
 
 

 
 

 סרטוני הדרכה ברשת
 

 סרטוני הדרכה המיועדים למתמחות/ים, מורים/ות
 

 שם הסרט
 

 מילות חיפוש ברשת קהל יעד  תיאור

 שיחות עם הורים

קונפליקט בין 
 מורה והורה

 

הסרטונים מציגים 
דרכים שונות בהן מורה 

יכולה להתמודד עם 
הורה נסער שאינו שבע 

 רצון מעבודתה.

 מתמחים/ות
מורים/ות, 

מנהלים/ות, 
וכלל חונכים/ות, 

בעלי התפקידים 
 .בבית הספר

 

 כולל כתוביות הדרכה -.שיחה של הורה עם מורה 1
-https://www.youtube.com/watch?v=
-UGu8PMxsAs&list=PLXF_IJaFk

9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=6 
 
 ללא כתוביות הדרכה -.שיחה של הורה עם מורה2

https://www.youtube.com/watch?v=QlLC1luqLJ
-Q&list=PLXF_IJaFk

9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=7 
 

דרכים שונות להעביר  יום הורים
מסרים טעונים להורה 

  ביום הורים.

ת, מתמחים/ו
מורים/ות וכלל בעלי 

התפקידים בבית 
 הספר.

 כולל כתוביות הדרכה -.יום הורים1
https://www.youtube.com/watch?v=KArGe72p9

-list=PLXF_IJaFkXk&
9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=2 

 
 ללא כתוביות הדרכה -.יום הורים2

https://www.youtube.com/watch?v=fzZImZwHXI
-o&list=PLXF_IJaFk

6CYYtuwQGKfWzOx&index=39D99l5pR 
 

שיחה אישית 
עם הורים על 

רקע קשיים 
 של בנם

 

כיצד לקיים שיחה עם 
הורים על קשיים של 

 ילדם בבית הספר.

 מתמחים/ות
מורים/ות, 
יועצים/ות, 
חונכים/ות, 
 מנהלים/ות

 -.שיחה אישית עם הורים על רקע קשיים של בנם1
 כולל כתוביות הדרכה

https://www.youtube.com/watch?v=mu6BIJlhbgI
-&list=PLXF_IJaFk

9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=30 
 
ללא  -.שיחה אישית עם הורים על רקע קשיים של בנם2

 הדרכהכתוביות 
https://www.youtube.com/watch?v=ZmKtusBhQ

-cM&list=PLXF_IJaFk
9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=31 

 

 שיחות עם תלמידים

שיחה אישית 
 עם תלמידה

ניתן לנהל שיחות כיצד 
אישיות עם תלמידים 

כניסיון ליצור קשר 
 מטיב.

 מתמחים/ות
מורים/ות, 
 חונכים/ות

כולל כתוביות הדרכה -.שיחה אישית עם תלמידה1  
https://www.youtube.com/watch?v=hd0uap_uDk

o&index=32&list=PLXF_IJaFk-
9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx 

 
ללא כתוביות הדרכה -. שיחה אישית עם תלמידה2  

https://www.youtube.com/watch?v=eQLAjhXO1l
M&index=33&list=PLXF_IJaFk-
9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx 

 

שיחת 
משמעת עם 

 תלמיד

הסרטונים מציגים 
שיחות אישיות של 

מורה ותלמיד, בעקבות 
התנהגות לא נאותה 
של התלמיד במהלך 

 .שיעור

 מתמחים/ות
מורים/ות, 
 חונכים/ות

 כולל כתוביות הדרכה -.מורה תלמיד בשיחה פרטנית1
https://www.youtube.com/watch?v=MRe0EhC5

-hkU&list=PLXF_IJaFk
9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=19 

 
 כתוביות הדרכה ללא -.מורה תלמיד בשיחה פרטנית2

https://www.youtube.com/watch?v=-UGu8PMxsAs&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=-UGu8PMxsAs&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=-UGu8PMxsAs&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=6
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https://www.youtube.com/watch?v=QlLC1luqLJQ&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=QlLC1luqLJQ&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=KArGe72p9Xk&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=KArGe72p9Xk&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=KArGe72p9Xk&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=fzZImZwHXIo&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=fzZImZwHXIo&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=fzZImZwHXIo&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=mu6BIJlhbgI&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=mu6BIJlhbgI&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=mu6BIJlhbgI&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=ZmKtusBhQcM&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=ZmKtusBhQcM&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=ZmKtusBhQcM&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=hd0uap_uDko&index=32&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx
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https://www.youtube.com/watch?v=MRe0EhC5hkU&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=MRe0EhC5hkU&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=MRe0EhC5hkU&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=19


 
 

 
 

-https://www.youtube.com/watch?v=ccGfZ
-jFPtE&index=20&list=PLXF_IJaFk

9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx 
 

 ניהול כיתה

ניהול 
 קונפליקט 

 שיעורבמהלך 

הסרטונים מציגים 
דרכים שונות בהן מורה 

מתמודדת עם קשיים 
שונים המקשים על 

 .הלמידה

 מתמחים/ות
מורים/ות, 
 חונכים/ות

 תוביות הדרכהכולל כ-.ניהול שיעור1
https://www.youtube.com/watch?v=_XmKE9scC

-9M&index=11&list=PLXF_IJaFk
9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx 

 
 ללא כתוביות הדרכה-.ניהול שיעור 2

com/watch?v=QU5I3yuSThttps://www.youtube.
-LQ&list=PLXF_IJaFk

9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=12 
 

משמעת 
 בכיתה

כיצד ניתן לשים גבולות 
ובו בעת לגייס תלמידים 

 ללמידה.

 מתמחים/ות
מורים/ות, 
 חונכים/ות

 כולל כתוביות הדרכה-.משמעת בכיתה1
https://www.youtube.com/watch?v=LORsbbJmF

sc&index=34&list=PLXF_IJaFk-
9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx 

 
ללא כתוביות הדרכה-משמעת בכיתה .2  
-https://www.youtube.com/watch?v=M1
-vvIRw_Oc&list=PLXF_IJaFk

9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=35 
 

התמודדות 
מורה עם 

מקרה 
אלימות 

בכיתה על 
רקע אמירות 

 וביותהומופ

הסרטון מציג 
התמודדות מורה על 

רקע אמירות 
הומופוביות כלפיי 

 התלמיד בכיתת

 מורים/ות
 חונכים/ות

 מתמחים/ות
 יועצים/ות 
 מנהלים/ות

התמודדות מורה עם מקרה אלימות בכיתה על רקע 
 אמירות הומופוביות/להט''בפוביות

https://www.youtube.com/watch?v=ov5upS8
-8U0U&index=65&list=PLXF_IJaFk

9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx 
 
 

אירוע בכיתה 
על רקע 

היעדרות 
ממושכת של 

 תלמידה

הסרטון עוסק 
בתגובתה של מורה 
 להתנהגות תלמידה. 

 מתמחים/ות
מורים/ות, 
 חונכים/ות

.אירוע בכיתה על רקע היעדרות ממושכת של 1
 כולל כתוביות הדרכה -תלמידה

://www.youtube.com/watch?v=zOaqfsSoTohttps
-M&list=PLXF_IJaFk

9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=38 
 
.אירוע בכיתה על רקע היעדרות ממושכת של 2

 ללא כתוביות הדרכה-תלמידה 

https://www.youtube.com/watch?v=K1zecqg5t
-oE&list=PLXF_IJaFk

9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=39 

 

פלאפונים 
 בשיעור?

הסרטון מציג ארבע 
סגנונות תקשורת בין 

ישית להתמודדות עם א
שימוש בפלאפונים 

 בשיעור.

 מתמחים/ות
מורים/ות, 
 חונכים/ות

 כולל כתוביות הדרכה -.פלאפונים בשיעור1
https://www.youtube.com/watch?v=xdVW5E5Iv

-Pk&index=50&list=PLXF_IJaFk
9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx 

 
 ללא כתוביות הדרכה -.פלאפונים בשיעור2

ube.com/watch?v=FAaSgbmg_https://www.yout
-uE&list=PLXF_IJaFk

9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=51 
 

הסרטון מציג ארבע  ריב בכיתה
אפשרויות להתמודדות 

 מתמחים/ות
 מורים/ות

 כולל כתוביות הדרכה -.ריב בכיתה1

https://www.youtube.com/watch?v=ccGfZ-jFPtE&index=20&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx
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https://www.youtube.com/watch?v=_XmKE9scC9M&index=11&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx
https://www.youtube.com/watch?v=QU5I3yuSTLQ&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=QU5I3yuSTLQ&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=QU5I3yuSTLQ&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=LORsbbJmFsc&index=34&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx
https://www.youtube.com/watch?v=LORsbbJmFsc&index=34&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx
https://www.youtube.com/watch?v=LORsbbJmFsc&index=34&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx
https://www.youtube.com/watch?v=M1-vvIRw_Oc&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=35
https://www.youtube.com/watch?v=M1-vvIRw_Oc&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=35
https://www.youtube.com/watch?v=M1-vvIRw_Oc&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=35
https://www.youtube.com/watch?v=ov5upS88U0U&index=65&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx
https://www.youtube.com/watch?v=ov5upS88U0U&index=65&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx
https://www.youtube.com/watch?v=ov5upS88U0U&index=65&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx
https://www.youtube.com/watch?v=zOaqfsSoToM&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=zOaqfsSoToM&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=zOaqfsSoToM&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=K1zecqg5toE&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=39
https://www.youtube.com/watch?v=K1zecqg5toE&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=39
https://www.youtube.com/watch?v=K1zecqg5toE&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=39
https://www.youtube.com/watch?v=xdVW5E5IvPk&index=50&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx
https://www.youtube.com/watch?v=xdVW5E5IvPk&index=50&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx
https://www.youtube.com/watch?v=xdVW5E5IvPk&index=50&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx
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https://www.youtube.com/watch?v=FAaSgbmg_uE&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=51
https://www.youtube.com/watch?v=FAaSgbmg_uE&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=51


 
 

 
 

מורה בקונפליקט בלתי 
צפוי בכיתה על רקע 

 חברתי.

https://www.youtube.com/watch?v=HwgS1iKzH חונכים/ות
-h4&list=PLXF_IJaFk

9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=52 
 
 ללא כתוביות הדרכה -.ריב בכיתה2

https://www.youtube.com/watch?v=QCEjeBsGR
-Eo&list=PLXF_IJaFk

9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=53 
 

"עברית שפה 
 קשה"

השתלבות )
מורה עולה 

 (בכיתה

שתי דרכי הסרטון מציג 
להתמודדות מורה עולה 
 עם קשיי השפה בכיתה

 מתמחים/ות
 מורים/ות

 חונכים/ות
 

כולל  -."עברית שפה קשה" )מורה עולה בכיתה(1
 כתוביות הדרכה

https://www.youtube.com/watch?v=jku7Z89x2F
-Q&index=56&list=PLXF_IJaFk

9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx 
 
ללא  -."עבריץ שפה קשה" )מורה עולה בכיתה(2

 כתוביות הדרכה
https://www.youtube.com/watch?v=NuICHmGx

-BPo&index=57&list=PLXF_IJaFk
9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx 

 

 שיחות עם עמיתים

ראיון קבלה 
 עם מנהלת

הסרטונים מציגים 
מועמדות שונות 

המתראיינות כל אחת 
בדרכה למשרת 

 .הוראה

סטודנטים להוראה 
לקראת סטאז', 

מורים בפועל 
 ספר.ומנהלי בתי 

 הכנה לראיון עבודה
https://www.youtube.com/watch?v=5znyPKo1cI

-Y&index=1&list=PLXF_IJaFk
9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx 

 

השתלבות 
 בחדר מורים

 

את  הסרטון מציג
השתלבותן של 

סטודנטיות בבית 
 הספר.

 בחדר מורים השתלבות מורים, חונכים/ות
https://www.youtube.com/watch?v=OfE7YapTx

-Fs&list=PLXF_IJaFk
wQGKfWzOx&index=369D99l5pR6CYYtu 

 

"היא לא 
 -משלנו"

השתלבות )
מורה עולה 

 (בחדר מורים

הסרטון מציג את 
השתלבותה של מורה 

עולה מחדר המורים 
ה"ישראלי" על כל 

 מאפייניו

 מתמחים/ות
 מורים/ות

 מנהלים/ות
 חונכים/ות

כולל  - חדר מורים( ."היא לא משלנו" )מורה עולה1
כתוביות הדרכה 

https://www.youtube.com/watch?v=F820Zde3Z
-w4&index=58&list=PLXF_IJaFk

9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx 
 
ללא  -. "היא לא משלנו" )מורה עולה בחדר מורים(2

 דרכהכתוביות ה
https://www.youtube.com/watch?v=_DlGrndhdO

-w&index=59&list=PLXF_IJaFk
9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx 

 
 

שיחה בין 
 מורה לסייעת

 

שיחה בין מורה וסייעת 
בחינוך המיוחד על רקע 

מחלוקת מקצועית בין 
 השתיים.

 מתמחים/ות
 מורים/ות 
 חונכים/ות

כולל כתוביות הדרכה -.שיחה בין מורה לסייעת1  
https://www.youtube.com/watch?v=5znyPKo1cI

Y&index=1&list=PLXF_IJaFk-
9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx 

 
ללא כתוביות הדרכה -.שיחה בין מורה לסייעת2  

https://www.youtube.com/watch?v=czjWtP4N0f
-k&list=PLXF_IJaFk

9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=27 
 

   

https://www.youtube.com/watch?v=HwgS1iKzHh4&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=52
https://www.youtube.com/watch?v=HwgS1iKzHh4&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=52
https://www.youtube.com/watch?v=HwgS1iKzHh4&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=52
https://www.youtube.com/watch?v=QCEjeBsGREo&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=53
https://www.youtube.com/watch?v=QCEjeBsGREo&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=53
https://www.youtube.com/watch?v=QCEjeBsGREo&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=53
https://www.youtube.com/watch?v=jku7Z89x2FQ&index=56&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx
https://www.youtube.com/watch?v=jku7Z89x2FQ&index=56&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx
https://www.youtube.com/watch?v=jku7Z89x2FQ&index=56&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx
https://www.youtube.com/watch?v=NuICHmGxBPo&index=57&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx
https://www.youtube.com/watch?v=NuICHmGxBPo&index=57&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx
https://www.youtube.com/watch?v=NuICHmGxBPo&index=57&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx
https://www.youtube.com/watch?v=5znyPKo1cIY&index=1&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx
https://www.youtube.com/watch?v=5znyPKo1cIY&index=1&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx
https://www.youtube.com/watch?v=5znyPKo1cIY&index=1&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx
https://www.youtube.com/watch?v=OfE7YapTxFs&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=OfE7YapTxFs&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=OfE7YapTxFs&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=F820Zde3Zw4&index=58&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx
https://www.youtube.com/watch?v=F820Zde3Zw4&index=58&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx
https://www.youtube.com/watch?v=F820Zde3Zw4&index=58&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx
https://www.youtube.com/watch?v=_DlGrndhdOw&index=59&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx
https://www.youtube.com/watch?v=_DlGrndhdOw&index=59&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx
https://www.youtube.com/watch?v=_DlGrndhdOw&index=59&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx
https://www.youtube.com/watch?v=5znyPKo1cIY&index=1&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx
https://www.youtube.com/watch?v=5znyPKo1cIY&index=1&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx
https://www.youtube.com/watch?v=5znyPKo1cIY&index=1&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx
https://www.youtube.com/watch?v=czjWtP4N0fk&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=czjWtP4N0fk&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=czjWtP4N0fk&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=27


 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 סרטוני הדרכה המיועדים למורים/ות
 

 שם הסרט
 

 מילות חיפוש ברשת קהל יעד נוסף תיאור

מורה מגייסת 
את צוות בית 

הספר לשיתוף 
 פעולה

הסרטון מציג דרכים 
גיוס צוות שונות של 

בית ספר ליוזמה בית 
 ספרית.

 מורים/ות
 מנהלים/ות

 

 כולל כתוביות הדרכה -.גיוס צוות לשיתוף פעולה1
https://www.youtube.com/watch?v=BXZtYiPc5H

-dex=44&list=PLXF_IJaFk0&in
9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx 

 
 ללא כתוביות הדרכה -.גיוס צוות לשיתוף פעולה2

https://www.youtube.com/watch?v=FFjuuoQNdB
-JaFk8&list=PLXF_I

9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=45 
 

שיחה של 
מורה יוזם עם 

מנהל בית 
 ספר

 

הסרטונים מדגימים 
שיחה בין מורה יוזמת 
עם מנהלת בית ספר 

לגבי יוזמה שהיא 
 מעוניינת לקדם.

מורים/ות, 
יוזמים/ות, מורי 
מורים בקורסים 
 לדרגות גבוהות.

כתוביות כולל  -ניהול שיחה בין מנהל למורה יוזמת .1
 הדרכה

https://www.youtube.com/watch?v=4M4HRC4L2
-7g&list=PLXF_IJaFk

9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=15 
 
כתוביות ללא  -.ניהול שיחה בין מנהל למורה יוזמת2

 הדרכה
https://www.youtube.com/watch?v=JH4NOLCnu

-GY&list=PLXF_IJaFk
9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=16 

 

שיחה בין 
מחנכת כיתה 

למורה 
 מקצועית

הסרטון מדגים שיחה 
מורכבת בין מחנך 

כיתה למורה מקצועית 
על רקע האחריות 

המשותפת בטיפול 
בבעיות משמעת 

 בכיתה.

 מתמחים/ות
 מורים/ות

כולל  -.שיחה בין מחנכת כיתה למורה מקצועית1
 כתוביות הדרכה

https://www.youtube.com/watch?v=9HVEFlqVw5
-Q&index=48&list=PLXF_IJaFk

9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx 
 
ללא כתוביות  -.שיחה בין מחנכת למורה מקצועית2

 הדרכה
-https://www.youtube.com/watch?v=aTl8
-yQDBqc&index=49&list=PLXF_IJaFk

9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx 
 
 

קליטת מורה 
חדשה בחדר 

 מורים

הסרטונים מציגים כיצד 
שונות בהן  דרכים

הנהלת בית הספר 
וצוות המורים 

מתייחסים למורה 
 החדשה.

מורים/ות, 
 מנהלים/ות
וכלל חונכים/ות 

בעלי התפקידים 
 בבית הספר.

 קליטת מורה חדשה
https://www.youtube.com/watch?v=zLB4Q2T3xK

-8&list=PLXF_IJaFk
9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=4[ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BXZtYiPc5H0&index=44&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx
https://www.youtube.com/watch?v=BXZtYiPc5H0&index=44&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx
https://www.youtube.com/watch?v=BXZtYiPc5H0&index=44&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx
https://www.youtube.com/watch?v=FFjuuoQNdB8&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=45
https://www.youtube.com/watch?v=FFjuuoQNdB8&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=45
https://www.youtube.com/watch?v=FFjuuoQNdB8&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=45
https://www.youtube.com/watch?v=4M4HRC4L27g&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=4M4HRC4L27g&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=4M4HRC4L27g&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=JH4NOLCnuGY&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=JH4NOLCnuGY&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=JH4NOLCnuGY&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=9HVEFlqVw5Q&index=48&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx
https://www.youtube.com/watch?v=9HVEFlqVw5Q&index=48&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx
https://www.youtube.com/watch?v=9HVEFlqVw5Q&index=48&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx
https://www.youtube.com/watch?v=aTl8-yQDBqc&index=49&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx
https://www.youtube.com/watch?v=aTl8-yQDBqc&index=49&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx
https://www.youtube.com/watch?v=aTl8-yQDBqc&index=49&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx
https://www.youtube.com/watch?v=zLB4Q2T3xK8&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=zLB4Q2T3xK8&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=zLB4Q2T3xK8&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=4


 
 

 
 

תאום צפיות 
בארבע 
 גרסאות

הסרטונים 
סגנונות שונים  מציגים

עריכת תיאום  של
ציפיות בין מורה 

וסטודנטית במסגרת 
 תוכנית אקדמיה כיתה

 

מורים מכשירים 
 מנהלים/מנהלות

וכלל בעלי 
תפקידים בבית 

 הספר.

 תאום צפיות בארבע גרסאות
https://www.youtube.com/watch?v=DSxWvCZ44

-vk&index=37&list=PLXF_IJaFk
9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx 

 

הוראה 
 משותפת

-(Co
Teaching) 

סרטון זה  מדגים 
תהליך שנתי של מורה 

וסטודנטית שעובדות 
 בהוראה משותפת

כולל כתוביות –( Co-Teaching.הוראה משותפת )1 מורים מכשירים
 הדרכה

https://www.youtube.com/watch?v=AhJ5YvtmWu
-U&list=PLXF_IJaFk

9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=40 
 
ללא כתוביות -( Co-Teaching.הוראה משותפת )2

 הדרכה
https://www.youtube.com/watch?v=FV224-

aDjAI&list=PLXF_IJaFk-
9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=41 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DSxWvCZ44vk&index=37&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx
https://www.youtube.com/watch?v=DSxWvCZ44vk&index=37&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx
https://www.youtube.com/watch?v=DSxWvCZ44vk&index=37&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx
https://www.youtube.com/watch?v=AhJ5YvtmWuU&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=AhJ5YvtmWuU&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=AhJ5YvtmWuU&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=FV224-aDjAI&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=41
https://www.youtube.com/watch?v=FV224-aDjAI&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=41
https://www.youtube.com/watch?v=FV224-aDjAI&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=41


 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 סרטוני הדרכה המיועדים למנהלים/ות
 

 שם הסרט
 

 מילות חיפוש ברשת קהל יעד  תיאור

 -שיחת משוב 
בין מנהלת 

בית ספר 
 למורה

מנהלי בתי ספר, 
 סגנים/יות וחונכים/ות.

 מנהלי בתי ספר
סגנים/יות 
 וחונכים/ות

 כולל כתוביות הדרכה -.מתן משוב1
https://www.youtube.com/watch?v=mshRI3HaT

-list=PLXF_IJaFkxA&
9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=9 

 
 ללא כתוביות הדרכה -. מתן משוב2

https://www.youtube.com/watch?v=cmzY2d1YB
-io&list=PLXF_IJaFk

R6CYYtuwQGKfWzOx&index=109D99l5p 
 

שיחה בין 
מנהלת לבין 

מתמחה 
שנדרשת 

לשנת 
התמחות 

 נוספת

הסרטונים מדגימים 
שיחה טעונה בין 

מנהלת בית ספר לבין 
מתמחה מתקשה 

שעליה לחזור על שנת 
 ההתמחות.

מנהלי בתי ספר 
סגנים/יות 
 וחונכים/ות

.ניהול שיחה בין מנהלת ומתמחה שנדרשת לשנת 1
 כולל כתוביות הדרכה -נוספת התמחות 

https://www.youtube.com/watch?v=BH3bPdir1J
-s&list=PLXF_IJaFk

9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=13 
 
תמחה שנדרשת לשנת . ניהול שיחה בין מנהלת ומ2

 ללא כתוביות הדרכה -התמחות נוספת 
https://www.youtube.com/watch?v=29s0p11wM

-Kc&index=14&list=PLXF_IJaFk
9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx 

 

שיחה של 
מנהלת בית 

ספר ומורה על 
רקע אי קבלת 

 דרגה

הסרטונים מדגימים 
שיחה שמקיימת 

מנהלת בית ספר עם 
מורה, שעברה את 

תהליך ההערכה 
ולהפתעתה  ובכל זאת 

 לא קודמה בדרגה.

מנהלי בתי ספר, 
מפקחים ושאר 
בעלי תפקידים 

המובילים תהליכי 
 הערכה.

רקע אי קבלת .שיחה בין מנהלת בית ספר ומורה על 1
 כולל כתוביות הדרכה –דרגה 

https://www.youtube.com/watch?v=T_C35_IfOt
-0&list=PLXF_IJaFk

9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=21 
 
לת בית ספר ומורה על רקע אי קבלת . שיחה בין מנה2

 כולל כתוביות הדרכה - דרגה
https://www.youtube.com/watch?v=ZYVFzBn4D

-Go&index=22&list=PLXF_IJaFk
zOx9D99l5pR6CYYtuwQGKfW 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mshRI3HaTxA&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=mshRI3HaTxA&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=mshRI3HaTxA&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=cmzY2d1YBio&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=cmzY2d1YBio&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=cmzY2d1YBio&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=BH3bPdir1Js&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=BH3bPdir1Js&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=BH3bPdir1Js&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=29s0p11wMKc&index=14&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx
https://www.youtube.com/watch?v=29s0p11wMKc&index=14&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx
https://www.youtube.com/watch?v=29s0p11wMKc&index=14&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx
https://www.youtube.com/watch?v=T_C35_IfOt0&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=T_C35_IfOt0&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=T_C35_IfOt0&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=ZYVFzBn4DGo&index=22&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx
https://www.youtube.com/watch?v=ZYVFzBn4DGo&index=22&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx
https://www.youtube.com/watch?v=ZYVFzBn4DGo&index=22&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx


 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 סרטוני הדרכה לחונכים
 

 שם הסרט
 

 מילות חיפוש ברשת קהל יעד  תיאור

 קליטה מיטבית
 למתמחים

 הסרטון מדגים שיחה
בין מדריכה לבין מנהלת 

בית ספר וחונכת לגבי 
הדרכים לקליטה 

מיטבית של מתמחים 
 בבית הספר.

מדריכות מחוזיות 
בנושא התמחות 
וכניסה להוראה, 
מנהלי בתי ספר 

 וחונכים/ות

 סרטון הדרכה למנהלי -ת של מתמחיםקליטה מיטבי
 בתי ספר וחונכים

-https://www.youtube.com/watch?v=uRVYe
-S0FRA&list=PLXF_IJaFk

l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=59D99 
 

תפקיד החונך 
 כמגשר ומתווך

שיחת גישור )תיווך( בין 
חונכת מתמחה ומורה 

עמיתה בצוות בית 
הספר, על רקע 

קונפליקט מקצועי שיש 
 בין המתמחה והמורה.

 חונכים/ות
 מורים,ות

 מנהלים/ות

.שיחת גישור בין חונכת, מתמחה ומורה עמיתה 1
 כתוביות הדרכהכולל  -בצוות בית הספר

https://www.youtube.com/watch?v=9xAHhB_ZC
-d8&index=46&list=PLXF_IJaFk

9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx 
 
מיתה . .שיחת גישור בין חונכת, מתמחה ומורה ע2

 ללא כתוביות הדרכה -בצוות בית הספר
https://www.youtube.com/watch?v=EBw1mEjTw

-hA&list=PLXF_IJaFk
9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=47 

 

שיחת משוב 
לסטודנטית 
לאחר צפייה 

 בשיעור

כיצד  נותנים משוב 
באופן יעיל ומקדם? 
לפניכם שיחת משוב 
של מדריכה פדגוגית 
עם סטודנטית לקוית 
למידה לאחר שיעור 

אותו לימדה 
 הסטודנטית

חונכים/ות, 
 מנהלים/ות

.מתן משוב בין מדריכה פדגוגית לבין סטודנטית עם 1
כתוביות הדרכהכולל  -ליקויי למידה והפרעת קשב  

https://www.youtube.com/watch?v=7ieW3NLB
WR0&index=54&list=PLXF_IJaFk-

9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx 
 

 פדגוגית לבין סטודנטית עםמתן משוב בין מדריכה .2
ללא כתוביות הדרכה -ליקויי למידה והפרעת קשב  

https://www.youtube.com/watch?v=q89JNfoqXg
w&list=PLXF_IJaFk- 

9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uRVYe-S0FRA&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=uRVYe-S0FRA&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=uRVYe-S0FRA&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=9xAHhB_ZCd8&index=46&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx
https://www.youtube.com/watch?v=9xAHhB_ZCd8&index=46&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx
https://www.youtube.com/watch?v=9xAHhB_ZCd8&index=46&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx
https://www.youtube.com/watch?v=EBw1mEjTwhA&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=47
https://www.youtube.com/watch?v=EBw1mEjTwhA&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=47
https://www.youtube.com/watch?v=EBw1mEjTwhA&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=47
https://www.youtube.com/watch?v=7ieW3NLBWR0&index=54&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx
https://www.youtube.com/watch?v=7ieW3NLBWR0&index=54&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx
https://www.youtube.com/watch?v=7ieW3NLBWR0&index=54&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx
https://www.youtube.com/watch?v=q89JNfoqXgw&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=55
https://www.youtube.com/watch?v=q89JNfoqXgw&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=55
https://www.youtube.com/watch?v=q89JNfoqXgw&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=55


 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 סרטוני הדרכה המיועדים לבעלי תפקידים שונים
 

 שם הסרט
 

 מילות חיפוש ברשת קהל יעד  תיאור

של מי 
הסטודנטית 
הזו?) שיחה 
בין מדפי''ת 

למורה 
 מכשירה(

הסרטון מציג שיחה בין 
מדפ''ית למורה 

מכשירה על רקע 
 .קונפליקט בין השתיים

 מדפי''ות/ים
 

 של מי הסטודנטית הזו?
https://www.youtube.com/watch?v=XAXk3im

-Ws7I&index=64&list=PLXF_IJaFk
9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&spfreload=5 

 

קליטה מיטבית 
 למתמחים

מדגים שיחה הסרטון 
בין מדריכה לבין 
מנהלת בית ספר 

וחונכת לגבי הדרכים 
לקליטה מיטבית של 

 מתמחים בבית הספר.

מדריכות מחוזיות 
בנושא התמחות 
וכניסה להוראה, 
מנהלי בתי ספר 

 .וחונכים/ות

סרטון הדרכה למנהלי  -קליטה מיטבית של מתמחים
 בתי ספר וחונכים

-https://www.youtube.com/watch?v=uRVYe
-S0FRA&index=5&list=PLXF_IJaFk

9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx 
 

הנחיית קבוצת 
מורים בקורס 

למורים/ות 
בדרגות 
 גבוהות

הסרטון מדגים דרכי 
 פעולה שונות להנחיית
מורים בכירים בקורס 

לדרגות גבוהות 
המתקשים ומתנגדים 

 .לתכני הקורס

מורי מורים 
בקורסים לדרגות 

גבוהות. מנחי 
קבוצות שונות כולל 

מנחי קבוצות 
 מתמחים. 

 שיעור בקורס המיועד למורים מנוסים
https://www.youtube.com/watch?v=94Q7Y0X5e

-Mc&index=25&list=PLXF_IJaFk
9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx 

 

רפלקציה 
 בפעולה

הסרטון מציג כיצד 
מנחת קבוצות בקורס 

 7-9המיועד לדרגה  
מביאה לקבוצה שיח 

רפלקטיבי בשתי דרכים 
 שונות.

מורי מורים 
לדרגות בקורסים 

גבוהות. מנחי 
קבוצות שונות כולל 

מנחי קבוצות 
 .מתמחים

 

 כולל כתוביות הדרכה -.רפלקציה בפעולה1
https://www.youtube.com/watch?v=TdYq8ReUT

-XF_IJaFk7k&list=PL
9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=42 

 
 ללא כתוביות הדרכה -.רפלקציה בפעולה2

https://www.youtube.com/watch?v=F_i0r16DAg
-list=PLXF_IJaFk4&index=43&

9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx 
 

שיחה של 
מנהלת פסג"ה 

עם מורת מורים 
לאור מילוי 

תפקידה באופן 
שאינו משביע 

 רצון

הסרטונים מדגימים  
שיחה שמקיימת 

מנהלת מרכז פסג"ה 
עם אחת ממורות 

המורים שאינה עומדת 
בציפיות שתואמו איתה 

 לגבי הקורס

מנהלי מרכזי 
פסג"ה, בעלי 

 .ידים ניהולייםתפק

 כולל כתוביות הדרכה -.מתן משוב למורת מורים1
https://www.youtube.com/watch?v=Z5basGDG

-list=PLXF_IJaFkKkk&index=23&
9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx 

 
 ללא כתוביות הדרכה -.מתן משוב למורת מורים2
-https://www.youtube.com/watch?v=
-JaFkfEMnYOX3gs&index=24&list=PLXF_I

9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx 
 

שיחה של 
מפקחת עם 
גננת מלווה 

 תומכת הערכה

הסרטונים מדגימים 
שיחה שמקיימת 

מפקחת עם גננת מלווה 
במסגרת תהליך 

 הערכה לגננות.

מפקחים, מובילי 
תהליכי הערכה, 
בעלי תפקידים 
 ניהוליים שונים.

.שיחה בין מפקחת לגננת מלווה תומכת הערכה 1
 כולל כתוביות הדרכה  -בנושא מתן קביעות

https://www.youtube.com/watch?v=9nw2O9K8A
-0Y&list=PLXF_IJaFk

6CYYtuwQGKfWzOx&index=179D99l5pR 

https://www.youtube.com/watch?v=XAXk3imWs7I&index=64&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&spfreload=5
https://www.youtube.com/watch?v=XAXk3imWs7I&index=64&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&spfreload=5
https://www.youtube.com/watch?v=XAXk3imWs7I&index=64&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&spfreload=5
https://www.youtube.com/watch?v=uRVYe-S0FRA&index=5&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx
https://www.youtube.com/watch?v=uRVYe-S0FRA&index=5&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx
https://www.youtube.com/watch?v=uRVYe-S0FRA&index=5&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx
https://www.youtube.com/watch?v=94Q7Y0X5eMc&index=25&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx
https://www.youtube.com/watch?v=94Q7Y0X5eMc&index=25&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx
https://www.youtube.com/watch?v=94Q7Y0X5eMc&index=25&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx
https://www.youtube.com/watch?v=TdYq8ReUT7k&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=TdYq8ReUT7k&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=TdYq8ReUT7k&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=F_i0r16DAg4&index=43&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx
https://www.youtube.com/watch?v=F_i0r16DAg4&index=43&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx
https://www.youtube.com/watch?v=F_i0r16DAg4&index=43&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx
https://www.youtube.com/watch?v=Z5basGDGKkk&index=23&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx
https://www.youtube.com/watch?v=Z5basGDGKkk&index=23&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx
https://www.youtube.com/watch?v=Z5basGDGKkk&index=23&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx
https://www.youtube.com/watch?v=-fEMnYOX3gs&index=24&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx
https://www.youtube.com/watch?v=-fEMnYOX3gs&index=24&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx
https://www.youtube.com/watch?v=-fEMnYOX3gs&index=24&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx
https://www.youtube.com/watch?v=9nw2O9K8A0Y&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=9nw2O9K8A0Y&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=9nw2O9K8A0Y&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=17


 
 

 
 

 
.שיחה בין מפקחת לגננת מלווה תומכת הערכה 2

 ללא כתוביות הדרכה-בנושא מתן קביעות 
https://www.youtube.com/watch?v=QFnGrRnE

-list=PLXF_IJaFkUUM&
9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=18 

 

שיחה בין 
מנהלת יחידה 
שלב הכניסה 
להוראה לבין 
 רכזת הסטאז'

הסרטון שלפניך מציג 
קונפליקט בין מנהלת 
יחידת שלב הכניסה 

להוראה לרכזת 
הסטאז' שאינה מגיעה 

למפגשי צוות באופן 
 קבוע

 מנהלי יחידה
 מנהלים/ות

.שיחה בין מנהלת יחידה שלב הכניסה להוראה לבין 1
 ללא כתוביות הדרכה -רכזת הסטאז'

https://www.youtube.com/watch?v=2oPVjZXXw
-list=PLXF_IJaFkso&index=60&

9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx 
 
. שיחה בין מנהלת יחידה שלב הכניסה להוראה לבין 2

 כולל כתוביות הדרכה            -רכזת הסטאז'
ube.com/watch?v=xxrFceYR6zhttps://www.yout

-I&index=62&list=PLXF_IJaFk
9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx 

 

 

 קדם יסודי

שיחה בין 
 גננת לסייעת

שיחה בין גננת וסייעת 
על רקע מחלוקת 

 .מקצועית בין השתיים

 חונכים/ות
 גננות

 כולל כתוביות הדרכה -.שיחה בין גננת לסייעת 1
https://www.youtube.com/watch?v=VHKHElPiat

-U&index=28&list=PLXF_IJaFk
9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx 

 
 ללא כתוביות הדרכה -.שיחה בין גננת לסייעת 2

https://www.youtube.com/watch?v=Z6P9yyaolx
-w&index=29&list=PLXF_IJaFk

9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx 
 
 
 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QFnGrRnEUUM&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=QFnGrRnEUUM&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=QFnGrRnEUUM&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=2oPVjZXXwso&index=60&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx
https://www.youtube.com/watch?v=2oPVjZXXwso&index=60&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx
https://www.youtube.com/watch?v=2oPVjZXXwso&index=60&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx
https://www.youtube.com/watch?v=xxrFceYR6zI&index=62&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx
https://www.youtube.com/watch?v=xxrFceYR6zI&index=62&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx
https://www.youtube.com/watch?v=xxrFceYR6zI&index=62&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx
https://www.youtube.com/watch?v=VHKHElPiatU&index=28&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx
https://www.youtube.com/watch?v=VHKHElPiatU&index=28&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx
https://www.youtube.com/watch?v=VHKHElPiatU&index=28&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx
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https://www.youtube.com/watch?v=Z6P9yyaolxw&index=29&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx

