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קורס "הוראה מותאמת" 
 בשיטת עץ החשיבה.

 

 מפגשים 20בקורס הוראה מותאמת שיתקיים במשך 
להוראה לצד מודלים מרכזיים ייחודיים  כלים פרקטייםאתן 

בגילאי בית הספר מותאמת לילדים עם קשיי ולקויות למידה לילדים 
 היסודי.

 
 עסוק הקורס:נהנושאים בהם 

 
 מפגשים( 2מבוא ) 
 .תפיסות יסוד בגישת ההוראה המותאמת של עץ החשיבה 
 .מאפיינים לילדים מתקשים 
 זיהוי מקורות הכוח, ערוצי תפיסה, זיהוי  -בניית פרופיל לומד

 מקור לקשיים ודפוסי התנגדות.
  הורים ורתימה לתהליך קוים מנחים ליצירת קשר טוב עם

 מצמיח.
 

  מפגשים( 4) - קריאה 1מודול  
 

 אבני יסוד לשלבי טרום קריאה -קריאה. 
 באופן מהיר. כלים פרקטיים בהקניית ראשית קריאה 
  בכלים ייחודיים  לתלמידים מתקשיםקריאה ושיקום ביסוס

 בשיטת "עץ החשיבה".
 .כלים פרקטיים ליצירת שטף קריאה 

 כיצד לזהות מה הגורם לחוסר ההבנה ומה  – הבנת הנקרא
 ניתן לעשות.

 
 
 



 

 

 מפגשים( 2) - הבעה בכתב ובע"פ 2מודול  
 דרכים לחיזוק הבעה בע"פ ושליפה. 
 דרכים לקידום הבעה בכתב. 
  חוויתיתוכלים לעידוד כתיבה יצירתית. 
 כללים להקניית ארגון בכתיבה. 
 ברמות בבית הספר היסודי נדרשים כתיבה על פי מודלים ה

 השונות.
 
 

 מפגשים( 5)  - חשבון – 3מודול  
 .אבני יסוד לפיתוח תפיסה מתמטית 
 .זיהוי קשיים ברכישת החשבון 
  ב'.-כיתות א' -כלים לקידום מהיר באבני היסוד של החשבון 
 דרכי למידה. וקשיים אופייניים  -ד-חשבון בכיתות ג 
 כולל דרכי למידה. וקשיים אופייניים  -ו-חשבון בכיתות ה(

 בעיות מילוליות(.
 דום במודול זה אציג בפניכם שיטה ייחודית שפיתחתי לקי

ילדים לתפיסה מהירה של חשבון, גם לאלו המתקשים 
 במיוחד.

 
 -מפגשים(  2) .תלמידאות ואסטרטגיות למידה - 4מודול  

 
 .גורמים לקשיים ודרכי התמודדות שונות 
 .הקניית הרגלי סדר וארגון לתלמיד ולמשפחה 
 .שיטות זיכרון 
  לארגון חומר.קלות שיטות 
 .שיטות למידה לקראת מבחן 

 
 מפגשים( 3תנועה, חוויה ומשחק. )  -5מודול  
 ומהי תנועתית מהי הוראה חוויתית  -שילוב תנועה בלמידה

 חשיבותה?
 .שילוב תרגילי מוח המותאמים לילדים עם קשיים 

 לכל ילד על פי הקשיים.והתאמת התרגילים 
  משחק בהוראה ובהקנייה.המחשה והפרקטיים לשילוב הכלים 
 ?כיצד להבחין בין משחק מתאים ללא מתאים עבור הילד 

  
 מפגש( 1)  יישום וערוצי שיווק -6מודול  
 יצד ניישם את הדברים בשטח כמדריכים מוסמכים בהוראה כ

 מותאמת בשיטת עץ החשיבה?
  לכל הכרות עם ערוצי שיווק ובחירה על הערוצים המתאים

 משתתף.



 

 

 
 מפגש(. 1) סיכום ופרידה   

 שעות אקדמיות 90סכ"ה בקורס 
 

 
 

תל  22הקורס יתקיים בתל אביב במכללת יסוד רח' איסרליש  
 (./ חנייה חינם במקום קניון עזריאלידקות הליכה מ 5אביב. )

 
 2.11הקורס יחל ב  9:00-13:00רביעי ימי   קבוצת בוקר  
 7.11הקורס יחל ב  17:00-21:00קבוצת ערב ימי שני  

 המפגשים יתקיימו ברצף למעט חופשת חנוכה.
 הקורס יסתיים במרץ.

 
 

 (31.8ש"ח. )עד  5,850מחיר הקורס בהרשמה מוקדמת :  
  ש"ח. 6,850מחיר הקורס בהרשמה רגילה:  
 תשלומים ללא ריבית. 18ניתן לשלם עד   

 
בהוראה מותאמת בשיטת עץ  הקורס מקנה תעודה הסמכה  

 החשיבה.
 במהלך הקורס, יוצגו סיפורי מקרה גם על ידי המשתתפים

 כך נוכל לנתח ולהתייעץ במקרים מהשטח.
הקורס  את הקורס ילווה אתר חברים אליו יועלו התכנים של

 יחולקו למשתתפים. וחומרי עזר נוספים נלווים
 

הקורס מיועד לאנשי חינוך, טיפול וכל מי שרוצה לקבל  
התורם לילדים לממש את בתחום הכשרה במקצוע מבוקש, 

לחוות סיפוק -ולהתגבר על קשיים, ולנו  הפוטנציאל שלהם
 והגשמה אישית.

 
מסיימי הקורס יהיו חלק מקבוצת מדריכי הוראה מותאמת אליו  

יופנו מעת לעת הורים ותלמידים הפונים למרכז באמצעות אתר 
 "עץ החשיבה."

הקורס ילוו בסרטוני הדגמה, סימולציות וסיפורי מקרה 

 להמחשה.



 

 

 
  מועבר ע"י שלומית לויט בעלת תוארהקורס  
חינוך עם התמחות בלקויות למידה. מטפלת ב

, הנחיית קבוצות N.L.Pומאבחנת בשיטת ורדי, מנחת 
 אדלר.במכון 

מלווה פדגוגית מרצה במכללת "חמדת דרום", 
ים לילדים עם בעמותת "יד רחל", מנחת סדנאות הור

מידים באופן פרטני מזה שנים מלמדת תל .קשיי ולקויות למידה
רבות ומתוך כך גם לומדת, חוקרת ומפתחת כלי למידה 

 ייחודיים.
 

 להמלצות נוספות
 

 מדיניות ביטולים: ניתן לבטל עד שבועיים לפני תחילת הקורס. 
 ₪. 350במקרה ביטול לא יוחזרו דמי הרישום בסך   

 
 

 אתר מאובטחלהרשמה ישירה ב
  כאןהקליקו 

 
לנייד ישירות  ניתן לפנות אליי בכל שאלה או עניין

 .052-8985190 האישי שלי
 
 
 

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!

 המאבחנת הדידקטית אתי רוזנצוויג.הרצאת אורח עם ** 
נשוחח עימה על כיצד לדעת לקרוא אבחונים במפגש אינטרנטי 

 דידקטיים ולהבים מה מסתתר מאחוריהם.
 
 
 
 

http://lomdiml.co.il/mindtreecourse
https://secure.cardcom.co.il/u/zHY/
https://secure.cardcom.co.il/u/zHY/


 

 

 ** לבחירה:
"לגדל ילד לומד עצמאי הקלטות קורס אינטרנטי   -

סדנה להורים עם קשיי ולקויות למידה. תוכלו גם  -ומצליח"
 להתרשם משאלות הורים מהתמודדויות יומיומיות.

ים בנל"פ כלים פרקטי – קסם המילה""הקלטות סדנת  -
 לשיפור כישור למידה והעצמת ילדים.

 
 :למכללת יסוד מפת הגעה

דקות הליכה מקניון עזריאלי ותחנת רכבת השלום. חנייה חינם  5-)כ
 (למשתתפי הקורס. במקום

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 לנייד האישי שלי ניתן לפנות אליי בכל שאלה או עניין  

052-8985190. 
 
 

   כל ילד יכול להתקדם!



 

 

המדוייקים, יכול  מורה טוב המופיע, בעל הגישה והידע 
 לחולל פלאים אצל כל ילד! 

 שלומית לויט

 

 
 


