
בס“ד

רעות רוזנסון-שפירא, רכזת הכשרה קלינית וצוות המפ“א

תצפית מודרכת במעון

חווה חקלאית - גן 
כרמית

נורית, ציפי, תרצה ורחלי

סימולציות

שאנן בגן
איריס (ק. שמואל) 
פעילות בחינוך גופני  

יום עיון יד ושם

”ממקום שליבו חפץ“ 
סדנאות להעשרת 
ההוראה (במכללה)

תכנון והעברת 
מערך פעילות 

מתמטית בשילוב: 
שיר/סיפור/ משחק

שאנן בגן

ניצה  (נתניה)
ספרות ילדים

יעל (חיפה)
יצירות אומנות בעקבות 

העץ

זוהר (חדרה)
פעילות מתמטית

שאנן בגן

כרמית (ק.מוצקין)
 ADHD תצפית על תסמיני

צפרירה (נהריה)
פעילות מוזיקלאית

עליזה (טירת צבי)
הגשת חומרי אומנות

יום פיוט בגן
מטלה - הערכה לימודית 
התפתחותית במתמטיקה

שנה
א‘

שנה
ב‘

שנה
ג‘

תוכנית שבוע מרוכז במסלול הגיל הרך
ח‘- י“ב בטבת > 5-1 לינואר]]בימים ראשון-חמישי

שבוע

תשפ"ג 
שאנן בשדה

חמישירביעישלישישניראשון

ביצוע מטלות תצפית ומטלות התנסות בהתאם לקורסים השונים



תוכנית שבוע מרוכז במסלול היסודי
ח‘- י“ב בטבת > 5-1 לינואר]]בימים ראשון-חמישי

בס“ד

רעות רוזנסון-שפירא, רכזת הכשרה קלינית וצוות המפ“א

חמישירביעישלישישניראשון

בוקר בבית ספר ”שירת 
הים“ בקריית ים: 

מפגש עם מנהל בית הספר, 
צפייה בשיעורים

צהריים במכללה: 
השלמת ההיערכות 

לפעילות ביום ג‘ 

יום בבית ספר ”שירת 
הים“ בקריית ים:

העברת פעילות לימודית 
בכיתות

שיחת סיכום ורפלקציה
יום סימולציות יום עיון ב ”יד ושם“

במכללה

אנגלית:
יום אנגלית במכללה

תנ"ך ומתמטיקה: 
פתיחת שבוע בכיתה א', 

צפייה בשיעורים
השתתפות בישיבת צוות

אנגלית:
יום אנגלית במכללה

תנ"ך ומתמטיקה: 
התנסות בבתי הספר.

מפגשי זום לתכנון פעילות 
מותאמת גיל לעשרה בטבת 

וליום השפה העברית

התנסות בכיתה א' 

התנסות בבתי הספר

מתמטיקה: מוזמנות 
להשתתף בסיור בבתי ספר 
בכפר הירוק עם בנות עי"ס

 

התנסות בבתי הספר, 
מתמטיקה: במהלך 

השבוע הוראת יחידת 
הוראה במסגרת פרויקט 

במתמטיקה

התנסות בבתי הספר
העברת פעילות בבתי 
הספר בנושא 'עשרה 

בטבת' או לקראת 'יום 
השפה העברית'

התנסות בכיתה א' התנסות בכיתה א'

שנה
א‘

שנה
ב‘

שנה
ג‘

שבוע

תשפ"ג 
שאנן בשדה

”ממקום שליבו חפץ“ 
סדנאות להעשרת 
ההוראה (במכללה)

”ממקום שליבו חפץ“ 
סדנאות להעשרת 
ההוראה (במכללה)

לקראת השבוע ובמהלכו >> מפגשי זום עם מרצים לתנ"ך ומתמטיקה, ללמידה ברמת מורה ותכנון שיעורים לפרויקט | תיאום מראש בקישור שישלח לכל התמחות

במהלך השבוע: צפייה בשיעורים, הוראה פרטנית, העברת יוזמה כיתתית, הוראת שיעור בכיתה א'

במהלך השבוע: עריכת תצפיות, הוראת שיעורים פרטניים ושיעור כיתתי, השתתפות בישיבת צוות



בס“ד

תוכנית שבוע מרוכז במסלול העל יסודי
ח‘- י“ב בטבת > 5-1 לינואר]]בימים ראשון-חמישי

שנה
א‘

שנה
ב‘

שנה
ג‘

שבוע

תשפ"ג 
שאנן בשדה

חמישירביעישלישישניראשון
בלתי פורמלי:

יום סיור

מתמטיקה:
לימודים סדירים במכללה

היסטוריה:
סדנה דידקטית

בלתי פורמלי:
יום סיור

מתמטיקה והיסטוריה:
יום חופשי יום תצפיות בבתי ספריום חופשייום עיון יד ושם

אנגלית:
יום אנגלית במכללה

מתמטיקה:
התנסות בבתי הספר בדגש על 

ליווי מורה מחנכת

בלתי פורמלי והיסטוריה:
התנסות בבתי הספר בדגש על 
העברת שיעורים בצפיית מורה 

מאמנת ובצפיית מד"פ

אנגלית:
התנסות בבתי הספר

מתמטיקה:
סיור מתמטי בדגש על בתי 

ספר מיוחדים

בלתי פורמלי והיסטוריה:
התנסות בבתי הספר בדגש 

על העברת שיעורים בצפיית 
מורה מאמנת ובצפיית מד"פ

אנגלית:
התנסות בבתי הספר

מתמטיקה:
התנסות בבתי הספר בדגש 
על ליווי מורה מחנכת - יום 

סיור ב"יד לילד" בלוחמי 
הגטאות

בלתי פורמלי והיסטוריה:
התנסות בבתי הספר בדגש 

על העברת שיעורים בצפיית 
מורה מאמנת ובצפיית מד"פ

אנגלית:
התנסות בבתי הספר

מתמטיקה:
התנסות בבתי הספר - יום 

שגרה

בלתי פורמלי והיסטוריה:
התנסות בבתי הספר בדגש 

על העברת שיעורים בצפיית 
מורה מאמנת ובצפיית מד"פ

אנגלית:
יום אנגלית במכללה

מתמטיקה:
יום חופשי

תנ"ך והיסטוריה:
תכנון מרכזי למידה + 

התנסות בבתי הספר בדגש 
על קידום ההוראה בצמד, 

התלוות למורות המכשירות 
לאורך שבוע תוך 

השתתפות גם בשיעורי 
חינוך, קידום תהליך מחקר 
הפעולה והעברת שיעורים 

בצפיית מורה מכשירה 
ומד"פ

אנגלית:
התנסות בבתי הספר

מתמטיקה:
סיור מתמטי בדגש על בתי 

ספר מיוחדים

תנ"ך והיסטוריה:
אולפנת סגולה - מרכז 

למידה על נחמה ליבוביץ'

אולפנת צביה מעלות - 
מרכז למידה על עשרה 

בטבת

אולפנת צביה עפולה - 
מרכז למידה על עשרה 

בטבת

אנגלית:
התנסות בבתי הספר

מתמטיקה:
התנסות בבתי הספר

(סטודנטים מלמדים - 
הוראה סדירה בבתי הספר)

תנ"ך והיסטוריה:
אולפנת סגולה - יום שגרה

אולפנת צביה מעלות - 
מרכז למידה על עשרה 

בטבת

אולפנת צביה עפולה - 
מרכז למידה על עשרה 

בטבת

אנגלית:
התנסות בבתי הספר

מתמטיקה:
(סטודנטים מלמדים - 

הוראה סדירה בבתי הספר)

תנ"ך והיסטוריה:
התנסות בבתי הספר בדגש 

על קידום ההוראה בצמד, 
התלוות למורות המכשירות 

לאורך שבוע תוך 
השתתפות גם בשיעורי 

חינוך, קידום תהליך מחקר 
הפעולה והעברת שיעורים 

בצפיית מורה מכשירה 
ומד"פ

רעות רוזנסון-שפירא, רכזת הכשרה קלינית וצוות המפ“א

”ממקום שליבו חפץ“ 
סדנאות להעשרת 
ההוראה (במכללה)



בס“ד

רעות רוזנסון-שפירא, רכזת הכשרה קלינית וצוות המפ“א

”ממקום שליבו חפץ“ 
סדנאות להעשרת 
ההוראה (במכללה)

תוכנית שבוע מרוכז במסלול החינוך המיוחד
ח‘- י“ב בטבת > 5-1 לינואר]]בימים ראשון-חמישי

יום סימולציותיום סימולציות
יום עיון יד ושם

מפגש הכרות עם 
בתי הספר בהן יעשו 

עבודה מעשית 
בסמסטר ב‘

סיור בבית ספר 
אהבה

עבודה מעשית 
בבתי הספר

התנסות בהעברת ילדת 
הוראה לאורך השבוע

עבודה מעשית 
בבתי הספר

עם דגש על הוראה 
בצמד ותחילת תכנון 
תוכנית ההתערבות 

בכיתות לקראת כתיבת 
סמינריון תצפיות 
ולמידת עמיתים 

סדנאות להוראה מתקנת
העברת שיעורים פרטניים 

לתלמידים - הוראה מתקנת 
בשפה ובחשבון בבית הספר 

אהרון הרוא"ה

עבודה מעשית והעברת 
יחידת הוראה בכיתות

 + משימה ייחודית ליום זה 
המתייחסת לרגעים בזמן - 

צילום ותובנה

יום סדנה מרוכז- 
אסטרטגיות למידה 

והבנה

בונים ארגז כלים כולל 
ארוחת בוקר בביתי 

בקרית אתא

עבודה מעשית בבתי 
הספר

עם דגש על הוראה בצמד 
ותחילת תכנון תוכנית 

ההתערבות בכיתות לקראת 
כתיבת סמינריון תצפיות 

ולמידת עמיתים

בנוסף נבקש לצלם או לכתוב 
על רגעים משמעותיים שחוו 

בשבוע זה

פגישה עם התלמידים של 
מרכז הלמידה בתיאום עם 

ההורים 

עבודה מעשית 
המשך התנסות + 

משימה יומית 

צילום של מקום מיוחד 
בשבילן בבית הספר 

שמהווה השראה ליוזמה.

עבודה מעשית 
בבתי הספר

עם דגש על הוראה 
בצמד ותחילת תכנון 
תוכנית ההתערבות 

בכיתות לקראת 
כתיבת סמינריון
תצפיות ולמידת 

עמיתים

שנה
א‘

שנה
ב‘

שנה
ג‘

שבוע

תשפ"ג 
שאנן בשדה

חמישירביעישלישישניראשון



בס“ד

רעות רוזנסון-שפירא, רכזת הכשרה קלינית וצוות המפ“א

התנסות בבית הספר יום עיון יד ושםיום אנגלית בנכללה
"אהרן הרא"ה"

תוכנית שבוע מרוכז במסלול אנגלית חד חוגי
ח‘- י“ב בטבת > 5-1 לינואר]]בימים ראשון-חמישי

שנה
א‘

שבוע

תשפ"ג 
שאנן בשדה

חמישירביעישלישישניראשון


