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 הסדנה ומסגרת הקדמה: 1 פרק

הגורמים  אחדהיא מעורבות הורים )ובני משפחה נוספים( במחקרים שונים נמצא כי 

כדי שהורים יוכלו לתמוך . בשילוב בוגרים צעירים בעולם העבודה המשמעותיים ביותר להצלחה

 בילדיהם בהתמודדות עם אתגרים הצפויים להתעורר עם התבגרות הילדים, עליהם להכיר את 

צלחת הורים הם משאב חיוני לה. בבית הספר ובתחום התעסוקההקיימות האפשרויות השונות 

קראת ההכנה ל כבר בשלבים המוקדמים שלם ולכן חשוב לערב אותם באופן משמעותי ילדיה

 מכאן נולד הרעיון לקיים סדנאות מיוחדות להורים. (.Wehman, 2013) לעולם העבודהמעבר ה

 ההורים סדנאות מטרות

 שיתוף, היוועצות צורך ל 'מגמה לעתיד' כניתובת צעיריםלהורים  של קבוצת שווים גיבוש

 משותפת. ולמידה

 מסוגלות כגון ,במגוון נושאים על השתלבות בעולם העבודהההורים  העמקת הידע בקרב :

 הדרגתיותהמגוונות, ההתנסויות חשיבות הדרישות עולם העבודה המודרני,  תעסוקתית,

 והכלה והובלה של תהליכי שילובבתעסוקה תמיכה  ותהליך הלמידה שהתוכנית מאפשרת,

 במקומות העבודה.

 הסדנה להנחיית תעקרונו

  באפשרות . שונים ם ועזריםאמצעי כוללתה, כניתותולבהתאם למטרות מובנית סדנה

 י מאפייניהפ ללכל קבוצה עוהעזרים אופן ההנחיה ואת את התכנים  המנחה להתאים

 הייחודיים. וצרכיה

 תהליך:של על היבטים של תוכן ו תססוהסדנה מב 

o מות ולשנים הבאות )מבנה ספירלי(: ייחודי לכל שנה, מתקשר לשנים קודתוכן. 

 אםכל שנה מפורטים בפתיחת כל מערך. בכני המפגשים ותלנוחות המנחה, 

שנתית, ניתן להשתמש באותם תכנים -רבוקבוצת הורים מעורבת מתגבשת 

כנית, תוך וולהעבירם עם דגשים ייחודיים לשלב שבו נמצאים ילדי ההורים בת

 ם הנמצאים גם הם בשלבים שונים. מידת עמיתים בין ההוריללמתן מקום 

o להיות מומלץ . שיתוףו הקשבה, אמפטיה, עידוד, שיקוף –ת : תמיכה רגשיתהליך

וזמן מהבית ולתת לכך מקום  ביאיםערים למצבים הרגשיים ולחוויות שההורים מ

 ש.במפג

  שהםלבני משפחה בוגרים מתאימה גםהסדנה , ( משמעותיים לצעירcare givers )לא ו

 .יםהורלרק 
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  הרחבה ברקע  ורא) למידת מבוגרים –תואמים לאנדרגוגיה  ההנחיהעקרונות

  .(התאורטי

  ידע ובהובלת הדיון, תוך הקשבה ומתןלעיקר תפקידו של המנחה הוא בחשיפה 

 עשויהשלעיתים  אף עללהתלבטויות, לקולות שונים ולמורכבות הנושא )לגיטימציה 

  ."מתכונים"(ללתשובות ברורות והמשתתפים  שלפייה צילהיות 

 בשנה להעברה מתוכנניםה מאלהשמעסיקים את ההורים שונים  התכנים, לעיתים

 הוריםל הציעוכן ל במפגשים אלה נוספים נושאים לשלב אפשר, כזה במקרה. מסוימת

 מותאםהובכתובות רלוונטיות נוספות לקבלת מענה אישי  כניתוהת בצוות להיעזר

הדרך  מומלץ לקיים חשיבה מחודשת ולבחון את ,בהרבה שונים התכנים אם .לצרכיהם

 קודמים לתכנים לחזור ניתן. המוצעת כניתולצמצום הפער בין הצרכים שעלו לבין הת

  .חלופית כניתות לבנות או ולהרחיבם

 זו כרותיה. שנה האות של בסדנה המוצעות היחידות כלל את תכיר שהמנחה עצמו 

 .ההורים ידי על העולים לתכנים והתייחסות מושכל יהולנ תאפשר

 ע ותכיר לעומק את המצגות צהמפגש חשוב שהמנחה תעיין במידע התאורטי המו לפני

פורמט  ורא) תעד את מהלך המפגשים וסוגיות מרכזיות שעלותהמנחה  חומרי העזר.את ו

 .(1.ד נספחמוצע לתיעוד בנספחים כלליים 

  אשר  וועצותיאו בכתובת לה בהדרכה מתאימההמנחה מומלץ ככל שניתן, ללוות את

בקבוצה ועיבודן וכן התמקצעות בנושאים  המתעוררותהעלאת סוגיות  תאפשר לה

 הקשורים בהנחיית קבוצת הורים ובתחום ההכנה לעולם העבודה.

 כדי  'תידמגמה לע'וח המקצועי במסגרת שתתף בהכשרות ובפיתתמנחה המומלץ ש

 .כנית ורכיביהולהכיר היטב את מטרות הת

 הלקראת פתיחת הסדנ היערכות

 מספר פעולות מקדימות: קייםלמוצע  לצורך גיוס ההורים לתהליך הקבוצתי ולהצלחת הסדנה

כנית בפני ההורים והתלמידים ובהן מוצגת התשהצגת סדנאות ההורים בכל ההזדמנויות  .1

 נית(.כו)לאורך שלבי הקבלה והקליטה בת

לפני  ,בקיץ כרות וקליטהיהבמפגש תוצג למשפחה  הה להשתתפות ההורים בסדניפייהצ .2

  .תחילת הלימודים

תוך הצגת מידע תב, ובכבאופנים שונים  ייעשו דנהשיתוף והזמנת ההורים להשתתף בס .3

לבחינת שאלון קצר להורים צירוף , וכן הצגת המנחיםתכנים, תאריכי המפגשים,  מגוון, כגון:

 .(2 .דנספח  ורא)להערכת צרכים בנגישות נושאים נוספים ו

https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/program-future-major/mifgash-ekerut.pdf
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 שפה מדוברת,ללהנגשה פיזית,  , למשלריםרכי נגישות של ההווצל למתן מענהתייחסות ה .4

 .ועוד ,מוגבלויות חושיות וקוגניטיביותלקריאה וכתיבה, של היעדר מיומנויות ל

  .כנית המפגשיםושנאסף מתוך השאלונים ושילובו בת עיבוד מידע .5

 .לפני כל מפגשהורים ל תזכורתשליחת  .6

 המפגשים מסגרת

שעה וחצי לקבוצה  ;משתתפים 10מעל שבה לקבוצה  שעתיים :מסגרת זמן מומלצת למפגשים

מומלץ לקיים את המפגשים אחת לשבוע או זמן התכנסות.  דקות 10+  משתתפים 10עד  של

 תהליך קבוצתי ואישי משמעותי. וליצורלשמור על רצף  כדיאחת לשבועיים 

ל, ישיבה במעג .ירה נינוחהולומדים. חדר אשר מאפשר תקשורת ואוהצעירים בו שהמוסד : מיקום

 .מקום נגיש לסוגי מוגבלויות שונותו כיבוד קללו וקרה נגישות לשתייה חמה

 מפגשה מבנה

 קודם, חיבור ראשוני המפגש המיקוד הקשב במשתתפים, איסוף רשמים ותובנות מ :פתיחה

 לנושא המפגש הנוכחי.

 הרחבת ידע בנושא מסוים :למידה משותפת. 

 שיתוףו דיון. 

 איסוף והכנה למפגש הבא :סיכום. 

 תאורטי. הרקע ול הפניה לנספחים עם כני המפגשיםות בפרקים הבאים יפורטו

המערכים והעזרים הם בגדר הצעה להשגת המטרות. ניתן לבחון העמקה ושימוש לב: -שימו

צרכיה ועל פי שיקול דעת המנחה. חשוב לפעול על לבעזרים אחרים בהתאם למאפייני הקבוצה ו

 פי הנושאים ובהלימה למטרות.
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 רקע תאורטי: 2 פרק
 

 כניתונושאי התהעמקת ידע ב ':חלק א

 מעורבות הורים בהשתלבות בעבודה של מתבגרים .1.א
 

נמצאו שני  (2016 ,לף ואיילשנערכה במכון ברוקדייל עבור 'מגמה לעתיד' ) בסקירת הספרות

 תיכוניים: -וקה או בלימודים עלמנבאים השתלבות בתעסהמשתנים 

 .התנסות מעשית בעבודה בתקופת התיכון 

  .ציפיות ההורים להשתלבות ילדיהם בשוק העבודה 

הגורם המשמעותי ביותר  היאמעורבות הורים )ובני משפחה נוספים( במחקרים שונים נמצא, כי 

בבית הקיימות האפשרויות השונות  . להבטחת מעורבותם, ההורים צריכים להכיר אתלהצלחה

כדי שיוכלו לתמוך בילדיהם בהתמודדות עם קשיים והתנגדויות שסביר הספר ובתחום התעסוקה, 

כבר  הורים הם משאב חיוני להצלחת ילדיהם ולכן חשוב לערב אותם .שיתעוררו במהלך הדרך

(. יצירת Wehman, 2013)לעולם העבודה  מעברבשלבים המוקדמים של ההכנות לקראת ה

עובר, על  וגבלותנוכית עם ההורים מחייבת הבנת התהליך שהורה לילד עם משותפות חי

 מורכבותו והשלכותיו.

 וגבלותהורות לילד עם מ .2.א
 

על כלל  מאודלידת ילד שונה, כמו גם גילוי מאוחר של לקות או קושי התפתחותי, משפיעים 

גבוהה ומורכבת לרמה נדרשים המערך המשפחתי ועל ההורים בפרט. מרגע האבחון ההורים 

של תפקוד וטיפול ומוצאים עצמם פועלים בתנאי עומס אובייקטיבי כתוצאה מריבוי משימות 

, דאגה, עצב, אבל, כעס, אשם הכולל ,זמנית הם מתמודדים עם עומס רגשי עז-ותפקידים. בו

 . וסר אוניםוח אכזבה, פחד

פנימיים דומיננטיים: הקול מתגלע מתח בין שני קולות  מוגבלותבקרב הורים רבים לילדים עם 

כול לעזור רק אני י –אני אשלם ואני אגייס  ;יע ואני אלחםיאני אטפל, אני אס רק אני יכול! :האחד

איך אצליח לבד? הקושי רב ועצום והמשימות מתרבות והופכות למורכבות  :הקול השני לילדי;

 .)ברג, תשע"ה(יותר ויותר 

https://drive.google.com/file/d/1tLurGv8HiafPhDVdZQOmRAYwOWp8o7a1/view
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רחבה ורבת דקויות. הצעת שותפות חינוכית  ין ההוריםב השונות .קהילת ההורים פנים רבות לה

בשלב המעבר ממערכת החינוך להמשך פיתוח חיים עצמאיים וחיי  צעיר עם מוגבלותלהורי 

של ההורה לגבי מידת ואופן התמיכה בצעיר  אפשרית לוקחת בחשבון אמביוולנטיותעבודה, 

, חוסר המעבר בין שלבי חייםמתעצמות בקרב ההורים לאור הדאגות  . בכלל זה,בשלבים אלה

מערכות תמיכה, ואף עייפות ותחושת שחיקה אפשרית בנוגע לקבלת תמיכות  ודאות לגבי

הידע הייחודי את ו אנשי חינוך לומדים לשמוע את קול ההוריםמהמערכת ושיתוף הפעולה עמה. 

 שלב זהבהורים המסעם. שותפות חינוכית עם ו וערכו של לומדים להבין את מורכבותו שצברו

, הכרה במומחיותו של ההורה מחייבת מהצוות המקצועי רמה גבוהה מאוד של רגישות ומקצועיות

 צרכיו והידע הייחודי הדרוש לו בהתאם לשלב המעבר.הבנת נקודת מבטו הייחודית, ביחד עם בו

 מוגבלותתבגרים עם מ  .3.א
 

תומכים בשינויים ה ,עותייםהילד עובר שינויים ביולוגיים וקוגניטיביים משמגיל ההתבגרות ב

נרחבים ביחסים שלו עם עצמו, עם המשפחה ועם בני גילו. הספרות המקצועית נוטה בדרך כלל 

כמשבר, אך למעשה אין זה מחויב כלל. ישנם  גיל ההתבגרותולצייר את אלה להתייחס לאתגרים 

, וישנם הורים שקל להם הרבה יותר להתמודד עם מתבגרים מאשר עם ילדים צעירים יותר

מתבגרים שהופכים להיות שותפים מדהימים במשפחתם בזכות היכולות החדשות שפיתחו 

וסיגלו לעצמם. להיות הורה לילד מתבגר זו הזדמנות למעגל המשפחתי לעבור לשלב ייחודי 

 (. 2017הכרוך בשאלות של עצמאות, נפרדות ואינדיבידואציה )ברנט, 

תקופה מורכבת שבה נחווים לחצים, דאגות ושינויים  אוהגיל ההתבגרות שונים, לדעת חוקרים 

ים, יעלולים להפר את שיווי המשקל ביחסים שבין הורים לילדיהם. למעשה, שינויים פיזיולוגה

פסיכולוגיים, קוגניטיביים וחברתיים שעוברים על המתבגר משפיעים עליו ועל אופי , הורמונליים

הורים למתבגרים עם לקות התפתחותית גם (. Silk & Steinberg, 2002) היחסים שלו עם הוריו

מתמודדים עם קונפליקטים אלה ולעיתים מתלווים אליהם עומס תפקידים, התנהגויות מאתגרות 

 .(Rowbotham et al., 2011)של הילד המתבגר ודאגות רבות לעתידו 

ההורים  ,דהשינוי במערכות היחסים בין הורים לילדיהם בגיל ההתבגרות גדול ומורכב. מצד אח

ואגים לשלומם הגופני והנפשי כר בחיי ילדיהם בתקופה מבלבלת זו. הם הדהם הגורם היציב והמו

של ילדיהם, עוזרים להם להתמודד עם המערבולת הרגשית האופיינית לגיל ועם דרישות 

ך החיוב והן על משמשים מודל חשוב לחיים בוגרים, הן על דרהם ווהולכות המציאות הגדלות 

ניסיון וערכים שונים משל ילדיהם. הדאגה  ימנגד, ההורים הם בני דור קודם, בעללילה. דרך הש

וההתערבות שלהם, שבילדות התקבלו בחיוב, עלולות להעיק על המתבגרים המנסים בשלב זה 
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בחייהם להגדיר את זהותם העצמאית והעכשווית ולפיכך לעשות יותר ויותר דברים בדרכם. כל 

שהוריהם  ,התעניינות והשאלות, נתפסים אצל בני נוער רבים כהוכחה לכך, הגבלותהוההחוקים 

אינם מבינים אותם או אינם מכבדים אותם או שהם עדיין רואים בהם ילדים קטנים וחסרי אונים, 

שאינם מסוגלים לקבל החלטות עצמאיות או להתמודד עם החיים בכוחות עצמם. רבים מהמתחים 

ובעים מהיחסים המורכבים הללו שבין הורים לילדיהם )כצנלסון המאפיינים את גיל ההתבגרות נ

 (. 2017ורביב, 

 רקע ומושגים מרכזיים :קריירה ובחירת מקצוע .4.א
 

בעקבות פיתוח כלי  וזאת בעיקר נושא בחירת מקצועחוקרים עוסקים  20-מאז תחילת המאה ה

-ושגים "בחירת מקצוע" ומיון למקצועות שונים. המושג "התפתחות ותכנון קריירה" נוצר מהמ

מנסה להתאים בין כישוריו, נטיותיו ואישיותו הפרט הוגדרו כתהליך שבו ש "התפתחות מקצועית",

גורמים מצביים בגורמי משפחה ובשל המקצוע, תוך התחשבות בערכים,  ייחודיותלדרישות ה

 .(1992אחרים )פלדמן, 

של גורמים פסיכולוגיים, חברתיים, ( היא תוצר מורכב 1995פי פלום ) "התפתחות קריירה" על

יש לדון בנושא זה בהקשר הסביבתי וההיסטורי.  משום כך,. מקרייםפיזיים, כלכליים ו ,חינוכיים

( הגדירו "קריירה" כמסלול חייו של הפרט, הכולל את Herr & Cramer, 1992הר וקרמר )

יות הרלוונטיות , ההתנסויות והבחירות החינוכיות והמקצועשלו הפעילויות והעיסוקים

להתפתחותו של האדם כעובד. בהתפתחות הקריירה מודגשת האינטגרציה בין תפקיד העובד 

( מוסיפים את הממד 1986בין יתר תפקידי החיים לאורך כל החיים. פלום ואופנהיימר )ל

פעמית של מקצוע, -ההתפתחותי והכוללני של המושג "קריירה". אם בעבר דובר על בחירה חד

 מדובר על תהליך שנמשך ומתפתח לאורך חייו של האדם.כיום הרי 

(, חוקר ומטפל Super, 1953גישה התפתחותית נוספת ומקיפה יותר היא גישתו של סופר )

 Life Spanמרווח החיים" ) – פיתח את תאוריית "משך החייםשמוביל בתחום הייעוץ לקריירה, 

Life Space Theoryסופר דיבר על סדרה של שלבי התפ .)( תחות לכל אורך החייםLife Span:) 

 תורשה וסביבה מעצבים התנהגות כללית. :(14-0שלב הגדילה ) •

 התנסות בלתי מחייבת בפעילויות שונות. :(24-15שלב החקירה ) •

 התנסות מחייבת בתחום מסוים וקידום בו. :(44-25שלב הביסוס ) •

 .שמירה על הקיים וחיזוק ההישגים שנרכשו :(64-45שלב ההחזקה ) •
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 ירידה ברמת הפעילות. :ואילך( 65שלב הדעיכה ) •

הפרט השלבים המשמעותיים לבחירה מקצועית הם שלב החקירה והביסוס, אשר במהלכם 

העדפה תעסוקתית, בחירת כיוון מסוים וראשית מחויבות לביצוע, יישום של מבצע גיבוש 

 יצוע קידום.ההעדפה על ידי לימודים וכניסה למקצוע, התייצבות במקצוע, תכנון וב

סופר ניסה להסביר כיצד גורמים שונים, כגון יכולת, עניין, ערכים, חשיבות המיוחסת לעבודה 

 מכאן .וכדומה מתארגנים לתוך מערכת העצמי של הפרט ומשפיעים על התנהגותו המקצועית

אקונומיות. למעשה, -שונות בהתפתחות הקריירה בין תרבויות, מינים ושכבות סוציו קיימתש

אם  .עוסק מלבד עבודתוהפרט בהם שתפקידים רחב של ת "משך החיים" מציגה מגוון יריתאו

זמנית -ברצוננו להבין את התנהגות הפרט במסגרת מסוימת עלינו להתייחס לכל התפקידים בו

את  ו(. על פי החשיבות שהפרט מייחס לתפקידיו השונים נוכל לגלות מה נותן ל1999)צינמון, 

 בות זו מורכבת משלושה גורמים:המשמעות בחייו. חשי

 )מידת ההתחברות הרגשית לתפקיד. :מחויבות )גורם רגשי 

 )מידת הזמן והאנרגיה המושקעים בתפקיד. :השתתפות )גורם התנהגותי 

 )ועל התחום בכלל.מידת הידע על התפקיד, על דרישותיו  :ידע )גורם קוגניטיבי 

 מסוגלות עצמית .5.א
 

ומהווה מרכיב  Bandura, 1977)פותח בעיקר על ידי בנדורה ), ש"המסוגלות העצמית"מושג 

ת הלמידה שלו, שם דגש על התנעת ההתנהגות ומסביר היטב את המוטיבציה ימרכזי בתאורי

 לביצוע התנהגות, במקרה זה, בחירה מקצועית.

רואה את תהליכי הלמידה  ,וגובשה על ידי בנדורה חברתית, אשר פותחה-התאוריה הקוגניטיבית

וקים המגבשים אישיות, תוך הדגשת הממד החברתי. ההתנהגות האנושית מעוצבת על ידי כח

ים. כלומר, התנהגות נוצרת מאינטראקציה בין יחיצונלפעולת גומלין הדדית בין כוחות פנימיים 

האדם לסביבה. הסביבה משמשת מקור ידע ומהווה תשתית למערכת הציפיות של האדם, כך 

מובילות  ,רכת הקוגניטיבית. הציפיות, כחלק מהמערכת הקוגניטיביתשהסביבה משפיעה על המע

את האדם להתנהג באופן שיביא אותו לקבלת חיזוקים מהסביבה ובכך למעשה קובעות את 

ההתנהגות. מסוגלות עצמית מהווה מרכיב מרכזי בתאוריית הלמידה של בנדורה ומתייחסת 

לחת התנהגות נתונה או מערך התנהגויות לאמונתו של היחיד באשר ליכולתו לבצע בצורה מוצ

תנהגות נותנת משוב חיובי, הה-סביבהה-האינטראקציה בין האדםכאשר שיובילו לתוצאה רצויה. 
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מתפתחת תחושת מסוגלות עצמית. המסוגלות העצמית מהווה מערכת אמונות אקטיבית, 

 בצורה יעילה.המקיימת אינטראקציה עם הסביבה ומסייעת לפרט לממש את משאביו הפנימיים 

 מקורות מידע התורמים לפיתוח תחושת מסוגלות עצמית:  הבנדורה זיהה ארבע

מידת ההצלחה של האדם במשימה, : (Performance Accomplishment) יצועבהישגי א. 

בביצוע ההתנהגות או במיומנות הנדרשת. חוויות של הצלחה מעלות את תחושת המסוגלות 

אותה. עם זאת, התגברות על כישלון עשויה  פחיתיםם ונשנים מהעצמית ואילו כישלונות חוזרי

 למידע זה עושה הפרטעם מכשולים נוספים. העיבוד ש ותיכולת התמודדללהוביל לנחישות ו

מייחס את ההצלחה לעצמו, תחושת  הפרט. אם שלו משפיע רבות על תחושת המסוגלות העצמית

ת חיצוניות, כגון מזל או צירוף מקרים, אם הוא מייחס את ההישגים לנסיבווהמסוגלות תגבר 

גורם זה של הישגים בביצוע נחשב לגורם בעל ההשפעה הרבה  .תשתנה לא המסוגלות תחושת

  ביותר על עיצוב תחושת המסוגלות העצמית.

למידה מצפייה ומחיקוי. צפייה של אנשים  :(Vicarious Experience) התנסות עקיפהב. 

 יע להם בעיצוב ציפיותיהם מעצמם.לסי עשויהביכולות של אחרים 

מובל באמצעות סוגסטיה הפרט בו שניסיון שכנוע  :(Verbal Persuasion) שכנוע מילוליג. 

שכנוע מסוג זה יהיה  להאמין שהוא מסוגל להתמודד עם מצבים שבעבר חווה אותם כמאיימים.

 .בני זוגו כמו הורים ,יעיל יותר כשיגיע מדמויות משמעותיות

סימני חרדה  עייפות, כגון ,תחושות פיזיות לא נעימות :(Physiological States) סיולוגימצב פיד. 

 בניגוד לכך, ליצור אצל האדם תחושת מסוגלות עצמית נמוכה. עלולות בזמן הביצוע,דומה, וכ

, בדומה לכך. להגביר את תחושת המסוגלות העצמית עשויותפיזיות נעימות ונינוחות  תחושות

  לוגיות נוחות מובילות לתחושת ביטחון ביכולת לנהל את הסיטואציה.תחושות פיזיו

 בנדורה באמצעות ארבעת מקורות המידע ניתן להתערב ולשנות את תחושת המסוגלות העצמית.

מתגבשת אצלו תפיסה  –שככל שהפרט מבצע בהצלחה מגוון רחב יותר של התנהגויות  ,מצא

  שונים. ונים ומהווה גורם מנבא לפעילויות מסוגיםהמוכללת על מצבים ש כללית לגבי יכולותיו,

 הדימוי העצמיכי  ,(Super, 1953סופר )ען וט בתאוריה ההתפתחותית שלו בנוגע לתכנון קריירה

תוך תהליכי הסתגלות והתאמה  עד סוף החיים,והמקצועי הולך ומתגבש בשלבים החל מהילדות 

תקופת גיל ההתבגרות היא תקופת החקירה  ,לדעתו עם זאת, בין המציאות.להעצמי  בין הדימוי

כך תתאפשר  מקצועיות וחווייתיות מגוונות יותר, וככל שתהיינה למתבגרים התנסויות לימודיות,

מתחיל לחשוב על המתבגר , אם מתבצעת חקירה של ה"עצמי" צמיחה של דימוי עצמי חיובי.
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 רגל את מושג העצמי,מאפשרות לו לתהעצמו במונחים של עולם העבודה ומתנסה בחוויות 

 .ולהרחיב את נקודת מבטו נולעד ,ולשנות

חשיפה  נטיות מקצועיות הן דפוסים של משיכה או דחייה ביחס לפעילויות הקשורות לקריירה.

מלווה בהפנמת חיזוקים הקשורים  ישירה או עקיפה למקצועות שונים במהלך ההתבגרות

ם תחושת מסוגלות בביצוע מטלות מפתחיבקרב המתבגרים חיזוקים אלו  למקצועות אלו.

תחושת המסוגלות והציפיות מעצבות את  למעשה, מסוימות ובונים ציפיות לגבי תוצאות הביצוע.

תלמידים החשים ביטחון . חווה הצלחהבהן הנטיות אשר מובילות את המתבגר לתרגל משימות ש

 יהם האקדמיותהמונעת מהם לממש את איכויות ,נמוך ביכולותיהם מפתחים תחושת פסימיות

ניגשים למטלות  ,המלווה בציפיות חיוביות ,תלמידים בעלי חשיבה חיובית לעומתם, .והמקצועיות

ה מוגדרת ירמסוגלות עצמית בהקשר של קרי לפיכך,. באופטימיות ומתמודדים גם מול קשיים

 Solberg) לאקספלורציה ולבחירת קריירה כביטחון נתפס של הפרט בביצוע מטלות הקשורות

et al., 1994 באפשרויותתאופיין ברצונותיו של היחיד לבחור (. בהקשר זה, התנהגות מתקרבת 

. חקירת קריירה וקבלת החלטות התנהגותיות החיוניות לבחירה נכונה של השכלה או מקצוע,

קליטת מסרים ב רצון לבחור מקצוע או השכלה,-התנהגות נמנעת תאופיין באי לעומת זאת,

נכון לדבר לא  למעשה,. קבלת החלטות שגויהוב וסר התמדה מול קשייםחב סביבה,המעכבים מ

 ייחודייםאלא על מסוגלות בתחומי התנהגות  ,על מסוגלות עצמית ביחס לקריירה באופן כללי

מסוגלות  העצמית שנחקרו בכיוון הקריירה נמצאים:. בין תחומי המסוגלות בתחום הקריירה

 ,עצמית ביחס לממדים בסיסיים בהתנהגות קריירה ומסוגלות טכנית, מתמטית ,עצמית מדעית

 קריירה.הקשורות ב כגון בקבלת החלטות

 היכרות עם זכויות ומיצוי זכויות .6.א
 

כי בתחום התעסוקה והזכויות של אנשים עם מוגבלות בקהילה חלים שינויים  ,הנחת היסוד היא

נפתחות ומשתנות תדיר בשטח. ה ,כניות מגוונותותכופים, הן ברמת מדיניות וחקיקה והן ברמת ת

אודות האפשרויות הקיימות )משרדי על מידע  יהםאחת ממטרות הסדנה להורים היא לחשוף בפנ

איתור לכניות בולטות וזכויות חוקיות( וכן לעודד את ההורים וממשלה, מושגים בסיסיים, ת

פרואקטיביות, ת מההורים יוזמה וואיסוף מידע עדכני באופן עצמאי ושוטף. לצורך כך נדרשלו

 ותבסדנאות השונות ונדרש נוספות הנדונות יותותחושת מסוגלות עצמית, רישות חברתי ומיומנ

 גם בעולם העבודה. 

המפגש עם הורים נוספים, עם המנחה ועם אורחים שיוזמנו למפגשים יכול לספק להורים תשתית 

ה יכול להציג מידע קיימות בקהילה הקרובה. המנחהאפשרויות ההיכרות עם ללאיסוף מידע ו
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רכי ההורים כפי שיעלו בסדנאות, וכן יכול ובהתאם לצ ,ולהפנותם לגורמים מתאימים בקהילה

אימותו לבירור מידע מקיף וללהציע להורים להשתמש בכלים העומדים לרשותם לחיפוש ברשת, 

 עם גורמים מקצועיים מתאימים.

 קישורים ואתרים בנושא מיצוי זכויות

 חד האגף לחינוך מיו-http://edu.gov.il/minhalpedagogy/Special/Pages/home

page.aspx 

 פורטל הורים https://parents.education.gov.il  

 תת קשר עמוhttps://www.kesher.org.il 

  כל זכותhttps://www.kolzchut.org.il  

  אביליקו http://www.abiliko.co.il 

  נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלותhttps://www.justice.gov.il 

  שוברים להכשרה מקצועיתshovarim.co.il-ps://www.economyhtt  

  תעסוקה –משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

https://employment.molsa.gov.il/Pages/default.aspx  

  סל שיקום  –משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/Subjects/mental_health/rehabilitation/Pages/default.as

px  

 כניות תעסוקהות –תב"ת -ג'וינט ישראל t.jdc.org.il/programshttp://employmen  

  המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בעולם העבודה

https://employment.molsa.gov.il/About/Units/Pages/DisabledEmploymentIntegrat

ion.aspx  

 תעסוקה לאנשים עם מוגבלות  -שות ישראל נגיhttps://www.aisrael.org  

 

 

 

 

http://edu.gov.il/minhalpedagogy/Special/Pages/home-page.aspx
http://edu.gov.il/minhalpedagogy/Special/Pages/home-page.aspx
http://edu.gov.il/minhalpedagogy/Special/Pages/home-page.aspx
https://parents.education.gov.il/prhnet/parents
https://www.kesher.org.il/
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99
http://www.abiliko.co.il/
http://www.abiliko.co.il/
https://www.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/Pages/default.aspx
https://www.economy-shovarim.co.il/
https://employment.molsa.gov.il/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/mental_health/rehabilitation/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/mental_health/rehabilitation/Pages/default.aspx
http://employment.jdc.org.il/programs
https://employment.molsa.gov.il/About/Units/Pages/DisabledEmploymentIntegration.aspx
https://employment.molsa.gov.il/About/Units/Pages/DisabledEmploymentIntegration.aspx
https://www.aisrael.org/?CategoryID=2202
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 ההתהליך בסדנ/מתודולוגיה בנושא ידעה העמקת ':ב חלק

 אנדרגוגיה – מבוגרים להשכלת יסוד הנחות .1.ב
 

 אנדרגוגיהכרות עם יה ראשית,ה בקרב מבוגרים. למיד תייחס לתאוריותהממידע  בסעיף זה נציג

 .ורכיביה לקראת המפגשים עם ההורים כלומדים בוגרים

-אנדרגוגיה היא "האמנות והמדע של העזרה למבוגרים ללמוד". היא פותחה באירופה ובצפון

מנות והמדע של ו"הא לפתור את הבעיות שבפדגוגיה, שהיאאמריקה כתאוריה מובחנת כדי 

השכלה של מבוגרים מעל גיל להאנדרגוגיה מיועדת לחינוך ו. )1977)נואלס,  דים"ההוראה ליל

ותפיסות היסוד שלה עשויות להתאים גם לסדנאות הורים. להלן פירוט של מספר קווים  30

יכולת ללמוד מלווה את האדם בכל , המבוססים על התפיסה שהוראה בהההמנחים את דרכי ה

 תפתח מלווה את המבוגר ואת הזקן.הרצון ללמוד ולהוכי מהלך חייו 

הלמידה היא תהליך פנימי הנמצא בשליטתו של הלומד וכרוכים בו גורמים אינטלקטואליים,  .א

יון הלומד; הניסיון מוגדר רגשיים ופיסיולוגיים. הדחף המרכזי של תהליך הלמידה הוא ניס

 גומלין בין הלומד לסביבתו. פעילותכ

אינו רואה את עצמו כלומד  הבוגר ,ויה באחר. מכאןישות עצמאית שאינה תל ואה המבוגר .ב

 אלא כמי שפעיל מתוך הְכוונה עצמית או כיוצר. ,התלוי במורה

חלל נוח ומואר, ריהוט מותאם לגובה  :מתאימים לאדם מבוגרהתנאים פיזיים ללמידה  .ג

 געה אל המבנה.הדרכי הבמבנה ובולממדים של אדם מבוגר, נגישות 

סיכולוגי הכולל קבלה, כבוד, תמיכה והרגשה של הדדיות בין אקלים פהלמידה מתרחשת ב .ד

 . מורים לתלמידים כחוקרים משותפים

 .יהםלומדים והשקפותהשונות בין התוך כיבוד  ,מתן חופש ביטוי מלא לכלל הלומדים .ה

שיתוף של הלומדים בתכנון הלמידה וביישומה על בסיס תכנון משותף של המורים והלומדים:  .ו

או  הם מרגיש מחויבות להחלטה או לפעילות אם היה שותף לקבלתכל אדכי  ,הבנהה

  .נהלתכנו

אחריותם המשותפת של המורה והלומד. תפקיד המורה הוא תפקידו בההוראה והלמידה הן  .ז

של טכנאי הממונה על הנוהל, של איש המשאבים והמקורות ושל שותף למחקר. המורה הוא 

 זרז יותר ממאמן, מדריך יותר מקוסם. 

 אפשר לאלצו ללמוד.-לעזור לאדם אחר ללמוד אך איכי ניתן  ,אמונהדה מתבססת על ההלמי .ח

 שאינם הכרחיים לתהליך הלמידה. ,הפחתה משמעותית של אילוצים משמעתייםמומלצת 

 שימוש בדרכי הוראה המשלבות את ניסיון חייו של המבוגר ואת הבחירות שעשה בחייו. .ט
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הניסיון הנובע מן ההנחה ש"ככל שהלומד פעיל השתתפות המסתמכות על  טכניקותב שימוש .י

 יותר בתהליך, כך כנראה הוא לומד יותר".

מבוגרים מתייחסים ללימודיהם בפרספקטיבה מידית: הם רוצים ליישם לאלתר את אשר הם  .יא

 לומדים ורואים בלימודיהם אמצעי לשפר את יכולתם להתמודד עם בעיות החיים. 

 הורים אימוןל מודל .2.ב
 

 OPC (Occupational מון הוריםיאשל הורים מבוססת על מודל השל סדנאות תפיסה ה

Performance Coaching ;Graham & Rodger, 2010) של ד"ר ליאת גפני לכטר.  בעיבודה

תפקוד, עקרונות הממוקד במשפחה, עידוד ההמודל מבוסס על עולמות הידע של גישת הטיפול 

 עיות. המודל כולל שלושה מרחבים:ב והתערבות לפתרון (קואוצ'ינג) האימון

מון להשתתף בחקר התנהגויות של ילדיהם, לשתף ילאפשר להורים מוכנות וא :תמיכה רגשיתא. 

באמצעות הקשבה, תמיכה, הנחיה,  ,בחוויות ולהיות שותפים פעילים בלמידה ובטיפול. זאת

 ירועים.אלעזרה להורים לתת הסברים חלופיים להתנהגויות ו –עידוד, מסגור מחדש 

מאפשרת להורים להציג את הידע שיש בידיהם על ילדיהם,  :כיוונית-החלפת מידע דוב. 

 כיוונית-, החלפת מידע דושלהם לפתרון בעיות. כמו כןושימוש במשאבים כישוריהם כהורים 

ילדם.  מופנות אלמאפשרת שיתוף של ההורים בניתוח תפקודי מדויק של מטלות ודרישות, ה

, הבנה של התפתחות תקינה, ומגבלותיתוח תפקודי, הבנה של מצבי בריאות באמצעות נ ,זאת

 כרות עם זכויות ומשאבים בקהילה. ירכישת אסטרטגיות לפתרון בעיות, ה

 הגדרת :הכוללים שלבים ממספר מורכב, עצמומובנה וחוזר על  מוןיהא תהליך :מובנה תהליךג. 

פעולה, ביצוע  כניתות הגדרת, המטרות להשגת אפשרויות בדיקת, הורים עם משותפת מטרות

 הנלמד של והכללה העברה ,כניתוהת יישום בעקבות ושינויים תפקודים הערכת, כניתוהת

 לסביבות שונות.  כניתובת

של ההורים את הנלמד בסדנה לסביבות חיים במידת ההעברה הצלחת תהליך האימון נמדדת 

 בעתיד. התקווה לשינוי והצלחה העלאתשונות ולחיי המשפחה ו
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 לקריאה נוספת ותהצע

  יסודות בלמידה של מבוגרים והנחייתם. נדלה מתוך: –אנדרגוגיה 

https://cms.education.gov.il/anderdogya.pdf  

 ין צוותי החינוך נפגשים מסע רפלקטיבי להבניית "שותפות חינוכית" ב .ברג, א' )תשע"ה(

. נדלה םמדריך שפ"י לפסיכולוגים חינוכיים, ליועצות חינוכיות ולמדריכי - לבין ההורים

מתוך: 

pdf://meyda.education.gov.il/files/shefi/horim/nifgashim_new_2018.http 

  מה שצריך -מה עובר לך בראש  :הורים-יחסי מתבגרים(. 2017)כצנלסון, ע׳ ורביב, ע׳ 

 . . הוצאת מטרההתבגרות לדעת על פסיכולוגיה בגיל

  מגמות להכשרה מקצועית עבור תלמידי חינוך מיוחד במדינות(. 2016לף, י', ואייל, י' )

 כון ברוקדייל.מ ',מגמה לעתיד'כנית וסקירת ספרות עבור הת .אחרות

  מתיקון הפרט לתיקון – שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות בתעסוקה(. 2012) , ש'מור

 . נדלה מתוך: החברה

097.pdf-1-35-mishpat-http://law.haifa.ac.il/images/Publications/iyunei 

  :, נדלה מתוךמתבגרים עם תקשורתמיר, טמכון 

-communicate-to-https://www.tipulpsychology.co.il/therapy/children/how

adolescents.html-with  

  https://alizazvia.com, נדלה מתוך:מתבגרים עם לתקשורת כללים עשרהע'. צבי, 

 097.pdf-1-35-mishpat-l/images/Publications/iyuneihttp://law.haifa.ac.i 

Graham, F., & Rodger, S. (2010). Occupational performance coaching enabling  

parents’ and children’s’ occupational performance. In S. Rodg (Ed), 

Occupational centered practice with children. Willey Blackell.        

https://cms.education.gov.il/anderdogya.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/horim/nifgashim_new_2018.pdf
http://law.haifa.ac.il/images/Publications/iyunei-mishpat-35-1-097.pdf
http://law.haifa.ac.il/images/Publications/iyunei-mishpat-35-1-097.pdf
http://law.haifa.ac.il/images/Publications/iyunei-mishpat-35-1-097.pdf
http://law.haifa.ac.il/images/Publications/iyunei-mishpat-35-1-097.pdf
http://law.haifa.ac.il/images/Publications/iyunei-mishpat-35-1-097.pdf
https://www.tipulpsychology.co.il/therapy/children/how-to-communicate-with-adolescents.html
https://alizazvia.com/%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%AA-%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99-%D7%94%D7%96%D7%94%D7%91-%D7%9C%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%A2%D7%9D-%D7%9E%D7%AA%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9D
http://law.haifa.ac.il/images/Publications/iyunei-mishpat-35-1-097.pdf
http://law.haifa.ac.il/images/Publications/iyunei-mishpat-35-1-097.pdf
http://law.haifa.ac.il/images/Publications/iyunei-mishpat-35-1-097.pdf
http://law.haifa.ac.il/images/Publications/iyunei-mishpat-35-1-097.pdf
http://law.haifa.ac.il/images/Publications/iyunei-mishpat-35-1-097.pdf
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 סדנת הוריםל מערכי הדרכה – 'גשנה  :5 פרק
 

כחלק  גם בשנה השלישיתליווי את הימשיך  עד כהמומלץ שהצוות שהוביל את ההנחיה 

 מתהליך מתמשך.

 

  

 

 השלישיתשנה למפגשים המערך 

 שירותים בקהילה. –זכויות של צעירים עם מוגבלות .1

 רשת חברתית ייעודית כגורם מסייע לתעסוקה..2

 .חשיבות ואפשרויות –למידה ופיתוח קריירה לאורך החיים .3

 .תפיסות בנושא מוגבלות.4

 .מעגל הדאגה ומעגל ההשפעה.5

 .סיכום ופרידה.6
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 שירותים בקהילה :מוגבלות עם צעירים של זכויות. 1.ג

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מהלך המפגש:

 

 

 

 מהלך המפגש

 .(דקות 40)פתיחה  .1

שמעסיק  נושא ה אושאללכתוב על צד א'  תבקשמו( .1. 1.גנספח  ורא) ייהכרטיסקבל מכל הורה 

 .ייהשל הכרטיס על צד ב'תן להיעזר בנושאים המפורטים ני. בשנה זו ולעסוק באותו וירצה 

 .שלו ייהציג את עצמו ואת השאלה/נושא שכתב בכרטיסמכל הורה 

מהות המפגשים, מטרתם, נושאי הסדנה בשנה זו,  :אודות המפגשיםעל מידע  מעבירההמנחה 

 .(ומסגרת הסדנההקדמה  ורא) מועדים והיבטים ארגוניים

  נספחים לשימוש ביחידה זו

 

 יש לי שאלה/נושא לדיון ותכרטיסי .1.1נספח ג

 

 של צעירים עם מוגבלות.מצגת בנושא זכויות 

 לוח זמנים למפגש

 25 –פתיחה ותיאום צפיות לקראת הסדנה  .1

 דקות.

דקות.  60 –זכויות של צעירים עם מוגבלות  .2

 משפחתה של מור. – 1דיון 

פורטל  –היכרות עם אתר "כל זכות" 

 לצעירים עם מוגבלות.

 משפחתו של אמג'ד.– 2דיון 

 דקות. 5 –סיכום 

 

 

  

 

 

 המפגש  מטרות

כרות ישנה ג', הלכני הסדנה וות מבנה: ידע .1

המשפחה ולצעיר  לבניעם גורמי תמיכה 

 .בקהילה

ני בנוגע נגישות למידע עדכ: מיומנויות .2

 לזכויות של צעירים עם מוגבלות. 

 

 תחומר רקע/ המלצות לקריאה נוספ

  :'בלותפורטל צעירים עם מוגאתר 'כל זכות. 

  מרכזי ייעוץ למשפחות בתחום בריאות הנפש– 

סל שיקום, משרד הבריאות: 

https://www.health.gov.il/Subjects/mental

b_sub/families/health/rehabilitation/reha_

Pages/default.aspx 

  רקע תאורטי למנחה: היכרות עם זכויות ומיצוי

 זכויות

https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/program-future-major/parents-exercising-employment-rights1.pptx
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%A2%D7%9D_%D7%9E%D7%95%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA
https://www.health.gov.il/Subjects/mental_health/rehabilitation/rehab_sub/families/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/mental_health/rehabilitation/rehab_sub/families/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/mental_health/rehabilitation/rehab_sub/families/Pages/default.aspx
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מזמינה ושנה א' של ראשון ההחוזה הקבוצתי שנבנה במפגש  אודותעל שיח מנחה מקיימת ה

אם קבוצה. הההורים להוסיף, לדייק ולהדגיש סעיפים שהם תופסים כחשובים עבור הצלחת  את

שנה א' ולבנות חוזה  1במפגש  4הרכב הקבוצה השתנה באופן משמעותי ניתן לחזור על סעיף 

 צתי חדש.קבו

 .(קותד 60: )'כל זכות'כרות עם הפורטל באתר יה :זכויות של צעירים עם מוגבלות .2

 .'כל זכות'רגון ולא 'מגמה לעתיד'המשותפת ל המצגתאת  מציגההמנחה 

  תוך מומלץ לקיים דיון על הדילמות העולות מהסיפור –בכל אחד מסיפורי המקרה ,

 בשאלות של איתור מידע ביחס לזכויות של הצעירים: התמקדות

 זכויות לסיוע בדיור עצמאי של הבת.  – דותן חתשל משפ בסיפור

  .כתזכויות לסיוע בתעסוקה ותעסוקה נתמ – בסיפור משפחתו של אמג'ד

 .על פי הצורך מומלץ להביא דוגמאות להתלבטויות הנוגעות לזכויות בתחומים נוספים 

 ככלי לשיתוף ההורים בידע שיש  מיועדות לשמשברירה המופיעות במצגת -שאלות הרב

 להם ובידע שהיו רוצים לקבל. 

  יש לבקש מהמשתתפים למצוא בעצמם את התשובות לשאלת  'כל זכות'אחרי הצגת אתר

  .(16ות לתמיכה בדיור עצמאי בעזרת חיפוש באתר )שקף הזכוי

 

 .דקות( 20) )פורמט חוזר בכל מפגש( סיכום .3

 :שתף באחד הנושאיםהורה ל כל מזמינההמנחה 

  ?מה התבהר לי 

  ?מה איישם/אבצע 

  ליישם?  עוד אני צריך כדימה 

 /מצפה במפגש הבא אנימה למה ארצה/מה מעניין אותי? 

עסק  המפגשבהם שעל הנושאים  חוזרתצורך ל התאםהדברים ובאת עיקרי  מסכמתהמנחה 

 את נושא המפגש הבא וחשיבותו. מציגה מכן לאחרו

 את סיכום המפגש. מתעדתהמנחה 

 

 

https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/program-future-major/parents-exercising-employment-rights1.pptx
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/program-future-major/parents-exercising-employment-rights1.pptx
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 לדיון נושאיש לי שאלה/ יות. כרטיס1. 1.ג ספחנ

 שאלה שירצה לברר במהלך הסדנה. ––ההורה כותב נושא לדיון  .ריק ייהשל הכרטיס צד א'

-דוטיסיות ראת הכמומלץ להדפיס  .ייהשל הכרטיס על צד ב'יעזר בנושאים המפורטים ניתן לה

  .ןאו להצמיד (עם צד ב')צדדי 
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 עבודה

 מגמה מקצועית

 החיים בבית

 מעבר לדיור מחוץ לבית

 ייםאיש-ןיחסים בי

 קשר הורה בן/בת

 אחר...

 עבודה

 מגמה מקצועית

 החיים בבית

 מעבר לדיור מחוץ לבית

 אישיים-ןיחסים בי

 קשר הורה בן/בת

 אחר... 

 עבודה

 מגמה מקצועית

 החיים בבית

 מעבר לדיור מחוץ לבית

 אישיים-ןיחסים בי

 קשר הורה בן/בת

 אחר... 

 עבודה

 מגמה מקצועית

 החיים בבית

 מעבר לדיור מחוץ לבית

 אישיים-ןיחסים בי

 קשר הורה בן/בת

 חר... א

 עבודה

 מקצועיתמגמה 

 החיים בבית

 מעבר לדיור מחוץ לבית

 אישיים-ןיחסים בי

 קשר הורה בן/בת

 אחר... 

 עבודה

 מגמה מקצועית

 החיים בבית

 מעבר לדיור מחוץ לבית

 אישיים-ןיחסים בי

 קשר הורה בן/בת

 אחר...
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 . רשת חברתית ייעודית כגורם מסייע לתעסוקה 2.ג

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מהלך המפגש:

 

 

 

 

 מהלך המפגש

 .(דקות 30)פתיחה  .1

את נושא המפגש  ולאחר מכן מציגההמפגש הקודם  מרעננת את זיכרון ההורים בסיכומיהמנחה 

 ומטרתו. הנוכחי

 (. .1. 2.גנספח  וראדף תרגיל מכנה משותף ) קבלמ כל הורה: "מכנים משותפים"תרגיל פתיחה 

 בנספח( מופיעים הים )נושאהלמלא את הדף על עצמם בהתייחס למגוון  מתבקשים ההורים

 בלי להתלבט הרבה, לרשום "מה שעולה להם בראש".  באופן אינטואיטיבי

  נספחים לשימוש ביחידה זו

 לשכפל ) דף תרגיל מכנה משותף .1. 2.גספח נ

 כמספר המשתתפים(.

  רשת חברתית כגורם מצגת  .2. 2ג.נספח

 .מסייע לתעסוקה

  לשכפל ) דף רשת חברתית .3. 2.גנספח

 .(כמספר המשתתפים

 

 

 

 

 לוח זמנים למפגש

 דקות. 30 –פתיחה  .1
ורשתות תמיכה  מצגת בנושא רישות .2

 דקות. 35 – חברתיות

 ות.דק 35 –תרגיל עיבוד  .3

 דקות. 20 –סיכום  .4

 

  

 

 

 המפגש מטרות

, (networkingרישות )חשיבותו של : ידע .1

 .חסמים ואפשרויות ליצירתוכלים, 

שימוש ברשת חברתית לקידום : מיומנויות .2

מטרות תעסוקתיות, יצירת קשר עם מעגלים 

חברתיים קרובים ורחוקים, תמיכה בבני/בתי 

 ברישות חברתי.

 פתיחות ונדיבות. :ערכים .3

 

 תחומר רקע/ המלצות לקריאה נוספ

  שישה עקרונות ליצירת  – יאיר שיינפלדסרטון

 נטוורקינג

 :חלק א

https://www.youtube.com/watch?v=CSZ7G

VZ7FAA 

 :חלק ב

https://www.youtube.com/watch?v=L67W

FYeCljM&t=46s 

  תדריך לשימוש ברשתות  :מעשה רשתחוברת

חביאר סימונוביץ, /  חברתיות למציאת תעסוקה

 2012, בודה קהילתיתהשירות לע, אסתי דורון

 

https://pop.education.gov.il/umbraco/http:/meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/program-future-major/reset-hevratit.pptx%22
https://pop.education.gov.il/umbraco/http:/meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/program-future-major/reset-hevratit.pptx%22
https://www.youtube.com/watch?v=CSZ7GVZ7FAA
https://www.youtube.com/watch?v=CSZ7GVZ7FAA
https://www.youtube.com/watch?v=L67WFYeCljM&t=46s
https://www.youtube.com/watch?v=L67WFYeCljM&t=46s
https://drive.google.com/file/d/1hXjyX2fgRDcQ-mlftegCDZlIZM2pcsEf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hXjyX2fgRDcQ-mlftegCDZlIZM2pcsEf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hXjyX2fgRDcQ-mlftegCDZlIZM2pcsEf/view?usp=sharing
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  שלהם בדפי ההורים אלה להסתובב בחדר ולחפש תשובות זהות ל מתבקשיםההורים

 ה.זה לזה על הדף ליד התשובה הזה האחרים. בכל מקום שמוצאים תשובה זהה חותמים

 . ות ביותרהרב חתימותה אתמי שאסף הוא מנצח ה

מה  ביצוע התרגיל? םכמה דרש מ ?בתרגיל המנחה מנהלת שיחה עם ההורים: איך הרגשתם

ה ואת תיצירת שיתופי פעולה שזיה ,דרכי תקשורת משקפתהמנחה ומה. וכד ?םבעזר ל

הרחבה בדגשים  ו)רא את ההתנסות לנושא המפגש מחברתו ין ההורים בתרגילהדינמיקה ב

 .למנחה(

 .(דקות 35) יכה חברתיותורשתות תמ רישות .2

  ..(2. 2.גנספח  ורא) "רשת חברתית כגורם מסייע לתעסוקההמצגת " הצגת

 את ההורים להתייחס, מעודדתהמנחה במצגת. שת לשקופיות ההערות המצורפו ורא :דיון 

 .להביע דעה, לשאול שאלות ולשתף בדוגמאות מחייהם

 .(דקות 35)תרגיל עיבוד  .3

למיפוי המסגרות והקשרים המקיפים את  (.3. 2.גנספח  ורא) רשת חברתיתקבל דף מכל הורה 

  בנו/בתו:

 . הבת/הבןאת שם רשום יש ל מעגל הפנימיב

יש להשלים בעיגולים הריקים מסגרות נוספות הרלוונטיות לבן/בת, כגון: ארגונים  במעגל השני

 ועוד. ניתן להוסיף או לשנות עיגולים במעגל זה. ,בקהילה, חוגים, קבוצות טיפוליות

 .מכיר בהקשר זהההורה את שמות האנשים ש במעגל השלישי

רשתות התמיכה  הרחבתבו ליכולתם של ההורים לעזור בשיפורודיון בנוגע  שיחה משותפת

 הטבעיות והחברתיות של ילדם.

לעודד את ההורים להוסיף לדף המעגלים של בנם/בתם קשרים נוספים שעולים לאור הדיון  חשוב

 והשיתוף עם הורים אחרים.

 .דקות( 20) )פורמט חוזר בכל מפגש( סיכום .4

 :הורה לסכם כל מזמינההמנחה 

 בהר לי? מה הת 

https://pop.education.gov.il/umbraco/http:/meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/program-future-major/reset-hevratit.pptx%22
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  ?מה איישם/אבצע 

  ליישם?  כדיאני צריך עוד מה 

 /מצפה במפגש הבא אנימה למה ארצה/מה מעניין אותי? 

 עסקהמפגש בהם שעל הנושאים  חוזרתצורך ל התאםאת עיקרי הדברים וב מסכמתהמנחה 

 את נושא המפגש הבא וחשיבותו. לאחר מכן מציגהו

 את סיכום המפגש. מתעדתהמנחה 

 

 הדגשים למנח

 "דרכי תקשורת ושיתופי פעולה שנוצרים ר ואיתו נותהתבונ :תרגיל פתיחה "מכנים משותפים

אם ההורים מפנים זה את זה להורים אחרים עם תשובות לב -לדוגמה: יש לשים .(אם נוצרים)

לב מי -, ולהתייחס לכך בשיקוף. ניתן לשיםשלהם, למרות אלמנט התחרותאלה זהות ל

אודות עצמו, מי יעיל, זריז על במידע בפתיחות אחרים, לשתף  מרגיש נוח לפנות לאנשים

נכון ולא נכון, רק  ו"מכוון מטרה" ומי מעמיק ומרחיב את השיח עם כל אחד שמדבר עמו )אין

(, מי שיטתי במעבר שלו בין ההורים )לדוגמה: עומד במרכז החדר ושואל בקול דפוסים שונים

מי עוד לא בדקתי את הטבלה שלי?"(, מי יותר  ?", או שואל "עםYתחת המשבצת  X"מי כתב 

מתמודד עם זה? פתיחות ונדיבות יוצגו בהמשך המפגש כשני עקרונות הוא ביישן ואיך 

 ברישות חברתי. חשוב לחבר את התרגיל לעקרונות אלה.
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 מכנה משותף :. תרגיל1. 2.גספח נ
 

   נעים מאוד, אני____________

המאכל האהוב 

 עליי

 

_______________ 

אדם שמעורר בי 

 השראה

 

______________ 

 

כנית הטלוויזיה ות

 האהובה עליי 

 

_________________ 

 החודש שבו נולדתי

 

 

_______________ 

 

הספר האחרון 

 שקראתי: 

 

_____________ 

 

 אני גר/ה ב....

 

 

____________ 

 )שם העיר/היישוב(

הדבר שאני 

נהנית/נהנה לעשות 

 הוא... בזמן הפנוי שלי

 

_____________ 

 אני רוצה לטוס ל...

 

 

________________ 

יקה שאני מאוד זמו

 אוהב/ת 

 

_______________ 

עבדתי בעברי 

ב______ מקומות 

 ( 18עבודה )מגיל 

 מדיי בוקר אני....

 

_________________ 

 נולדתי ב.....

 

________________ 

כשאפרוש לפנסיה 

 אני מתכוונ/ת..... 

 

____________ 

 

הסרט שאני הכי 

 אוהב

 

______________ 

המזל האסטרולוגי 

 שלי...

 

_______________ 

 

מי היה מאמין 

 שפעם שיחקתי ב... 

 

_______________ 

 

 

 

תרגיל מאת אורלי אלוןה* 
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 חברתית רשת. דף 3. 2.גספח נ
 

 

___

חברים

משפחה

שכנים

לימודים
התנסות  

עבודה/ 
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 חשיבות ואפשרויות  :החיים לאורךקריירה  ופיתוח. למידה 3.ג

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מהלך המפגש:

 

 

 

 מהלך המפגש

 .(דקות 20)פתיחה  .1

נושא המפגש  ואחר כך מציגה את המפגש הקודם בסיכומי  מרעננת את זיכרון ההוריםהמנחה 

 ומטרתו. הנוכחי

)מומלץ  "למידה" המתאימה בעיניהם למילהלחשוב על מטאפורה  ההורים המנחה מזמינה את

 .(.1. 3.גנספח  ורא)ך החיים במצגת למידה לאור 2שקף להיעזר ב

 ומדוע בחרו בהן.מטאפורות ב שיתוף במליאה

 נספחים לשימוש ביחידה זו 

  מצגת למידה לאורך החיים.. 1. 3ג.נספח 

 .תבת, ג'וינט  – דף אימון סקאלה. 2 .3נספח ג

 ישראל.

 לוח זמנים למפגש

 דקות. 20  –פתיחה  .1
 :התפתחות מקצועית לאורך החיים חלק א' .2

 20  – למידה מחוויות עבר ומבט אל העתיד

  דקות.

 .דקות 20  –אימון סקאלה  .3

התפתחות מקצועית לאורך החיים חלק ב':  .4

 דקות. 40  – למידה מתמדת

 .דקות 20  –סיכום  .5

 

  

 

 

 המפגש  מטרות

 : ידע .1

  ,תפיסת עתיד, למידה לאורך החיים

חשיבותה של למידה מתמדת בעולם 

העבודה המשתנה, שונות בצורות 

 הלמידה.

  מקום ההורים בקידום למידה לאורך

 החיים של ילדיהם.

הצבת מטרות אישיות, רפלקציה : מיומנויות .2

למידע  והפקת למידה מהתנסויות, נגישות

 בנושא לימודים.

 שוויון הזדמנויות, בחירה, נגישות :ערכים .3

 

 תחומר רקע/ המלצות לקריאה נוספ

  רקע על מודלI PRO Skills :

http://employment.jdc.org.il/sites/default/f

-and-iles/knowledge

ningtrai/%20מודלI%20PRO.pdf 

https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/program-future-major/Lifelong-learning-presentation.pptx
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/program-future-major/Lifelong-learning-presentation.pptx
http://employment.jdc.org.il/sites/default/files/knowledge-and-training/מודל%20I%20PRO.pdf
http://employment.jdc.org.il/sites/default/files/knowledge-and-training/מודל%20I%20PRO.pdf
http://employment.jdc.org.il/sites/default/files/knowledge-and-training/מודל%20I%20PRO.pdf
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 20)חלק א': למידה מחוויות עבר ומבט אל העתיד  התפתחות מקצועית לאורך החיים .2

 .(דקות

  .(.1. 3.גנספח ) "למידה לאורך החיים" המצגתהצגת 

יכולת ומיקוד ב I GROW, הצגת אשכול מיומנויות PRO Skills Iתזכורת למודל  :3-7 שקפים

 .ליצור תמונת עתיד ומפת דרכים תעסוקתית

ביחס בנוגע לתפיסת העתיד שהייתה או שיש להם עדיין לשתף ההורים  הזמנת: 8שקף 

מתי בחרו בעיסוק שלהם היום, כיצד בחרו בו, האם שינו את עיסוקם לאורך  – לעצמם

מה התוכניות שלהם לעתיד מבחינה מקצועית? מה הבינו על עצמם לאורך  השנים? מדוע?

 השנים בזכות ההתנסויות השונות?

בדומה להורים שנשאלו מה למדו על עצמם  –: רפלקציה עצמית ולמידה מניסיון 9ף שק

לייצר גם בקרב הצעירים למידה על עצמם  השאיפההתפתחות המקצועית שלהם, בתהליך ה

מוצלחת יותר או פחות. גם אם התנסות מסוימת נחוותה ככישלון, אם הפיקו  –מכל התנסות 

היא בעלת ערך רב עבורם ובהכרח הופכת להיות חשובה ואף מוצלחת ש הרי למידהממנה 

 במושגים חדשים.

 .(דקות 20) דה אימונית על כישוריםכלי לעבו – אימון סקאלה .3

 .3.גנספח  ורא)חלוקת דפי אימון סקאלה לתרגול  – בזוגותתרגול אימון סקאלה : 10שקף 

  ( לכל זוג..2

קיים מחר מתאמן ומאמן ווב(, 1רא את העמוד הראשון בדפי האימון )פתיחה ושלב וקכל זוג 

 . כמצוין בדף:1דיון בהתאם לשאלות בשלב 

 הסבריםושאלות ומבקש דוגמאות, הבהרות המתאמן ת המאמן שואל א. 

  המאמן מתעד את דברי המשתתף, משקף לו את דבריו ומוסיף שאלות במידת

 .הצורך

 

 .(דקות 40)מתמדת ': למידה בהתפתחות מקצועית לאורך החיים חלק  .4

 את ההורים להתייחס,עודד ל וכןלהיעזר בהערות הכתובות במצגת  מוצע :11-19שקפים 

 .דעה, לשאול שאלות ולשתף בדוגמאות מחייהם להביע

 .דקות( 20) )פורמט חוזר בכל מפגש( סיכום .5

https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/program-future-major/Lifelong-learning-presentation.pptx
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 :הורה לסכם כל מזמינההמנחה 

  ?מה התבהר לי 

  ?מה איישם/אבצע 

  ליישם?  אני צריך כדימה עוד 

 /מצפה במפגש הבא אנימה למה ארצה/מה מעניין אותי? 

 עסקהמפגש בהם שעל הנושאים  רתחוזצורך ל התאםאת עיקרי הדברים וב מסכמתהמנחה 

 את נושא המפגש הבא וחשיבותו. לאחר מכן מציגהו

 את סיכום המפגש. מתעדתהמנחה 

 

 דגשים למנחה 

  כניות קיימות בזמן ון בהתאם לתועדכ דורש : "מסגרות המשך בנושא למידה"במצגת 18שקף

 .ועברת הסדנהבו משובאזור 
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    3.2נספח ג 

 בליווי פרטני I PRO -מסוגלות תעסוקתית

ככלי לעבודה אימונית על -אימון סקאלה               

 כישורים

  

שואלים את המשתתף מהו הנושא עליו בוחרים להתאמן:______________ 

 הנושא עליו הוא בוחר להתאמן . 

לעיתים יש צורך בחידוד והגדרה מדויקת של הנושא. למשל, אם 

דאי לשאול שאלות שיבהירו כ -המשתתף אומר שביעות רצון מהעבודה

מה משפיע על שביעות הרצון שלו מהעבודה ולזקק למשל את היחסים 

עם הקולגות כמשפיעים על שביעות הרצון או מידת ההצלחה שלו בביצוע 

 משימות בעבודה וכדומה. 

 במהלך אימון הסקאלה:  

המאמן שואל את המשתתף שאלות ומבקש דוגמאות,  •

 הבהרות, הסברים  

עד את דברי המשתתף, משקף לו את דבריו המאמן מת •

 ומוסיף שאלות במידת הצורך. 

  1שלב 

מייצג שליטה  10על הלוח. כאשר  10עד  1-המאמן מצייר קו סקאלה מ

  כלל לא שולט . –מציין  1-מעולה ו

 

 

 

 

איפה הוא המאמן שואל את המשתתף  מיקום עצמי כיום: .1

ור בסרגל ביחס לנושא/כיש-ממקם את עצמו בסקאלה

אם יש קושי למשתתף לענות ,אפשר  שבחר להתאמן עליו.

לשאול אותו אם הוא מכיר מישהו שהוא מאד טוב 

איך הוא ממקם עצמו  –בתחום/בסקיל והיה רוצה להיות כמוהו 

 ביחס אליו  . 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   
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המאמן מבקש   בזכות מה הגעת לשם? למספר הזה? .2

מהמשתתף לפרט את התכונות והכישורים שבזכותם הוא 

עצמו במספר שבחר. בשלב מומלץ שהמשתתף ייתן  מיקם את

 דוגמאות לאופן בה באים היכולות והכישורים לידי ביטוי . 

זמן?  לדוגמה: לאן היית רוצה  xלאן היית רוצה להגיע בעוד  .3

המאמן מציע לוח  חודשים? לאיזה מספר? 3להגיע בעוד 

זמנים בהתאם לנושא שנבחר ולזמן שלוקח להשיג אותו 

וגלות של המשתתף ולאורך האימון. מבקשים ובהתאם למס

מהמשתתף לבחור מספר אליו הוא שואף להגיע. האם הזמן 

 שנקבע הוא ריאלי ? 

 למה חשוב לך להגיע לשם?   .4

  בעוד כמה זמן תגיע לשם ?  .5

  2שלב 

המאמן מזמין את המשתתף  לעבור למקום אליו בניית תמונת עתיד .

נדבר  -חודשים 3בחרנו בעוד  היה רוצה להגיע. לדבר בזמן הווה .אם

 . 2020כאילו אנחנו באמצע מאי 

מה יש כאן ? (במקום החדש) איך זה נראה? איך המצב החדש בא לידי  .1

 ביטוי ? 

 מה התווסף ? מה שונה?  .2

 מה זה מאפשר לך?   .3

 איך אתה מרגיש במקום הזה?   .4

   3שלב 

  I proת של . ניתן להעזר בטבלת האימון המפורטבניית תכנית עבודה למשתתף

   -: לשאולחשיבה על פעולות שיובילו להשגת היעד .1

   מה צריך לקרות כדי שתגיע לשם בעוד פרק זמן שנבחר? •

המאמן )  מה אתה יכול לשנות בהתנהגותך שיוביל אותך להשגת היעד?. •

יכול להסתמך על הכרות מוקדמת עם המשתתף בשלבי האימון לגבי יכולות, 

 ת והתנהגות של המשתתף).   כישורים ודרכי התמודדו
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דברים/צעדים שיוכלו להוביל אותך לספרה אליה אתה רוצה  2חשוב על  •

צעדים .(בשחב הזה ניתן להעזר  2להגיע ,לאחר מכן אני אציע לך 

  בטבלת אימון בעמודה האחרונה)

 אילו יכולות יש בך שיאפשרו לך לעשות את הצעדים הללו  ?  •

 במי או במה תוכל להיעזר?   •

 יצד תדע שהצלחת?  כ •

  מה היית רוצה להזכיר לעצמך    ?  •

  4שלב 

 סיכום האימון והנעה לפעולה  

המאמן מבקש מהמשתתף למקם עצמו על הסקאלה  קביעת יעד קרוב: .1

 3-במועד קרוב. למשל ,בוא נחשוב שעד הפגישה הבאה אתה עובר מ

 ..  35(מיקום נוכחי) למיקום 

תתף לבחור פעולה אחת או המאמן מבקש מהמש משימות למשתתף: .2

שתיים  ריאליות שהוא יוכל לעשות עד הפגישה הבא אשר יקדמו אותו 

 .  3.5לעבר השגת היעד 

.? מכל ההצעות והצעדים שהצענו, 35-מה צריך לקרות כדי שתגיע ל

 תבחר הצעה או שתיים פרקטית ראלית שהסיכוי שתבצע אותה גבוה. 

 סיכום: האם זה נראה לו משהו שהוא יוכל לעשות? איך הוא מסכם את האימון? .3
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 מוגבלות בנושא ות. תפיס4.ג

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מהלך המפגש:

 

 

 

 מהלך המפגש

 .(דקות 30)פתיחה  .1

 את נושא המפגש הנוכחיומציגה  מרעננת את זיכרון ההורים בסיכומי המפגש הקודםהמנחה 

 ומטרתו.

 :קרנת סרטוניםה

 דקות(: 1:56" )העצמיתהחבר הזה עם חוסר המודעות " ןסרטו

https://www.youtube.com/watch?v=kDaINbwj69w 

 דקות(: 1:28) ית נרדיםיפנימ /" לקויות למידה - האני צריך התאמ" הסרטון

https://www.youtube.com/watch?v=Uq4kovDAmCY&t=28s 

 נספחים לשימוש ביחידה זו

  סרטון "החבר הזה עם חוסר 1. 4.גנספח .

 .המודעות העצמית"

  סרטון "אני צריך התאמה 2. 4.גנספח .– 

   .לקויות למידה"

  מוגבלות תפיסות של מצגת  .3. 4.גנספח– 

  .המודל החברתי

 

 

 

 לוח זמנים למפגש

 דקות. 30 –פתיחה  .1

 –המודל החברתי  –תפיסות של מוגבלות  .2

 דקות. 30

 דקות. 40 –סרטון ודיון  .3

 דקות. 20  –סיכום  .4

 

  

 

 

 המפגש  מטרות

תפיסת המוגבלות על פי המודל : ידע .1

החברתי, מרכיבי תהליך גיבוש הזהות 

וההגדרה העצמית של אדם עם מוגבלות, 

 סוגיות מרכזיות בדילמת החשיפה.

 דיון במורכבות, רגישות לאחר.: מיומנויות .2

 שיתוף, פתיחות, שוויון. :ערכים .3

 

 תחומר רקע/ המלצות לקריאה נוספ

 שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות בתעסוקה – 

 .שגית מור/  מתיקון הפרט לתיקון החברה

 

https://www.youtube.com/watch?v=kDaINbwj69w
https://www.youtube.com/watch?v=Uq4kovDAmCY&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=kDaINbwj69w
https://www.youtube.com/watch?v=kDaINbwj69w
https://www.youtube.com/watch?v=Uq4kovDAmCY&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=Uq4kovDAmCY&t=28s
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/program-future-major/model-hvrati.pptx
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/program-future-major/model-hvrati.pptx
http://law.haifa.ac.il/images/Publications/iyunei-mishpat-35-1-097.pdf
http://law.haifa.ac.il/images/Publications/iyunei-mishpat-35-1-097.pdf
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 מנחות:לשאלות  ההצע .שיחה לאחר הצפייה בסרטוניםהמנחה מקיימת 

 ?מה לדעתכם מייצגים שני הסרטונים? מה הקשר ביניהם? מהם ההבדלים 

 להראות לכם אותם? נולמה בחר 

  תפיסות של מוגבלות? –איך זה מתחבר לנושא המפגש היום 

: הסרטון הראשון מתאר בצורה הומוריסטית ומוקצנת מצב שבו האדם לא מודע ם לשיחההדגשי

שאינה מותאמת לסביבה או למצב. הסרטון  ,מגבלותיו ובחלק מהמקרים להתנהגותולליכולותיו, 

תם, יודעים לתאר אותה לאחרים וגבלוהשני לעומתו מראה שני צעירים שמאוד מודעים למ

שחור"(, ולהסביר למה הם זקוקים כדי להצליח ולהרגיש שייכות  ל נראהו)"כשצריך לקרוא הכ

)התאמות(. מעבר לנושא המודעות, סרטון זה משקף עמדה מסוימת כלפי מוגבלות. בכך יעסוק 

 המפגש היום.

 .(דקות 30)המודל החברתי  –תפיסות של מוגבלות  .2

הערות לושיחה בהתאם  (.3. 4.גנספח )" המודל החברתי –תפיסות של מוגבלות המצגת "הצגת 

  שקופית במצגת.המופיעות תחת כל 

 הםבהם שאת האופנים  ,לשתף איך הם מגדירים את הקושי של ילדם : ההורים מוזמנים2שקף 

עם בני משפחה.  כך על יםכיצד מדבר אם יש שיח בנושא, ,ותגבלועל המ ילדיהםעם  יםמשוחח

 ם.דילולאחרים את המגבלה של  םלעצמ יםמגדיר הםכיצד 

 . הרפואי והמודל החברתי המודל הצגת: 3שקף 

הגישה החברתית למוגבלות משלבת בתוכה רכיבים מקרב שני המודלים: הרפואי והחברתי, תוך 

הרפואי או החברתי(.   –התייחסות למוגבלות כמכלול )על פני הדגשת אחד מהאספקטים 

הכירם, אך הם אינם בתהליך הקידום של הפרט חשוב להתייחס גם לממדים הרפואיים ול

מספקים את כל התמונה בנוגע לתפקוד )אשר תלוי פעמים רבות בהקשר הסביבתי ובהתאמת 

 .הסביבה(

 .הערות במצגת ורא :4-7ם שקפי

 . 3: תרגיל לסעיף 8-9שקף 

 .(דקות 40)סרטון ודיון  .3

 . (במצגת 8)הקישור מופיע בשקף  l.com/ybekrhbshttp://tinyurהסרטון של אורטל  הצגת

https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/program-future-major/model-hvrati.pptx
http://tinyurl.com/ybekrhbs
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לכל  יתרונות וחסרונותעלה מו מה כדאי לאורטל לעשות? :בשאלה דןזוגות. כל זוג פעילות ב

 אפשרות שעולה.

את היתרונות והחסרונות לאפשרויות השונות שעומדות בפני  מצייןדיון משותף במליאה. כל זוג 

 צגו קודם במצגת.אורטל, תוך התייחסות לנושאים שהו

  :כי חשיפה אינה גלובלית, אלא יכולה להיבחן בממדים של ,ניתן לציין במסגרת הדיוןלמנחה: 

 תזמון. 

 ועוד(. ,, צוות, מנהל ישירוח אדםמושא החשיפה )מנהל כללי, מחלקת כ 

  מה רלוונטי לחשוף ואיך.  –תוכן 

פעמים רבות  .עם רכז התעסוקהתוך התייעצות  ,דיון זה יכול להיערך במסגרת ליווי תעסוקתי

ההחלטה תלויה במידת התמיכה שהאדם זקוק לה כדי להצליח בעבודה, ובאיזה שלב תידרש 

תמיכה זו )בשלב הקליטה? בשלב ההתמדה לאורך זמן? בזמן משבר או החמרה כלשהי 

 במצב?(. תהליך חשיבה משותף זה דומה לתהליך של ניהול סיכונים. 

 .במצגת 9ף באמצעות שק מסכמתהמנחה 

 .דקות( 20) )פורמט חוזר בכל מפגש( סיכום .4

 :הורה לסכם כל מזמינההמנחה 

  ?מה התבהר לי 

  ?מה איישם/אבצע 

  ליישם?  אני צריך כדימה עוד 

 /מצפה במפגש הבא אנימה למה ארצה/מה מעניין אותי? 

שבהם המפגש עסק  על הנושאים חוזרתצורך ל התאםוב את עיקרי הדברים מסכמתהמנחה 

 .את נושא המפגש הבא וחשיבותו לאחר מכן מציגהו

 את סיכום המפגש. מתעדתהמנחה 
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 מעגל הדאגה ומעגל ההשפעה .5.ג

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מהלך המפגש:

 

 

 מהלך המפגש

 .(דקות 20) שיח משתף באמצעות פתקים –דאגות וחששות  :פתיחה .1

  ביותר קות אותם הדאגות המעסי שלושפתקים ללא שם את  שלושה על כותביםההורים

 בקערה.  ערבבולבנוגע לילדם. את הפתקים יש לקפל 

  מהקערה פתקים שולף באופן אקראי שלושהכל הורה . 

 הורה שקורא דאגה שמהדהדת בו )מוכרת  .ופתקים שבידאת הלעצמו  קורא כל הורה

 אותה בקול. קוראבו/מדברת אליו( ילו/נוגעת בל

השיתוף, הדגשת השותפות של הורים רבים את התרגיל בהכרת תודה על  מסכמתהמנחה 

 תן לגיטימציה לתחושות טבעיות של דאגה וחשש לגבי העתיד.מבדאגה לילדם ו

  נספחים לשימוש ביחידה זו

 .מצגת מעגל הדאגה ומעגל  .1. 5נספח ג

 .ההשפעה

 

 עזרים

  לפחות כמספר ההורים( פתקים ריקיםX3). 

 )כלי כתיבה )כמספר ההורים. 

 קערה לפתקים. 

 לוח זמנים למפגש

 דקות. 20  –פתיחה  .1

פרואקטיביות, רכישת הרגלים אפקטיביים,  .2

 .דקות 40  –מעגל הדאגה ומעגל ההשפעה 

 דקות. 40 –בזוגות  עיבוד .3

 דקות. 20 –סיכום  .4

 

  

 

 

 המפגש  מטרות

ת לרגשות הדומים והגברת המודע: ידע .1

כרות עם כלים יה ,והשונים בקרב ההורים

בסיסיים לחשיבה פרואקטיבית ולניהול מעגל 

 .הדאגה ומעגל ההשפעה בחייהם

חשיבה פרואקטיבית, הבחנה בין : מיומנויות .2

מעגל הדאגה ומעגל ההשפעה האישיים, 

 שיתוף והקשבה. –עבודה בזוגות 

 אחריות אישית, עזרה הדדית. :ערכים .3

 

 תחומר רקע/ המלצות לקריאה נוספ

 סרטוןits of Highly Effective The 7 Hab

People Summary (13:18 )דקות. 

  7 -הרצאה מצולמת באורך מלא של סטיבן קובי 

Habits of Highly Effective People 

https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/program-future-major/deaga.pptx
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/program-future-major/deaga.pptx
https://www.youtube.com/watch?v=WFc08j9eorQ
https://www.youtube.com/watch?v=WFc08j9eorQ
https://www.youtube.com/watch?v=CROouUBNKmE
https://www.youtube.com/watch?v=CROouUBNKmE


 

37 
 

 

 

 .(דקות 40) אפקטיביים, מעגל הדאגה ומעגל ההשפעהפרואקטיביות, רכישת הרגלים  .2

על ספרו של ד"ר סטיבן  מבוססת (.1. 5.גנספח  ורא) "עגל הדאגה ומעגל ההשפעה"מהמצגת 

 ניתן להיעזר בהערות בגוף המצגת.. שבעת ההרגלים של אנשים אפקטיביים במיוחדקובי 

 .(דקות 40) בזוגות עיבוד .3

את בן/בת זוגו בנושא אחד שמטריד אותו בתפקוד של בנו/בתו  משתףכל הורה  .זוגותב פעילות

צא , ונושא אחד שמטריד אותו בתפקוד של בנו/בתו ולדעתו נמהדאגהולדעתו נמצא במעגל 

 . )פתוח לדיון בין בני הזוג( שלו ההשפעהבמעגל 

להשתמש בעקרונות שדוברו ולמצוא יחד דרך אפקטיבית במיוחד לטפל  מתבקשיםההורים 

 . כדאי להיעזר בכתיבה.שנמצא במעגל ההשפעה בנושא

 .יש לאפשר להורים להתחלף בזוגות

 .אקטיביים שניתנו בין הזוגותלשתף בקבוצה תוך מתן דוגמאות לרעיונות פרורצוי  –אם יש זמן 

 .דקות( 20) )פורמט חוזר בכל מפגש( סיכום .4

במפגש  ,ולשתף לצפות בקליפ ,"ילדים" של אביתר בנאי להורים להאזין לשיר ממליצההמנחה 

מחשבות שהתעוררו בהם בעקבות ההאזנה לשיר והצפייה בקליפ, ניתן לשלוח בברגשות והבא, 

  https://www.youtube.com/watch?v=WaUlZbw0_Fw :יה אישיתילצפ להורים את הקישור

 :הורה לסכם כל מזמינההמנחה 

  ?מה התבהר לי 

  ?מה איישם/אבצע 

  ליישם?  כדיאני צריך עוד מה 

 /מצפה במפגש הבא אנימה למה ארצה/מה מעניין אותי? 

עסק המפגש בהם שעל הנושאים  לצורך חוזרת התאםרי הדברים ובאת עיק מסכמתהמנחה 

 את נושא המפגש הבא וחשיבותו.לאחר מכן מציגה ו

 את סיכום המפגש. מתעדתהמנחה 

https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/program-future-major/deaga.pptx
https://www.youtube.com/watch?v=WaUlZbw0_Fw
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 דגשים למנחה

 סיכום. מומלץ להשאיר זמן במפגש בהמפגש הבא מיועד להיות אחרון ויעסוק בפרידה ו

ם רצונות מיוחדים בנוגע למפגש הפרידה. הנוכחי לציין זאת ולבחון עם ההורים אם יש לה

. כמו כן, שיח אפשר להורים הכנה לפרידה הן ברמה הרגשית והן ברמה הטכניתמשיח זה 

 להכין או לבקש משהו למפגש האחרון. זה מאפשר להורים המעוניינים
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 פרידהו סיכום. 6.ג

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מהלך המפגש:

 

 

 מהלך המפגש

 .(דקות 20)פתיחה  .1

התהליך  סיכוםלומטרתו גם סדנת ההורים  במסגרתהמפגש הנוכחי כאחרון  ה מציגה אתהמנח

 כנית ובכלל.ועוברים בתהצעירים פרידה בתהליך שללסיכום ו וכן להתייחס בסדנה ההורים עברוש

הנחיית : (אפליקציות מומלצות לשימוש – 3.דנספחים כלליים  ורא) MENTIMETER.COMאתר 

ותשובתם באתר עליהם להקליד את  לשאלון שהוכן מראש.קוד ההורים להיכנס לאתר ולהזין 

. באמצעות ענן המילים ניתן ענן מיליםיצור האפליקציה תמהי בשבילך פרידה?  :לשאלה

מילים  להתרשם ממגוון התחושות הרווחות בקבוצה בנוגע לפרידה, השונות או דמיון ביניהן.

 .הוריםשחזרו על עצמן בתשובות ה כאלהות גדולות הן שמופיעות באותי

 

  נספחים לשימוש ביחידה זו

  מצגת סיכום ופרידה  .1. 6ג.נספח. 

  דף סיכום סדנאות הורים2. 6.גנספח .. 

  דף משוב לסדנת הורים שנה ג'3. 6.גנספח .. 

 לוח זמנים למפגש

 דקות. 20 –פתיחה  .1

 דקות. 30 –מחשבות על סיכום ופרידה  .2

 דקות.  40 –סיכום סדנאות ההורים  .3

 דקות. 20 –פרידה ומשוב  .4

 

  

 

 

 המפגש  מטרות

חשיבות עיבוד הפרידה וסיכום התהליך : ידע .1

הן של ילדיהם הן של עצמם בסדנה ו –

 בתוכנית 'מגמה לעתיד'.

עיבוד תוכני הסדנה והתהליכים : מיומנויות .2

האישיים והקבוצתיים שהתרחשו במהלכה, 

תמיכה בתהליכי סיום ופרידה של הצעירים 

בתוכנית 'מגמה לעתיד' ובצמתים נוספים 

 בחייהם.

 שיתוף, פתיחות, הכרה בשונות. :ערכים .3

 תחומר רקע/ המלצות לקריאה נוספ

  / 'תהליכי פרידה וסיום קבוצה: 'לסגור מעגל

 חן שפירא-בת

/https://groupologia.com/separation 

https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/program-future-major/sikom.ppt
https://groupologia.com/separation/
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 .(דקות 30)מחשבות על סיכום ופרידה  .2

 .במצגתהמוצעות הערות ושיחה בהתבסס ל( .1. 6.גנספח ) סיכום ופרידהמצגת 

 .(דקות 40)סיכום סדנאות ההורים  .3

ופרידה( במצגת סיכום  9נושאי הסדנה לאורך השנים )ניתן להיעזר בשקף  המנחה מציגה את

 .(.2. 6.גנספח  וראלכל הורה דף סיכום סדנאות הורים למילוי עצמי )ומחלקת 

מתוך הדף לשתף מעוניינים  הוריםחלק/ים שה שלף בקבוצה ותישו שיחההמנחה מקיימת 

  :בדבריהם להתייחס מזמינהו

 לנושאי הסדנה המוצגים על הלוח. 

 וצה ושירתו או לא שירתו אותם כהורים.בקב אירעולתהליכים ש 

 מילות סיכום למשתתפים האחרים בקבוצה. 

 

 .(דקות 20) פרידה ומשוב .4

 טופס כין( ניתן לה.3. 6.ג נספח וראלמלא טופס משוב על סדנאות ההורים )תבקש מ הורה כל

 (. אפליקציות מומלצות לשימוש3.דנספחים כלליים  ורא – google form-דיגיטלי )מומלץ ב משוב

 למילוי ההורים באמצעות קישור.

 את סיכום המפגש. מתעדתהמנחה 

 

 דגשים למנחה

 )סדנאות מומלץ להתאים הההורים מביעים רצון לסכם בצורה אחרת את אם )מבעוד מועד

  .הם ולבנות מערך מותאם בשיתוף עמםאת תוכן המפגש לצורכי ההורים ולהצעותי

  נערך  אםדורש עדכון  ג(-)נושאי סדנאות ההורים בשנים א במצגת סיכום ופרידה 9שקף

 .בסדנאות להוריםהמועברים סדר התכנים בו/או  םשינוי בנושאי

 העקרונות  הדגמתאפשר הוא מסיכום ופרידה בנוי באופן ש המפגש הנוכחי בנושא

.(. מומלץ למנחה להתכונן 1. 6.גנספח מצגת סיכום ופרידה  ו)ראהנלמדים בנוגע לפרידה 

למפגש זה באופן דומה ולהיעזר בהדרכה טרם המפגש, כדי לעבד את תחושותיה בנוגע 

  העלאת נושא הפרידה בפני ההורים.ללסיכום התהליך הקבוצתי ו

https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/program-future-major/sikom.ppt
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 . דף סיכום סדנאות הורים2. 6.ג נספח
 

 :כיום לפי תחושתך ענה על השאלות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

איפה הייתי לפני סדנאות  –עבר 

 ההורים ב'מגמה לעתיד'?
איפה אני נמצא היום, עם  –הווה 

 סיום סדנאות ההורים?

איפה אני רוצה להיות,  –עתיד 

 כהורה, בעוד מספר שנים?

 

מה אשאיר מאחוריי מבלי לקחת 

 הלאה? איתי

 איזו צידה לדרך אקח איתי להמשך? 
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 שנה ג' ,הורים לסדנת משוב דף .3. 6.ג נספח
 

 שאלון שביעות רצון – 'מגמה לעתיד'כנית וסדנת הורים בת
 מפגשים בנושאים שונים.  שישה תקיימובסדנת ההורים. השנה ה השתתפותך עלאותך מברכים  אנו

  .התועלת במר מהם את הפקת כי אנחנו מקווים

 מודים הבאה. ילשפר לקראת שנת הלשנוכל ללמוד ו כדי דעתך חשובה לנו

 .כאחד ולגברים לנשים מיועד הוא אך זכר, בלשון שלפניך מנוסח השאלון

  תודה על שיתוף הפעולה,

 'מגמה לעתיד'צוות 

הערות: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

 :מהנושאים הבאיםמידה הנך שבע רצון  באיזו

 

 במידה

 רבה

 מאוד

    

 במידה

 מועטה

 מאוד

עם בהם תוכל להיעזר בתקשורת שלך שהאם הסדנה חשפה בפניך כלים  .1

 ך או עם גורמים אחרים בנושא זה?ילד
1  2  3  4  5  6 

 6  5  4  3  2  1 בעולם העבודה והלימודים?בנוגע לשילוב  חדשידע בסדנה  למדתהאם  .2

 6  5  4  3  2  1 ?, עיסוק בדילמות שעולותאחרים שיח משותף עם הורים האם היה .3

 6  5  4  3  2  1 באיזו מידה הנך שבע רצון מאופן ההנחיה? .4

 ארוך מדי / קצר מדי / מספק :האם לדעתך זמן ההדרכה היה .5

כנית והאם תמליץ להורים אחרים לקחת חלק בסדנת ההורים במהלך ת .6

 ?'מגמה לעתיד'
 כן/לא

 באופן כללי? מההדרכה הקבוצתיתמהי שביעות רצונך  .7

 
1  2  3  4  5  6 

האם ישנם תכנים שאתה ממליץ להוסיף לסדנה עבור הורים אחרים בשנים  .8

  הבאות?

  לא /כן
_________________:פרט

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________ 
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 כלליים נספחים
 . תיעוד מפגשים של סדנאות הורים ומפגשי הורים וצעירים1 נספח

 לאחר כל מפגש ידי המנחה על למילוי

 

 _ השנה: ______________שם המכללה: _____________ קבוצת הורים משתתפי שנה: ______ המנחה: _____________

 

מספר 

 מפגש

תיאור מהלך המפגש בהתייחס  מטרות המפגש תאריך

 למטרות

סוגיות מרכזיות שעלו 

 במפגש

 דגשים למפגש הבא

1  

 

    

2  

 

    

3  
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4  

 

    

5  

 

    

6  

 

    

7  

 

    

8  
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 לקראת הסדנה להורים מכתב. 2נספח 

 תאריך

 ,להורים שלום

נפתחת השנה סדנה להורים ואנו  'מגמה לעתיד'מסלול מסגרת בנכם/בתכם במלימודי כחלק 

שנים.  שלושמפגשים בכל שנה למשך  שישהשמחות על הצטרפותכם לסדנה זו. הסדנה תכלול 

 או לכל שלוש השנים. נתייםלכם הורים יש אפשרות להצטרף לסדנה לשנה אחת בלבד, לש

 )שעתיים(. ______ בין השעות ____________________ב ______ והמפגשים יתקיימ 

מנחות את הסדנה נשמח להיות אתכם בקשר  אנו, _____________________________

 לפני הסדנה ולאחריה. בסוף מכתב זה תוכלו למצוא את פרטינו לצורך התקשרות. 

וף בהצלחות, מבנה המפגשים של שנה זו יכלול למידה משותפת של נושא מסוים ודיון, שית

 בקשיים ובשאלות של הורים. להלן פירוט של תאריכים ונושאים למפגשי הסדנה לשנה זו:

 נושא נלמד תאריך מפגש 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 בהם תרצו לעסוק בסדנה: שבנוסף לנושאים אלו אתם מוזמנים להעלות נושאים 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

שפה האנא ציינו כאן אם אתם זקוקים לסיוע בהבנה של  ולסיום,

 :עברית/בשמיעה/בראייה/בניידותה

_______________________________________________________________ 

  _____________מס /טלפון: ____________ נות אל:לפניתן בירורים וללשאלות 

 ________________________________  דוא"לכתובת 

 ________________ ,מצפות להכיר ולהיפגש
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 לשימוש מומלצות אפליקציות. 3נספח 

 מדריך לשימוש באפליקציות כאמצעי עזר להוראה בסדנה

מים טכנולוגיים שונים. במסמך זה מובאים לאורך הסדנה משובצים במערכי ההדרכה כלים/יישו

  מספר רעיונות ליישומים שעשויים לתרום לחוויית הלמידה בשיעור, מסווגים לפי נושאים.

 , מנטימטר Mentimeter אמצעים לדיון אינטראקטיבי .1

 ישנה גרסה חינמית וגרסה בתשלום. 

 המחנכת בונה מראש ומציגה על  – סקרים

ם באמצעות מצגת, בעוד שהתלמידים עוני

 הסמארטפון. התשובות מוצגות על הלוח. ניתן להציג בגרפים.

 "מאפשר להציג על הלוח את האסוציאציות של התלמידים בנושא מסוים.  – "ענן מילים

 מילים שחוזרות על עצמן יופיעו בגדול. 

 תחושותיהם לגבי נושא את מאפשר למשתתפים לדרג את דעתם או  – דירוג על סקאלה

 יג את התוצאות הכלליות על הלוח. מסוים ולהצ

 במהלך דיון כל אחד יכול לכתוב את עמדתו באפליקציה והתשובות יוצגו  – שאלות פתוחות

 על הלוח )בהתאם להגדרות המנחה(. 

  מאפשר לבחון ידע בדרך תחרותית ומהנה.  – בחנים 

  ההדרכה לשימוש בתוכנת קישור לסרטוןMentimeter 

_______________________________________________________________

____ 

 אמצעים לבחינת ידע ועמדות .2

Kahoot קאהוט , 

 אפליקציה חינמית. 

 .אמצעי משחקי לעריכת מבחן ידע תחרותי 

 ברירה מבעוד מועד, במהלך -המחנכת בונה מבחן שאלות מסוג רב

המשתתפים מתחברים למשחק ומתחרים זה בזה, כאשר  השיעור

 תוצאות המשחק מוקרנות על הלוח. 

 קישור לסרטון הדרכה לשימוש באפליקציית קאהוט. 

_______________________________________________________________

____ 

 formsGoogle  

 אפליקציה חינמית. 
 ידי בנייה של סקרים מותאמים  מאפשרת איסוף מידע וניתוחו על

 אפ למשתתפים. טסאישית ושליחתם דרך אימייל/ווא
 ברירה, בחירה מרובה, שאלה -בבניית הסקר ניתן להשתמש במגוון סוגי שאלות )רב

 ועוד(. ,פתוחה
  .ניתן להגדיר שאלות חובה ושאלות רשות 

https://www.youtube.com/user/Mentimeter
https://www.youtube.com/watch?v=pAfnia7-rMk
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 על הסקר ניתן לנתח את המידע ולהציגו בגרפים.  המשתתפים ענ לאחר שמספר 
 קישור לסרטון הדרכה לשימוש ב Google forms 

_______________________________________________________________

____ 

 תוכנות לעריכת סרטונים: .3

inshot אינשוט , 

 .תוכנה חינמית 
 .יצירת קולאז'ים ועריכת סרטונים 
 .נחשבת פשוטה וידידותית למשתמש 

 קישור לסרטון הדרכה לשימוש ב-Inshot. 

_______________________________________________________________

____ 

nPowtoo  פאוטון , 

 .אפליקציה חינמית  

 .מאפשרת בניית מצגות, סרטונים מצולמים וסרטוני אנימציה 

 .ניתן להוסיף כתוביות 

 קישור לסרטון הדרכה לשימוש ב-Powtoon. 

_______________________________________________________________

____ 

Biteable  בייטיבל , 

 .ישנה גרסה חינמית וגרסה בתשלום 
 .מאפשרת ליצור סרטוני אנימציה ומצגות בקלות ומהירות  
 קישור לסרטון הדרכה לשימוש ב-Biteable .  

_______________________________________________________________

____ 

 

  ."Learn Techמתוך האתר " רעיונות לאמצעים טכנולוגיים נוספים שיכולים לתרום ללמידה,

 

https://www.youtube.com/watch?v=LxlfPLPI0wM
https://www.youtube.com/watch?v=LxlfPLPI0wM
https://www.youtube.com/watch?v=1opcVKmjKt4
https://www.youtube.com/watch?v=lEQiZQi-aGY
https://www.youtube.com/watch?v=iv2mW2z3OtQ
https://www.learntech.co.il/toolscatalogue/
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