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 5מפגשים פרונטליים+  22הקורס הוראה מותאמת יתקיים במשך 

 .מפגשים אינטרנטיים

כלים פרקטיים ייחודיים לצד מודלים  בקורס תקבלו ותלמדו 

לילדים מרכזיים להוראה מותאמת לילדים עם קשיי ולקויות למידה 

 .בגילאי בית הספר היסודי

 

 :בקורס עסוקנהנושאים בהם 

 

 מפגש( 3) פתיחה -1מודול  •

 -ישת ההוראה המותאמת של עץ החשיבהתפיסות יסוד בג •

תפיסות המתייחסות אל חשיבות ראיית הילד כיכול 

 ומשמעותה של הוראה מותאמת. ומסוגל

 לצד  זיהוי מקורות הכוח, ערוצי תפיסה -בניית פרופיל לומד •

 והמאפיינים .מקור ה

קוים מנחים ליצירת קשר טוב עם הורים ורתימה לתהליך  •

 מצמיח.

 זיהוי, התמודדות וטיפול. -התנגדות בלמידה •

 

  מפגשים( 5) - קריאה 2מודול  

 

 )מוכנות לכיתה א'( .אבני יסוד לשלבי טרום קריאה -קריאה •

 באופן מהיר. כלים פרקטיים בהקניית ראשית קריאה •

 לשיפור תפיסה חזותית לשיפור הקריאה. תרגילים •

בכלים ייחודיים  לתלמידים מתקשיםקריאה ושיקום ביסוס  •

 בשיטת "עץ החשיבה".
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 שילוב תנועה ומשחק ברכישת הקריאה. •

 כלים פרקטיים ליצירת שטף קריאה. •

כיצד לזהות מה הגורם לחוסר ההבנה ומה  –הבנת הנקרא  •

 ניתן לעשות.

 

 מפגשים( 2) - הבעה בכתב ובע"פ 3מודול  

 .דרכים לחיזוק הבעה בע"פ  •

 התמודדות עם כתיבה יצירתית וחוויתית. •

 מגוון פעילויות לחיזוק שליפה. •

 .דרכים לקידום הבעה בכתב •

 .חוויתיתוכלים לעידוד כתיבה יצירתית  •

 .כללים להקניית ארגון בכתיבה •

בבית הספר היסודי ברמות נדרשים כתיבה על פי מודלים ה •

 השונות.

 מדורג בכתיב.טיפול  •

 לימוד ועיצוב הכתב. •

 

 מפגשים( 5)  - חשבון – 4מודול  

 אבני יסוד לפיתוח תפיסה מתמטית. •

 זיהוי קשיים ברכישת החשבון. •

 '.ג-כיתות א' -כלים לקידום מהיר באבני היסוד של החשבון  •

 .מגוון ערוצי למידה לשיפור הגישה לחשבון •

יחודיות אסטרטגיות  -מילוליות שאלות -מפגש אינטרנטי •

 .לפתרון

 .המחשות ואסטרטגיות הוראה-שברים  -מפגש אינטרנטי •

שפיתחתי לקידום  יםייחודי כליםבמודול זה אציג בפניכם  •

ילדים לתפיסה מהירה של חשבון, גם לאלו המתקשים 

 במיוחד.
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 -מפגשים(  2) .תלמידאות ואסטרטגיות למידה - 5מודול  

 

 שונות.גורמים לקשיים ודרכי התמודדות  •

 הקניית הרגלי סדר וארגון לתלמיד ולמשפחה. •

 דרכים לניהול זמן המתאימות לילדים. •

 שיטות זיכרון. •

 לארגון חומר.קלות שיטות  •

 שיטות למידה לקראת מבחן. •

 

 מפגשים( 3תנועה, חוויה ומשחק. )  -6מודול  

מהי הוראה חוויתית תנועתית ומהי  -שילוב תנועה בלמידה •

 חשיבותה?

 תרגילי מוח המותאמים לילדים עם קשיים.שילוב  •

 לכל ילד על פי הקשיים.והתאמת התרגילים 

 

כלים פרקטיים בדמיון מודרך ומטאפורות  – N.L.Pטעימות  •

 לשימוש עם ילדים.

 

 מפגש( 1)  יישום וערוצי שיווק -7מודול  

כיצד ניישם את הדברים בשטח כמדריכים מוסמכים בהוראה  •

 מותאמת בשיטת עץ החשיבה?

הכרות עם ערוצי שיווק ובחירה על הערוצים המתאים לכל  •

 משתתף.

 .אסטרטגיות לניהול זמן •

 

 מפגש(. 1) סיכום ופרידה   

 .המשתתפות משתפות בתובנות שלהן -התובנות שלי •

 .חלוקות עבודות גמר ותעודות למשתתפים •

 . דברי סיום ופרידה •
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 שעות אקדמיות 90סכ"ה בקורס 

 לנקודות הזכות בשבתוןהקורס מוכר כגמול 

 3231קוד מוסד 

 

 

 
 

דקות הליכה  5תל אביב. ) 123יגאל אלון רח' בהקורס יתקיים  

 (.במקום נוחה/ חנייה  קניון עזריאלימ

 

 

  9:30-13:30:  שלישי /שניימי  קבוצת בוקר 

  17:00-21:00:  רביעי /שלישיימי  אחה"צקבןצת  

 

 ופורים. המפגשים יתקיימו ברצף למעט חופשת חנוכה.

 באפרילסוף סתיים בחל באוקטובר ויהקורס י

 ם מדוייקים יישלחו בהתאם לשיבוץ בקבוצה.תאריכי

 

 

בהוראה מותאמת בשיטת עץ   תעודה הסמכההקורס מקנה  

 החשיבה.

 גם על ידי המשתתפיםבמהלך הקורס, יוצגו סיפורי מקרה 

 כך נוכל לנתח ולהתייעץ במקרים מהשטח.

 קלטות ההרצאותהאת הקורס ילווה אתר חברים אליו יועלו 

 הקורס וחומרי עזר נוספים נלווים יחולקו למשתתפים. של

 

הקורס ילוו בסרטוני הדגמה, סימולציות וסיפורי מקרה 

 להמחשה.



 

5 
 

לקבל  מעונייןהקורס מיועד לאנשי חינוך, טיפול וכל מי ש 

 התורם לילדים לממש אתבתחום הכשרה במקצוע מבוקש, 

לחוות סיפוק -ולהתגבר על קשיים, ולנו  הפוטנציאל שלהם

 והגשמה אישית.

 

הוראה מותאמת אליו  מורימסיימי הקורס יהיו חלק מקבוצת  

יופנו מעת לעת הורים ותלמידים הפונים למרכז באמצעות 

 "עץ החשיבה."אתר 

 

בעלת  – מועבר ע"י שלומית לויטהקורס  

בעלת המרכז להוראה מותאמת "עץ החשיבה", 

חינוך עם התמחות בלקויות למידה. מטפלת ב  תואר

, הנחיית N.L.Pומאבחנת בשיטת ורדי, מנחת 

 קבוצות במכון אדלר.

מלווה פדגוגית בעמותת במכללת "חמדת דרום", בעבר מרצה 

ים לילדים עם קשיי ולקויות "יד רחל", מנחת סדנאות הור

ומתוך מידים באופן פרטני מזה שנים רבות מלמדת תל .למידה

 כך גם לומדת, חוקרת ומפתחת כלי למידה ייחודיים.

 

 (M.A) מוסמכת בחינוך מיוחד -חלי לרון -ייעוץ פדגוגי

מאבחנת דידקטית, מדריכת מורים בתחומי הקריאה, הכתיבה 

ומיומנויות חשיבה ועוסקת שנים רבות בהוראה מותאמת, 

 .בקריאה, בכתיבה ובהקניית אסטרטגיות למידה

 

 הקליקו כאן -להמלצות נוספות

 

 

 בונוסים מיוחדים למשתתפי הקורס:

 . פסיכיאטר -הרצאת אורח עם ד"ר פינקי פינשטיין** 

ישוחח איתנו על הפרעת קשב וריכוז ודרכים במפגש אינטרנטי הוא 

 להתמודדות וטיפול באור אחר.

 הרצאה מרתקת!

http://lomdiml.co.il/mindtreecourse
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 חלי לרון – MA  אורח עם מאבחנת הדידקטיתהרצאת ** 

מה על כיצד לדעת לקרוא אבחונים עבמפגש אינטרנטי נשוחח 

 דידקטיים ולהבים מה מסתתר מאחוריהם.

 

 לבחירה:בונוסים ** 

 לומדים ומצליחים בדרך חדשה""הקלטות קורס אינטרנטי   -

סדנה להורים עם קשיי ולקויות למידה. תוכלו גם להתרשם  -

 משאלות הורים מהתמודדויות יומיומיות.

כלים פרקטיים בנל"פ  – קסם המילה""הקלטות סדנת  -

 לשיפור כישור למידה והעצמת ילדים.

 

 

 ניתן לפנות אליי בכל שאלה או עניין לנייד האישי שלי

 . -שלומית 052-8985190

 

מורה טוב המופיע, בעל הגישה   כל ילד יכול להתקדם!

 ילד!המדוייקים, יכול לחולל פלאים אצל כל  והידע 

  שלומית לויט

 

http://lomdiml.co.il/sadna31
http://lomdiml.co.il/sadna31
http://lomdiml.co.il/sadna31
http://shlomitlevit.ravpage.co.il/sadnanlp2

