
 משרד החינוך   
   חינוך טכנולוגימינהל 

  תיכוני -חינוך טכנולוגי על

  

 י"ד שבט תשפ"ב
 2022ינואר  16

 
 ב"פתש  -התומך בצעירים במצבי סיכון   חברתי-חינוכיהמרחב  ה  –  השתלמות

 שעות גמול עם ציון 30 בהיקף

 .חברתי התומך בצעירים במצבי סיכון-החינוכיהמרחב בנושא השתלמות  תתקייםתשפ"ב שנה"ל  במהלך

 : ההשתלמות מטרת
 . חברתי-הבניית מרחב חינוכיפיתוח זהות מקצועית, מודעות וביטחון עצמי ב •
  פיתוח וחיזוק יכולות האישיות •
 פיתוח תובנות לגבי תהליכי ריכוז קבוצתי וליווי פרטני  •
 למידה הדדית מחברי הקבוצה, למידה מתהליך הלמידה •

 לימוד עיקריים:    נושאי
 עיצובו, מאפייניו ודרכים למרחב ה •
 הקשבה, הדדיות ודימוי עצמי •
 גבולות, זהות ומוגנות  •
 חברתי -העברה למקום והמסגרת ככלי חינוכי •

 קהל היעד:
 רכזים/ות של התוכנית החברתית התוספתית  •

    שבת בן אוריאל מר:  אקדמי רכז
 

 נושא מפגש

 
 שעות  תאריכים 

 15:45-14:15 30/1  1עיצוב מרחב חינוכי ומיצוב תפקיד היכרות,  1

 15:45-14:15 6/2 2מיצוב תפקיד  2

 15:45-14:15 13/2 3מיצוב תפקיד  3

 15:45-14:15 20/2 תחומיות וגישור –רב  4

 15:45-14:15 27/2 מצבי סיכון, נפגעי טראומה   5

 15:45-14:15 6/3 מרובות?  תקשיי קשב ולמידה או אינטליגנציו  6

 15:45-14:15 13/3 ליווי והפנייה / אנונימיות וסוכנות / גבולות התפקיד / דיווח ושותפות 7

 15:45-14:15 20/3 קהילתי  -המפגש הבין  8

 15:45-14:15 27/3 זהות, מגדר ומוגנות  9

 15:45-14:15 3/4 ההקשר המשפחתי וקהילתי של הסטודנט  10

 15:45-14:15 10/4 מנחים בהדרכהכללים  11

 15:45-14:15 1/5 העברה, העברה נגדית, והעברה למקום  12

 15:45-14:15 8/5 המסגרת ככלי 13

 15:45-14:15 15/5 1נטילת תפקיד   -לקראת פרדה  14

 15:45-14:15 22/5 פרדה -  2נטילת תפקיד  15

415השתלמות מספר  פסגה מוצקין רישום להשתלמות   
 .פתיחת ההשתלמות מותנית במספר הנרשמים •
 . בהקדם נודיע כאלה יהיו אם,  הזמנים בלוח שינויים ייתכנו •
 

 בברכה
 
 

                                          בברכה                                                                                     
 
 

 אסף מנוחין                                     
  תיכוני-ממונה חינוך טכנולוגי על 

 
 טכנולוגי  חינוך מינהל ומנהל"ל סמנכ, פארס מוהנא מר: העתקים

 מר אוריאל בן שבת, מדריך מלווה תכניות תמיכה ב"צעירים בסיכון" ותכנית חברתית    
     ופיתוח מקצועי מנהליתרכזת קרמרמן מוריוסף,   אורה' גב   

 תוקצב בתוכנית החברתיתהמחובת השתתפות של נציג מוסד השתלמות מוכרת לעמידה ב
 הפיקוח על התכנית התוספתית( באישור)

https://pisga.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/regist/input.asp?codeClient=2181&CodeSubWeb=0

