של מגדר ומיניות  

התנהגויות, נהלים ופרקטיקות בבית הספר הרלוונטיים לנושא הקורס, לשיים אותם, ולהציע מגוון  

 דרכי התמודדות חלופיות.

 

 נושאי הקורס:

 חינוך מיני ומגדרי בביה"ס  •

 בחירת מסלולי לימוד   •
 הפער המגדרי במדעים  •

 התפתחות מינית תקינה   •
 ינוך למיניות חיובית ח •

 אתגרים וצמיחה   –נשים מוסלמיות בישראל  •
 פורנוגרפיה  •
 מדיה חברתית  •

 אידיאל היופי  •

 להטב"ק נוער   •

 מגדר ובחינות  •
 מניעה, איתור וטיפול  –פגיעות מיניות והתעללות מינית  •

 
 : מטרות הקורס

הידע   • והרחבת  וחברתי  תרבותי  בהקשר  ומיניות  מגדר  בנושאי  שיח  המחקרי  פיתוח 

 והתיאורטי בנושא. 



 

 

מגדר  • בנושאי  המשתתפות  של  והתפיסות  העמדות  הרגשות,  את  לעומק  לבחון  הזדמנות 

 ומיניות. 

 פיתוח תחושת אחריות ומסוגלות לעיסוק בתחומים הנלמדים. •

קבלת כלים להתמודדות יומיומית עם סיטואציות מיניות בכיתה וליצירת שיח פתוח ומכיל   •

 בנושא. 

 לקידום שוויון מגדרי בבית הספר קבלת כלים   •

 רישות הקורס והרכב ציון:ד

מפגשים בלבד   2ותרומה משמעותית במהלך השיעורים. ניתן להיעדר עד  השתתפות פעילה   .1

מראש  לעדכן  יש  מוצדקת  היעדרות  של  במקרה  המרצה.  עם  בתיאום  הסמסטר  במהלך 

 העבודה המסכמת. נוכחות סדירה בשיעורים מהווה תנאי להגשת  במייל.  

 נק'.  30: ניהול יומן התבוננות ואבחון בית הספר .2

הגשה שבועית של דו"ח התבוננות אישי העוסק בחקירה ביקורתית של השדה החינוכי וניתוח  

ומתמקדים   רפלקטיביים  הם  הדו"חות  הנלמד.  האקדמי  החומר  לאור  מהשטח  סיטואציות 

 דו"חות. 10טר יש להגיש לפחות  ת. במהלך הסמס\בחוויה ובפרשנות האישית של הלומד

 נק'  70 :עבודה מסכמת .3

   דו"ח אינטגרטיבי של אבחון בית הספר  •

 התייחסות לנושא הקורס בתכנון השיעור במטלה המסכמת  •

 )הוראות מפורטות בקובץ נפרד(.

 נק' לציון הסופי.  5)פרזנטציה(. בונוס של  רשות: הצגת מאמר בכיתה  .4

 פירוט המפגשים:

דרך  קריאה  נושא השיעור  תאריך  מס"ד

 הוראה

היכרות, פתיחה   25.10.22 1
 והתבוננות אישית 

על המפגש עם  

  –נושאי הקורס 

  האישית.בזהות 

בירור עמדות  

וחסמים. הצגת  

 הקורס והדרישות 

(. לבד בכיתה.  2008) .ואיצקסון ת .לרר ש
 ,2008דו"ח אלימות מינית בישראל בתוך  

הוצאת איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה  
 מינית בישראל. 

 

שיעור  

 פרונטלי 



 

 

חינוך מיני ומגדרי   1.11.22 2
 בבה"ס

מעגלים של   3

 חינוך מיני ומגדרי 

חינוך אחר? בתוך   –( מין אחר 2000שלסקי, ש. )

ש.שלסקי )עורך( מיניות ומגדר בחינוך. תל אביב:  

 הוצאת רמות 

שיעור  

 פרונטלי 

על מגדר ובחירת   8.11.22 3
מסלולי לימוד  

 וקריירה
פערי מגדר  
בהישגים  

חינוכיים: האם  
המהפכה  

הפמיניסטית  
הצליחה? ייצוג  
ומגדר בת"ל   

ובחירות  
אקדמאיות בראי  

 מגדרי 
 

( לימודי מתמטיקה ומדעים  2000איילון, ח. )
מקרה של שוויון מגדרי   בחינוך הערבי בישראל: 

מיניות ומגדר  בלתי צפוי. בתוך ש.שלסקי )עורך(  
 ות. . תל אביב: הוצאת רמ בחינוך

Charles, M. (2017). Venus, Mars and Math: 
Gender society affluence, and eight graders’ 
aspiration for STEM. Socius: Sociological 
Research for a Dynamic World. Vol.3:1-16 

Rommes, E. Overbeek, M., Scholte, R., 
Engels, R., and de Kemp, R. (2007) 'I'm not 

interested in computers': Gender-based 
occupational choices of adolescents 

 
Islam, S. I. (2017). Arab Women in Science, 

Technology, Engineering and Mathematics 

World Journal of  Fields: The Way Forward.

20-(6), 127 ,Education 

שיעור  

 פרונטלי 

, הערכה מגדר 15.11.22 4

 בחינותו

(. הא השפה העברית  2021כץ ת, רגב ט )-קריכלי

מכשילה נשים? ממצאים מחמישה ניסויים.  

 1כ"ב סוציולוגיה ישראלית,  

 פרונטלי 

נקודת מבט  22.11.22 5
עדכנית על מיניות  
בני נוער בישראל:  
פורנוגרפיה, מדיה 
חברתית ואידיאל  

 היופי
 

(.   2021יהושע, ל׳ )-ויוספסברג בןרן, ע׳ 

מגדר, מין ומיניות בעולם דיגיטלי: חינוך  

מיטיב לצעירים ולצעירות, אפשרויות  

וסיכויים. הוצאת מכון מופ״ת, מרכז 

 31-68עמ'  .מכללתי -המידע הבין 

 

(. בין סחורות מיניות  2004זיו, ע' ) 

לסובייקטים מיניים: המחלוקת 

יאוריה  תהפמיניסטית על פורנוגרפיה. 

 . 194– 163, 25 וביקורת

 

שיעור  

 מקוון 

חינוך למיניות   29.11.22 6

עקרונות   –חיובית 

 מנחים 

מה מתי ומי בחינוך מיני: הברון,א., הברון, ש. 
עקרונות מנחים לבניית תכניות חינוך מיני של בני  

 . מתוך: אתר מידע אמין על מין נוער בישראל
 

שיעור  

 פרונטלי 

התפתחות מינית   6.12.22 7
תקינה: היבטים  

פיזיולוגיים, 
 רגשיים וחברתיים 

 

הבנת ההתנהגות  (. 1996קוונה ג'ונסון, ט. )
הוצאת   מה טבעי ובריא?  -המינית של ילדים

 1-2דרום פסדינה:קליפורניה. פרקים  
 (.17-42)עמודים 

 

שיעור  

 פרונטלי 



 

 

ממדי זהות   13.12.22 8

מינית  \מגדרית

והקהילה  

 הלהטב"ק

(. מושג הנזילות המינית  2011ענתבי, נ' )

כנקודת מבט חדשה על המיניות האנושית.  

 137-148. 33מפגש, 

(. זהות מינית  2017מ )  זבולון ע, זיידנר

הומוסקסואלית וזהות דתית: הקונפליקט  

עיונים  והשפעותיו על בריאות נפשית. 

 . 392-380עמ'  בחינוך, 

שיעור  

 פרונטלי 

  – אלימות מינית 20.12.22 9

הגדרות, מיתוסים  

 ומציאות 

(. מבט על הטרדות מיניות בתי ספר  2006זוהר, ע. )
על פעילות   "לא בבית ספרנו", מבטבישראל. בתוך 

מרכזי הסיוע בקרב ילדים ובני נוער במערכת  
. הוצאת איגוד מרכזי הסיוע  החינוך בישראל

לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית בישראל. עמודים  
13-19 . 
 

שיעור  

 פרונטלי 

נשים מוסלמיות   27.12.22 10
אתגרים   – בישראל

 וצמיחה 
 

( "הקולות  2020, ס. )לבקוביץ,ע., כאמל ג'סור
ששכחנו"" התמודדות יועצות חינוכיות עם  

מתבגרות שחוו פגיעה מינית בחברה הערבית.  
 , כ"ב.הייעוץ החינוכי

 

שיעור 

 אסינכרוני 

התחום האפור  3.1.23 11
 בבית הספר:

התמודדות עם  
אירועים  

יומיומיים  
 ואירועים חריגים

 

שיעור   היכרות עם חוזר מנכ"ל וחוק חובת דיווח 

 פרונטלי 

התעללות   10.1.23 12
מינית  

בסביבה 
 המשפחתית 

 
זיהוי סימני  

 מצוקה ואיתור 
  –גילוי הסוד 
גורמים  
מעכבים  
 ומסייעים 

 
דיאלוג אמפתי  

ראשוני בעקבות  

 גילוי הסוד 

(. מבוא לגילוי עריות: אין אמת,  2014, צ. )זליגמן
ואין חסד ואין רחמים. בתוך צ. זליגמן וז. סולומון  

.  הסוד ושברו: סוגיות בגילוי עריות)עורכות(. 
(. תל אביב: הוצאת הקיבוץ  82-103)עמודים 

 המאוחד.
(. חשיפת הסוד:  2004שוורצברג, ש., וזומר, א. )

וד הפגיעה  גורמים מעודדים ומעכבים את גילוי ס
בקרב קורבנות התעללות מינית בילדות. בתוך צ.  

הסוד ושברו: סוגיות  זליגמן וז. סולומון )עורכות(. 
(. תל אביב: הוצאת  82-103. )עמודים בגילוי עריות

 הקיבוץ המאוחד. 
(. "עדות אישית" בתוך: צ.  2004אברמוביץ, ד. )

הסוד ושברו: סוגיות  זליגמן וז. סולומון )עורכות(. 
(. תל אביב: הוצאת  82-103. )עמודים לוי עריותבגי

 הקיבוץ המאוחד. 
 

שיעור  

 פרונטלי 

תרגול, סיכום  17.1.23 13

 ומסקנות

שיעור   סימולציות 

 פרונטלי 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 סילבוס  

 )תשפ"ג(  בעיהמבוססת  באמצעות למידה חקר ההוראה 
PBL 

 :  מס' קורס
 רותם טרכטנברג מסלטון  : ד"ר שם המרצה

 10:12:00/12:00-14:00/16:00-18:00: סמסטר ב', יום ג', מועד
 בתיאום מראש : ימי ג'שעת קבלה

 rotemtra17@gmail.com: דוא"ל

mailto:rotemtra17@gmail.com


 

 

)נלמד במהלך סמסטר    *תנאי ללמידה של הקורס הוא קורס: "תיאוריות למידה והשלכות פדגוגיות"
 א'(

 רציונל
ל ביחידה  ההכשרה  לתפיסת  השקפה    קידוםבהתאם  בפיתוח  יעסוק  הקורס  בחינוך,  המקצועיות 

  תוך התמודדות עם בעיות וסוגיות מתוך הכיתה.  ים בתהליכי חקר הפרקטיקה  .מקצועית של מורות

מבוססת   למידה  תהיה  בקורס  המרכזית  מבוססת   .(PBL)  בעיה/פרויקט הפדגוגיה    בעיה למידה 

בהוראה שונות  פיתוח    מגלמת מתודות  של  צורך    וצרתבשלבים השונים  למידה מתוך  ומאפשרת 

לבעיות   וחיבור  הפדגוגיה,  . הלומדות  את  שמעסיקותאותנטי  את  נלמד  בקורס  אותה  ים.  נחקור 

תוך  ו בה  פדגוגיות  של  חקרנתנסה  והמשתתפים של    אותנטיות  בעיות  את    .המשתתפות  ניישם 

נבצע תהליכים רפלקטיביים וחשיבה על ההתאמה של  בנוסף,    הפדגוגיה בתהליך תכנון של תוצר.

 לדיסציפלינות השונות ובהקשרים תרבותיים שונים.  הפדגוגיה  

   מבנה הקורס

במפגשי יתקיים  קבוצה    פיזיים  ואישיים  פיזיים  קבוצתייםפרונטליים,    םהקורס  -16:00)למעט 

.  בהתאם לשלבי פיתוח התוצר והצורך של המשתתפות.ים  , תאסינכרוניבשילוב עם למידה    (18:00

הפרויקט. בקבוצות  תיעשה  בקורס  והעבודה  הלמידה  נוכחות    עיקר  מחייב  הקורס  של  המבנה 

, היעדרות  )או מצלמה פתוחה לאורך כל המפגש במידה ומתקיים מפגש מקוון(  והשתתפות פעילה

  של השיעור ע"י צפייה בהקלטה שלו   משעור )ו/או נוכחות ללא השתתפות פעילה( מחייבת השלמה

 . ייחסות אישית לכל מה שעלה בשיעורהגשה של התו

  מטלת הקורס

במהלך  .  בעיה פדגוגית שמעסיקה אתכם.ןתוצר חינוכי שמתמודד עם    פיתוח   -  והצגתותוצר  פיתוח  

.  1:  של התוצר  . כל חברי הקבוצה יהיו שותפים מלאים לכל שלבי הפיתוח הקורס תעבדו בקבוצות

בחינה של    -  חקר.  2  ניסוח של שאלה פורייה/סוגיה מתוך העיסוק החינוכי    -  פדגוגית   הגדרת בעיה 

תיאורטית  נתונים,  לבעיה  רלוונטית  ספרות  גורמים    איסוף  עם  אישיים  )ראיונות  הבעיה  על 

נוספים צוות  אנשי  תלמידים,  מורים,  שיעוריםרלוונטיים:  ותיעוד  תצפיות  תוצר .  3(  ,    פיתוח 

נותן מענה לבעיה ואתגרים  .  להתמודדות עם הבעיה כולל רציונאל ברור לאופן בו התוצר המוצע 

ביישומו הפיתוח  -פרזנטציה  .4.  צפויים  תהליך  כל  מפורט(.  ףיצור)  הצגת  התוצר . 5  מחוון    שיפור 

 לאחר הניתוח ולאור תובנות. 

. הצגת התוצר  2    של הסמסטר  . הגשת חלקים מתוך הפרויקט בשלבים שונים1  :מרכיבי הערכה

. רפלקציה אישית על תהליך הלמידה  3  )מצורף מחוון בנספח(  ופרזנטציה במפגשי הסיום בקורס

. תגובה במודל הקורס לאחד הפרויקטים על פי בחירה )על פי שאלות  4)על פי שאלות מנחות(    בקורס

 . מנחות(

 ביבליוגרפיה 
(. האם למורים שצרכיהם הפסיכולוגיים מסופקים יש יותר משאבים לתמוך  2018כץ, ע וכהן, ר. )

 . 2כרך נ"ג גיליון  מגמות.ים מן הגזר הבדואי כמקרה מבחן. בתלמידיהם ולמנוע את נשירתם? מור
-167. עמודים: 20 חינוך החשיבה(. טיפוח מוטיבציה פנימית ללמידה בבית הספר. 2001עשור, א. )

190 



 

 

פאטון, א. מעשה חושב: למידה מבוססת פרויקטים )מדריך למורה(, פרסום בעברית:  
 התיכון שליד האוניברסיטה 

.  20 חינוך החשיבההלכה למעשה.  -(. מוטיבציה ללמידה בבית הספר 2001קפלן, א. ועשור, א. ) 
 .  הוצאת מכון ברנקו וייס. 13-35עמודים: 

(. התרומות הייחודיות של תמיכה באוטונומיה  2014קפלן, א. עשור, א. אל סייד, ח. וקנט מיימון י.   )
בק מיטבית  למידה  חווית  לניבוי  דיכוייה  ההכוונה  ושל  תיאורית  בחנית  בדואיים:  תלמידים  רב 

 .  41-77 58  דפיםהעצמית בחברה קולקטיביסטית. 
 .וא מלמד  .ע :בתוך . -12 ה המאה של והדרישות PBL של הפדגוגיה  )ש )בדפוס ,רוזנפלד

 , )עורכים( גולדשטיין
 . ת"מופ מכון א "הו .ובחינוך בהוראה מידע טכנולוגיות בשילוב  פדגוגיים היבטים

Barak, M., & Yuan, S. (2021). A cultural perspective to Project - based learning and 

the cultivation of innovative thinking. Thinking skills and creativity, 39.   

 
Brigid J.S. Barron , Daniel L. Schwartz , Nancy J. Vye , Allison Moore , 
Anthony Petrosino , Linda Zech & John D. Bransford (1998). Doing With 
Understanding: Lessons From Research on Problem- and Project-Based Learning, 
Journal of the Learning Sciences,  7:3-4, 271-311. 
 
Labaree, D. F. (2000). On the nature of teaching and teacher education: Difficult 
practices that look easy. Journal of teacher education, 51(3), 228-233. 
 

Better than best practice: Developing teaching and  Lefstein, A., & Snell, J. (2014).
. Routledge.learning through dialogue 

 
 .הפרויקטים*חומרי קריאה נוספים יומלצו לאחר גיבוש נושאי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 פירוט תאריכים ונושאים 

 חומרים והערות  אופן הלמידה  נושא ותוכן  תאריך  

למה למידה  -רציונאל הקורס  14.3.23 1
 מתוך בעיה? 

 
 פדגוגיה ביקורתית  

 אנשים לומדים כשרע להם?  

 מליאה  פיזי

 הרצאה ודיון 

 אישי 

 מצגת

 מאמר:



 

 

במודל   למידה קונסטרוקטיביסטית  אישית    - מטלה 
חינוכית   בעיה  נסחו 

 שמעסיקה אתכםן 
 תכנון הלמידה בקורס  21.3.23 2

 סילבוס 
סביב בעיות   פרויקט גיבוש קבוצות 

 פדגוגיות משותפות 

 מליאה  פיזי

 

 מצגת

 מודל הקורס 

הגדרה של בעיה פדגוגית מתוך   28.3.22 3
 ניתוח ייצוג מצולם 

 מצגת מקוון מפגש 

 ייצוג מצולם 

 פיזי קבוצות  בחינה תיאורטית של הבעיה/סוגיה  18.4.23 4

 

למודל   הגדרה    –*הגשה 
ראשונית של הבעיה מעוגן  

 תיאוריה 
 איסוף נתונים על הבעיה  2.5.23 5

שיעורים,   על  תצפיות  )ראיונות, 
 איסוף חומרים כתובים(

למודל   פיזי קבוצות   –*הגשה 
מתוך   נתונים/ממצאים 

 השדה 
  פיזי קבוצות  פיתוח תוצר  9.5.23 6

למודל   אסנכרוני  פיתוח תוצר  16.5.23 7 טיוטה    –*הגשה 

 ראשונה של התוצר 

  פיזי קבוצות  פיתוח תוצר  23.5.23 8

  פיזי קבוצות  פיתוח תוצר  30.5.23 9

 פרזנטציות תוצרים סופיים  6.6 10

 

ותגובות  הנחיות לרפלקציה 
 לפרזנטציות 

  פיזי 

11 13.6  

12 20.6.13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                           

 ורגשות בכיתה מוטיבציה : קורס



 

 

 

 קרן אילות  שם המרצה:

 מספר קורס: 

   :)קורס סמסטריאלי(  זמן הקורס

 16:00-18:00סמסטר א',  (1

 או

 20:00-18:00)זום(, סמסטר ב', מקוון  (2

 גמיש בתיאום מראש  שעות קבלה:

 keren.eilot@gmail.com: יצירת קשר

 

 :רציונל הקורס

"מוטיבציה" הוא מושג שכיח ורווח במערכת החינוך, יחד עם זאת, הוא נתון לפרשנויות שונות.  

הקורס מציע לבחון לעומק את המושג בהקשר ללמידה וחינוך, ולגזור ממנו תפיסה חינוכית  

ת למושג. במהלך הקורס נכיר מודלים תיאורטיים בסיסיים המסבירים אישית המתייחס

מוטיבציה ונבחן את הרלבנטיות שלהם למערכת חינוך תרבותיות שונות. הקורס דן במושג  

המוטיבציה כמושג מפתח מרכזי ורחב הקשור בתפקוד פסיכולוגי אנושי כללי , והמאגד בתוכו  

, הקוגניטיבית והאישיותית, כמו: הכוונה העצמית,  מושגים רבים מתחום הפסיכולוגיה החינוכית

 מסוגלות עצמית, ציפיות, ייחוסים ועוד .

 

 : מטרות הקורס

 הסטודנטים ילמדו לזהות מצבי מוטיבציה שונים בכיתה )רגישות(.  .1

הסטודנטים ילמדו תיאוריות שונות אשר דרכן יוכלו לבחון את הגורמים המעורבים   .2

 ההשלכות של מצבים אלו  )פרשנות(. במצבי מוטיבציה שונים ואת 

 הסטודנטים יכירו מגוון דרכי התמודדות עם מצבי מוטיבציה )רפרטואר(. .3

הסטודנטים יוכלו להתאים את דרכי ההתמודדות למצבים ויוכלו לשקול באופן משוכל  .4

 את אפשרויות התגבוה השונות )שיקול דעת(. 
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 :והשיעורים, נושאי הקורס מבנה הקורס

 )מפגש פרונטלי בכיתת לימוד(  18-16 סמסטר א'

 הערות  תיאור  נושא  תאריך 
הגדרה ומשמעות   מבוא למוטיבציה   25.10

 פילוסופית 
 

התיאוריה   מבוא למוטיבציה  1.11
הפסיכואנליטית ויחסה  

 למוטיבציה 

 

התיאוריה   מבוא למוטיבציה  8.11
ויחסה    תהביהביוריסטי

 למוטיבציה 

 

 הצגת התיאוריה  ערך  -התיאוריית ציפיי 15.11
 ויישומה בכיתה 

 

 תיאוריית מסוגלות עצמית  22.11
 אפקט פיגמליון 

שיעור   הצגת התיאוריה 
 * מקוון

 תיאוריית מסוגלות עצמית  29.11
 אפקט פיגמליון 

  יישום בכיתה 

  הצגת התיאוריה  תיאוריית הייחוסים  6.12
למידה  התיאוריה של דוויק על תפיסת  13.12

 קבועה או משתנה 
  הצגת התיאוריה 

תיאוריית הייחוסים, התיאוריה של דוויק   20.12
 על תפיסת למידה קבועה או משתנה 

  יישום בכיתה 

שיעור   הצגת התיאוריה ויישומה  תיאוריית המטרות  27.12
 * מקוון

  הצגת התיאוריה  תיאוריית הכוונה העצמית  3.1
  יישום בכיתה  העצמית תיאוריית הכוונה   10.1
התייחסות לעיצוב תפיסה   סיכום  17.1

 אישית -חינוכית
 

   מבחן בית  
 יתכנו שינויים  *

 )קורס מקוון דרך הזום(  20-18 סמסטר ב'

 תיאור  נושא  תאריך 
 הגדרה ומשמעות פילוסופית  מבוא למוטיבציה   14.3
התיאוריה הפסיכואנליטית   מבוא למוטיבציה  21.3

 למוטיבציה ויחסה 
  ת התיאוריה הביהביוריסטי מבוא למוטיבציה  28.3

 ויחסה למוטיבציה 
 הצגת התיאוריה  ערך  -התיאוריית ציפיי 18.4

 ויישומה בכיתה 
 תיאוריית מסוגלות עצמית  2.5

 אפקט פיגמליון 
 הצגת התיאוריה 

 תיאוריית מסוגלות עצמית  9.5
 אפקט פיגמליון 

 יישום בכיתה 

 הצגת התיאוריה  תיאוריית הייחוסים  16.5
התיאוריה של דוויק על תפיסת למידה קבועה   23.5

 או משתנה 
 הצגת התיאוריה 

תיאוריית הייחוסים, התיאוריה של דוויק על   30.5
 תפיסת למידה קבועה או משתנה 

 יישום בכיתה 



 

 

 הצגת התיאוריה ויישומה  תיאוריית המטרות  6.6
 ויישומה  הצגת התיאוריה תיאוריית הכוונה העצמית  13.6
התייחסות לעיצוב תפיסה   סיכום  20.3

 אישית -חינוכית
  מבחן בית  

 

 

 דרישות הקורס והרכב ציון:

 (. יש להשתתף עם מצלמות פתוחות – נוכחות חובה )בשיעורי זום 

 השתתפות פעילה בשיעורים.
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