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משרד החינוך

הפדגוגיהמינהל

חינוך ילדים ונוער בסיכון' אגף א

אוגדן השתלמויות

ט"תשע-ארציות 

פ ומרכז הדרכה"מחלקת מו



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
.האגףולמדיניותובעולם

בנושאיםולומדותקרדיטציותמיקרובפיתוחעוסקיםאנולזאתבהתאם
אנשישלמסוגלותםלשיפורמומחיםמנחיםבפיתוח,האגףליבתשהם
מוריםקהילותבהקמת,האגףובמסגרותבכיתותהפועליםוהוראהחינוך

,השוניםתפקידיםלבעליאוריינטציותבפיתוח,בתחומםמומחיםמובילים
עבודהתפיסתלכדיגיבושו,ומגוונותשונותבדרכיםשדהידעבהמשגות

.ועודהנחלתו,סדורה

בקידוםרבהחשיבותרואהבסיכוןונוערילדיםלחינוךהאגףכילצייןראוי
.רביםמשאביםשלהםהמקצועיבפיתוחומשקיעבוהעובדיםוהתפתחות

מדיניותאתהמייצגותהארציותההשתלמויותאתבתוכהמאגדתזוחוברת
פתוחותוחלקןחדשיםתפקידיםבעלילהכשרתמיועדותמהןחלק,האגף
.לידיעההמכלולכלאתבפניכםלהביאבחרנו.האגףעובדילכלל

ובניילדיםלקידוםבעשייתכםוענייןהצלחה,מעולהשנהלכולכםמאחלת
.בסיכוןנוער

,בברכה
ענת יצחקי

פ ומרכז הדרכה"מנהלת מחלקת מו

אל תלכו  "
להיכן  

שהדרך  
.  מובילה

לכו היכן  
, שאין דרך
והשאירו  

"עקבות
ראלףהפילוסוף )

(וולדו אמרסון



מבנה החוברת

:ההשתלמויות לפי קטגוריות הבאות

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

'ברשויות שנה א
הכשרת מנהלי מחלקות האגף לחינוך ילדים ונוער בסיכון  •

'ברשויות שנה ב
'שנה ב-הכשרת מנחים יישוביים•
תמרה וביתר עלית-המודל היישובי הלכה ומעשה•

:פיתוח קהילות מורים לומדות
ה"הילולמורי ר"שחקהילת מורים מובילים במתמטיקה למורי •
קהילת מורים מובילים ללשון עברית למורי " שוחרים שפה"•

ה"הילולמורי ר"שח

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

בסיכון

:היבטים יישומיים בחינוך ילדים ונוער בסיכון
נוער ישראלי עולה אתיופיה-אתגר ההשתייכות•
'יישומים בחינוך ילדים ונוער בסיכון שנה א-וחמלה מיינדפולנס•
עבודה מודעת הקשר בחינוך טיפול ילדים -כשירות תרבותית •

ונוער בסיכון
כשלקות למידה פוגשת תלמיד בסיכון•
הכשרת רכזי התאמות בדרכי הוראה והיבחנות  •

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 

.  'עמשל כל 

:שימו לב

' בקישור לרישם באונ

א מלאו בראש דף  "ת

הרישום באופן מדויק 

את שם ההשתלמות 

ואת הפרטים  

.הרלוונטיים הנוספים

אין צורך לצרף מסמכים  

נוספים מעבר לכך למרות 

.'האוננוסח הכתוב באתר 

סילבוס מפורט ישלח 

לנרשמים לאחר קבלתם



יישום המודל היישובי



הרשמה למיועדים בלבד

ר"שחבאמצעות מפקחי 

במחוזות

הכשרת מנהלי מחלקות  

לחינוך ילדים ונוער בסיכון ברשויות

יישובייםלמנהליםומקצועיתאישיתלהתפתחותכליםמציעההתכנית
ולפיתוחםבסיכוןנוערולבנילילדיםהשירותיםלניהולבאחריותהנושאים

ונקודותפרקטייםכלים,תיאורטיבסיסמציעההתכנית.המקומיתברשות
,חוקרלמבטהזדמנותלתתמיועדתהתכנית.למשתתפיהמגוונותמבט

ולתוכניותלמדיניותליישמםורצוןאישייםערכיםמבוססובעיקרביקורתי
.ת/המנהלשלהאחריותבתחומיפעולה

הקורסמטרות
.ומקצועיתאישיתהתפתחותהמאפשרתתומכתעמיתיםסביבתבניית.1
היישובית/המנהלתפקידלמילויומקצועיתאישיתתפקידתפישתגיבוש.2
ותואמותערכיםמבוססותמקצועיותומטרותעדיפויותסדרישרטוט.3

.יישובייםנתונים

יעדקהל
ברשויותהאגףמחלקותמנהלי

מרכזייםתכנים
בתפקידמרכזיותלסוגיותהנוגעיםתכניםיעלוההשתלמותבמסגרת
.מעניםובתכלולהניהולי

הנושאיםמבין
. התבוננות בתפקיד ובארגון מפרספקטיבות מרובות•
.  בכוחות שינוי, במוטיבציה, ברצון, דיון בסמכות•
היכרות עם גישות שונות לתכנון•
היכרות עם גישות שינוי למיפוי•
פיתוח חזון מבוסס ערכים ועובדות ויישומו  •

ההוראהדרכי
בסוגיותהתמקדות,קטנותובקבוצותבמליאהקבוצתיתעבודה,הרצאות

.מבחןמקריניתוח,בסרטיםצפייה,טקסטיםקריאת,בקבוצהיחידיםשל
.מסכמתעבודהוכתיבתבכיתהמסכמתדבריםהצגת

מסגרת הלימודים

היקף ההשתלמות  

שעות השתלמות מוכרת 60

לגמול השתלמות

מקום הפעילות

המרכז  , אוניברסיטת תל אביב

האוניברסיטאי לפיתוח סגל 

בחינוך

ימי לימוד ושעות

16:15–13:00ימי ג בין 

תאריכי המפגשים

13.11.18 ,27.11.18 ,11.12.18

25.12.18 ,8.1.19 ,22.1.19

5.2.19 ,19.2.19 ,5.3.19

19.3.19 ,2.4.19 ,30.4.19

14.5.19 ,28.5.19 ,11.6.19

רכזת ההשתלמות

מנהלת מחלקת  , ענת יצחקי

פ ומרכז ההדרכה"מו

מנחת ההשתלמות

חברת סגל , איילת אילני

יועצת ארגונית  , "אורנים"ב

מומחית למגזר  , מנחת קבוצות

אורחיםות/הציבורי ומרצים

(   למנהלים חדשים)' שנה א

.ח"ש65–דמי הרישום 

https://education.tau.ac.il/morim/tofes_harshama_klali


ההשתלמות ייעודית  

בקורס ' לבוגרי שנה א

מנהלי מחלקות חינוך  

, ילדים ונוער בסיכון

א"ת' אונ

הכשרת מנהלי מחלקות לחינוך 
לילדים ונוער בסיכון ברשויות

יישובייםלמנהליםומקצועיתאישיתלהתפתחותכליםמציעההתכנית
ולפיתוחםבסיכוןנוערולבנילילדיםהשירותיםלניהולבאחריותהנושאים

ונקודותפרקטייםכלים,תיאורטיבסיסמציעההתכנית.המקומיתברשות
,חוקרלמבטהזדמנותלתתמיועדתהתכנית.למשתתפיהמגוונותמבט

ולתוכניותלמדיניותליישמםורצוןאישייםערכיםמבוססובעיקרביקורתי
.ת/המנהלשלהאחריותבתחומיפעולה

הקורסמטרות
.ומקצועיתאישיתהתפתחותהמאפשרתתומכתעמיתיםסביבתבניית.1
היישובית/המנהלתפקידלמילויומקצועיתאישיתתפקידתפישתגיבוש.2
ותואמותערכיםמבוססותמקצועיותומטרותעדיפויותסדרישרטוט.3

.יישובייםנתונים

יעדקהל
.(בתוכניתאשנהשסיימו)ברשויותהאגףמחלקותמנהלי

מרכזייםתכנים
הניהוליבתפקידמרכזיותלסוגיותהנוגעיםתכניםיעלוההשתלמותבמסגרת
.מעניםובתכלול

מרובותמפרספקטיבותוהארגוןהתפקידלמידת•
ניהוליתומנהיגותסמכותפיתוח•
נתוניםמבוססילמיפוייםמגוונותגישותעםהכרות•
מנוגדיםאינטרסיםרוויותבסביבתעבודה•
מגזריםוביןארגוניםביןפעולהשיתוף•
ויישומוערכיםמבוססחזוןפיתוח•

ההוראהדרכי
שלבסוגיותהתמקדות,קטנותובקבוצותבמליאהקבוצתיתעבודה,הרצאות

.מבחןמקריניתוח,בסרטיםצפייה,טקסטיםקריאת,בקבוצהיחידים
.מסכמתעבודהוכתיבתבכיתהמסכמתדבריםהצגת

מסגרת הלימודים

היקף ההשתלמות  

שעות השתלמות מוכרת 60

.לגמול השתלמות

:מקום הפעילות

המרכז  , אוניברסיטת תל אביב

האוניברסיטאי לפיתוח סגל 

.בחינוך

ימי לימוד ושעות

9:00-12:15בין ' ימי ג

תאריכי המפגשים

13.11.18 ,27.11.18 ,11.12.18  ,

25.12.18 ,8.1.19 ,22.1.19  ,

5.2.19 ,19.2.19 ,5.3.19  ,

19.3.19 ,2.4.19 ,30.4.19  ,

14.5.19 ,28.5.19 ,11.6.19

רכזת ההשתלמות

מנהלת מחלקת  , ענת יצחקי

פ ומרכז ההדרכה"מו

מרצה ומובילת ההשתלמות

חברת סגל , איילת אילני

יועצת ארגונית  , "אורנים"ב

מומחית למגזר  , מנחת קבוצות

אורחיםות/הציבורי ומרצים

(  קבוצת המשך)' שנה ב



כילדיםהמוגדריםתלמידים30%-כלומדיםבישראלהחינוךבמערכת
להתמקצעהמבקשות,חינוךבמערכותההנחיהמטרת.ובסיכוןבהדרה
גישותלאמץלמערכותלסייעהיא,ובסיכוןבהדרהילדיםעםבעבודה

.והדרהסיכוןשלבסוגיותלעומקהבנהעלהמבוססות,טיפוליותשיקומיות

החינוכיתהגישהעלמתבססתבהשתלמותהנרכשתההנחייהפרקטיקת
גישותביןהמשלב,ייחודיידעגוףועל,(2006,ולוריאמור)חברתית-הפסיכו

התקשרותתיאוריותשלגישות,הומניסטיותגישות,דינאמיותטיפול
הדרהתהליכישלופילוסופיותסוציולוגיותלגישותself-הותיאוריות

.אלוספרבתיבתוךהמתרחשהניתוקבתופעתלטיפולולפרקטיקותושוליות

הקורסמטרות

עלוהדרהסיכוןשלוהמערכתיותהפסיכולוגיותההשפעותעםהיכרות•
.החינוכייםצוותיםועלהיישובעל,ס"ביה

עמידותאתמחלישיםאוכמחזקיםוהמערכתהחינוךאישתפקידהבנת•
והמשפחההילד

,ניתוקשלסוגיותעםלהתמודדותהספרביתצוותהכשרתיכולתפיתוח•
ואלימותנשירה

שינויתהליךכמוביל,ס"בביההמתערבתפקידשלברורהתפיסהפיתוח•
כוללניתפיסתימקצועי

הממוניםבהמלצת(האגףמחלקותמשלושת)מחוזייםמנחיםיעדקהל

מרכזייםתכנים
,הדרה,לסיכוןהמתייחסיםתחומיים-ביןומושגיםכליםשללמידה.1

.ומערכתיתאישיתוהתקשרותטראומה
והדרהבסיכוןתלמידיםעםחינוכיתלעבודהואסטרטגיותכליםלמידת.2

.והוריהם
שלהשונותהחינוךבמסגרותוליוויהדרכה,התערבותתהליכישללמידה.3

.האגף
שלהשונותהחינוךבמסגרותמערכתיתהתערבותיישום–פרקטיקום4.

.הדרכהבליוויהאגף

הוראהדרכי
תפיסתיים-קוגניטיביים,אישייםהתפתחותתהליכייעברוהמשתלמים

תיאורטיידעורכישתמקצועיתהתפתחותלתהליכיבמקבילורגשיים
.רלוונטי

יוקדשאחדחלק.במקבילשתתקיימנהקבוצותבשתייתקייםהקורס
מערכתיתבפסיכולוגיהבסיסייםמושגיםוללמידתקבוצותהנחייתלתהליכי

.חברתית-הפסיכוהחינוכיתהתפיסהלפילהנחיהיוקדשאחרוחלק

מסגרת הלימודים

דרישות התכנית

.נוכחות מלאה בקורס

.הנחיה בבית ספר כפרקטיקום

.קבלת הדרכה על ההנחיה

קריאת שוטפת של חומר  
.תיאורטי

הגשת עבודות המסכמות את 
.הלמידה

היקף ההשתלמות  

מוכרת לגמול , שעות 120

השתלמות

מקום הפעילות

המרכז  , אוניברסיטת תל אביב

האוניברסיטאי לפיתוח סגל 

בחינוך

ימי לימוד ושעות

8:30-13:00בשעות ', יום ה

בתאריכים  

18/10 ,1/11 ,15/11 ,29/11  ,

13/12 ,27/12 ,10/1 ,24/1 ,7/2  ,

21/2 ,14/3 ,28/3 ,4/4/ ,2/5  ,

מפגש נוסף . 13/6, 30/5, 16/5

.יקבע בהמשך

אבנר יציב והלה צפרירמרצים 

רכזת השתלמות

פ"מחלקת מו, רונית וולפסון

'שנה בהכשרת מנחים יישוביים  

ליווי צוותים חינוכיים העובדים  
עם תלמידים בהדרה ובסיכון

ההשתלמות ייעודית  

בקורס ' לבוגרי שנה א

, ישובייםמנחים 

א"ת' אונ



הלכה ומעשה-המודל היישובי

'שנה בתמרה וביתר עלית    

מטרות,משותפתשפהליצירתפועלבסיכוןונוערילדיםלחינוך'אאגף
.וברשויותבאגףהמחלקותלכללמשותפיםוערכים

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

תפקידיםבעלישלקהילהביצירתעסקנובהשנה,ח"בתשעהחלזהתהליך
.משותפיםומושגיםערכיםברורסביבברשויותהאגףשלהעשייהתחומימכל

תכניותובבנייתחינוךתפיסתביצירתנעסוק,למהלךכהמשך,זוובשנה
.טווחארוכותיישוביותעבודה

ההשתלמותמטרות
מתפקדבו"היישוביהמודל"עקרונותאתהתואמותעבודהשגרותבניית.1

.סיכוןבמצבינוערובניילדיםעבורשלםככפרהישוב
במצבינוערובניילדיםעםהעובדיםלכללמשותפתחינוכיתשפההבניית.2

.ביישובסיכון
החינוךקהילתלייחודיותכביטוילקהילהיסודערכיגיבושהמשך.3

.ומחנכיה
.הוליסטית,יישוביתעבודהתכניתבניית.4

יעדקהל
.שנבחרוברשויותמוביליםתפקידיםובעליהרלבנטייםהאגףעובדי

ההוראהדרכי
.מעשיתופעילותיישומיתחשיבה,תודעתיתלמידה,רגשיתהתבוננות
היכרותמפגשי:הבאותבדרכיםיעשההיישוביהמודלופיתוחההוראה

לכללמדרשבתי,חינוכימדרש-בית,מוביללצוותלמידהמפגשי,ומיפוי
,היגויועדת,שנתיתעבודהתכניתכתיבת,והטמעהליוויפגישות,הצוות
.דיונים

מסגרת הלימודים

היקף ההשתלמות  

שעות השתלמות מוכרות 90

עבור כל )לגמול השתלמות 

(.ישוב

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

לארה כפיר

ווקר-ושירה גץ

הרשמה למיועדים בלבד

באמצעות מפקחי האגף  

במחוז צפון ובמחוז החרדי  

ומנהלי מחלקות חינוך  

ילדים ונוער בסיכון בתמרה  

ובביתר עלית



פיתוח קהילות  
מורים לומדות



קהילת מורים מובילים  
ר"שחבמתמטיקה למורי 

פותחיםבסיכוןונוערילדיםחינוךאגףבשיתוףמתמטיקההוראתעלהפיקוח
המתמטיקהבתחום,קהילותמובילי-מוריםקהילתזוהשתלמותבמסגרת

.ר"שחלמורי
שפיתחומצויניםמתמטיקהמוריבינינוישנםכיההבנהעלמבוססתהקהילה

ההכרחינרחבוידעפדגוגייםכלים,אפקטיביותפרקטיקותעבודתםבמהלך
המוריםקהילתלכללרבערךבעלהואזהידע.הלומדיםשללהצלחתם

.למתמטיקה

יוכשרוובה,מוביליםמוריםקהילתתיבנהט"תשעל"שנהבמהלך
כליובילפ"תשל"בשנה.במחוזותנוספותמוריםקהילותלהובילהמשתתפים

קהילתמנחישלמקצועילליוויבמקבילעצמאיתלומדתקהילהמורה
.המובילים

הפעריםלצמצוםהכרחיתזומוריםקהילתגיבושלמעןההתגייסות
.לבגרותוהזכאותההישגיםולשיפורר"שחתלמידיבקרבהלימודיים

ההשתלמותמטרות
,עמיתיםלמידת,בידעשיתוףלחבריהתאפשראשרמוריםקהילתיצירת

.הוראהחקרמיומנויותרכישת
להוביליוכשרו,המוביליםהמוריםקהילתחברי-ההשתלמותמשתתפי
.במחוזותנוספותמוריםקהילות

יעדקהל
בעלי,התוכןבתחוםנרחבידעבעלי,לבגרותהמגישיםלמתמטיקהמורים

והובלההנהגהכישוריובעליר"שחלתלמידיודידקטיתפדגוגיתמומחיות
.עמיתיםמוריםלפיתוחלפעולומוטיבציה

והמטההמחוזותשלפעולהבשיתוףתיבנההלומדתהמוריםקהילת
.המחוזייםהממוניםובהמלצת

מסגרת הלימודים

היקף ההשתלמות

60הקהילה תפעל במסגרת 

שעות מוכרת לגמול  

.השתלמות

מקום ההשתלמות

המפגשים יתקיימו במכון  

'  פרסיץרחוב שושנה , ת"מופ

.תל אביב15

ימי לימוד ושעות

-הקהילה תחל לפעול ב

ותתקיים בין . 7.11.2018

בכל  )16:30-19:30השעות 

(המפגשים

מפגשים יקבעו תאריכי 

עם המשתתפים  בתיאום 

במפגש הפתיחה

רכזת ההשתלמות

ר אורית בר ממכללת בית  "ד

.ברל

מנחי ההשתלמות

התוכנית היא בליווי אקדמי 

ועמית לרנר  קסלשל הילה 

ויונטהובהנחייתן של רוחמה 

.  ציגלמןומירה 

הרשמה בהמלצת  

,  מתמטיקהרית"מפמ

ובאמצעות מפקחי תחום 

במחוזות ומנהלת תחום 

מתמטיקה באגף  



עבריתללשוןלמוריםמענהלמתןמהשטחצורךעלההאחרונותבשנים
שלהמגווניםלצרכיםלמידהוחומריהוראהדרכיבהתאמתר"שחבכיתות

.אלהבכיתותהתלמידים

,השפהבתחוםמוריםקהילותמוביליקהילתנפתחהזהלצורךכמענה
אשרלעבריתמצויניםמוריםבינינוישכיההבנהעלהיתרביןבהתבסס

נרחבוידעפדגוגייםכלים,אפקטיביותפרקטיקותעבודתםבמהלךפיתחו
בעצמםלהוביליוכלומתאימההכשרהועם,הלומדיםשללהצלחתםההכרחי
.במחוזותיהםמוריםקהילות

תלמידיבקרבהלימודייםהפעריםלצמצוםהכרחיתהמוריםקהילותגיבוש
.לבגרותוהזכאותההישגיםולשיפורר"שח

ההשתלמותמטרות
להתפתחותלתרוםכדיבדיסציפלינהפדגוגייםוכישוריםתוכןידעקידום•

המוריםשלהמקצועית
הדיסציפלינהבתחוםהקהילהחברישלשיתופיתלמידהקיום•
שיתוףשלונורמותאמוןיחסי,אחריותיותקידום•
משלהםקהילותשלבהקמההקהילותמוביליליווי•

יעדקהל
ע"חט-ר"שחבכיתותעבריתללשוןמוביליםמורים

מרכזייםתכנים
המנחהותפקידומאפייניםמהות-למידהקהילת•
ומאפייניםחשיבות–ולמידההוראהייצוגימבוסספדגוגישיח•
בתחוםועדכנייםרלוונטייםפדגוגייםוידעכליםשלויישוםהיכרות•

הדיסציפלינה

ההוראהדרכי
העשייהשלקבוצתיתחקירהבאמצעותאפקטיבייםהוראהכוחותפיתוח
בלתיבאופןהפדגוגיתהעשייהעםומפגשלמידהתוצריחקירת,בשטח
.שלהםהמתהווהבקהילההמשתלמיםוליוויאמצעי

מסגרת הלימודים

היקף ההשתלמות

שעות  ההשתלמות מוכרת  60

לגמול השתלמות

זמן ומקום לפעילות

15פרסיץשושנה , ת"מופמכון 

.תל אביב

ימי לימוד ושעות

19:30-16:30'  יום ב

תאריכי המפגשים

22.10.18-מפגש פתיחה ב

רכזת ההשתלמות

ר אורית בר ממכללת בית  "ד

.ברל

מנחות ההשתלמות

התוכנית היא בליווי אקדמי של 

מכללת בית ברל ובהנחיית

מדריכה  , אוריגד-משהאביביה

מרכזת תחום שפה באגף

מרכזת פדגוגית  , קחטהר שני "ד

באגףר"שחוכיתות תוכניות

–יועצת אקדמית , קסלהילה 

בית ברל

הצטרפות מותנית בהמלצת 

ר לשון"המחוז ובהמלצת מפמ

"  שוחרים שפה"
קהילת מורים מובילים ללשון עברית  

ר"שחלמורי 

הרשמה בהמלצת  

,  ר לשון"מפמ

ובאמצעות מפקחי תחום 

במחוזות ומנהלת תחום 

שפה באגף  



פיתוח והמשגת  
ידע שדה



ההרשמה לעומדים  

(קהל היעד)בדרישות הסף 

הידעבסיסעלאשר,בתחומםמומחיםמקצועאנשימצוייםהאגףבמסגרת
תוכניות,כליםפיתחוותופעותאוכלוסיותעםאמצעיהבלתיוהמפגשהנלמד

.משמעותיותלתוצאותהמוביליםמקצועייםעבודהותהליכי
לתעד,להמשיגר"שחבתחוםהמקצועלאנשילאפשרנועדהזוהשתלמות

תורתואת(ובקהילהספריותביתבמסגרות)בשדהעשייתםאתולשתף
.פיתוחםפריהמעשה

הקורסמטרות
.ניתוח שיטות העבודה וכתיבתם הסדורה, ניתוח תפיסות האגף. 1
התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה וניסוח עקרונות העבודה  . 2

.  באופן בהיר ושיטתי
.הצלחות בעשייה ואתגרים הנלווים לשגרת העבודה: חילוץ ידע סמוי. 3
.  הוצאה לאור של ספר רשמי שיכלול את כל האמור לעיל\כתיבה . 4

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

מרכזייםתכנים
:ההשתלמותנושאי

בראייהבהםוהתבוננותהאגףבעבודתטמוניםאוניברסלייםעקרונות•
.ביקורתית

.הצלחהמחולליפעולהעקרונותזיהוי•
ילדיםעםבעבודההעוסקיםאחריםשירותיםלמולהאגףעבודתייחוד•

.בסיכוןונוער

ההוראהדרכי
וילוו,וירטואליובאופןפניםאלפניםקבוצתיתבמתכונתיערכוהמפגשים

תתגבש.שלוובהמשגהבכתיבה,ידעבחילוץהמומחהמקצועיצוותידיעל
למידתעםבבדבדאישילביטוימקוםשתאפשרמשותפתלמידהקהילת

.עמיתים

מסגרת הלימודים

היקף ההשתלמות

שעות  4מפגשים בני 10

ההשתלמות מוכרת  . אקדמיות 

לגמול השתלמות

ימי לימוד ושעות

15:00-18:15ימי שלישי בשעה 

מקום ההשתלמות

המרכז  , אוניברסיטת תל אביב

האוניברסיטאי לפיתוח סגל 

בחינוך

תאריכי המפגשים

18.12.18  ,25.12.18 ,8.1.19  ,

, הרצאת אורח–15.1.19

26.2.19 ,12.3.19 ,9.4.19  ,

30.4.19 ,21.5.19 ,4.6.19

רכז ההשתלמות

פ  "מחלקת מו, ויטנברגר ניר "ד

באגף

מנחי ההשתלמות

ס קליני  "עו, ויטנברגר ניר "ד

,  ומתמחה בפסיכותרפיה דינמית

מניתוק  "עורך כתב העת 

.  פ"מחלקת מו, "לשילוב

יועצת , ויילר-פנסטראורלי 

מומחית בעבודה עם . חינוכית

מפתחת  , ילדים ונוער בסיכון

פ"ותכנים מותוכניות

ר"שחכתיבת תורת 

עבודת החינוך וההוראה עם 
ילדים ונוער בסיכון

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

https://education.tau.ac.il/morim/tofes_harshama_klali


היבטים יישומיים  
בחינוך ילדים  
ונוער בסיכון



"  אתגר ההשתייכות"
קורס לעובדי קידום נוער העוסקים 
בבני נוער ישראלים יוצאי אתיופיה

שאל נער יוצא אתיופיה באחת  " ?כיצד להיות שייך לחברה שלא רוצה אותך"
.  מיחידות קידום הנוער

.  אתגר ההשתייכות עבור בני נוער אלה הוא משימה מורכבת
אלא ממשיך במרחב  , לא הסתיים עם ההגעה לארץ, כך נראה, המסע לישראל
המתקשים במסע או שאינם מוצאים . התרבויות והמשברים, שבין הזהויות
.  ובעקבות זאת לנוער בסיכון, הופכים ללא שייכים, את הנתיב בו

הקורס הנוכחי נבנה כדי  לסייע  ? כיצד להוביל את בני הנוער במסע הזה
.  לעובדי קידום נוער בפרט ולעובדים נוספים באגף להתמודד עם סוגיה זו

הקורסמטרת
תוך דגש על  , הקניית תפיסות וכלים בתחום ההתערבות מותאמת תרבות

פיתוח כלים מעשיים ומענים מותאמים לאתגרים הייחודיים  

יעדקהל
ובטיפולבחינוךהעוסקיםבאגףנוספיםבתחומיםועובדיםנוערקידוםעובדי

.האתיופיתהעדהבנינוערובניבילדים

מרכזייםתכנים
:שלביםלארבעהיתחלקהקורס
אתגר השייכות כמשימה של הרכבת זהויות  –שלב א 
המשפחתי והקהילתי, האישי–מעגלים של חוסן –שלב ב 
מבט אחר על תחומי הליבה  -מענים מותאמים –שלב ג 
הצגת תוצרי למידה  –שלב ד 

ההוראהדרכי
טיפולי-חינוכי-מעשילידעאקדמיתיאורטיידעביןשילובמציעהקורס
.המשתתפיםשלמקצועי-האישילנרטיבבחיבור

מעניםופיתוחמבחןומקריחוויותעיבוד,עמיתיםלמידתמשלבתההכשרה
.נוערבקידוםטיפולית-החינוכיתלעבודהתרבותמותאמי

מסגרת הלימודים

היקף ההשתלמות

שעות  4שעות כל מפגש 60

ההשתלמות מוכרת  אקדמיות

.לגמול השתלמות

מקום השתלמות

בנין , אוניברסיטת תל אביב

431חדר 4חינוך קומה 

ימי לימוד ושעות

13:00–9:30' ימי ב

תאריכי המפגשים

5.11 ,19.11  ,3.12 ,17.12  ,

31.12,14.1 ,28.1 ,11.2 ,25.2  ,

11.3 ,25.3 ,8.4 ,29.4 ,13.5  ,

27.5

רכזת ההשתלמות

מנגיסטוווביטר "ד

מנחי ההשתלמות

מפקחת  –מנגיסטוווביטר "ד
ממונה על נוער עולה יוצאי  

אתיופיה

מנחת –גטהוןר שמחה "ד
קבוצות הורים ומומחית  

בפיתוח קהילות

חוקר תרבות–ר גל הרץ "ד

ההרשמה פתוחה  

לקהל היעד

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

.ח"ש130–דמי הרישום 
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ההרשמה פתוחה  

לקהל היעד

וחמלהמיינדפולנס

'יישומים בחינוך ילדים ונוער בסיכון שנה א

בשניםרבהלבתשומתמקבליםבחינוךויישומיוהמיינדפולנסתחום
תוצאותמראיםמחקרממצאי.העולםברחביוהןבישראלהן,האחרונות
חמלהמבוססותוהתערבויותמיינדפולנסשלההשפעהלגבימבטיחות

אתוהןהילדיםחוויתאתהןהכוללים,רביםבמדדיםהחינוךבתחום
.החינוכייםוהיועציםהמוריםחווית

אתלעומקללמודהמעונייניםחינוךלאנשימענהלתתנועדההתכנית
.בישראלמוביליםמקצועאנשיבליווייישומייםכליםולרכוש,הנושא

מטרות
וחמלהמיינדפולנסבנושאאישי-החוויתיהידעהעמקת•
חינוכיתמסגרתבתוךאלונושאיםשלסדוריישומיתהליךבניית•

ותלמידיםצוותיםעםבעבודה

יעדקהל
בסיכוןונוערילדיםעםתפקידםבמסגרתהעוסקיםהאגףעובדי

.עבודתםבמסגרתמיינדפולנסקבוצותלהפעילויתחייבו
.התאמהלבדיקתאישייםראיונותיעברוהנרשמים

מרכזייםתכנים
?לנומשמעותיזהמדוע-עצמיתוחמלהמיינדפולנס•
.שלנוהרגילמהקשבשונההואכיצד?חשוףקשבמהו:מיינדפולנס•
כאסטרטגיההכלהאל-דחקמעצימתכאסטרטגיהמהימנעותמעבר•

ובטחוןלמפגש
נגישהבשפהמוחמחקרי•
וההגנותהאיוםמערכת•
.ועודהרסנייםכתהליכיםעצמיתוביקורתבושה•

מסגרת הלימודים

היקף ההשתלמות

לימודי  –השתלמות דו שנתית 

שנה , שעות60' שנה א: תעודה

ההשתלמות  . שעות60' ב

מוכרת לגמול השתלמות  

.ומזכה בתעודה

מקום ההשתלמות

המרכז  , אוניברסיטת תל אביב

האוניברסיטאי לפיתוח סגל 

בחינוך

ימי לימוד ושעות

-16:30ימי שלישי בין השעות 

19:45

תאריכי המפגשים

13.11.18 ,27.11.18 ,18.12.18

 ,1.1.19  ,8.1.19  ,15.1.19  ,

29.1.19 ,12.2.19 ,26.2.19  ,

12.3.19 ,19.3.19,2.4.19  ,

9.4.18 ,30.4.19 ,21.5.19

נוכחות פעילה  דרישות  

'מטלה לסוף שנה א, במפגשים 

רונית רכזת השתלמות 

פ"מחלקת מו, וולפסון

מנחי ההשתלמות  

ממקימי  , M.Aליבליךמתי 

ומרכזי התכנית לתרפיה 

בבר אילןמיינדפולנסמבוססת 

פסיכולוג קליני , ר רוני ברגר"ד

.בכיר

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

.ח"ש130–דמי הרישום 
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כשירות תרבותית

שללהיבטיםהמתייחסהעדכניהמקצועיהמושגהינהתרבותיתכשירות
שלמדויקתהתאמהולבסוףהלקוחעםמעמיקההכרות,עצמיתמודעות
.לוהמוצעיםוהשירותיםהמענים

שלאהבנהמתוך,העולםבכלמשמעותיתהתפתחותכיוםעברזהתחום
לרשימהאלא,המקצועיתההתערבותעלהשפעההתרבותילהיבטרק

התנהגותוזהותועלהמשפיעים,האדםבחייהקשריםשלארוכה
.הקשרמודעתעבודהנקראתזומורחבתראייה.ותפיסותיו

מיקומם,האדםבחייהשוניםההקשריםאתבוחנתהקשרמודעתעבודה
.נוספותמשמעויותויוצריםזהעםזהמצטלביםהםכיצדומתבוננתבחייו

בכךטיפוליהחינוכיבהקשרמשמעותיתותרומההשפעהזולראייה
ולהובילרבדיומכלולכלעלעצמולנערהמעניםאתלהתאיםשמאפשרת

.חיוביותלתוצאותבכך

עובדיבקרבזוגישהלהטמיעהיאבסיכוןונוערלילדיםהאגףמדיניות
.העשייהתחומיובכלהמחלקותבכלהאגף

הקורסמטרות
התרבותיתהכשירותבתחוםמרכזייםמושגיםרכישת-
הקשרמודעתבעבודהאישיתהתנסות-
אלוחדשותבמשקפייםהיעדאוכלוסייתעםהכרות-
טיפוליתהחינוכיתולמסגרתהיעדלאוכלוסייתוהתאמהיישום-

הספציפית

יעדקהל
.האגףשלשונותמיחידותתפקידיםבעלי

מרכזייםתכנים
תרבותיתבכשירותמושגים•
מיקומיםהצטלבות•
הקשרתלויתזהות•
השונותהיחידותשלהתוכןבעולמותויישוםתרגום•

.השונותביחידותעבודהלפרקטיקותיתורגמואלומושגים

ההוראהדרכי
.נוספותהעשרהופעילויותאורחיםמרצים,סדנאות,הרצאות

הלימודיםמסגרת
.בהתאמהיחידהכלעםתקבע

מסגרת הלימודים

היקף ההשתלמות

מוכרת לגמול  , שעות 30

.השתלמות 

מקום הפעילות

במסגרות בהן תתקיימנה  

.ההשתלמויות

תאריכי המפגשים

.יקבעו בהתאמה עם המסגרות

רכזת ההשתלמות

בכל מסגרת יקבע רפרנט  

ספציפי לצורך ההכשרה

מנחת ההשתלמות

,  מלכה שבתאיר'ד

.פ'מומחלקת 

עבודה מודעת הקשר בחינוך 
טיפול ילדים ונוער בסיכון

השתלמות ייעודית  

וסגורה מראש



ילדיםאוכלוסייתמאפייניאתולהכירידעלקדםבמגמהנבנההקורס
נפתחהקורסבמסגרת.למידהלקויותבעליבתלמידיםמיקודתוךבסיכון

.זומורכבתאוכלוסייהעםלהתמודדותהנדרשהייעודיהכליםארגזאת

הקורסמטרת
ויישומיתאורטיידעלהקנות•
בתחוםקיימיםמודליםעםוהתנסותהכרותלאפשר•
קבוצתית/כיתתית/אישיתברמההתערבותתכניותבבנייתלהתנסות•

יעדקהל
:הבאותהמסגרותבשתיבסיכוןתלמידיםהמלמדיםמורים

בסיכוןונוערילדיםלחינוךהאגףותכניותובכיתותבמסגרות•
העליונהובחטיבההבינייםבחטיבת,הטרוגניתתלמידיםבאוכלוסיית•

מרכזייםתכנים
תלמידיובקרבוסיכוןלמידהלקויותשלמאפייניםלזהותידעהמורה•

הטרוגניתבכיתה
המותאמותותוכניותמודליםשלמערכתיתכנוןלתכנןידעהמורה•

זולאוכלוסייה
התערבותתכניותלהפעילוילמדיתנסההמורה•

ההוראהדרכי
.ועודסימולציות,סדנאות,עמיתיםלמידת,הרצאות•

מסגרת הלימודים

היקף ההשתלמות

מוכרת לגמול  , שעות30

השתלמות ברפורמת אופק  

חדש ועוז לתמורה 

דרישות הקורס

היכרות  עם אוכלוסיית  

תלמידים בסיכון

שנים בהוראה  5ניסיון של 

ס"ת ביה/המלצה של מנהל

הגשת עבודה מסכמת

בת ה"פסגמקום הפעילות  

ים

ימי לימוד ושעות  

שעות  , ימי  חמישי בשבוע 

חמישה  , 16:00-19:00

ושני מפגשים  פ"פאמפגשים 

.מקוונים

החל  תאריכי המפגשים  

2019מחודש פברואר 

רכזת ההשתלמות

מדריכה  , לאה לילה קורן

ארצית באגף

מנחת ההשתלמות

מדריכה  , לאה לילה קורן 

ארצית באגף ומרצים אורחים 

.נוספים

כשלקות למידה פוגשת 
תלמיד בסיכון  

ה"בפסגהרשמה תיפתח 

ים ותותנה בהמלצת  -בת

ס"ת ביה/מנהל



פדגוגי-ארגוני-מערכתיתפקידהינוהעליונהבחטיבההתאמותרכזתפקיד
.גבוהותניהולומיומנויותמערכתיתהבנההדורש

לרבות,שוניםטיפולגורמיעםוהתמודדויותקשרוכוללמורכבהתפקיד
יישום.ס"לביהמחוץוגורמיםהמערכת,ההורים,המורים,התלמיד

עםיחדוהבחנותהוראהבדרכימענההכוללפדגוגיידעדורשההתאמות
.השוניםהשותפיםלצורכיורגישותמודעות

רכזתפקידביישוםהייחודייםהמאפייניםעלדגשיושםזובהשתלמות
.בסיכוןתלמידיםאוכלוסייתעםע"בחטהתאמות

הקורסמטרת
שליישומילניהולוכליםמודעות,ידעהקנייתתוךהתאמותרכזיהכשרת

והפרעותלמידהלקויותעםתלמידיםשלוהבחנותהוראהבדרכיהתאמות
.החינוךומערכתהתלמידשלהוליסטיתבראייהקשב

יעדקהל
-ביתהתאמותרכזבתפקידלהתמחותהמעונייניםבסיכוןלתלמידיםמורים

.ספרי

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

בת ה"פסגמקום ההשתלמות 

.  ים

ימי לימוד ושעות  

ימי חמישי בין השעות

16:00-19:00

שני , פ"פאחמישה מפגשים 

מפגשים מקוונים

תאריכי המפגשים

תאריכים  . 2019החל מפברואר 

יקבעו בהמשך

דרישות

,  ניסיון הוראה בחטיבה עליונה

, מוכנות לתפקיד מערכתי

המלצה של מנהל בית הספר

רכזת ההשתלמות

מדריכה  , לאה לילה קורן

ארצית באגף

מנחי ההשתלמות

מדריכה  , לאה לילה קורן 

לחינוך ילדים ' ארצית אגף א

ונוער בסיכון

הכשרת רכזי התאמות  
בדרכי הוראה והיבחנות  

ה"בפסגהרשמה תיפתח 

ים ותותנה בהמלצת  -בת

ס"ת ביה/מנהל


