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משרד החינוך
המנהל הפדגוגי

חינוך ילדים ונוער בסיכון' אגף א

,יקריםחינוךאנשי

תרומתובשלארגוניםבהצלחתמרכזיכגורםנתפסמיטבימקצועיפיתוח
.העובדיםרצוןשביעותובחיזוקאירגוניזיכרוןביצירת,ביצועיםבשיפור

לאהמקצועיהפיתוחתחוםרבותפעמיםכימעידיםמחקריםזהלצד
מעורבות:להצלחתוהמפתחותבהעדרבוהגלוםהפוטנציאלאתמממש

למידההמערבותהשתלמויות,צמיחתםכיווןבבחירתהמשתלמים
בפיתוחהרואהומנהלהלומדיםשלאישיתהתפתחותותהליכיאקטיבית
.וערךחשיבותהמקצועי

מהותייםשינוייםהאחרוןבעשורעוברהמקצועיהפיתוחתחום,כןכמו
וערוציהלמידהתרבות,טכנולוגית,תפיסתית-מתודולוגית:רמותבכמה

.הלמידה
לקדם,התחוםלאתגרילהיענותלמטרהלהשמההאגףשלפ"המומחלקת
בעליכלשלוהמקצועייםהאישייםההתפתחותתהליכיאתולטייב

בארץהמקצועיהפיתוחתחוםשעברלשינוייםבהלימה,בוהתפקידים
.האגףלמדיניותובהתאמהובעולם

:פ"תשבשנתלזאתבהתאם
המיקרוקרדיטציות,המקווניםהקורסיםפיתוחהיקףאתנרחיב•

האגףבליבתשהםבנושאיםוהלומדות
חינוךאנשישלמסוגלותםלשיפורמומחיםמנחיםלהכשירנמשיך•

ומנחייישובייםמנחים)האגףובמסגרותבכיתותהפועליםוהוראה
(טיפוליתפדגוגיה

.בתחומםמומחיםמוביליםמוריםקהילותהכשרתהיקףאתנרחיב•
תוךבאגףהשוניםהתפקידיםלבעליאוריינטציותבפיתוחנמשיך•

.היישוביתוהראייההאגףבעבודתהמארגנותהתפיסותהטמעת
לכדיגיבושו,ומגוונותשונותבדרכיםשדהידעבהמשגותעשיתינונעמיק•

.והוראהחינוךלאנשיוהנחלתוסדורהעבודהתפיסת
טיפולובחינוךטיפוליתבפדגוגיהאקדמיותהכשרותנפתח•
פיעלוניהולתרבותיתכשירות,במיינדפולנסמעמיקותהכשרותנפתח•

.ערכים
בקידוםרבהחשיבותרואהבסיכוןונוערילדיםלחינוךהאגףכילצייןראוי

.רביםמשאביםשלהםהמקצועיבפיתוחומשקיעבוהעובדיםוהתפתחות
מדיניותאתהמייצגותהארציותההשתלמויותאתבתוכהמאגדתזוחוברת
עובדילכללפתוחותוחלקןלרישוםסגורותולכןיעודיותחלקן,האגף
.האגף
.לידיעההמכלולכלאתבפניכםלהביאבחרנו

נוערובניילדיםלקידוםבעשייתנווענייןהצלחה,מעולהשנהלכולנומאחלת
.בסיכון

,בברכה
ענת יצחקי

פ ומרכז הדרכה"מנהלת מחלקת מו

התחבאתי  "
אבל  , בחדר

שכחתי  
...איפה

באחד  
הימים אם 

יבוא מישהו  
ויקרא לי  
:אענה ואדע 

"הנני
(דן פגיס)



מבנה החוברת

:לפי הקטגוריות הבאותההשתלמויות 
:הכשרות אקדמיות

התמקצעות ומוקד בתואר שני במכללות  -פדגוגיה טיפולית •
ר"שחלמורי כיתות ותוכניות 

הסבת אקדמאים לתעודת עובד חינוך במכללת דוד ילין•
השכלה מעוררת תקווה  –" פדגוגיה טיפולית"מנחים מובילים •

לבני נוער בסיכון

:יישום המודל היישובי
הכשרת קהילת מנהלי מחלקות האגף לחינוך ילדים ונוער בסיכון •

ברשויות
'שנה ג-הכשרת מנחים יישוביים•
ובית ' ביתר עלית שנה ב,תמרה -המודל היישובי הלכה ומעשה•

שמש

:פיתוח קהילות  לומדות
וקהילות בת ר"שחקהילת מורים מובילים במתמטיקה למורי •

.במחוזות
קהילה וירטואלית–לפיתוח מקצועי רפרנטיות•

:פיתוח והמשגת ידע שדה
עבודת החינוך וההוראה עם ילדים ונוער -ר"שחכתיבת תורת •

בסיכון
.ביישוביםים"קבספיתוח מנהיגות •

:תפיסות וכלים יישומיים בחינוך ילדים ונוער בסיכון
בפיתוח,קורס מקוון –י הכלה והשתלבות /הכשרת  רכזות•
'יישומים בחינוך ילדים ונוער בסיכון שנה ב-וחמלה מיינדפולנס•
עבודה מודעת הקשר בחינוך ילדים ונוער -כשירות תרבותית •

בסיכון
כשלקות למידה פוגשת תלמיד בסיכון•
הכשרת רכזי התאמות בדרכי הוראה והיבחנות  •
ניהול ואימון על פי ערכים תוכנית הסמכה בינלאומית  , מנהיגות•

Aבסיסית 

להלן נהלי  
:ההרשמה

בחוברת תוכלו למצוא  
השתלמויות הפתוחות 

לכלל עובדי האגף  
והשתלמויות ייעודיות  

או לבעלי  /למחלקות ו
.תפקידים

להשתלמויות 
הייעודיות המשתתפים  

נבחרים באמצעות 
המלצת ממונים ושיוך 

.לתפקיד
הוראות הרשמה לכל 

השתלמות נמצאות  
בצדו השמאלי התחתון 

.  עמודשל כל 

:שימו לב

' באונלרישום בקישור 

א מלאו בראש דף  "ת

באופן מדויק  , הרישום

את שם ההשתלמות 

ואת הפרטים  

.הרלוונטיים הנוספים

אין צורך לצרף מסמכים  

נוספים מעבר לכך למרות 

.'האוננוסח הכתוב באתר 

סילבוס מפורט ישלח 

לנרשמים לאחר קבלתם



התמקצעות–" פדגוגיה טיפולית"
ומוקד בתואר שני במכללות

ר"שחלמורי כיתות ותוכניות 

הנשירהומניעתההכלהוהפיכת18גילעדחובהחינוךחוקהחלתמאז

שלסמויהנשירהשלהתופעההתגברה,מרכזיליעדהחינוךממוסדות

בעלילתלמידיםדיוטובמענהלתתמתקשיםהספרבתי.תלמידים

בפןוהןהלימודיבפןהןייחודיותלתשומותהזקוקים,סיכוןשלמאפיינים

.הרגשי

המגיעיםהמורים,מורים7000-כמלמדיםהאגףשלהשונותבמסגרות

עםלעבודהוהמיומנויותהידעאתבהכשרתםחסריםמהאקדמיה

.לכךחלקםאתמכשיריםבאגףואנובסיכוןתלמידים

ושדהאקדמיהמאנשיהמורכבתמומחיםועדתכינסנוט"תשעבשנת

ילדיםלהוראתמומחיםלמוריםייחודיתהסמכהלתוכניתמתווהויצרנו

השנה.טיפוליתפדגוגיההואבההדומיננטישהמרכיבבסיכוןונוער

בנקודותותזכהבמכללותהשתלמותשלבמתכונתתתקייםהתוכנית

.שניתוארללימודיזכות

,ויניקוט:כגוןהוגיםשלרעיונותיהםעלמבוססתהטיפוליתהפדגוגיה

מודלומציעהואחריםסליגמןמרטין,ביוןוילפרד,יאירגד,פריירהפאולו

עבודה,מוטיבציהיצירת,דיאלוג,holdingבהםשישהוראהודרכי

.ועודחיוביתפסיכולוגיה,קבוצתית

תלמידיםבהוראתשהתמחומוריםרקשניםכחמששבעודהיאמטרתנו

.האגףוכיתותבתוכניותללמדיוכלובסיכון
:הקורסמטרות

טיובעלהמבוססתבסיכוןונוערילדיםלהוראתמוריםהכשרת1.
.טיפוליתהבנהבאמצעותהפדגוגיה

לשיפורשיביאובסיכוןונוערילדיםלהוראתמומחיםמוריםפיתוח2.
.התלמידיםשלהלימודייםהישגיהם

מוריםשלומקצועיתאישיתוהעצמההעצמיתהמסוגלותפיתוח3.
בסיכוןתלמידיםהמלמדים

.שניתוארללימודיבסיכוןתלמידיםהמלמדיםמוריםקידום4.

:יעדקהל
.ר"שחותוכניותבכיתותהמלמדיםמורים

:מרכזייםתכנים
טיפוליתפדגוגיה

best–ר"שחתורת practices
תרבותיתכשירות

עצמיויסות

:ההוראהדרכי
.ר"בשחההוראהתפיסתיישוםתוךסדנאות,הרצאות

מסגרת הלימודים

היקף ההשתלמות  

עם ציון, שעות 120

לגמול השתלמות

נצבר לנקודות זכות ללימודי 

תואר שני  

:מקום הפעילות

מכללת בית ברל

ומכללת קיי

ימי לימוד ושעות

יקבעו בהמשך

תאריכי המפגשים

לימודי יום בשבוע בכפוף לשנה 

האקדמית

:  דרישות מיוחדות

80%-השתתפות פעילה ב•

.  לפחות

עמידה במטלות הקורס  •

השתתפות פעילה במפגשי )

ובמטלות באתר  פ"פא

פיתוח חומרי , הקורס

(.  הוראה ועוד

מטלה מסכמת •

רכזת ההשתלמות•

ר מלכה שבתאי"ד

מנחי ההשתלמות

מרצים מהמכללות ומומחים  

מהאגף

להרשמה לחץ כאן

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerGlsA5CArORieQGEc6tiFD5PyhbeMItQqKnLJBa5F7VX9_w/viewform


הסבת אקדמאים לתעודת עובד חינוך

בשיתוף עם מכללת דוד ילין

דודש"עלחינוךהמכללהבשיתוףפותחבסיכוןונוערילדיםלחינוך'אאגף

בהתמחותחינוךעובדלתעודתאקדמאיםלהסבתתכניתפ"תשבשנתילין

.האגףעובדיעבורנוערקידום

להסדירמטרהמתוך,2011פברוארל"מנכלחוזרבהתאםפותחההתכנית

.חינוךעובדיקרי,חינוכיים-פדגוגייםעובדיםשלההכשרהתהליךאת

המקבילה.נוערקידוםבהתמחותחינוךעובדתעודתמקנההתוכנית

.תוארכפלומקנההוראהלתעודת

.בתוכניתמעשיתכהתנסותמוכרתנוערלקידוםביחידותהעבודה

.אקדמיתשנהבתההכשרהתכנית

התוכניתמטרות
.ומצוקהסיכוןבמצבינוערבניעםלעבודהומיומנויותכלים,ידעהקניית•
פרטניתעבודהובעיקרטיפוליתחינוכיתלעבודההשיטותהכרת•

.וקבוצתית
התערבותתכניתלבנייתכליםוהקנייתהנוערבנישלהצרכיםזיהוי•

.מתאימהטיפולית–חינוכית
.בסיכוןנוערבניעםבעבודהמקצועיתומסוגלותעצמיתמודעותפיתוח•
טיפולי-חינוכיעובדשלהמקצועיתהזהותפיתוח•

יעדקהל
,חינוך)טיפול/החינוךמתחומימוכראקדמיממוסדראשוןתוארבעלי•

.(וכדומהפסיכולוגיה,ס"עו
קודמיםאקדמייםלימודיםאישוריהצגת+קבלהבראיוןמותניתהקבלה•

ציוניםוגיליון

מרכזייםתכנים
ופרקטיקהתיאוריה,קבוצתייםתהליכים,הוריםעםעבודה:'א'סמס

זהות,נוערבקרבוסטייהעבריינות,בסיכוןנוערעםטיפוליתחינוכיתבעבודה
.ההתבגרותגילשלפסיכולוגיה,מקצועית

ניהול,פרטניתבעבודהכלים,קבוצותהנחיית,הגירהבמשברנוער:'ב'סמס
.למידהלקויותתומךחינוך,תעסוקתיתוהכשרהפרויקטים

ההוראהדרכי
.בתחומםמוביליםמרציםהרצאות•

סדנאות

מסגרת הלימודים

היקף ההשתלמות

שנת לימודים אקדמית  

:מקום הפעילות

מכללת דוד ילין

ימי לימוד ושעות

ליוםירוכזובמכללההלימודים

וקורסיםמרוכזיםימים+בשבוע

מקוונים

תאריכי המפגשים

תאריכים יקבעו בהמשך  

לכשתתגבש קבוצה

:  דרישות מיוחדות

הצגת  +הקבלה מותנית בראיון •

אישורי לימודים אקדמיים  

קודמים וגיליון ציונים

חובת )השתתפות בשיעורים •

(מהשיעורים80%-נוכחות ב

עמידה בהצלחה בדרישות  •
בשיעורים העיוניים  –התוכנית 

ובהכשרה המעשית

רכזת ההשתלמות

רונית וולפסון

מנחי ההשתלמות

מפתחת הדרכה  –רונית וולפסון 

פ ומרצים ממכללת דוד ילין"במו

לצרף עותק תואר אקדמינא 

להרשמה לחץ כאן

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerGlsA5CArORieQGEc6tiFD5PyhbeMItQqKnLJBa5F7VX9_w/viewform


":פדגוגיה טיפולית"מנחים מובילים 

השכלה מעוררת תקווה לבני נוער בסיכון

מוגדרים18לגילמתחתהנוערובניהילדיםמכלל15%-כישראלבמדינת

גדולבמגווןמשולביםאלהנוערובניילדים.330,000-ככלומר,סיכוןבמצבי

לחינוך'אאגףשלאחריותותחת,ארציתבפריסהחינוכיותמסגרותשל

העובדיםעשייתאתהמנחההמקצועיתהתפיסה.סיכוןבמצביונוערילדים

הבנהעלהמתבססת,הטיפוליתהפדגוגיההינהאלהנוערובניילדיםעם

התפיסהאתולהטמיעלהעמיקבמטרה.פדגוגיותבדרכיםויישומהטיפולית

עלהאמוניםתפקידיםבעליבקרב"טיפוליתפדגוגיה"–האגףשלהפדגוגית

,(והייחודייםהרביםגווניהעל)זוייחודיתבאוכלוסייהוהטיפולהחינוך

חודויהווה,התפיסהאתלעומקילמדאשרמקצועיפורוםלהקיםהוחלט

במכללותסטודנטים,שטחאנשי)ענייןבעלילגורמיםבהנגשתההחנית

.(ועודלהוראה

הקורסמטרות
במגווןהתפיסהאתלהטמיעבמטרהמובילהמקצועיתקהילהפיתוח.א

.בסיכוןונוערילדיםלחינוך'אאגףמסגרות
הפדגוגיהתפיסתאתללמדיוכלוחבריהאשרמקצועיתקהילהפיתוח.ב

.(מכללות)מוריםלהכשרתבמסגרותהטיפולית
יעדקהל
.הפדגוגיבתחוםבסיכוןנוערובניילדיםעםהעובדיםמקצועאנשי
:סףתנאי

לאשרהאפשרותתבחןחריגיםבמקרים)הוראהותעודתראשוןתואר•
.(ה"תללאמועמדים

.לפחותשניםחמש–בסיכוןונוערילדיםבהוראתניסיון•
הממונהמטעםוהמלצהאישור•
.קבלהראיון•

מרכזייםתכנים
.יאירגדשלהדגם–"מפנהלנקודתמפתחמחוויות".א
.פריירהפאולושלגישתוי"עפהעקרונותתשעת–שחרורשלדיאלוג.ב
סליגמןמרטיןשלהחיוביתהפסיכולוגיהמודלPERMA.ג
ואחריםזיואבנרשלגישתו–ללמידהמוטיבציה.ד
ויניקוטדונלד–פוטנציאלימרחב.ה
ביוןוילפרדשלגישתו–קבוצתיתודינמיקהקבוצה.ו

ההוראהדרכי
.בתחומםמוביליםמרציםשלהרצאות•
קריאת,עמיתיםלמידת,קבוצתיתעבודה,דיונים)סדנאיתפעילות•

.(ועודמקרהניתוחי,טקסטים
,מקצועיבשיחהשתתפות:כגון)להשתלמותמלווהבאתרפעילהמעורבות•

.(ועודרפלקטיבייומןכתיבת
במגווןמקצועלאנשיהתפיסהלהנחלתהוראהוחומרימתודותפיתוח•

.מסגרות
.

מסגרת הלימודים

היקף ההשתלמות  

. עם ציון, שעות30

:מקום הפעילות

.  א"ת, משרד החינוך

ימי לימוד ושעות

החל  פ"פאשישה מפגשי 

אחת לחודש , מנובמבר

תאריכי המפגשים

18.11.19 ,16.12.19 ,20.1.20  ,

17.2.20 ,16.3.20 ,4.5.20

:  דרישות מיוחדות

80%-השתתפות פעילה ב•

.  לפחות

עמידה במטלות הקורס  •

הכנת מערך  –מסכמת מטלה •

הדרכה בפדגוגיה טיפולית 

בתחוםלאנשי מקצוע 

5של ונסיוןתעודת הוראה •

שנים לפחות בהוראת ילדים 

ונוער בסיכון

רכזת ההשתלמות

מנחה  -פחם-פדרובסקיקארן 

ארצית בחסות הנוער

מנחי ההשתלמות

מנחה  -פחם-פדרובסקיקארן 

ומרצים , ארצית בחסות הנוער

אורחים מובילים בתחומם

להרשמה לחץ כאן

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerGlsA5CArORieQGEc6tiFD5PyhbeMItQqKnLJBa5F7VX9_w/viewform


יישום המודל היישובי



מחלקות האגףות/מנהליהכשרת 

לחינוך ילדים ונוער בסיכון ברשויות

יישובייםות/למנהליםומקצועיתאישיתלהתפתחותכליםמציעההתכנית
בסיכוןנוערולבנילילדיםהשירותיםלניהולבאחריותות/הנושאים

.המקומיתברשותולפיתוחם

מבטונקודותפרקטייםכלים,תיאורטיבסיסמציעההתכנית,בנוסף
ביקורתי,חוקרלמבטהזדמנותלתתמיועדתהתכנית.למשתתפיהמגוונות
פעולהולתוכניותלמדיניותליישמםורצוןאישייםערכיםמבוססובעיקר
.ת/המנהלשלהאחריותבתחומי

הקורסמטרות

.הקניית כלים לעבודה במערכות ציבוריות עתירות עומס ולחצים צולבים. א

והסדרת התפקיד החדש בתוך  ותפקידיתהמשך גיבוש זהות מקצועית . ב

.  המערכות השונות

.אישיות ואתיות, פיתוח דרכי עבודה מקצועיות. ג

.  פיתוח יכולת לתכנן ולבנות תשתיות ושותפויות. ד

יעדקהל

מחלקות ילדים ונוער בסיכון ברשויות ות/ההשתלמות מיועדת למנהלי

חדשים  ות/קורסים קודמים ומנהליםות/מנהלים בוגרי)המקומיות 

(.     בתפקיד

מרכזייםתכנים
בתפקידמרכזיותלסוגיותהנוגעיםתכניםיעלוההשתלמותבמסגרת
,התפקידלמילויהנדרשותמידעמערכותפיתוח:מעניםובתיכלולהניהולי

הזהותפיתוחהמשך,ליישובהנכנסותתוכניותעםעבודהממשקיגיבוש
ועודומשילותאזוריותלימודי,מקצועית–התפקידית

ההוראהדרכי

יוםלמשךבשדהות/המנהליםמןאחדאצלחודשמדיתתארחההשתלמות

,היישובשללייחודיותניחשףהלימודיםביום(אקדמיותשעות8)שלם

העבודהולדרכיוכןבסיכוןונוערילדיםעםבעבודהולהצלחותיולקשייו

,בשדהלמידה:יכלולהיום.ת/המקומית/המנהלשלודילמותבוהנהוגות

.בקבוצהוהרגשיהאישיבמרחבועבודה,תיאורטיתהמשגה

,הקורסמנהלתעםאישיתלהנחיהלהיפגשללומדיםאפשרותתהיה,בנוסף

.השנהבמהלך,מראשבתיאום

מסגרת הלימודים

:היקף ההשתלמות 

פגישות 10)שעות אקדמיות  80

(שעות אקדמיות8א "כ

,  קורס נודדמקום הפעילות 

מחלקות ות/אירוח אצל מנהלי

ילדים ונוער בסיכון ברחבי  

פגישות בודדות ייערכו  . הארץ

.  באוניברסיטת תל אביב

ימי לימוד ושעות  

פעם בחודש בימים שלישי או  

09:30בשעות , רביעי לסירוגין

-16:00  .

תאריכי המפגשים

18.9.19 ,29.10 ,20.11 ,17.12  ,

22.1.20 ,18.2 ,18.3 ,22.4  ,

19.5 ,16.6

רכזת ההשתלמות

מנהלת מחלקת , ענת יצחקי

פ ומרכז ההדרכה"מו

מנחת ההשתלמות

חברת סגל  , איילת אילני

יועצת ארגונית  , "אורנים"ב

מומחית למגזר  , מנחת קבוצות

הציבורי  

אורחיםות/מרצים

!הרשמה לחדשים בלבד
ר"שחבאחריות מפקחי 
במחוזות

.ח"ש65–דמי הרישום 

לוותיקים ישלח חידוש  
רישום  מהאוניברסיטה

להרשמה לחץ כאן

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerGlsA5CArORieQGEc6tiFD5PyhbeMItQqKnLJBa5F7VX9_w/viewform


בהדרהכילדיםהמוגדריםתלמידים30%-כלומדיםבישראלהחינוךבמערכת
מרבים,סמכותמקבליםאינם,משיגיםתתהםאלותלמידים,לרב.ובסיכון
,חינוךבמערכותהנחיהמערך.המסגרתכלליעםלהתמודדומתקשיםלהיעדר

גישותלאמץלמערכותלסייעהיא,אלוילדיםעםבעבודהלהתמקצעהמבקשות
.והדרהסיכוןשלבסוגיותלעומקהבנהעלהמבוססות,טיפוליותשיקומיות
-הפסיכוהחינוכיתהגישהעלמתבססתבהשתלמותהנרכשתההנחייהפרקטיקת

טיפולגישותביןהמשלב,ייחודיידעגוףועל,(2006,ולוריאמור)חברתית
,self-הותיאוריותהתקשרותתיאוריותשלגישות,הומניסטיותגישות,דינאמיות

לטיפולולפרקטיקותושוליותהדרהתהליכישלופילוסופיותסוציולוגיותלגישות
.אלוספרבתיבתוךהמתרחשהניתוקבתופעת

הקורסמטרות

סיכוןשלוהמערכתיותהפסיכולוגיותההשפעותאתלעומקיכירוהמנחים•
.החינוכייםהצוותיםועלהיישובעל,ס"ביהעלוהדרה

אוכמחזקיםוהמערכתהחינוךאישתפקידאתלעומקיבינוהמנחים•
.והמשפחההילדעמידותאתמחלישים

עםממדירבבאופןלהתמודדהספרביתצוותאתלהכשירידעוהמנחים•
ומנגנונימבניםלבנותס"לביהויסייעוואלימותנשירה,ניתוקשלסוגיות
.למוריםאפקטיבייםתמיכה

תהליךכמוביל,ס"בביההמתערבתפקידשלברורהתפיסהתהיהלמנחים•
תופעתעםבהתמודדותהצלחהשיאפשר,כוללניתפיסתימקצועישינוי

.ההדרה

יעדקהל
מנחיםרק-הממוניםבהמלצת(האגףמחלקותמשלושת)מחוזייםמנחים

.ביישובהתפתחותקבוצתוינחוהאחרונותבשנתייםבקורסשהשתתפו

מרכזייםתכנים
,הדרה,לסיכוןהמתייחסיםתחומיים-ביןומושגיםכליםשללמידה.1

.ומערכתיתאישיתוהתקשרותטראומה
והדרהבסיכוןתלמידיםעםחינוכיתלעבודהואסטרטגיותכליםלמידת.2

.והוריהם
.האגףשלהשונותהחינוךבמסגרותוליוויהדרכה,התערבותתהליכישללמידה.3

האגףשלהשונותהחינוךבמסגרותמערכתיתהתערבותיישום–פרקטיקום4.
.הדרכהבליווי

הוראהדרכי

,הדרה,לסיכוןהמתייחסיםתחומיים-ביןומושגיםכליםשללמידה1.
.ומערכתיתאישיתוהתקשרותטראומה

והדרהבסיכוןתלמידיםעםחינוכיתלעבודהואסטרטגיותכליםלמידת2.
.והוריהם

.ספריביתוליוויהדרכה,התערבותתהליכישללמידה3.

מערכתיתהתערבותלקייםיתבקשוהמשתלמים–פרקטיקום4.
.קבוצתיתלהדרכההתנסותםאתויביאובקהילהואוספרבבית

מסגרת הלימודים

התכניתדרישות 

.נוכחות מלאה בקורס

.פרקטיקום במסגרות האגף

.קבלת הדרכה על ההנחיה

.קריאה שוטפת של חומר תיאורטי

.הגשת פורטפוליו של הפרקטיקום

היקף ההשתלמות  

מוכרת לגמול , שעות 120

השתלמות

מקום הפעילות

המרכז  , אוניברסיטת תל אביב

האוניברסיטאי לפיתוח סגל בחינוך

ימי לימוד ושעות

15:00-19:15בשעות ', יום ג

בחמישה מועדים בשנה ימי 

בבוקר9:30-הלמידה יחלו ב

:תאריכי ההשתלמות

12.11 ,26.11 ,10.12 ,31.12* ,

14.1,*28.1 ,11.2 ,25.2* ,17.3 ,

31.3* ,*21.4 ,5.5 ,19.5 ,2.6 ,16.6 ,

30.6

הימים הארוכים מסומנים 

.בכוכבית

איילת אילני, הלה צפרירמרצים 

,  רונית וולפסוןרכזת השתלמות  

פ"מחלקת מו

יישוביים  ים /מנחותהכשרת 
'גשנה 

ליווי צוותים חינוכיים העובדים  
עם תלמידים בהדרה ובסיכון

השתלמות ייעודית  
ההרשמה סגורה



הלכה ומעשה-המודל היישובי

'שנה גתמרה וביתר עלית    

מטרות,משותפתשפהליצירתפועלבסיכוןונוערילדיםלחינוך'אאגף
.וברשויותבאגףהמחלקותלכללמשותפיםוערכים

,הארץברחבירשויות50-בהיישוביהמודלויישוםלפיתוחפועלהאגף
.עיליתוביתרתמרה:מקיףמערכתילליווירשויותשתינבחרומתוכן
נבחנת."הכפרדרך"עמותתבשיתוף,פ"המוממחלקתמנחהי"ענעשההליווי

.פ"בתששמשבביתגםלליווילהיכנסאפשרות

תפקידיםבעלישלקהילהביצירתעסקנובהשנה,ח"בתשעהחלזהתהליך
.משותפיםומושגיםערכיםברורסביבברשויותהאגףשלהעשייהתחומימכל

-החינוכיתהשפההבנייתבהעמקתעסקנו,למהלךכהמשך,השניהבשנה
ביישוםוכןבישובוביסוסהכפרדרךתפיסתבסיסעלהמשותפתטיפולית
בביסוסתתמקדהשלישיתהשנה.בטמרהנבחרותיישוביותחינוךתכניות
רבתכניתובנייתמדיניותגיבוש,עירונייםתהליכיםוליוויהמשותפתהשפה
.בישובסיכוןבמצבילנוערהקיימיםהמעניםכללאתהמאגמתשנתית

ההשתלמותמטרות
מתפקדבו"היישוביהמודל"עקרונותאתהתואמותעבודהשגרותבניית.1

.סיכוןבמצבינוערובניילדיםעבורשלםככפרהישוב
במצבינוערובניילדיםעםהעובדיםלכללמשותפתחינוכיתשפההבניית.2

.ביישובסיכון
החינוךקהילתלייחודיותכביטוילקהילהיסודערכיגיבושהמשך.3

.ומחנכיה
.הוליסטית,יישוביתעבודהתכניתבניית.4

יעדקהל
.שנבחרוברשויותמוביליםתפקידיםובעליהרלבנטייםהאגףעובדי

ההוראהדרכי
.מעשיתופעילותיישומיתחשיבה,תודעתיתלמידה,רגשיתהתבוננות
לצוותלמידהמפגשי:הבאותבדרכיםיעשההיישוביהמודלופיתוחההוראה

שנתיתעבודהתכניתכתיבת,והטמעהליוויפגישות,הצוותולכללמוביל
.דיונים,היגויועדת

מסגרת הלימודים

היקף ההשתלמות  

שעות השתלמות מוכרות 90

לביתר  60)לגמול השתלמות 

(לטמרה30-ו

זמן ומקום לפעילות ותאריכי  

מפגשים 

יקבעו מול בעלי התפקידים 

.ברשויות

רכזת ההשתלמות

ר מלכה שבתאי ממחלקת "ד

.פ של האגף"המו

מנחי ההשתלמות

ההשתלמות מונחית על ידי 

":דרך הכפר"מנחי 

אדלר-נעמי ישראלית

איתי כהן

לרה כפיר

השתלמות ייעודית 
ההרשמה סגורה



פיתוח קהילות  
מורים לומדות



מובילים  ים /מורותקהילת 
ר"שחי /למורותבמתמטיקה 

וקהילות בת במחוזות

קבוצתכיתרלמידהוכישורייכולותבעלינולדובסיכוןנוערובניילדים

הלימודייםוהישגיהםלימודייםבפעריםנמצאיםהםבפועל.שלהםהשווים

חלקן,שונותמסיבותבמתמטיקהוגםהשוניםהדעתבתחומינמוכים

.למלמדיםקשורות

בהישגיאלופעריםלצמצםלמטרהלושםבסיכוןונוערילדיםלחינוך‘אאגף

שחרבכיתותהמלמדיםבמוריםורואההשוויוןאיאתולצמצםהתלמידים

.זומטרהלהשגתביותרהמשמעותייםהשינויסוכניאת

עלמבוססתר“שחלמוריהמתמטיקהבתחוםים/מורותקהילותהקמת

עבודתםבמהלךשפיתחוים/מצוינותים/מורותבינינוישנםכיההבנה

שללהצלחתםההכרחינרחבוידעפדגוגייםכלים,אפקטיביותפרקטיקות

.הלומדים

.הקהילהנועדהכךולשםלמתמטיקההמוריםלכללרבערךבעלהואזהידע

ההשתלמותמטרות

,עמיתיםלמידת,בידעשיתוףלחבריהתאפשראשרמוריםקהילתיצירת.א
.הוראהחקרמיומנויותרכישת

.למקצועלעמיתיהםהלאההידעאתלהעביריוכלובקהילותמורים.ב
נוספותמוריםקהילותלהוביליוכשרו,המוביליםהמוריםקהילתחברי.ג

.במחוזות

יעדקהל

.האגףובמסגרותבכיתותל"יח3ברמתמתמטיקהבפועלהמלמדיםמורים

.מוגבלקהילהבכלהמשתתפיםמספר,להצטרףמהרו

מסגרת הלימודים

היקף ההשתלמות

60הקהילה תפעל במסגרת 
שעות מוכרת לגמול השתלמות 

.עם ציון

מקום ההשתלמות

שתי קהילות ארציות ותשע 
בני  , אשדוד: קהילות ברשויות

עפולה  ,חולון , נתניה, ברק
.  חיפה טמרה, נתיבות, רחובות

ימי לימוד ושעות

יתקיימו מפגשי מליאה של כל 
המשתתפים וכן מפגשי 

.אשכולות של קבוצות קטנות

ימים ושעות ההשתלמות 
.בתיאום עם כל קהילה

רכזת ההשתלמות

ראש תחום -ויונטהרוחמה 
מתמטיקה

בכל קהילה  מנחי ההשתלמות 
נבחרו מנחים מנוסים שעברו  

. הכשרה בקהילת מובילים
בקהילות הארציות מנחות מירה  

וויונטהריקי טל , ציגלמן
.רוחמה

ההרשמה  : לקהילות ברשויות
.דרך פסגה של הרשות

למורי  )לקהילה הארצית 
רישום בהמלצת  (: טים"מח

,  מתמטיקהרית"מפמ
ובאמצעות מפקחי תחום 
במחוזות ומנהלת תחום  

מתמטיקה באגף  

הרישום בפסגות



העובדיםלהכשרתכיוונוהשניםבמהלךבאגףהמקצועיהפיתוחתהליכי
והסמויההגלויההנשירהתופעתצמצום:האגףשלהעלמטרותלקידום

הישגיםלביןאקונומיסוציומצבביןהגבוההמתאםושינויהחינוךממסגרות
.לימודיים

מקצועילפיתוחלרפרנטיותלמידהמפגשיהתקיימוה"תשעמשנתהחל
מובניתמערכתיתראייהנדרשתכיהבנהמתוך,האגףובמחלקותבמחוזות

התפתחותםקידוםולשםהאגףליעדיבהלימהמקצועיפיתוחתהליכישל
תוצאותהניבואלהמפגשים.באגףהתפקידיםבעלימגווןשלמיטביבאופן

התפקידבלמידתהן,המשתתפותשלהאישיתבהתפתחותהןמשמעותיות
.האגףיעדיקידוםמוכוונותמקצועיפיתוחתוכניותבבנייתוהן

חודתהוונהוהןבמחוזותמקצועילפיתוחהרפרנטיותמפגשייתחדשופ"בתש
מנחים,עובדים,מנהליםבקרבבמחוזותמקצועייםתהליכיםבקידוםהחנית

.ומטרותיוהאגףרוחהטמעתלטובתומורים

ההשתלמותמטרות
התפתחותשלהשוניםבהיבטיםמקצועיפיתוחלקידוםהרפרנטיותהכשרת
:העובד

.ת/עובדקליטתשלב•
.תפקידיםלבעליאוריינטציות•
.ותיקיםעובדיםשלהתמקצעות•
.באגףלעובדיםקידוםמסלוליפיתוח•

יעדקהל
האגףובמחלקותבמחזותמקצועילפיתוחרפרנטיות

ההוראהדרכי
פניםאלפניםמפגשיחמישה

מסגרת הלימודים

שעות  30: היקף ההשתלמות

ההשתלמות מוכרת לגמול 

השתלמות

זמן ומקום לפעילות

סמינר שיין

ימי לימוד ושעות

10:30-15:30ימי חמישי 

תאריכי המפגשים

19.12 ,13.2.20 ,2.4 ,21.5 ,9.7

רכזת ההשתלמות

מנהלת מחלקת  , ענת יצחקי

פ ומרכז ההדרכה"מו

פ"מו, רונית וולפסון

מנחי ההשתלמות

מרצים מומחים

לפיתוח מקצועירפרנטיות

השתלמות ייעודית 
ההרשמה סגורה



פיתוח והמשגת  
ידע שדה



הביקורקציןשלהפרופסיהפיתוחבתהליכינמצאתסדירלביקורהמחלקה
המשתתפיםיפתחוובמסגרתהזהמתהליךחלקמהווהזוהכשרה.הסדיר

המאופיינתפרקטיקה.הסדירהביקורלקציןהיעילההפרקטיקהאת
ואותנטיאישימפגשיצירת,ראשוניתלהתמצאותחקרניותשאלותבשאילת

הוריםולצדלצידווהתייצבותהילדצרכיזיהוי,.במקרהוהנוגעיםהילדעם
.ועודומורים

הקורסמטרות
לגדולהמוכניםאנשים,סדירלביקורבמחלקהמנהיגותקבוצתבניית
.בשטחולבצעתהליךלעצב,וללמדללמוד,ולגדל

.המשתתפיםי"עמאמריםספרייכתבההכשרהבסיום

יעדקהל
סדירביקורקציני,סדירביקורמנחי,מפקחים

מרכזייםתכנים
ביטוילידיבאהוכיצדאישיתותוךאישיתבין,חברתיתכתופעההדרה.א

.ס"בביה
.וברשויותספרבבתימדיריםמבניםזיהוי.ב
רגשייםדפוסים,ספרבתישלעיקריתלמשימהכמכוונתהעמידותתורת.ג

.חינוכייםצוותיםשלמודעיםלא
.בהדרהבתלמידיםהעוסקותמערכותביןפעולהשיתופישלהדינמיקה.ד

ההוראהדרכי
,מקרהאירועיניתוחבאמצעותעמיתיםלמידת,משתףדיון,הרצאות

.טקסטיםקריאת

מסגרת הלימודים

היקף ההשתלמות

מוכרות לגמול  , שעות60

השתלמות  

לימוד ושעותימי

9:30-14:00יום שלישי 

מקום ההשתלמות

המרכז  , אוניברסיטת תל אביב

האוניברסיטאי לפיתוח סגל 

בחינוך

תאריכי המפגשים

12.11.19 ,26.11 ,10.12 ,31.12

 ,14.1.20 ,28.1 ,11.2 ,25.2  ,

31.3 ,21.4 ,5.5 ,19.5

דרישות מיוחדות

'בוגרי שנה א

נוכחות וכתיבת מאמר 80%

אישי שיפורסם בספר מאמרים  

.בנושא

רכזת ההשתלמות

מנחה  –קורנבויםאורנה 

המחלקה לביקור סדיר, ארצית

מנחת ההשתלמות

מנחה מומחית –הילה צפריר 

.אשליםויינט'ג, בתחום הדרה

פיתוח מנהיגות  

'שנה בהמחלקה לביקור סדיר 

השתלמות ייעודית 
ההרשמה סגורה



הידעבסיסעלאשר,בתחומםמומחיםמקצועאנשימצוייםהאגףבמסגרת
תוכניות,כליםפיתחוותופעותאוכלוסיותעםאמצעיהבלתיוהמפגשהנלמד

.משמעותיותלתוצאותהמוביליםמקצועייםעבודהותהליכי

לתעד,להמשיגר"שחבתחוםהמקצועלאנשילאפשרנועדהזוהשתלמות
תורתואת(ובקהילהספריותביתבמסגרות)בשדהעשייתםאתולשתף

.פיתוחםפריהמעשה

הקורסמטרות
.הסדורהוכתיבתםהעבודהשיטותניתוח,האגףתפיסותניתוח.1
העבודהעקרונותוניסוחהפרקטיקהעלרפלקטיביתביקורתיתהתבוננות.2

.ושיטתיבהירבאופן
.העבודהלשגרתהנלוויםואתגריםבעשייההצלחות:סמויידעחילוץ.3
.לעילהאמורכלאתשיכלולרשמיספרשללאורהוצאה\כתיבה.4

יעדקהל
5שלותקבעלי,ר"שחבתחוםבסיכוןונוערילדיםלחינוך'אאגףעובדי
.אישיראיוןיעברוהמתאימים.נרחבמעשיוידעניסיוןובעלילפחותשנים

מרכזייםתכנים
בראייהבהםוהתבוננותהאגףבעבודתטמוניםאוניברסלייםעקרונות•

.ביקורתית
.הצלחהמחולליפעולהעקרונותזיהוי•
ילדיםעםבעבודההעוסקיםאחריםשירותיםלמולהאגףעבודתייחוד•

.בסיכוןונוער

ההוראהדרכי
וילוו,וירטואליובאופןפניםאלפניםקבוצתיתבמתכונתיערכוהמפגשים

תתגבש.שלוובהמשגהבכתיבה,ידעבחילוץהמומחהמקצועיצוותידיעל
למידתעםבבדבדאישילביטוימקוםשתאפשרמשותפתלמידהקהילת

.עמיתים

מסגרת הלימודים

היקף ההשתלמות

שעות מוכרות לגמול  60

השתלמות

ימי לימוד ושעות

יקבעו בהמשך

מקום ההשתלמות

תל אביבפיסגה

תאריכי המפגשים

יקבעו בהמשך

ההשתלמותרכזת 

פ"מו, רונית וולפסון

מנחי ההשתלמות

ומרצים קחטהר שני "ד

אורחים

ר"שחכתיבת תורת 

עבודת החינוך וההוראה עם 
ילדים ונוער בסיכון

השתלמות ייעודית 
ההרשמה סגורה



הממלכתיבחינוךהלמידהממסגרותנכבדחלקמהוויםואולפנותישיבות
,סיכוןוהתנהגויותהמוסדותביןנדידהשלתופעהניכרתלאחרונה.דתי

.סמויהנשירהבכללן

,וערכיםעבודהעקרונות,מקצועיותעולםתפיסותלבססבאהזוהכשרה
מגווניםמעניםליצירתהפועלתוגישהומכילפתוחשיחהיוצרים

תחושתחיזוקתוךזאת.אלוותלמידותלתלמידיםיותרומדויקים
.הלימודיתפקודםושיפורהלימודילמוסדות/התלמידיםשלהשייכות

הקורסמטרות
שלמקצועיתאקלקטיותלצדמשותפותמקצועיותתפיסותיצירת.א

.התוכניתעובדי
טיפולחינוךעבודתוממשקספריתהביתהמערכתבהבנתהעמקה.ב

.במסגרתה
נוערעםלעבודהמגווניםאימוניים-טיפולייםומודליםכליםהקניית.ג

.בסיכון

יעדקהל

."רוחכנפי"התוכניתפועלתבהםהחינוךבמוסדותטיפולחינוךעובדי

מרכזייםתכנים
שותפויות,השגהברייעדים-ה/לנערעבודה/טיפולתוכניתבניית.א

.ועודתהליכיםתיעוד,הצלחהחוויותיצירת,במערכתשוניםמגורמים
גיוסם,הטיפולילתהליךההוריםרתימת-הוריםמולבעבודהסוגיות.ב

המערכתעםושותפותמקדםשיחיצירת,מיטבייםשינויכסוכני
.הלימודית

במשאביעילשימוש,בהדרכההצורךחידוד–הנחייה/בהדרכהמודלים.ג
.עליוואחריותזה

ההוראהדרכי

ניתוחי,טקסטיםקריאת,קבוצתיתעבודה,הרצאות,עמיתיםלמידת

.מקרה

מסגרת הלימודים

היקף ההשתלמות

מוכרלא,שנתיותשעות40

.לגמול

ימי לימוד ושעות

-9:00ימי רביעי בין השעות 

15:00

מקום ההשתלמות

.סמינר שיין או במחוזות

תאריכי המפגשים

25.9 ,30.10 ,4.12 ,1.1.20 ,5.2  ,

4.3 ,1.4 ,6.5 ,3.6 ,22.7

רכז ההשתלמות

מנהלת -קורחקיציסאיילת 

כנפי רוחתוכנית

מנחה ארצית -שרה רז

מנחי ההשתלמות

מנחים אזוריים של התוכנית 

. ומרצים אורחים

כנפי רוח
מניעת נשירה בישיבות  

ד"בחמואולפנות 

השתלמות ייעודית 
ההרשמה סגורה



היבטים יישומיים  
בחינוך ילדים  
ונוער בסיכון



כלים להעצמת בני נוער  
ישראלים יוצאי אתיופיה  
הנחשפים לגזענות ואפליה

הקשותוהמחאותזבולוןממשטרתשוטרבידיל"זטסהסולומוןשלמותו

ישראליםבקרבהאדירוהתסכולהזעםאתביטאוהאירועבעקבותשפרצו

הן,שלילייםוסטריאוטיפיםמסטיגמותרבזמןשסובלים,אתיופיהיוצאי

לביטויהבאה,וממוסדתמתמשכתואפליהומגזענות,מרומזיםוהןגלויים

כךעלמצביעיםמחקרים.ישירהאלימותבגילוייואףהחייםתחומיבכל

הבריאותעלמשמעותיותהשלכותישולאפליהלגזענותמתמשכתשלחשיפה

ניכרתזושהשפעהספקואיןהמודרתהקבוצהשלוהפיזיולוגיתהפסיכולוגית

לעובדיכליםלתתבאהזוהכשרה.אתיופיהממוצאישראלינוערבקרב

.אתיופיהיוצאיישראליםנוערולבנילילדיםלסייעבמטרהנוערקידום

הקורסמטרת

והאפליההגזענותתהליךהבנת1.

לבנינפשיתראשוניתעזרהומתןלהתערבותקבוצתיותטכניקותרכישת.2
וטראומהדחקלמצבישנחשפונוער

נוערבנישלוהתסכולהכעסאתלתעלפרודוקטיביותדרכיםלבחון.3

וטראומהדחקמצביעםלהתמודדותלעובדיםאישייםכליםמתן.4

יעדקהל
הפוגשיםים"וקבסקהילהעובדימורים,מנחים,מנהלים:האגףעובדי

.אתיופיהיוצאיישראליםנוערובניבילדיםובטיפולבחינוךבעבודתם

מרכזייםתכנים

ומיינדפולנסהרפייה,ווגאליתנשימה-הרגעהטכניקות1.

עצמיתחמלה2.

כעסיםלתיעולטכניקות3.

ושחיקהמשניתטראומטיזציהלמניעתאסטרטגיות4.

ההוראהדרכי

,ובמליאהקטנותבקבוצותדיונים,קצרותהרצאותתכלולההוראה

,מיינדפולנס,,הרפיהכמוותרגוליםסרטים,סימולציות,חווייתיותהתנסויות

.מקווןלימודשלשילובוגםמודרךודמיון

מסגרת הלימודים

היקף ההשתלמות

שעות  4שעות כל מפגש 60
ההשתלמות מוכרת  אקדמיות

.לגמול השתלמות

מקום השתלמות

אביב  -פסגה תל

ימי לימוד ושעות

9:00-15:45'  ימי ב

תאריכי המפגשים

4.11 ,8.11  , ,2.12 ,16.2
30.12,13.1.20

9:00-14:45בין השעות 
בתאריכים הללו בלבד  

הלימודים יסתיימו שעה  
:מאוחר יותר

27.1.20  ,10.2.20 

רכזת ההשתלמות

מנגיסטוווביטר "ד

מנחי ההשתלמות

פסיכולוג קליני  ר רוני ברגר "ד
מומחה בינלאומי  , בכיר

, למצבי דחק וטראומה
סטריאוטיפיזציה ודעות 

.  קדומות

,  מנגסטווורקור ווביט "ד
ממונה נוער עולה קידום נוער 

מרצה במכללת , משרד החינוך
עוסקת בנושאי , דוד ילין

הדרה ואפליה בקרב  , זהות
.  יוצאי אתיופיה

להרשמה לחץ כאן

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerGlsA5CArORieQGEc6tiFD5PyhbeMItQqKnLJBa5F7VX9_w/viewform


אתומעצבים,התנהגויותעלמשפיעיםערכים.מיליםרקלאהםערכים
כשאנו,ערכיםשללקיומםעריםאנוכ"בדר.חיינושליוםהיוםחוויות
."ערכיתהתנגשות"חווים

מתותכאותיות"הקירעל"ערכיםבהשארתנעוצההעיקריתהסכנה
למחקרמושאשימשהערכיםעולם.יומיתיוםלהתנהלותהפיכתםוהעדר

-הקנדיתהייעוץחברת-ל"בחוהאםחברתי"עייעוץולעבודות
Gestionהבינלאומית M.D.S. Management Inc.שמעון'פרופונשיאה

בתחוםעיוןספרימספרנכתבוהשניםבמהלך.ויותרשנה25מזהדולן
,תפיסהפותחההשניםועםמכרלרבישהפכו,ערכיםפיעלואימוןניהול

שאלוני,ערכיםתוכנת,מודלים:כוללאשררחבכליםוארגזמתודולוגיה
.(בעולםשפות19)ערכיםומשחקיערכים

הקורסמטרות
ובעיקרהשונותהמתודולוגיותאת,התפיסהאתלמשתתפיםלהקנות•

בתוםאלובכלעצמאיתלהשתמשויכולתהכליםארגזשלתרגול
.ההסמכה

יעדקהל
עםבעבודהוניהולהנחייה,ייעוץ,טיפול,בחינוךהעוסקיםהאגףעובדי
.והוריהםנוער,ילדים

מרכזייםתכנים
Gamificationערכיםמשחוק:אישייםערכים1.
.שביניהםומהארגונייםערכים,מקצועייםערכים,אישייםערכים.2
כעוגןוההורהבארגוןערכיכעוגןהמנהיגעיצוב–ערכיכעוגןהמנהיג.3

.במשפחהערכי
הערךתרגוםמודל-יוםהיוםבחייביטוייםלדרךהערכיםתרגום.4

(MBV)הערךלמשמעות(MBO)היומיומיתולהתנהלות(MBI)
ההטמעהניהול,ערכיםמערכתהטמעתשלהמשמעותמה–הטמעה.5

.האמוןמערכתובניית,הטמעהרמותשלושדרך

ההוראהדרכי
הדדישיקוף-בזוגותעבודה,(בקבוצות,עצמי)תרגולים,סרטונים,מצגות
The')"ערכיםמתת"לתיקוןמשוביםוקבלת Gift of Values).

הזמןשמירבכךהמפגשיםביןבעיקרמועבריםהתיאורטייםהחומרים
.ובמליאהבזוגות,בקבוצות:תרגוללעבודותמוקדשבמפגשים

ההכשרהבתום
בשדההתוכניתביישוםמומחיםמדריכיםי"עהמשתתפיםילוו

מסגרת הלימודים

היקף ההשתלמות

30השתלמות שנתית  בהיקף  

מוכרת לגמול , שעות

חמישה מפגשים, השתלמות

מקום ההשתלמות

סמינר שיין

ימי לימוד ושעות

16-20'  גימי 

תאריכי המפגשים 

3.12 ,17.12 ,31.12 ,14.1.20  ,

28.1 ,11.2

השתתפות פעילה  דרישות  

לרבות )חובה בכל המפגשים 

והגשת ( זמני הגעה ועזיבה

מטלות סיום

רכזת השתלמות 

,  ר מלכה שבתאי"ד

,  אנתרופולוגית יישומית

פ"מחלקת מו

מנחי ההשתלמות  

מנהל המרכז  , אבישי לנדאו

יועץ ארגוני , הישראלי לערכים

בכיר ומאמן  

דוקטורנטית , ענת גרתי

מטעם  ( בשלבי סיום)

, אוניברסיטת חיפה

מטפלת זוגית  , פסיכולוגית

יועצת ארגונית , ומשפחתית

ומאמנת בכירה

ניהול ואימון , מנהיגות
על פי ערכים

( *A)תוכנית הסמכה בינלאומית בסיסית 

פדרצייתבשיתוף .M.D.Sבשיתוף חברת הייעוץ הבינלאומית *

להרשמה לחץ כאן(כולל תעודת הסמכה בינלאומית)ICFהאימון והחינוך הבינלאומית 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerGlsA5CArORieQGEc6tiFD5PyhbeMItQqKnLJBa5F7VX9_w/viewform


וחמלהמיינדפולנס

'יישומים בחינוך ילדים ונוער בסיכון שנה ב

בשניםרבהלבתשומתמקבליםבחינוךויישומיוהמיינדפולנסתחום
תוצאותמראיםמחקרממצאי.העולםברחביוהןבישראלהן,האחרונות
חמלהמבוססותוהתערבויותמיינדפולנסשלההשפעהלגבימבטיחות

אתוהןהילדיםחוויתאתהןהכוללים,רביםבמדדיםהחינוךבתחום
.החינוכייםוהיועציםהמוריםחווית

אתלעומקללמודהמעונייניםחינוךלאנשימענהלתתנועדההתכנית
.בישראלמוביליםמקצועאנשיבליווייישומייםכליםולרכוש,הנושא

מטרות
וחמלהמיינדפולנסבנושאאישי-החוויתיהידעהעמקת•
חינוכיתמסגרתבתוךאלונושאיםשלסדוריישומיתהליךבניית•

ותלמידיםצוותיםעםבעבודה

יעדקהל
.בסיכוןונוערילדיםעםתפקידםבמסגרתהעוסקיםהאגףעובדי

במסגרתמיינדפולנסקבוצתלהפעלתמחויבותההשתלמותלמשתתפי
מיינדפולנסשלאיכויותויישמויטמיעוהקבוצותבמסגרת.עבודתם
הזמנה"התוכניתומתוךבהשתלמותשיילמדותכניםבסיסעלוחמלה
."אכפתיתלנתינה

מרכזייםתכנים

החינוךבשדהוחמלהמיינדפולנס•

אכפתיתלנתינההזמנההתוכניתעםהכרות•

קשובהומנהיגותניהול•

אכפתיותשלופדגוגיהקונטמפלטיביחינוך•

וצוותיםילדיםעםהאכפתיותאופני3-ומיינדפולנסיישום•

מצמיחהוחשיבהמקובעתחשיבה•

קשובבאופןוקונפליקטיםשינויניהול•

שביננוהמרחב,צוותעבודת•

מסגרת הלימודים

היקף ההשתלמות

לימודי  –השתלמות דו שנתית 
.  שעות60' שנה ב: תעודה

ההשתלמות מוכרת לגמול 
.ומזכה בתעודההשתלמות 

מקום ההשתלמות

המרכז  , אוניברסיטת תל אביב
האוניברסיטאי לפיתוח סגל 

בחינוך

ימי לימוד ושעות

-16:30ימי שלישי בין השעות 
19:45

תאריכי המפגשים 

19.11 ,3.12 ,17.12 ,7.1  ,
21.1 ,4.2 ,18.2 ,3.3 ,24.3  ,
31.3 ,5.5 ,19.5 ,2.6 ,16.6  ,
30.6

נוכחות פעילה  דרישות  
התנסות מעשית  , במפגשים

והגשת מטלת סיום

רונית רכזת השתלמות 
פ"מחלקת מו, וולפסון

מנחי ההשתלמות  

פסיכולוגית בשרות  , רביד בוגר
מייסדת , חינוכי-הפסיכולוגי

שותפה במרכז לחינוך קשוב 
ואכפתי

מרצה בתחום  , אורה סתר' דר
(  ב"לה, א"אוניברסיטת ת)הניהול 

ל להב וחברת הנהלה  "ובעבר מנכ
דהרמה-בפסיכו

א מלאו בראש דף הרישום באופן מדויק את שם  "ת' בקישור לרישם באונ

.ההשתלמות ואת הפרטים הרלוונטיים הנוספים

.   'האונאין צורך לצרף מסמכים נוספים מעבר לכך למרות נוסח הכתוב באתר 

סילבוס מפורט ישלח לנרשמים לאחר קבלתם
השתלמות ייעודית 

ההרשמה סגורה



כשירות תרבותית

שללהיבטיםהמתייחסהעדכניהמקצועיהמושגהינהתרבותיתכשירות
שלמדויקתהתאמהולבסוףהאדםעםמעמיקההכרות,עצמיתמודעות
.לוהמוצעיםוהשירותיםהמענים

שלאהבנהמתוך,העולםבכלמשמעותיתהתפתחותכיוםעוברזהתחום
לרשימהאלא,המקצועיתההתערבותעלהשפעההתרבותילהיבטרק

התנהגותו,זהותועלהמשפיעים,האדםבחייהקשריםשלארוכה
.ותפיסותיו

ההקשריםאתהבוחנת,הקשרמודעתעבודהנקראתזומורחבתראייה
עםזהמצטלביםהםכיצדומתבוננתבחייומיקומם,האדםבחייהשונים

משמעותיתותרומההשפעהזולראייה.נוספותמשמעויותויוצריםזה
עצמולנערהמעניםאתלהתאיםשמאפשרתבכךטיפוליהחינוכיבהקשר

.חיוביותלתוצאותבכךולהובילרבדיומכלולכלעל

עובדיבקרבזוגישהלהטמיעהיאבסיכוןונוערלילדיםהאגףמדיניות
להשתלמויותהשנייההשנהוזוהעשייהתחומיובכלהמחלקותבכלהאגף

עםבתיאוםבאגףמוקדיםבחמישהתתקייםזוהשתלמותהשנה.אלו
.המחלקותמנהלי

הקורסמטרות
התרבותיתהכשירותבתחוםמרכזייםמושגיםרכישת-
הקשרמודעתבעבודהאישיתהתנסות-
אלוחדשותבמשקפייםהיעדאוכלוסייתעםהכרות-
טיפוליתהחינוכיתולמסגרתהיעדלאוכלוסייתוהתאמהישום-

הספציפית

יעדקהל
ובתיאוםהומוגניותכקבוצות,האגףשלשונותמיחידותתפקידיםבעלי

.המחלקותמנהליעם

מרכזייםתכנים
תרבותיתבכשירותמושגים•
מיקומיםהצטלבות•
הקשרתלויתזהות•
השונותהיחידותשלהתוכןבעולמותויישוםתרגום•

.השונותביחידותעבודהלפרקטיקותיתורגמואלומושגים

ההוראהדרכי
.נוספותהעשרהופעילויותאורחיםמרצים,סדנאות,הרצאות

מסגרת הלימודים

היקף ההשתלמות

מוכרת לגמול  , שעות 30

.השתלמות 

מקום הפעילות

בהן תתקיימנה  במסגרות 

.ההשתלמויות

תאריכי המפגשים

.בהתאמהיחידהכלעםיקבעו

רכזת ההשתלמות

מסגרת יקבע רפרנט  בכל 

ספציפי לצורך ההכשרה

ר מלכה "ד-פ"מטעם המו

אורלי , רונית וולפסון, שבתאי

ויילר

מנחות ההשתלמות

רונית  ,מלכה שבתאי ר'ד
-פנסטרויילרוולפסון ואורלי 

.  פ'מומחלקת 

מנהל המרכז  , אבישי לנדאו

יועץ ארגוני , הישראלי לערכים

בכיר ומאמן  

פסיכותרפיה , אפטריאיר ' דר

זוגית וקבוצתית, אישית 

ההשתלמות ייעודית לצוותים 
במחוזות בתיאום ממונים עם 

ענת  , פ "מנהלת מחלקת מו
יצחקי  

עבודה מודעת הקשר בחינוך 
טיפול בילדים ונוער בסיכון

השתלמות ייעודית 
למייל של ענת לחצו כאן

mailto:anatit@education.gov.il
mailto:anatit@education.gov.il


בישראלבסיכוןמהתלמידים40%שככךעלמעידיםמחקרים
הידעאתלקדםנועדהזוהשתלמות.למידהלקויותעםמאופיינים
בתלמידיםמיקודתוךבסיכוןילדיםאוכלוסייתמאפייניעםוההיכרות

הייעודיהכליםארגזאתנפתחהקורסבמסגרת.למידהלקויותבעלי
.זואוכלוסייהצרכיעבורמיטביתהוראהלפיתוחהנדרש

י"שפ,למידהלקויותאגףעםפעולהושיתוףבתיאוםהקורס

הקורסמטרת
ומיקודבסיכוןאוכלוסיהמאפייניעםוהיכרותהמוריםשלידעלקדם•

למידהלקויותעםתלמידים
עםלעבודההטרוגניתבכיתההמוריםשלהכליםארגזאתלפתח•

למידהלקויותושלסיכוןמאפייניבעליתלמידים
ייעודיתלאוכלוסייהומגוונותמותאמותוהיבחנותהוראהדרכיללמד•

.זו

יעדקהל
:הבאותהמסגרותבשתיבסיכוןתלמידיםהמלמדיםמורים

בסיכוןונוערילדיםלחינוךהאגףותכניותובכיתותבמסגרות•
העליונהובחטיבההבינייםבחטיבת,הטרוגניתתלמידיםבאוכלוסיית•

מרכזייםתכנים
בקרבוסיכוןלמידהלקויותשלמאפייניםלזהותילמדהמורה•

הטרוגניתבכיתהתלמידיו
המותאמותותוכניותמודליםשלמערכתיתכנוןלתכנןילמדהמורה•

זולאוכלוסייה
התערבותתכניותלהפעילוילמדיתנסההמורה•

ההוראהדרכי
.ועודסימולציות,סדנאות,עמיתיםלמידת,הרצאות•

מסגרת הלימודים

היקף ההשתלמות

מוכרת לגמול  , שעות 30
השתלמות ברפורמת אופק 

כוללת .חדש ועוז לתמורה 
עבודה וציון

דרישות הקורס

היכרות  עם אוכלוסיית  
תלמידים בסיכון

שנים בהוראה  5ניסיון של 

ס"ת ביה/המלצה של מנהל

הגשת עבודה מסכמת

מקום הפעילות  

בת יםה"פיסג

ימי לימוד ושעות  

, 16-19שעות , ימי חמישי 
ושני פ"פאחמישה מפגשים 
.מפגשים מקוונים

תאריכי המפגשים יפורסמו 
בהמשך  

התחלה תאריכי המפגשים     
2020בחודש פברואר 

לאה לילה  רכזת ההשתלמות 
מדריכה ארצית בתחום , קורן

צרכים ייחודיים ולקויות  
למידה 

לאה לילה מנחת ההשתלמות 
קורן

בת ה"בפיסגהרשמה תיפתח 
ת /ים ותותנה בהמלצת מנהל

.  ס"ביה

חובה להירשם גם כאן

כשלקות למידה פוגשת 
בסיכון  ה /תלמיד

להרשמה לחץ כאן

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerGlsA5CArORieQGEc6tiFD5PyhbeMItQqKnLJBa5F7VX9_w/viewform


פדגוגי-ארגוני-מערכתיתפקידהינוהעליונהבחטיבההתאמותת/רכז

.גבוהותניהולומיומנויותמערכתיתהבנההדורש

לרבות,שוניםטיפולגורמיעםוהתמודדויותקשרוכוללמורכבהתפקיד

יישום.ס"לביהמחוץוגורמיםהמערכת,ההורים,המורים,התלמיד

עםיחדוהיבחנותהוראהבדרכימענההכוללפדגוגיידעדורשההתאמות
.השוניםהשותפיםלצורכיורגישותמודעות

רכזתפקידביישוםהייחודייםלמאפייניםדגשיינתןזובהשתלמות

.בסיכוןתלמידיםאוכלוסייתעםע"בחטהתאמות

י"שפ,למידהלקויותאגףעםפעולהושיתוףבתיאוםההשתלמות*

הקורסמטרת
שליישומילניהולוכליםמודעות,ידעהקנייתתוךהתאמותי/רכזותהכשרת

והפרעותלמידהלקויותעםתלמידיםשלוהבחנותהוראהבדרכיהתאמות
.החינוךומערכתהתלמידשלהוליסטיתבראייהקשב

יעדקהל
התאמותת/רכזבתפקידלהתמחותהמעונייניםבסיכוןלתלמידיםים/מורות

.ספרי-בית

מרכזייםתכנים
.קשבוהפרעתלמידהובלקויותלמידהבקשייבסיסיידעהקניית.1
בדרכיהתאמותומתןהתערבות,איתור-החינוכיתההתערבותרצף.2

.הערכהותהליךהוראה
.והיבחנותהוראהבדרכיהתאמותבנושאהמשרדמדיניותהכרת.3
.מקצועירבצוותוהובלתארגון.4
.והיבחנותהוראהבדרכיההתאמותרכזשלהתפקידמרכיבי.5
.בסיכוןתלמידיםאוכלוסייתעםבעבודהייחודייםוהדגשיםמאפיינים.6

:ההוראהדרכי
.סדנאות,עמיתיםלמידת,הרצאות

מסגרת הלימודים

היקף ההשתלמות

מוכרת לגמול  , שעות 30

השתלמות לרפורמות אופק  

חדש ועוז לתמורה

מקום ההשתלמות 

. בת יםה"פסג

ימי לימוד ושעות  

ימי חמישי בין השעות

16:00-19:00

שני , פ"פאחמישה מפגשים 

מפגשים מקוונים

תאריכי המפגשים

תאריכים  . 2020החל מפברואר 

יקבעו בהמשך

דרישות

,  ניסיון הוראה בחטיבה עליונה

, מוכנות לתפקיד מערכתי

המלצה של מנהל בית הספר

רכזת ההשתלמות

מדריכה  , לאה לילה קורן

יחודייםארצית בתחום צרכים 

ולקויות למידה 

מנחת ההשתלמות

לאה לילה קורן

-בתה"בפסגהרשמה תיפתח 

ת /ים ותותנה בהמלצת מנהל

חובה להירשם גם כאן. ס"ביה

התאמות  י /רכזותהכשרת 
ע"בחטסיפרייםבית 

להרשמה לחץ כאן

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerGlsA5CArORieQGEc6tiFD5PyhbeMItQqKnLJBa5F7VX9_w/viewform


שנת לימודים מוצלחת 

ועשייה פורייה 


