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 משרד החינוך

 המינהל הפדגוגי

 אגף א' חינוך ילדים ונוער בסיכון

 ה"קידום נוער היל

 

 שלום לכולם, 

 אנחנו נמצאים בתחילתה של שנת הפעילות תש"פ . 

הפיתוח המקצועי  .תחום הפיתוח המקצועי מתפתח בהתמדה משנה לשנה

מתבסס על עבודה מעמיקה של ועדות מקצועיות, שפעלו במהלך השנים 

 האחרונות ותמשכנה גם במהלך שנה זו. 

לאור התובנות והתוצרים של דיוני הועדות, נבחנים המענים הניתנים בשטח, 

 דרכי ההתערבות, נהלי העבודה והנחיות מדיניות. 

הייחודיים של אוכלוסיית הנערים  כל העמקה בהבנה של מאפייני וצרכיהם

והנערות מאפשרת יצירת טרמינולוגיה ופרקטיקה מקצועית מותאמת המבוססת 

 על הקשבה והתאמה רגישה של דרכי טיפול והתערבות . 

ההשתלמויות הארציות המובאות בפניכם בחוברת זו הינן תוצר של  מגוון

י לצרכי השטח. הצורך בהתמחויות ממוקדות, הנותנות מענה עדכני וחדשנ

 באופן זה אנו מבטיחים כי "ארגז הכלים" שלנו הולך ומתרחב. 

לפניכם קובץ מגוון ומרתק של השתלמויות מקצועיות ארציות, המיועדות לכלל 

עובדי קידום נוער, מנהלים ומנחים. אנחנו  -היל"ה:-עובדי השרות לקידום נוער

ות ובהשתלמויות מאמינים כי בחירה מושכלת לצד השתתפות פעילה בהכשר

 תחזק כל אחד בתפקידו ואותנו כארגון.

 מאחלים לכולנו שנה מעניינת ומגוונת 

                                              

 בברכה,

 יפעת קלמרו                                                    צח סלור           

 מנהל ארצי תחום חינוך טיפול         מנהלת המחלקה לקידום נוער היל"ה       

 היל"ה -אגף א' חינוך ילדים ונוער בסיכון                      קידום נוער

 סים "משרד החינוך                                              החברה למתנ
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 ., מנהלים ועובדים יקריםמנחים ,ממונים

תכנים, בחירת  העמקה ובירור של :אבים רביםבהשתלמויות המוצגות בפניכם הושקעו מש

ודולוגי עשיר ומגוון, חיבור , שילוב מתבחינת דרכי העברה ואופני למידה, מרצים ומומחי תוכן

  .הנרכש ועוד יומנויות ספציפיות הנדרשות לנושאטיפוח מ ,לשטח ויצירת כלי עבודה

בפרטים , ההשקעה אנו מודים לכל העוסקים במלאכה על החשיבה המעמיקה והמקצועית

 הגדולים והקטנים ועל הסבלנות הנדרשת בבניית השתלמות איכותית ומעמיקה.

  :שבון על יד כל מובילי ההשתלמויותלפניכם הנחות היסוד שנלקחו בח

 אחד מהעובדים )עובד, מנהל,  כל  -השכלה וניסיון() התייחסות לידע קודם של המשתלם

   ן מהווה בעצמו מקור ידע משמעותי. הינו בעל ניסיון עשיר ולכמנחה וכו'( 

 שתלמות/ ההכשרה )או כל פורמט תפוקות( מכווני סטנדרטים מן הה) מכוונות לתוצרים

 בחינוך טיפול.על דרכי העבודה של כלל העובדים  סטנדרטים ישפיעוה( אמונה שאחר

   צרכים, תנאים, אמונות, ערכים , / המשתלםומיקוד לרובד האישי של המודרךהקשבה( 

, בהיותו לומד עצמאי השואף להתמקצעות מתוך יסות עולם וכיוב'( מתוך אמונה בותפ

       מוטיבציה אישית .

 בקבוצת הלמידה ומחוצה לה( על מנת להרחיב את  דגש על האינטראקציות עם עמיתים(

 נלמדים.התכנים ה את הלמידה הארגונית ולסייע לתרגל באופן יישומי

 ראשית  -ד מהעובדים יכול לחקור את תפיסת התפקיד כל אח - מרחב מאפשר חקירה

 לאור תפיסת העצמי שלו ולאחר מכן לאור הסביבה והאקלים הרשותי והארגוני.

  .בעמוד הבא תמצאו את תוכן העניינים

  :תמצאו תבסיום כל אחת מההשתלמויו

 ( ראיונות מקדימיםלקורס גם אם ישנם  םלהירשחובה ) -קישור להרשמה. .1

ת עם מוביל ההשתלמות במידה ונתקלתם בקושי או יש לכם פרטי התקשרו .2

 שאלה לבירור. 

 אנו מאחלים לכולכם שנת למידה מקצועית ומפרה ושנת עשייה מקצועית ענפה .

 פיתוח מקצועי הרפרנטים המחוזיים לצוות 

 ,ואורית הורנשטיין 

 רכזת ארצית פיתוח כ"א 

 סים"החברה למתנהיל"ה  -קידום נוער
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 עמודים   התוכן 
לאור תפיסת המעשה החינוכי טיפולי  חיובימיומנויות ניהול  –  תלמות מנהליםהש

 (270 -92408) קוד -ותוכנית ההתערבות

5-6 

 8-9 (92408 -271) קוד  .תש"פ –נטציה לעובדי קידום נוער חדשים אוריי

 (272  -92407 ) קוד טיפול באמצעות טבע, שטח ואתגר.-נוךחי -חיים על הקצה 
 
  

10-12 

 (274  -92401 ) קוד .העבודה לעולם הכנהתכנית  -שחקים

 

13-14 

ורי חיים וזהות וכיש התנדבות בני נוער במצבי סיכון ככלי לפיתוח מיומנויות

 (281חיצוני - ) קוד  .מתנדבת

15-16 
 

 17-18 (92404 - 275) קוד  התמודדות עם מצבי אלימות.

) קוד לימודי תעודה  – .הדרכת הורים ועבודה עם משפחות בסיכון בחברה הערבית

92404 -276) 
19-20 

 .לימודי תעודה -הדרכת הורים ועבודה עם משפחות בסיכוןוהכשרה 

  (283קיבוצים חיצוני  ) קוד 
21-22 

 23-24 (284קוד  חיצוני )בית ברל –קורס חונכים 

 25-26 (277 92403 -) קוד –מיומנות בהנחיית קבוצות  –הכשרה 

 27-28 (273) קוד קהילת בוגרים  –החיים על הקצה ומעבר לו 

 29 (285  - 92409) קודהכנה לשירות משמעותי 

 30-31 (279-) קוד סמים 

 32-33  (290)קוד קידום נוער באמצעות עבודה קהילתית  

 כלים להעצמת בני נוער ישראלים יוצאי אתיופיה הנחשפים לגזענות ואפליה 
 (289)קוד 

34-35 

 36-37 (286 קוד) חרוב  –ת"א  –ארצי  –המפגש עם פגיעה מינית במרחב ביחידה לק"נ 

  חרוב  –ירושליים  –י ארצ –המפגש עם פגיעה מינית במרחב ביחידה לק"נ 

 (287)קוד 
38-39 

 40-41  (288) קוד  ימי מנחים 
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 אודות הקורס

ביחידה ובקשרים עם סביבתה  – םעושים כמיטב יכולתידות ומנהלי השכלה, מנהלי יח

להתמודד עם מציאות, אשר בה המשתנה היציב היחידי הוא שינוי מתמיד. פיטר  ברשות 

וייל, פרופסור למערכות אנושיות בבית הספר לניהול ומנהל ציבורי באוניברסיטת ג'ורג' 

כמו בנהר שוצף זוהי מציאות מלאת  ."permanent whitewater" וושינגטון קורא למציאות זו

תדיר מאזור הנוחות ודורשת התמודדויות את המנהלים שינויים והפתעות; מציאות המוציאה 

אינסופיות מורכבות ובלתי צפויות. במציאות זו נוצרות בעיות חדשות, ברמת מורכבות 

צורה בלתי צפויה על גוברת ובעלת השלכות כלכליות. השלכות אלו משפיעות, לא אחת, ב

מערכות נוספות, התלויות הדדית זו בזו. בסביבה זו הפעילויות הננקטות ל"תקן" מערכת 

 ,בעיות אחת לעיתים קרובות יוצרת מערכת חדשה של בעיות. במרכזה של ערבוביה זו

לחזות ולשלוט, או לפחות לנתב  –מצפים ממנהלים "לנהל"  ,שאינה ניתנת לחיזוי ולשליטה

  ?, משאבים, סיכונים ואנשים לכיוון אפקטיבי. כיצד ניתן ללמדם לעשות זאתאירועים

לשלב בין תפיסות וכלים חדשניים ביחידות ומטרתה  מוצעת למנהלים זו  השתלמות 

לאור תפיסת המעשה החינוכי טיפולי ותוכנית ולמידה כדרך חיים  בטיפוח מנהיגות חיובית

 .ההתערבות

 תכנים עיקרייםמטרות ו 

 יצירת מרחב לחקירה והתבוננות מקצועית וניהולית. .1

 .קבלת כלים לניהול עצמי, ניהול משימה וניהול אחרים. 2

 .פיתוח יכולת ללוות את העובד כדי להטמיע את תוכנית ההתערבות בעבודת היחידה. 3

לעבור חוויה משמעותית ומעצימה עם קולגות, ויצירת מרחב ללמידה והתפתחות . 4

 נוכית וניהולית.מקצועית חי

 ללמוד כלים להנעה ורתימה של אחרים בדרך חיובית ומעצימה.. 5

/ לשמור על אווירה חיובית ומעצימה במשך כל תהליך ההכשרה, כמודל להתנהגות. 6

 המנהלים וכבסיס להצלחת בניהולהתנהלות 
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 תכנים עיקריים 

  •    אבחון והערכה  • לים  בתהליכים מקבי יישוג וביסוס אמון   •    זהות ניהולית מקצועית

מרחב לחקירה והתבוננות מקצועית כ הארגון/ היחידה • מורכבת ניהול מנהיגות במציאות 

מנגנוני ניהול בקרה ופיקוח   •  ניהול משימה וניהול אחרים ,כלים לניהול עצמי •   וניהולית

אושר ארגוני   •  יתניהול באמצעות פסיכולוגיה חיוב• חניכה ומשוב • ניהול עבודת צוות • 

 עבודה עם הורים     •שותפויות ואיגום משאבים    •  ופרודוקטיביות

 מנהלי יחידות לקידום נוער ומנהלי השכלה : קהל היעד אליו היא מיועדת

 .  מפגשים כולל יממת שטח עם לינת שטח 12שעות,  80 -שך ההכשרהמ

 פעם בשבועיים  14:30 -9:30ני, ימי הלימודים ושעות הלימוד: ימי ש -מועדי המפגשים

בצהריים ביום  12)יממה בשטח משעה  2.3+3.3, 24.2, 10.2,   27.1 התאריכים הם:

שיחות סיכום  -25.5 18.5,.  4.5, 20.4,  30.3, 16.3(,   בצהריים למחרת 12שני ועד 

  אישיות

  .. מיקום מדויק יפורסם בהמשךמרכז הארץבהלימודים יערכו   מיקום :

  ישות ההכשרהדר

 :  תנאי סף 

 לחץ כאן -שאלון למועמד   שאלון למועמד .1
   לחץ כאן -שאלון לממונה  -  ממונהשאלון ל .2

לאחר קבלת כל ות /ות המועמדים/יתקיימו בתיאום עם המנהלים  - ראיונות טלפוניים .3

 ורישום מלא להשתלמות בקישור המצורף . הדרושים הטפסים

  -אורנים  –קישור לרישום  להשתלמות  מרכז  ק.מ.ה 

  ללא קשר לראיונות האישיים קבלה / אי קבלה להשתלמות  םלהירש חובה–לתשומת ליבך 

  לחץ כאן - מנהליםלהרשמה  להשתלמות 

 1/1/20 –להרשמה  מועד אחרון

 : אופי הפעילות

 וירטואליתכולל משימות בסביבה   שילוב הרצאות בסדנאות תוך תרגול אישי וקבוצתי

  .) אתר( בין מפגש למפגש

 חובה– השתתפות ביממת שטח

 

https://goo.gl/forms/6eKcvT2OtpJmaAKC3
https://goo.gl/forms/t5RO3dT7TYSm61D82
https://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic-units/advanced-studies-faculty/kidum/hila/edu/pages/default.aspx
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  – תלמות השאת הנחים ומ יםמוביל

אזור ורכזת  ארצית בתחום התנהגויות ה לקידום נוער ביחיד תמנהל  -טלי שמיר ורצברגר

 talishamirw@gmail.com 4519517-052 - -  .וחירום, מצבי קיצון  סיכוניות

 .אירגונית  מנכ"ל חברת אפל ייעוץ והדרכה. מומחה בהתנהגות -ורן אפלא 
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 אודות הקורס 

 – ידע בסיסי לעבודה החינוכית טיפולית בקידום נוער מקנהקורס אוריינטציה בקידום נוער 

 .היל"ה 

מנותק, הקורס עוסק בליבת התפקיד, הכוללת את מרכיבי תוכנית ההתערבות עם נוער 

המדיניות , היכרות עם תחומי הליבה ,המעשה וחינוכי טיפולי של  היכרות עם התפיסה

 וההיסטוריה של קידום נוער ובירור תפיסות ועמדות מקצועיות.

  מטרות

  .גיבוש זהות מקצועית של עובד קידום נוער בעבודה החינוכית טיפולית .1

  .בסיכון ונוער מנותקרכישה ויישום של כלים ומיומנויות לעבודה עם נוער  .2

  .פיתוח יכולתו האישית והעצמתו של העובד .3

 הבנה וחיבור לערכי הארגון ותפיסת העולם העומדת בבסיסו .4

 תכנים עיקריים

  • חינוכיות טיפוליות  הערכה וקביעת מטרות  •יישוג ויצירת קשר   •  תפיסת השירות 

תפקידו של העובד בזמן  •ניות  התנהגויות סיכו •תיק תומך חינוך טיפול  -כתיבה ותיעוד

 •עבודה עם הורים    •בניית תוכנית חינוכית טיפולית    •נהלים ודרכי התמודדות   -חירום

 משאבים בעבודה החינוכית טיפולית   ועוד •היכרות עם תחומי הליבה  

 : קהל היעד אליו היא מיועדת

בעלי  ,(סלול לקידום נוער פטורים בוגרי המטיפול ) -בחינוך נוער חדשים שעוסקים עובדי קידום

 .שנים 3עד וותק של 

 ימי שטח, כולל לינה 2שעות, בהן  90 -משך ההכשרה 

 : הלימודימי הלימודים ושעות :  מועדי המפגשים

, 2/12)פעילות שטח(,  24-25/11)יום א'(, 17/11, 4.11, 28/10: תאריכי המפגשים

16/12 ,23/12 ,6/1 ,20/1 ,3/2 ,17/2 ,2/3 ,16/3 ,23/3 

מספר החדר . )פתח תקווה 42סמינר שיין , קפלן הלימודים יערכו ב  : מיקום

 14:00 – 09:00בין השעות  .יום מפגש( כל מפורסם בכניסה בתחילת
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, בסמינר שיין, המפגשים יתקיימו אחת 7.1.19מפגש הפתיחה יתקיים ב  : פתיחה

 שימו לב., אנא שבועאחת ללעיתים יתקיים מפגש לשבועיים אולם 

 והרשמה  דרישות ההכשרה

 ידע בסיסי חובה. - שלושת הלומדותביצוע  .1

  אישור בכתב מהממונה המחוזי .2

  לחץ כאן -אישור של מנהל היחידה לטופס  – היחידה המלצה ואישור של מנהל .3

  לחץ כאן -לטופס המלצת מנחה היחידה – טיפול-חינוך המלצת מנחה  .4

  לחץ כאן -שאלון לעובד  -ע"י העובד  שאלון אישיילוי מ .5

מפגש למפגש. הגשת כל במפגשי פא"פ, ובלמידה בין  -  השתתפות מלאה ופעילה .6

 המטלות.

  לחץ כאן -  ורינטציהאלהרשמה ל - בקישור הבא רישום מלא .7

 23/10/19 –להרשמה  מועד אחרון .8

 חובה. -יומיים בשטח כולל לינה  .9

 :אופי הפעילות

יישומיות  כולל משימות  שילוב הרצאות בסדנאות תוך תרגול אישי וקבוצתי 

בסביבה  וירטואלית ) אתר( בין ורפלקטיביות המשלבות יישום בשטח לצד פעילות 

  .מפגש למפגש

  מוכרת לגמול ההשתלמות
 

 –  ההשתלמותאת  מובילה ומנחה 

 .מנחת חינוך טיפול במחוז דרום, מטפלת בהבעה ויצירה  -יסמין בנאי 

3777111-055- yasminbanai@gmail.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1MKZwjSfoD0MM_EVRah8fjDKh5OSafP2tdmtLD-149Aw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1aA8IGcqT0v0e3tETj9zkqY8CUxaoUdiUI73l3D6HdbI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1OITx4KPWwj5VLe0sHmAyoG6x5RNzdSgnFQ4-PS9-MKA/edit
https://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic-units/advanced-studies-faculty/kidum/hila/edu/orientation/pages/default.aspx
mailto:yasminbanai@gmail.com
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 דות הקורסאו
 

עבודה בטבע נמצאה יעילה ובעלת משמעות רבה בתהליכים חינוכיים וטיפוליים בקרב 

-בני נוער בכלל ובני נוער במצבי סיכון בפרט. הרחבת השימוש בטבע ככלי חינוכי

 טיפולי, תסייע בתהליכי העבודה עם בני הנוער ותוביל לתוצאות טובות יותר.

 מטרות 

 .טיפולית באמצעות כלים של טבע, שטח ואתגר-כיתלהנחיה ועבודה חינוה הכשר .1

באמצעות טבע,  הקניית כלים פרקטיים לעבודה פרטנית וקבוצתית עם נוער בסיכון .2

 שטח ואתגר.

אצל העובד, בתהליך ההתערבות טיפולי מרכזי -הטמעת טבע שטח ואתגר ככלי חינוכי .3

 עם הנערים שבטיפולו.

 .י אישי וקבוצתיהתמקצעות וצמיחה אישית מתוך תהליך עוצמת .4

למידה עם דגש על מודלינג, מתוך חוויה והתבוננות על תהליכים מקבילים בין  .5

 .לבין הנערים בתוכנית ההתערבות בקידום נוערבקבוצה המשתלמים 

 תכנים עיקריים

אתגרי משימה   • התמודדות עם אתגרים: גובה, ים ועוד  •כוחו המרפא של הטבע     •

 •יציאה ממרחב הנוחות וחיזוק תחושת המסוגלות  •טיפולי   קבוצתיים * אופניים ככלי

* מלאכות  קסים מרפאים וסימבוליםט •טיפול פרטני בטבע  •הטבע כשותף אקטיבי בטיפול 

 קדומות *

 עובדי חינוך טיפול ומנהלי יחידות לקידום נוער: קהל היעד אליו היא מיועדת 

מקומות שונים בארץ וסדנה יומיים ב-מפגשים חד 8, שעות 128 -משך ההכשרה 

 ימים במדבר. 3בת 
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 , שעות ומיקום מפורטים בטבלה הבאה  מועדי המפגשים

מספר 
 שם המרצה נושא שעות תאריך מפגש

 אסי שורק כוחו המרפא של הטבע 09:00-18:00 28.10.2019 1

 'הגל שלי' גלישת גלים 09:00-18:00 11.11.2019 2

3 2-4.12.2019 
שלושה ימים 

 דנה וארנון קמפוס מדבר מלאים

 ליה נאור ללכת כדי לחזור 09:00-18:00 16.12.2019 4

 דנה מאיר רכיבת אופניים טיפולית 09:00-18:00 6.1.2020 5

אש וליקוט -בחזרה לטבע 09:00-18:00 27.1.2020 6  יפתח מטוס 

 עמית בן דויד חלון לטיפול פרטני בטבע 09:00-18:00 17.2.2020 7

8 16.3.2020 09:00-18:00 
 – חיזוק תחושת המסוגלות

 עבודה בגובה
פארק חבלים 

 אריאל

9 5-6.4.2020 
16:00-10:00 

סיכום –מפגש לילה  (לילה)  דנה וארנון 

 

  והרשמה דרישות ההכשרה

 :תנאי קבלה

 טיפולית.  -מינימום וותק של שנתיים בעבודה חינוכית 

 .בוגר קורס אוריינטציה בקידום נוער 

 ממונה מחוזי.בכתב מהר אישו 

  מנהל הישיר ברשות המקומית.מהמכתב המלצה 

 .עמידה בראיון קבלה אישי 

  :דרישות

  בכל המפגשים ולאורך כל שעות ההשתלמות. מלאהנוכחות 

 הכוללות למידה ואינטגרציה של החומר  לאחר כל מפגש ביצוע משימות

האישיים  התיאורטי וההתנסות, תוך התבוננות רפלקטיבית על התהליכים

 אישי של המשתלםהלמידה ה תיקוהקבוצתיים. משימות אלה יצורפו ל

 . )פרוטפוליו(

  בפעילות שטח ביחידה או במחוז באופן  פרקטיקוםכל משתלם יבצע

  מפגשים. 3פרטני או קבוצתי אשר יכלול לפחות 

 .ציון עובר בעבודה מסכמת על הפרקטיקום 
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  אופי הפעילות

 בכלים שונים באוויר, בים וביבשה,ית וקבוצתית ה זאת דרך התנסות אישנעש

 ולמידה עם טובי המומחים הפועלים בתחום.

 לימודי תעודה 

בתוכנית : למסיימי התוכנית העומדים בכל דרישות התכנית, תוענק תעודת סיום  -

, מכללת אורנים מטעם  טיפולית בשילוב טבע, שטח ואתגר."-"עבודה חינוכית

 . חינוךהחברה למתנסים ומשרד ה

 

  – להשתלמות לרישום

 לשני הרישומים הבאים : םלהירשחובה   -לתשומת ליבך 

  -רישום לאורנים 1

   לחץ כאן  -לרישום להכשרה  'החיים על הקצה'

 2/10/19 –להרשמה  מועד אחרון

 אישי יש למלא את הטופס הבא  רישום טרום ראיון .2

 לחץ כאן -לשאלון לקראת ראיון אישי 

 אישי ראיון לקביעת

  לחץ כאן -לקביעת ראיון אישי 

במשרדי  23.9 -וב. במשרד החינוך בתל אביב  18.9ב   -ימי הראיונות יתקיימו

  .החברה למתנ"סים בנשר

 – מובילים  ומנחים   את ההשתלמות 

 

טיפול באמצעות טבע, שטח ואתגר. עו"ס -בתחום חינוךרכזת ארצית  - דנה זהרי

 0584410229-ומנחת קבוצות בהתמחות בעבודה בטבע.

 054282531 -תרפיסט.-טיפול, עו"ס, טבע-מנחה ארצי בתחום חינוך -ארנון גביש

 

   

 

 

 

 

 

https://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic-units/advanced-studies-faculty/kidum/hila/edu/edge/pages/default.aspx
https://docs.google.com/forms/d/1mfvKtktcR7yI6eImUCw0cRWA7CTtcnQ7V_gYMmPzVIc/viewform?ts=5be947d7&edit_requested=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15TgZlX6i411uOyj_u3XYgKWXHFTrAOOoVJYZymnKjMU/edit#gid=1357216415
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 ונל קצר ()רצי אודות הקורס

תכנית שחקים הינה תכנית הכנה לעולם העבודה עבור בני נוער מהיחידות לקידום נוער. 

התכנית מתמקדת במתן כלים ומיומנויות לפיתוח שאיפה תעסוקתית וכן שילוב מיטיבי 

בעולם העבודה. ההכשרה לתכנית שחקים מאפשרת לעובדי קידום נוער ומורים להתמקצע 

ר בסיכון לעולם התעסוקה ולהכיר את מבנה תכנית על מנת שיוכלו בנושא של הכנת בני נוע

ש"ל בתכנית היל"ה, מתאימה  12ו  10להנחות אותה ביחידות. תכנית שחקים מוכרת ל

 כתכנית ליווי למיומנויות תעסוקתיות וכפעילות הכנה לעולם העבודה ביחידה. 

  מטרות 

 עבודההבנת החשיבות של הכנת בני נוער בסיכון לעולם ה .1

 היכרות עם תכנית שחקים והתפיסות המובילות אותה. . 2

 . התנסות בתרגילים מתכנית שחקים. 3

 יצירת קבוצת עמיתים ללמידת התחום. 4

  תכנים עיקריים

, בני נוער בסיכון 21אוריינטציית העתיד, שאיפות תעסוקתיות, עולם העבודה במאה  

 פדגוגיים להנחיית התכנית.-דה, כלים טכנוועולם העבודה. מיומנויות נדרשות לעולם העבו

 : קהל היעד אליו היא מיועדת

 טיפול, מורות ומורי תכנית היל"ה-עובדות ועובדי חינוך

   - / ההשתלמותמשך ההכשרה 

 סינכרוניים. -שעות מפגשים א 7ש' מפגש פנים אל פנים,  8  -ש' סה"כ  15

  : ימי הלימודים ושעות הלימוד -מועדי המפגשים

 7/10/19 –פנים אל פנים  –גש ראשון מפ

   :  מיקום

 שיין  פתח תקווה 

 והרשמה  דרישות ההכשרה
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 באמצעות הקישור הבא :  השתלמות ההרשמה ל

  לחץ כאן -השתלמות 'שחקים' להרשמה ל

 6/10/19 –להרשמה  מועד אחרון

 

 : אופי הפעילות

 הרצאות, סדנאות, תרגול, העברת התכנית בפועל.

   תעודה

 אישור להעברת תכנית שחקים ביחידות

  – ההשתלמות מובילים ומנחים את 

מובילת תחום יזמות חדשנות ותעסוקה . תוכנית היל"ה קידום נוער  -לי קורנבליט-אור 

 0523922111סים . "החברה למתנ –

 החברה למתנ"סים  – קידום נוער –"ה היל תכנית ארצית תעסוקה מנחת   –  נטע ארקין

  050-6458891 –שאלות ניתן לפנות אל נטע ישירות לפרטים ו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic-units/advanced-studies-faculty/kidum/hila/edu/executive-training/pages/default.aspx
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 אודות הקורס

טיפול בקידום נוער -ההשתלמות פועלת לחיזוק נושא ההתנדבות כחלק מתחום חינוך

. ת בקרב בני נוער במצבי סיכוןוכן, מתמקדת בקידום ההתנדבות ככלי לפיתוח מיומנויו

היא מכוונת להעלאת מספר בני הנוער במצבי סיכון שמתנדבים ולשפר את איכות 

לקדם בקרב בני נוער במצבי סיכון את התפיסה לגבי יכולתם . כמו כן, ההתנדבות

 לעשות שינוי חברתי וקהילתי ולהשפיע על עתידם. 

 

  מטרות

   .ד מהתפיסה הטיפולית בקידום נוערהבניית נושא ההתנדבות כחלק בלתי נפר .1

להבין את הערך של ההתנדבות ככלי לפיתוח כישורי חיים ומיומנויות  .2

 .תעסוקתיות

מתנדבים הלהקנות ידע ומיומנויות לניהול והפעלה של בני נוער במצבי סיכון  .3

 .לאורך זמן

  .לקבל כלים ליישום תכנית "תרומה לקהילה" .4

  .בקהילה במסגרת הפרקטיקוםלהתנסות בפיתוח פרויקט התנדבות  .5

 יםירתכנים עיק

תרומה לקהילה • למידה מהצלחות   •  המשגה ומודלים  התנדבות נוער במצבי סיכון 

 תאוריינטציי •שיתוף פעולה עם ההורים  •  התנדבות בחברה הישראלית   •  ערכה הו

 •  נוער  מודלים של ניהול התנדבות •  צעד אחר צעד –התנדבות הלכה למעשה   •העתיד

 ועוד יוס ורתימה של בני נוער להתנדבות,ג

  קהל היעד אליו היא מיועדת

עובדי קידום נוער, מורי תוכנית היל"ה, מדריכות תחומי ליבה, מנהלי יחידות לקידום 

 נוער, מנחי חינוך טיפול, מנחי השכלה

 שעות  53 -משך ההכשרה 

 : מועדי המפגשים
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 מחוז צפון וחיפה

  ביוני 4, למרץ 19, בפברואר 26,  בינואר 15, לאוקטובר 31- 30

 שאר המחוזות:

 ביוני  4, רביעי לפברואר,  לנובמבר 27,  לנובמבר 7

  בהמשך יפורסם  –רכז הארץ מ : מיקום 

 

 והרשמה  דרישות ההכשרה

 המלצה ואישור של מנהל היחידה .1

 ראיון טלפוני .2

 המלצת מנחה חינוך טיפול/מנחה השכלה .3

 פנים ובמפגשים הוירטואלייםהשתתפות מלאה ובמפגשי פנים אל  .4

 הגשת כל המטלות .5

 24/10/19 –להרשמה  מועד אחרון  הרשמה

  לחץ כאן -להרשמה להשתלמות התנדבות עובדת  

 irisavioz@walla.co.ilאיריס אביעוז  – יש למלא את הפרטים הבאים ולשלוח למייל

 שאלון: 

  __________: טלפון נייד  __________ .מס' ת.ז      ____________ שם ושם משפחה

 : _________________________ כתובת דוא"ל ______________    : כתובת מגורים

 מחוז:______________________יחידה : ___________: ________________ תפקיד

יחידה לקידום נוער/ מסגרת חסות הנוער/ מסגרות אגף א' לחינוך ילדים ונוער  שם מסגרת: 

  בסיכון/ אחר

 פה שיילמדו בקורס?אלו תכנים אתה מצ 

 ציין שלושה דברים שחשוב לך שנדע לגביך 

  אופי הפעילות

 ייתיתויתיות, תרגול אישי, סיורים ופעילות חווהרצאות מעוררות השראה, סדנאות חו

 ההשתלמות מוכרת לגמול 
 

  מובילה ומנחה  את ההשתלמות 

 

 0505920958ליבה ארצית : תחומי  מדריכת  אביעוז איריס,

https://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic-units/advanced-studies-faculty/kidum/hila/edu/pages/default.aspx
mailto:irisavioz@walla.co.il
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  אודות הקורס

מות על יהתנהגויות מאתגרות וחריגות הכוללות התפרצויות אלימות החוזרות על עצמן, מאי

מגבילות את מרחב המחייה של הפרט ונגישותו, פוגעות  .וסביבתו עובד קידום נוערשלומו של 

של הנער עצמו ביכולת של הצוות להגן עליו  ןהביטחובתפקוד הנערים והצוות, מערערים את 

ומעלים את השחיקה של הצוות. עם זאת להתנהגויות אלו קיימים גם רווחים עבור הנער עצמו 

)השגת טובות הנאה שונות, התחמקות מביצוע מטלות ושמירה על ההתנהלות המוכרת 

ומנטליות, "פטור" עבור הצוות )אפשרות להביא לידי ביטוי יכולות פיזיות גם והידועה( ו

 מהתעסקות בעניינים חינוכיים, רמת אדרנלין גבוהה, יצירת אווירה של "גאוות יחידה"(.

בפרט, מפגישה את  סיכוניתהעבודה במסגרות קידום הנוער בכלל ובהתמודדות עם התנהגות 

מצבו הרגשי, חוויותיו, של איש הצוות,  איש הצוות, עם סביבה מורכבת ומאתגרת. אישיותו 

כולותיו, הכשרתו, הגדרת תפקידו נפגשים עם מאפייני הנערים ומטרות ומאפייני המסגרת. י

מפגש זה הוא קרקע פורייה ליצירה של שיתופי פעולה או קונפליקטים. בתוך מפגש זה 

ב אותן תמוטלת על איש הצוות האחריות לזהות את נקודות הקונפליקט ושיתוף הפעולה ולנ

התנהגויות מאתגרות והתפרצויות לצד העצמה וצמיחה של בצורה כזו שתביא להפחתה ב

 הנערים. 

והבנה לצרכי הנער, המסגרת והצוות ונרכוש כלים ליצירת  במהלך הסדנה נפתח מודעות

בשלבי  התמודדותנותשפר את  והנער. התאמה בין שלושת אלו בצורה שתקדם את הצוות

תסייע לנו  ת והתפרצויות ואףההתפרצות השונים, תפחית אירועים של התנהגויות מאתגרו

הבנה עמוקה יותר למצבו תוך  קפצה לשיפור הקשר עם הנערכמלהשתמש באירועים אלו 

 .הרגשי והזדמנות לעבודה על דפוסי התנהגותו

 מטרות 

 עם התנהגויות מאתגרות/חריגות. קד"נשיפור יכולות ההתמודדות של צוות  .1

 .ומצבי קצה העשרת הידע בתחום התפרצויות של התנהגות מסכנת .2

 .רכישת כלים להתמודדות צוותית ואישית עם התפרצות של התנהגות מסכנת ומצבי קצה .3

  .רכישת כלים לניתוח ולמידה לאחר אירועים של התנהגות מסכנת ומצבי קצה .4

הקצה כמקפצה והזדמנות לשיפור הקשר עם הנער ותהליך  יבאירועכלים להשתמש  רכישת .5

 הצמיחה שלו.

 .וצמת האירועים החריגיםהפחתה בשכיחות ובע .6

 הן לצוות והן לנערים/ות. –יצירת אקלים של מוגנות והכלה  .7

 דרישות ותנאי סף 

 זיהוי הצורך ביחידה בשל מקרי אלימות . .1
 פנייה של מנהל יחדה לממונה המחוזי . .2
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 לממונה המחוזי לאישור הינם :  תנאי חובה טרום פנייה .3
 20 חוברות יחדיו לצורך זה משתתפים מאותה יחידה או ממספר יחידות ש 
  כל הצוות משתתף כולל מורים, מורים חיילים/ בנות שרות וכמובן כל צוות

 חינוך טיפול
 .נוכחות מלאה של כל המשתתפים מתחילת היום עד תומו 
  ל סביבה של אורנים. הקישור ישלח  במידה   כל המשתלמיםרישום של

 וההשתלמות תאושר ליחידה .

, במידה ויאושר יקבל המנהל שאלון מקדים ויתואם עימו . לאחר הפנייה לממונה 4

 תאריך להשתלמות 

 ההשתלמות יכולה לצאת לדרך רק לאחר אישור ממונה ועמידה בכל התנאים.* 

 תכנים עיקריים

רכישת מיומנויות לשימוש בערכי המסגרת וחוקיה והנורמות   •   סוגי התפרצויות 

סימנים   •  תערבות מותאמי סיטואציה י היכל • להתמודדות עם התנהגות מאתגרת 

נהלים ודרכי  -תפקידו של העובד בזמן חירום •  שלבי התפרצות  •  מקדימים וגורמי סיכון 

רגשי של העובד על התנהגות השפעת תפיסת התפקיד, ההופעה והמצב ה •התמודדות  

 .ועוד מאתגרת,

  קהל היעד אליו היא מיועדת

 ולם ) מורים , מנהלים , עובדים , וכ'(כל אנשי הצוות  ביחידה כולל כ

 שעות  6 - שתלמותמשך הה 

 יתואמו לאחר אישור ממונה  – מועדי המפגשים

 ישלח קישור ליחידה שתאושר  :הרשמה 

 ביחידות עצמן  -  מיקום :

 פרונטלית משולבת בהתנסות מעשית ותירגול – אופי הפעילות

 – את ההשתלמות   יםומנח יםמוביל

 עובד סוציאלי ופסיכותרפיסט, עמרי בינג

 משגב  , מנהל יחידה לקד"נכהןאייל 

אזור ורכזת  ארצית ה לקידום נוער ביחיד תמנהל  -טלי שמיר ורצברגרחה מובילה : נמ

  –  .וחירום, מצבי קיצון  בתחום התנהגויות סיכוניות

- talishamirw@gmail.com 4519517-520 

 

 

                                                                                                                                                                                        

mailto:talishamirw@gmail.com


 
19 

 

 )רציונל קצר ( אודות הקורס

 הכשרה עבודה עם הורים חברה ערבית

הורים למתבגרים חשים לעיתים קרובות תחושות של חוסר אונים ותסכול מתמשך. ההורים 

מרגישים, לא במקרה, כאילו הם עומדים למבחן אינסופי אצל המתבגר. תחושתם היא, שהם 

ה עבור ילדיהם המתבגרים. תחושות אלו אינם מצליחים לשמש מקור לתמיכה אמתית ועזר

 גורמות לחוסר אונים, כאב, ייאוש ותסכול.

עובדי קידום נוער מוצאים עצמם פעמים רבות בתווך בין הנער להוריו, בניסיון לגשר ולתווך  

 את הנער להוריו ולהיפך. 

מחקרים מראים כי מעורבות בריאה של הורים בחייו של הנער מביאה להעלאת הישגיו 

 הלימודיים, ולשיפור תפקודו בכל תחומי חייו. 

מכאן, שעבודה עם הורים ומשפחות בסיכון, מצריכה היכרות מעמיקה עם תפיסות, עמדות 

בחברה הערבית אישיות, ויכולת לבניית דיאלוג משתף עם הורים. פיתוח הכשרה לעובדים 

עלה מתוך הצורך להתאים את השיח המקצועי בתחום עבודה עם הורים ומשפחות בהתאם 

 הערכים שימור לתרבות, הערכים, והמסורת של החברה הערבית. האתגר המרכזי הוא

הצורך ברכישת מיומנויות שיסייעו  ומנגד, גווניה, על הערבית המסורת על המבוססים והזהות

  רה הישראלית המודרנית.להשתתפות מלאה בחב

 מטרות  

 פיתוח תפיסת תפקיד מנחה הורים בעבודה עם משפחות בסיכון. .1

 למידת פרקטיקות בהדרכת הורים פרטנית. .  .2

 הקניית ידע כלים ומיומנויות לפיתוח והנחייה של מפגשי תוכן קבוצתיים להורים. .3

 ים.רכישת כלים ומיומנויות ליצירת דיאלוג משתף מכבד ומיטיב עם הור .4

 .חיבור בין המושגים התיאורטיים הנלמדים להתנסויות בעבודה בשטח עם הורים .5

   תכנים עיקריים

קבוצת פרקטיקום  •  כלים בהנחייה קבוצתית    • אתגרי ההורות  •  תיאוריות במשפחה  

 מלוות עבודה מעשית.  
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ברה התכנית המוצעת מיועדת לעובדי קידום נוער בח: קהל היעד אליו היא מיועדת

לא תתאפשר קבלת  .בוגרי שנה א' של ההכשרה הערבית הערבית ודוברי השפה

 משתלמים חדשים.

מפגשים. תידרש הכשרה מעשית: התערבות  16שעות למידה,  96 –משך ההכשרה 

 פרטנית עם שתי משפחות, וכן הנחייה של שני מפגשים קבוצתיים. 

לשבועיים.  אחת 9:15-14:30 ישי ימי חמימי הלימודים ושעות הלימוד:  -מועדי המפגשים

  9/1  26/12  12/12   28/11   14/11   31/10    17/10   3/10, 19/9/19  בתאריכים:   

23/1  6/2  20/2  5/3      19/3  2/4  16/4 

 

 מכללת אורנים.   מיקום :

 שנה ב ' – והרשמה דרישות ההכשרה

 :הממשיכים לשנה ב' נדרשים 

 בכתב חידהלצרף אישור מנהל י .1

 בכתב  אישור מנחה לצרף  .2

  בכתב אישור ממונה. לצרף  .3

 : בקישור הבא על המשתתפים לבצע הרשמה דרך אתר אורנים– .

 . לחץ כאן -עבודה עם הורים   -להכשרה  הרשמה

 31/9/19 –להרשמה  מועד אחרון

למידה של תיאוריות מתחום המשפחה, למידה סדנאית, הכשרה : אופי הפעילות

 מעשית, קבוצות פרקטיקום. 

ישות התכנית, תוענק תעודת למסיימי התוכנית העומדים בכל דר   - תעודה

הדרכת הורים פרטנית לעובדי קידום מכללת אורנים . מטעם  סיום בתכנית

 נוער. 

  – מובילים ומנחים את ההשתלמות 

  050-7633244 –מרצה מוביל: רע'דה מסאלחה )מומחה תוכן( 

 050-3955440 -מנחה מובילה: עוודה ג'נאיים

 

 

 

 

https://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic-units/advanced-studies-faculty/kidum/hila/edu/parents-distress/Pages/default.aspx
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 אודות הקורס
 

טיפולית עם בני נוער במצבי סיכון, שהם –עובדי   קידום נוער, העוסקים/ות בעבודה חינוכית 

עובדים/ות  -ותבעלי קשיים רגשיים ,  מצויים בנשירה גלויה וסמויה וברמות תפקוד שונ

 לעיתים קרובות גם עם ההורים, באופן קבוצתי ובאופן פרטני.

טיפולית העוטפת ותכנית ההתערבות  שנבנית עבור הנער/ה, בהתאם -המסגרת החינוכית

 למצבו ולצרכיו, כוללת תחומי חיים שונים ובכללם גם הקשרים עם ההורים והמשפחה.

הכרות מעמיקה עם תפיסות, עמדות אישיות עבודה עם הורים  ומשפחות בסיכון, מחייבת 

, יכולת לבניית דיאלוג משתף  עם הורים וכן, הבנה והנחות יסוד בנוגע לעבודה עם הורים

מעמיקה של אפיוני הורים למתבגרים בכלל ומאפיינים של הורים למתבגרים במצבי סיכון 

 ומשפחה בסיכון בפרט. 

לרכוש כלים ומיומנויות ולהרחיב את "ארגז התוכנית המוצעת בזאת מזמינה את הלומדים/ות 

הכלים " האישי והמקצועי בהדרכת הורים פרטנית ואת יכולתם/ן להבנות ולהנחות מפגשים 

 קבוצתיים להורים במגוון תחומי תוכן רלוונטיים.

 מטרות 

 .הכשרת עובדי/ות קידום נוער להדרכת הורים ומשפחות בסיכון 

 ה בדרכי התערבות של עובד/ת קידום נוער, הקניית ידע, כלים ומיומנויות הדרכ

תרבותי, המבוססת על -בעבודה עם הורים, תוך מיקוד במשפחה בהקשר החברתי

 גישת העצמה וכוחות. 

 האישיות והנחות  /ה, עמדותיו/העם תפיסותיו /תפיתוח הכרות מעמיקה של העובד

 יסוד מקצועיות בנוגע לעבודה עם משפחות בסיכון בכלל והורים בפרט. 

 .הרחבה וחידוד הייחודיות בעבודה עם הורים למתבגרים בסיכון 

  עם הורים ומשפחות בסיכון עבודה בהתערבות ודרכי ומיומנויות  כלים  ,ידעהקניית

 באופן פרטני.

 .הקניית ידע כלים ומיומנויות לפיתוח והנחייה של מפגשי תוכן קבוצתיים להורים 
 

 תכנים עיקריים

 ת ופיתוח מנהיגות מקצועית בעבודה עם הורים תפיסות עולם, עמדות אישיו

 ומשפחות בסיכון.

 .הכרות עם פרופיל משפחות בסיכון, אפיונים ודרכי התערבות 



 
22 

  מדוע? מתי? איזו התערבות?  –התערבות משפחתית בקרב מתבגרות/ים בסיכון

תרבותי, המבוססת  על גישת  -וכיצד יכולה להועיל? )התערבות בהקשר החברתי

 ת(העצמה וכוחו

  .פרקטיקות לפיתוח גישה בונת אמון ודיאלוג בין עובד קידום נוער, הנער ומשפחתו

 )גישה המתייחסת לידע, לניסיון ולחכמת החיים שהמשפחה מביאה עמה(.

 הדיאלוג המשתף,)השפה האמפטית והשפה -מיומנויות בהדרכת הורים

 ה האסרטיבית( ניהול דיון, שאילת שאלות, משוב, שיקוף, המשגה, בניי

  .כלים ומיומנויות לבנייה והנחייה של מפגשי תוכן קבוצתיים להורים 

 

 שנה ב ' – והרשמה דרישות ההכשרה

  שנים. 3בעל/ת ותק של לפחות 

  טיפולי ) קידום נוער, נוער בהדרה, ייעוץ חינוכי, –בעל/ת לפחות תואר ראשון חינוכי
 קרימינולוגיה, עו"ס, פסיכולוגיה וכו'(

 ל/תהמלצה ואישור מנה 

  המלצת מנחה 

 המלצת ואישור מפקח ממונה מחוזי 

 )עבר/ה ועמד/ה בראיון קבלה )אישי ו/או קבוצתי 

  התחייבות להשתתף בכל הפעילויות, ביצוע מטלות ועמידה בדרישות הקורס למשך
 שנתיים.

   בכל שנה(.₪  ₪250 ) 500תשלום השתתפות עצמית בסך 

   ז' שכוללות:סטאדרישות 

 ניות עם הוריםפגישות  פרט 4-6 .1

 מפגשים חד פעמיים עם קבוצות הורים. 2-3. הנחיית  2

 ההכשרה ומיקום  משך

בימי אביב, -בתל במכללת סמינר הקיבוצים "מרכז להורות ומשפחה"יתקיימו בלימודים ה
 שני אחת לשבועיים,

 13:45 – 08:30שעות כל מפגש בין השעות  6מפגשים בני  18

 אופי הלמידה

 יים ומשלבים  בין עבודה סדנאית+ ניהול דיון והקניית ידע.הלימודים חוויית

 מנחי התוכנית

אנשי מקצוע בכירים ומומחים בתחומם מהמרכז להורות 

 ומשפחה במכללת סמינר הקיבוצים.

  -  לתשומת ליבכם ההרשמה להכשרה זו כבר נסגרה
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קורס החונכים עוסק  בפיתוח כישורי הנחייה, אישית וקבוצתית לאנשי מקצוע 

 העובדים עם עם נוער בסיכון ונוער מנותק במסגרות השונות.

 הקורס מוכר לגמול השתלמות ומקנה תעודה של חונך. 
הווה תנאי להדרכת סטודנטים במסגרת ההכשרה המעשית במסלול מתעודה זו  

 רת הסטאג', לקבלת רישיון לעבודה עם נוער בסיכון. לקידום נוער,  ובמסג
 

 מטרת הקורס

 רכישת ידע, כלים ומיומנויות להדרכת  סטאג'רים וסטודנטים בהכשרה המעשית. 

 ותכנים  מסגרת הקורס

 שעות. 120קורס מוכר לגמול השתלמות עם ציון בהיקף של ה
 

מס' 
 מפגש

 נושאי הלימוד יום תאריך
שם 

 המרצה
שעת 
 התחלה

ת שע
 סיום

מס' 
 שעות

1.  
4.9.19 

 ד
 הכרות, תיאום ציפיות וחוזה

מהותה של חניכה, מעבר 
 מעובד / מנהל לחונך

 
 

רקע על המסלול והפרופסיה 
 של ק"נ

עבודה חינוכית סוציאלית 
 כפרופסיה

אורית 
 לרר כנפו

9:00 14:00 
6 

2.  

11.9.19 

 ד

 
גישות  -חניכה מיטבית 

לחניכה, יחסי חונך נחנך, 
 ם, למידת מבוגרי

 חוזה החניכה, שלבים 
 בגיבוש זהות מקצועית

חוסה 
 בבצ'יק

9:00 14:00 

6 

3.  

18.9.19 

 ד

מהות  -התנגדויות בחניכה
 ודרכי התמודדות 

 משחקי מודרכים, מדריכים.
 
 

אורית 
 לרר כנפו

9:00  
14:00 

6 

4.  

25.9.19 

 ד

 רגישות תרבותית בהדרכה
 תהליכים מקבילים בהדרכה

 תפיסת תפקיד של מנחה
 

ה חוס
 בבצ'יק

9:00 14:00 4 
 
 
2 

5.  

23.10.19 

 ד

משוב למונחים על התערבות 
 פרטנית, קבוצתית וקהילתית

 הערכה מעצבת ומסכמת
 סיכום ההשתלמות 

חוסה 
 בבצ'יק

 
אורית 

 לרר כנפו

9:00 
 

12:30  

12:15 
 

14:00 

4 
 
2 

 
 
 

 30 סה"כ שעות    

 

 שנה ב ' – והרשמה דרישות ההכשרה

 טיפולי ) קידום נוער, נוער בהדרה, ייעוץ חינוכי, –וכי בעל/ת תואר ראשון חינ
 קרימינולוגיה, עו"ס, פסיכולוגיה וכו'(
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  אישור ממונה מחוזי 

  המלצת מנחה 

 )עבר/ה ועמד/ה בראיון קבלה )אישי ו/או קבוצתי 

  התחייבות להשתתף בכל הפעילויות, ביצוע מטלות ועמידה בדרישות הקורס 

  לומדות( הקורס ללמידה עצמית ) ביצוע 
 

 אופי הלמידה

 הלימודים חווייתיים ומשלבים  בין עבודה סדנאית+ ניהול דיון והקניית ידע.

 מנחי התוכנית

 מבית ברל אנשי מקצוע בכירים ומומחים בתחומם 

   לתשומת ליבכם ההרשמה להכשרה זו כבר נסגרה
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  אודות הקורס

הקורס מציג  תיאוריות מעולם התוכן של קבוצות, תהליכים ותופעות בקבוצה ודרכי הנחיה תוך 

 כדי מיקוד והעמקת ההתבוננות על המשתלמים /קבוצת האם כקבוצה חברתית . 

מיומנויות וכלים מגוונים זאת תוך כדי התנסות אישית  לומדים במהלך הקורס ירכשו ה

הבסיס התיאורטי העומד מאחורי התהליכים הללו וחשיפה   בתהליכים קבוצתיים, למידה של 

, קלפים, O.D.Tרב תחומיים )מטאפורות , אמנות,  דרמה, -למתודות וכלי הנחייה יצירתיים 

 תנועה ועוד( אשר יסייעו בידם במלאכת ההנחיה  .

במהלך ההשתלמות  מונחית הקבוצה לתהליך לימוד משותף, יחד עם הכרת הידע האישי   

 מביא כל אחד ואחד מהמשתתפים מניסיונו האישי והמקצועי.  אותו

 מטרות הקורס : 

 בכלל ובק"נ בפרט הקניית עקרונות ומושגים בסיסיים על קבוצות ועבודה בקבוצות 

   הקניית ארגז כלים בסיסי להנחיית קבוצות  משולבות תוכן ותהליך 

  כולל עבודה בקו(העמקה ביחידת ההנחיה תפקידה ותפקודה ( 

 קניית מיומנויות הנחייה ומיומנויות התערבות ה 

 פיתוח מודעות אישית ומקצועית לצורך הרחבת תפיסת התפקיד 

   תכנים עיקריים

תפקידים • התנגדויות •    התערבויות   •  תפקיד המנחה  •    מהי קבוצה וסוגי קבוצות 

דות וטכניקות מתו  •עבודה בקו  •    עבודה עם מתבגרים   •  גבולות  •   בקבוצה 

 הסמוי והגלוי ועוד •דינמיקה קבוצתית    • םתיאורטיי םהיבטי •בעבודה הקבוצתית 

המנחים  לעובדי קידום נוערהתכנית המוצעת מיועדת : קהל היעד אליו היא מיועדת

 בפועל קבוצה.

הנחיית  -הכשרה מעשיתל במקבילמפגשים.  14שעות למידה,  84 –משך ההכשרה 

 לך השנה קבוצה ביחידה במה

בין השעות  , פעם בשבועיים : ימי חמישיימי הלימודים ושעות הלימוד -מועדי המפגשים

  . 7/11/19המפגש הראשון    , 00:51-30:90

 שיין פ"ת  מיקום :
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  – והרשמה דרישות ההכשרה

 :תנאי קבלה

 טיפולית.  -מינימום וותק של שנתיים בעבודה חינוכית 

 ס אוריינטציה בקידום נוער.קור יבוגרעדיפות ל 

  ממונה מחוזי.בכתב מהאישור 

  ביחידה ומהמנחה מנהל הישיר מהמכתב המלצה. 

  הראיונות יערכו בתאריכים  -.קבוצתי עמידה בראיון קבלה 

 פתח תקווה 42קפלן  -סמינר שיין – 11:00-13:00בין השעות  31/10/19יום ה' 

   'פתח תקווה 42קפלן  -סמינר שיין -    10:00-12:00בין השעות  3/11/19יום א 

  :דרישות

  בכל המפגשים ולאורך כל שעות ההשתלמות. מלאהנוכחות 

 הכוללות למידה ואינטגרציה של החומר התיאורטי  לאחר כל מפגש ביצוע משימות

 וההתנסות, תוך התבוננות רפלקטיבית על התהליכים האישיים והקבוצתיים. 

  פעילות מהלך שנת ההנחייה קבוצתית בכל משתלם יבצע 

 לצרכי גמול  ציון עובר בעבודה מסכמת על הפרקטיקום. 

 .:  ) טרום הראיונות(על המשתתפים לבצע הרשמה דרך אתר אורנים בקישור הבא–

  לחץ כאן -להרשמה להשתלמות להנחית קבוצות 

 03/11/19 –להרשמה  מועד אחרון

הקורס נושא אופי של סדנה, כלומר, נדרשת מן המשתתפים מעורבות : אופי הפעילות

שלבת הפעלות מגוונות, דיונים פעילה ומוכנות להתנסויות חווייתיות שונות. ההנחיה מ

קבוצתיים, שימוש באמצעים אומנותיים )דרמה , משחק, אמנות , קלפים וכו'(  למידת 

. במהלך הקורס  יביאו המשתתפים דילמות -תיאוריות, למידה מתודולוגית ומצבי הדמיה

 מעבודה בשטח ,בהנחיית הקבוצה 

  – מובילים ומנחים את ההשתלמות 

וך טיפול במחוז תל אביב . עובד סוציאלי ופסיכותרפיסט מומחה מנחה חינ -רן טלץ'

 חום הנחיית קבוצות.תב

  חינוך טיפול מנחה ארצית פיתוח כח אדם ופיתוח מקצועי  –אורית הורנשטיין 

 . אומנויות הנחיית קבוצות בשילובומומחית בתחום 

https://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic-units/advanced-studies-faculty/kidum/hila/edu/teenagers/Pages/default.aspx
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 אודות הקורס

 קהילת בוגרי השתלמות 'חיים על הקצה'.מפגשי למידה והעשרה ל

 מטרות  

תוך למידה התנסותית  טיפולי-טבע שטח ואתגר ככלי חינוכיהמשך התמקצעות בתחום  .1

 בכלים, טכניקות ומיומנויות חדשות. 

אצל העובד, בתהליך טיפולי מרכזי -טבע שטח ואתגר ככלי חינוכיתחום הטמעת המשך  .2

 ההתערבות עם הנערים שבטיפולו.

מרכזי ברמת היחידה / המחוז  טיפולי-טבע שטח ואתגר ככלי חינוכיהטמעת תחום  המשך .3

 / השירות

 תכנים עיקריים

 ייקבעו בהמשך

בוגרי השתלמות 'חיים על הקצה' או בעלי רקע  :קהל היעד אליו היא מיועדת 

 טיפולית באמצעות טבע, שטח ואתגר.-קודם בעבודה חינוכית

 שעות 20 -משך ההכשרה 

 והרשמה  הכשרהדרישות ה

 :תנאי קבלה

טיפולית -בוגרי השתלמות 'חיים על הקצה' או בעלי רקע קודם בעבודה חינוכית

 באמצעות טבע, שטח ואתגר.

  אופי הפעילות

 למידה התנסותית אישית וקבוצתית המתקיימת בטבע.

  – להשתלמות לרישום

  לחץ כאן -לרישום להשתלמות 

 10/10/19 –להרשמה  מועד אחרון

 , שעות ומיקום מפורטים בטבלה הבאה  ועדי המפגשיםמ

 שם המרצה  מיקום נןשא שעות תאריך מס' מפגש

1 30.10.19 9:00-18:00 

  -מפגש קהילה ראשון 
 בניית קהילה

 משחקים בטבע

  סטף

https://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic-units/advanced-studies-faculty/kidum/hila/edu/pages/default.aspx
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2 22.4.20 9:00-18:00 
  -מפגש קהילה שני 

 טיפולי-טיול ככלי חינוכי
 נחל כזיב

 דנה וארנון

 – מובילים  ומנחים  את ההשתלמות 

 

טח ואתגר. עו"ס טיפול באמצעות טבע, ש-רכזת ארצית בתחום חינוך - דנה זהרי

 ומנחת קבוצות בהתמחות בעבודה בטבע.

 תרפיסט.-טיפול, עו"ס, טבע-מנחה ארצי בתחום חינוך -ארנון גביש
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 אודות הקורס

טיפול -כחלק מתחום חינוך הכנה לשירות משמעותיההשתלמות פועלת לחיזוק נושא 

במתן כלים לבנייה וחיזוק של גורמי חוסן מבחינה נפשית  ער, מתמקדתבקידום נו

פיזית וחברתית, אשר יאפשרו לבני הנוער למצוא את דרכם בתוך שירות משמעותי 

 ההכנה לשירות משמעותי בקידום  כלים ויינתנותורם, להצליח ולהתמיד בו. כמו כן 

דם בקרב בני נוער במצבי לק. ככלי לפיתוח מיומנויות בקרב בני נוער במצבי סיכון

 סיכון את התפיסה לגבי יכולתם לעשות שינוי חברתי וקהילתי ולהשפיע על עתידם. 

 מטרות 

 פיתוח מרכיבים של חוסן ברמה האישית והקבוצתית   .1

 מכינות קדם צבאיות, "ניצוץ" ועוד –יצירת רצף תמיכה להמשך  .2

 ר בני הנוער תחנה מאתגרת ומזמנת אפשרויות חדשות עבוכשירות תפיסת ה .3

  .חיזוק הקשר בין בני הנוער להוריהם, שיתוף הורים .4

 הבנת המשמעות ארוכת הטווח של חווית השירות.  .5

 תכנים עיקריים

חיזוק מרכיבים •למידה מהצלחות    •  הכרת תהליך הגיוס ומסלולי השירות בצה"ל 

  • ועוד  נדרשים בקרב הנערים כגון: התמדה, קבלת סמכות, התמודדות עם מצבי לחץ 

מההיבטים  תההתנסויועיבוד  •התנסות במסגרת פעילויות שונות ביחידה ומחוצה לה   

ברור עמדות, שאיפות, רצונות ויכולות ביחס  –אוריינטציית עתיד  •הרגשיים והחברתיים   

 לשירות ובכלל.

  קהל היעד אליו היא מיועדת

 עובדי קידום נוער 

 שעות   30 –שתלמות משך הה 

 : המפגשיםמועדי 

 המחוזית כל מחוז קובע את התאריכים אל מול מדריכת הליבה

 להרשמה 

  לחץ כאן -להרשמה להשתלמות שירות משמעותי 

https://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic-units/advanced-studies-faculty/kidum/hila/edu/service/Pages/default.aspx
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  אודות הקורס

תופעת השימוש בחומרים פסיכואקטיביים בקרב בני נוער הולכת וגוברת. לעיתים קרובות  

חסרים מענים רלוונטיים לנוער חוץ ממסגרות קצה המטפלות בנוער מכור. קיימת חשיבות 

בהכשרת צוות חינוכי טיפולי הפוגש את הנוער על הרצף מתחילת שימוש  בחומרים אלה,  

 ובכך למנוע התדרדרות לשימוש לרעה והתמכרות.

 מטרות  

תופעת השימוש ברמה ההתנהגותית והנפשית תוך התייחסות מיוחדת לגיל  . הבנת1

 ההתבגרות ולנוער בסיכון.

  לטווח הקצר והארוך.הכרות עם החומרים השונים והשפעתם . 2

 אבחון וזיהוי, מתן כלים לשיח עם בני נוער ולהתערבות טיפולית. .3

 עבודה עם הורים.. 4

 תכנים עיקריים 

כלי  –סרגל תלות •  היכרות עם חומרים פסיכואקטיביים •    ברור מיתוסים ועמדות

ון ושימוש נוער בסיכ•  השפעת הסמים על תהליך הנפרדות בקרב בני נוער  •  איבחוני

   • עבודה מול משפחות • בחומרים ממכרים

 קהל היעד אליו היא מיועדת: 

 , מנהלים ומנחים  קידום נוערעובדי 

 –ההשתלמות משך  

 ותסינכרונישעות   8-ו פרונטליותשעות  72-אקדמאיות  שעות 80 

 סיור תקייםאחד המפגשים יב

 9:30-14:30ימי שני,  -מועדי המפגשים

4/11 ,18/11  ,2/12  ,16/12 ,6/1  ,20/1 ,3/2 ,17/2 ,2/3 ,16/3  , 30/3 ,20/4 ,

4/5 

 , פתח תקווה סמינר שיין :  מיקום
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  והרשמה דרישות ההכשרה

 התחייבות להכנת תרגילים והבאת תיאורי מקרה.

  – מובילים ומנחים את ההשתלמות 

רב  , בעלת נסיוןרפיסטית יונגיאנית ומתמחה בתחום ההתמכרויותתווני, פסיכמסי כהן  רונית

 עבודה עם נוער .שנים ב

 miririvlin@gmail.com8689793-, 050מירי ריבלין, מנחה מובילה 

 

 להרשמה להשתלמות חובה למלא את כל הנתונים בקישור הבא : 

  לחץ כאן - בנושא סמים  להרשמה להשתלמות

 23/10/19 –להרשמה  מועד אחרון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:miririvlin@gmail.com
https://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic-units/advanced-studies-faculty/kidum/hila/edu/drug/Pages/default.aspx
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 אודות הקורס )רציונל קצר (
 

מטרת הקורס הינה להקנות כלים לעובדי קידום נוער מתחום העבודה הקהילתית כדי 

התערבות בבני נוער בסיכון וליצור רשת בטחון קהילתית המונעת להעצים את תהליכי ה

מצבי סיכון. עבודה עם נוער בסיכון, בדגש על ישראלים יוצאי אתיופיה, מחייבת התייחסות 

למעגלים רחבים: משטרה , עבודה עם הורים ובני משפחה, שילוב מורים ומדריכים, 

ם מעשיים מתחום העבודה השפעה על מעגלים חברתיים ועוד. בקורס נעסוק בכלי

הקהילתית המותאמים לאוכלוסיות השונות. נדגיש כי העבודה הקהילתית היא מוכוונת בני 

 נוער, ומתמקדת בפיתוח רשתות של העצמה שיתוף, חוסן ומשמעות עבורם. 

 מטרות  

 .העצמה התהליך העבודה הקהילתית 1

 . ליצור רשת ביטחון קהילתית המונעת מצבי סיכון 2

 חבת וחיזוק קשר עם הגורמים בקהילה . הר3

 תכנים עיקריים

 העצמה • קהילתיות _• עבודה עם ממשקים כגון ביה"ס, משטרה וכו' • עבודה עם הורים  

 חוסן  ועוד•

 : קהל היעד אליו היא מיועדת

לעובדי קידום נוער, בדגש על עובדים העוסקים בממשקים קהילתיים ובאוכלוסיות בסיכון 

 מהדרה חברתית.  גבוה הסובלות 

 שעות  30  -מותלמשך ההשת 

 :-מועדי המפגשים

 .13:00 – 9:30ימי לימוד ושעות: ימי ב'   

  17.2, 3.2, 20.1, 9.12, 11.11תארכי ההשתלמות :  

  יפו.–אביב תל  , 30אלון יגאל  ,מרכז פיסגה תל אביב  מיקום :
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 והרשמה דרישות ההכשרה

  לחץ כאן -קידום נוער באמצעות עבודה קהילתית  להרשמה להשתלמות .

 31/10/19 –להרשמה  מועד אחרון

 

 –מובילים ומנחים את ההשתלמות 

 : ד"ר ווביט וורקו מנגיסטו חה מובילה מנ ו מרכז התוכנית,יועצת אקדמית 

 מרצים : 

עבודה קהילתית, זהות, נערות, זהות  בתחומים,מרצה  –מחה גטהון שד"ר 

 אילן וקריית אונו-מקצועית באוניברסיטת בר

מרצה על ההיסטוריה והפילוסופיה של תחומי מחקר חברתיים  -הרץד"ר גל 

   ה באוניברסיטת תל אביב. יועץ אקדמי ואחראי לכתיבת תוכן בקידום נוער היל
 .פ"ובצוות מו  אגף א לחינוך ילדים ונוער בסיכון במשרד החינוךב

מרצה , קידום נוער משרד החינוךנוער עולה ממונה ,  -"ר ווביט וורקו מנגיסטוד

  , עוסקת בנושאי זהות, הדרה ואפליה בקרב יוצאי אתיופיה.יליןבמכללת דוד 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic-units/advanced-studies-faculty/kidum/hila/edu/community-work/Pages/default.aspx
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 הקדמה

הקשות שפרצו בעקבות מותו של סולומון טסה ז"ל  בידי שוטר ממשטרת זבלון והמחאות 

האירוע ביטאו את הזעם והתסכול האדיר בקרב ישראלים יוצאי אתיופיה, שסובלים זמן רב 

מסטיגמות וסטריאוטיפים שליליים, הן גלויים והן מרומזים, ומגזענות ואפליה מתמשכת 

 וממוסדת, הבאה לביטוי בכל תחומי החיים ואף בגילויי אלימות ישירה.

ך שלחשיפה מתמשכת לגזענות ולאפליה יש השלכות משמעותיות על מחקרים מצביעים על כ

הבריאות הפסיכולוגית והפיזיולוגית של הקבוצה המודרת. אין ספק שהשפעה זו ניכרת בקרב 

 נוער ממוצא אתיופיה וגובה מחיר פסיכולוגי ובריאותי כבד שעלול לשנות את מסלול חייהם. 

וצתית ומן הסתם גם המוסדית בכדי לסייע לבני לפיכך, נדרשת התערבות ברמה הפרטנית, הקב

הנוער להתמודד עם משקעי הגזענות והאפליה ולתעל את הזעם והתסכול למקומות 

הכשרה זו באה לתת כלים לעובדי קידום נוער במטרה  לסייע לילדים ולבני פרודוקטיביים. 

 נוער ישראלים  יוצאי אתיופיה.

 מטרות הקורס

 יאורטי להבנת תהליך הגזענות והאפליהלהקנות יידע לגבי הרקע הת .1

לרכוש  טכניקות קבוצתיות להתערבות ומתן עזרה ראשונית נפשית לבני נוער שנחשפו  .2

 למצבי דחק וטראומה

לבחון דרכים פרודוקטיביות לתעל את הכעס והתסכול של בני נוער יוצאי אתיופיה כתגובה  .3

 לגזענות

דחק וטראומה ולחזק את הלכידות לתת לעובדים כלים אישיים להתמודדות עם מצבי  .4

 שלהם

 קהל יעד

 ובני נוער ישראלים יוצאי אתיופיה עובדים שיש להם מגע עם ילדים

 :תכנים מרכזיים

 נשימה ווגאלית, הרפייה ומיינדפולנס -טכניקות הרגעה .1
 חמלה עצמית .2
 טכניקות לתיעול כעסים .3
 אסטרטגיות למניעת טראומטיזציה משנית ושחיקה .4
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 מסגרת הלימודים:

 מפגשים( 12שעות אקדמיות ) 5שעות כל מפגש  60היקף ההשתלמות:

 הגשת מטלה מסכמת והרשמה דרישות ההכשרה

  יפו.–אביב תל  , 30אלון יגאל  ,מרכז פיסגה תל אביב : זמן ומקום לפעילות 

 : לעובדי קידום נוער העובדים  עם בני נוער ישראלים יוצאי אתיופיהקהל היעד

 13:00 – 9:00: ימי ב' ימי לימוד ושעות

 4.11.19:מועד פתיחה משוער

 דרכי ההוראה:

, תתכלול הרצאות קצרות, דיונים בקבוצות קטנות ובמליאה, התנסויות חווייתיוההוראה 

 שילוב של למוד מקוון. ותרגולים כמו הרפיה, ,מיינדפולנס, ודמיון מודרך. סימולציות, סרטים

 מרצים ומנחים 

 ו: ד"ר ווביט וורקו מנגיסטומנחה מובילה מרכז התוכנית,יועצת אקדמית 

 מנחי ההשתלמות 

פסיכולוג קליני בכיר, מרצה באוניברסיטת תל אביב, מומחה   -ד"ר רוני ברגר

בינלאומי בתחום של התמודדות עם מצבי דחק וטראומה וחוקר בנושא של 

 סטריאוטיפיזציה ודעות קדומות. 

מרצה , קידום נוער משרד החינוךנוער עולה ממונה ,  -ד"ר ווביט וורקו מנגסטו

  , עוסקת בנושאי זהות, הדרה ואפליה בקרב יוצאי אתיופיה.יליןבמכללת דוד 

 

 הרשמה 

 לחץ כאן -כלים להעצמת בני נוער  -להרשמה להשלמות 

 31/10/19 –להרשמה  מועד אחרון

 

  -  נא לפנות לד"ר ווביט וורקו מנגסטו לפרטים נוספים ולהרשמה

wovtema@education.gov.il 

 

 

 

 

 

https://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic-units/advanced-studies-faculty/kidum/hila/edu/ethiopia/Pages/default.aspx
mailto:_wovtema@education.gov.il
mailto:_wovtema@education.gov.il
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  אודות הקורס

 המגיעים ליחידות לקידום נוער כולל בתוכו מאפיין של סיכון באופן מובהק. פרופיל בני הנוער

הימצאות באזורי סיכון בגיל ההתבגרות מעידה לעיתים גם על ילדות בצל סיכון ועבר 

רבות פגיעה, בין אם  ה שמגיעים ליחידה. עבר זה כולל פעמים/שממשיך "לרדוף" את הנער

 . , אלימות במשפחה ועודמינית, פיזית, נפשית

ות היל"ה מתמודדים בכל יום עם השלכות של פגיעות בעבר או /ות קידום נוער ומורי/עובדי

. ן את הכלים לזהות את הסימנים וכן את הכלים למענה מותאם/בהווה, לא תמיד יש להם

ל התופעה, הנערות והנערים כנפגעות/ים : נלמד עבהשתלמות זו נתמקד בפגיעה מינית

המאפשרת אותה והשלכותיה אשר מופיעים בהתנהגותם של וכפוגעים/ות, הדינמיקה 

לאותן התנהגויות,  טיפולית-חינוכית הנערים/רות במרחב היחידה, נלמד כיצד יש להגיב

ת להתערבות טיפולית ממוקדת בענלמד איך להגיב במקרה של חשיפת פגיעה ונקבל כלים 

 . החשיפה

 מטרות  

 מודעות לתופעה והבנת השלכותיה בהתנהגותם של הנערים/רות במרחב היחידה  .1

 איתור וזיהוי פגיעה מינית. 2

 הענקת כלים להתערבות ראשונית מיטיבה ונכונה במקרה חשיפה של פגיעה מינית . 3

 העלאת תפיסת היכולת המקצועית לסייע. 4

 תכנים עיקריים 

פגיעה מינית כטראומה רב   •    מקצוע עם מיניות ופגיעה מיניתהמפגש של איש ה

פגיעות בין נערים/רות מרחב היחידה מוגנות  •   נפגע, משפחה, קהילה -מערכתית

שיח ראשוני במקרים •   חובת הדיווח והתערבות מערכתית•  נערות נפגעות  •  ביחידות

  של חשיפה

וער בעלי תואר ראשון לפחות עובדי קידום נקהל היעד אליו היא מיועדת: 

 בקידום נוער או מקצוע טיפולי אחר.
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  – / ההשתלמותמשך ההכשרה 

 09:00-14:15מפגשים, בין השעות  5שעות אקדמיות,  30

  -מועדי המפגשים

17/11/19 ,01/12/19 ,29/12/19 ,12/01/20 ,26/01/20 

   מיקום :

 יברסיטת ת"א, בי"ס לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל, אונ152חדר 

יוענק למסיימי התוכנית העומדים בכל דרישות התכנית,  – אישור השתתפות

 בהשתלמות מטעם מכון חרוב אישור השתתפות

  –מובילים ומנחים את ההשתלמות  

 ה, מנהל תחום פרטני וקבוצתי קידום נוער היל" M.S.Wמנחה מוביל: אביב שפיגלמן, 

 מלווה מטעם מכון חרוב: שירה אברהמי רכזת תחום חינוך מכון חרוב

ומהמובילים בעולם, בהכשרה מכון חרוב הוא הגוף המוביל בישראל,   מכון חרוב:

, פועל 2007מאז הוקם, בשנת בתחום של ילדים נפגעי התעללות והזנחה.  ובמחקר

פול ולשיקום ילדים תור, לטיבכל הקשור למניעה, לאי להכשרת אנשי מקצוען המכו

 .התעללות והזנחה נפגעי

 

 להרשמה להשתלמות חובה למלא את כל הנתונים בקישור הבא : 

  לחץ כאן-להרשמה להשתלמות פגיעות מיניות   

 03/11/19 –להרשמה  מועד אחרון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic-units/advanced-studies-faculty/kidum/hila/edu/pages/default.aspx
https://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic-units/advanced-studies-faculty/kidum/hila/edu/pages/default.aspx
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  אודות הקורס

 המגיעים ליחידות לקידום נוער כולל בתוכו מאפיין של סיכון באופן מובהק. פרופיל בני הנוער

הימצאות באזורי סיכון בגיל ההתבגרות מעידה לעיתים גם על ילדות בצל סיכון ועבר 

ה שמגיעים ליחידה. עבר זה כולל פעמים רבות פגיעה, בין אם /שממשיך "לרדוף" את הנער

 . , אלימות במשפחה ועודמינית, פיזית, נפשית

ת של פגיעות בעבר או ות היל"ה מתמודדים בכל יום עם השלכו/ות קידום נוער ומורי/עובדי

. ן את הכלים לזהות את הסימנים וכן את הכלים למענה מותאם/בהווה, לא תמיד יש להם

: נלמד על התופעה, הנערות והנערים כנפגעות/ים בהשתלמות זו נתמקד בפגיעה מינית

המאפשרת אותה והשלכותיה אשר מופיעים בהתנהגותם של וכפוגעים/ות, הדינמיקה 

לאותן התנהגויות,  טיפולית-חינוכית היחידה, נלמד כיצד יש להגיב הנערים/רות במרחב

להתערבות טיפולית ממוקדת בעת נלמד איך להגיב במקרה של חשיפת פגיעה ונקבל כלים 

 . החשיפה

 מטרות  

 מודעות לתופעה והבנת השלכותיה בהתנהגותם של הנערים/רות במרחב היחידה  .1

 איתור וזיהוי פגיעה מינית. 2

 נקת כלים להתערבות ראשונית מיטיבה ונכונה במקרה חשיפה של פגיעה מינית הע. 3

 העלאת תפיסת היכולת המקצועית לסייע. 4

 תכנים עיקריים 

פגיעה מינית כטראומה רב   •    המפגש של איש המקצוע עם מיניות ופגיעה מינית

מוגנות  פגיעות בין נערים/רות מרחב היחידה •   נפגע, משפחה, קהילה -מערכתית

שיח ראשוני במקרים •   חובת הדיווח והתערבות מערכתית•  נערות נפגעות  •  ביחידות

  של חשיפה

עובדי קידום נוער בעלי תואר ראשון לפחות קהל היעד אליו היא מיועדת: 

 בקידום נוער או מקצוע טיפולי אחר.
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  –/ ההשתלמות משך ההכשרה 

 09:00-14:15מפגשים, בין השעות  5שעות אקדמיות,  30

  -2020 מועדי המפגשים

2.3 , .23.3 ,27.4 ,11.5 ,25.5 

  מיקום : 

 מטה מכון חרוב, האוניברסיטה העברית ירושלים.  –אולם הרצאות 

 

 והרשמה  דרישות ההכשרה

 יפורסמו בהמשך 

יוענק למסיימי התוכנית העומדים בכל דרישות התכנית,  – אישור השתתפות

 מטעם מכון חרובבהשתלמות אישור השתתפות 

  –מובילים ומנחים את ההשתלמות  

 , מנהל תחום פרטני וקבוצתי קידום נוער היל"ה M.S.Wמנחה מוביל: אביב שפיגלמן, 

 מלווה מטעם מכון חרוב: שירה אברהמי רכזת תחום חינוך מכון חרוב

ומהמובילים בעולם, בהכשרה מכון חרוב הוא הגוף המוביל בישראל,   מכון חרוב:

, פועל 2007מאז הוקם, בשנת בתחום של ילדים נפגעי התעללות והזנחה.  קרובמח

תור, לטיפול ולשיקום ילדים בכל הקשור למניעה, לאי להכשרת אנשי מקצוען המכו

 .התעללות והזנחה נפגעי

 להרשמה להשתלמות חובה למלא את כל הנתונים בקישור הבא : 

  לחץ כאן -להרשמה להשתלמות בפגיעות מיניות 

 17/2/19 –להרשמה  מועד אחרון

 

 

 

 

 

 

 

https://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic-units/advanced-studies-faculty/kidum/hila/edu/pages/default.aspx
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  אודות הקורס

 י של מנחי חינוך טיפולפיתוח מקצוע

 מטרות  

 פיתוח מקצועי של המנחים בתחום ההנחיה .1

 למידת מיומנויות בהנחיה. 2

 הטמעת מדיניות הארגון. 3

 

 תכנים עיקריים 

   המעשה החינוכי טיפולי  •   ארגונית-הנחיה בגישה פסיכואנליטית  • מיומנויות בהנחיה 

 •  עבודה שותפות עם תחום הפדגוגיה  • 

 : הל היעד אליו היא מיועדתק

 מנחי חינוך טיפול

 ( מפגשים 9שעות  54)  - ההשתלמותמשך  

 9:30-15:30' בין השעות דימי : ימי הלימודים ושעות הלימוד -מועדי המפגשים

  10/6/20  1/4/20  19/2/20  8/1/20  13/11/19  11/9/19תאריכים:  

21/7/20   22/7/20   26/8/20  

 יפורסם בהזמנה לקראת כל אחד מהמפגשים המיקום  –משתנה  : מיקום 

 

  והרשמה דרישות ההכשרה

 סדנא ולמידת עמיתים : אופי הפעילות

  –  מובילים ומנחים את ההשתלמות

 ארנון גביש ומאירה טלוסטי

 

 להרשמה להשתלמות חובה למלא את כל הנתונים בקישור הבא : 

 לחץ כאן -ימי מנחים  -להרשמה להשתלמות 

https://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic-units/advanced-studies-faculty/kidum/hila/edu/pages/default.aspx

