
ʺʩʰʫʥʺʡ�ʤʮ 

פעילה :ʺʩʰʫʥʺʤ�ʱʥʨʨʱ

פיתוח מקצועי וליווי מנהלים/צוות חינוכי :ʤʰʲʮ�ʢʥʱ

חיצוני - מגזר שלישי :ʺʩʰʫʥʺ�ʸʥʷʮ

:ʺʩʰʫʥʺ�ʢʥʸʩʣ

תוכנית חינוכית :ʢʥʱ

חברתי - ערכי :ʩʦʫʸʮ�ʭʥʧʺ

פיתוח צוות/הכשרת מורים :ʩʸʷʩʲ�ʠʹʥʰ�ʲʥʶʷʮ

חשיבה יצירתית | מודעות עצמית | הכוונה עצמית | מודעות חברתית | התנהלות חברתית :ʺʥʰʮʥʩʮ

אחד מהתפקידים והאתגרים שלנו כמחנכים הוא ליווי של התהליך האישי שעוברים התלמידים והמורים.  תהליך 
יחודי המציב שאלה אלינו, המחנכים- האם יש לנו את הכלים המקצועיים לתמוך בתהליך כזה, לקחת את הליווי 

בצורה מקצועית ומקדמת?   כאן אנחנו מתחברים לעולם האימון. בתהליך האימון  האימון מתחיל מהסוף, 
מהתוצאה הרצויה ומתמקד בהווה בתהליך מנטלי משמעותי  כדי להגיע למטרות, לצאת מתקיעות, וליצור מציאות 
רצויה. האימון הוא מסגרת לעבודה פנימית ,למשמעת עצמית ולפריצת גבולות ובעיקר האימון מדגיש את הכוחות 

והמשאבים הקיימים של המתאמן כדי להגיע לאותן מטרות.
השתלמות אימון חינוכי לוקחת את כלי האימון הקלאסיים ומחברת אותם אלינו, אנשי החינוך.  בהשתלמות נלמד 
את העקרונות נקבל את הכלים ונתנסה בהובלת תהליך אימון שיתן לנו את הבטחון והיכולת ללוות את התלמידים 

והמורים שלנו במקצועיות . בין הנושאים הנלמדים אימון בשדה החינוכי- יחודיות, דגשים, ממשקים והעצמת 
המשתתפים.עקרונות האימון, בניית תוכנית אימון- חשיבה כלים ומטרות, המאמן- תפקיד אחריות ואיכויות 

אימוניות, ארגז הכלים של המאמן ועוד
הקורס כולל 10 מפגשים של 3 שעות  והתנסות אישית באימון  

:ʺʩʰʫʥʺʤ�ʺʩʶʮʺ

הקניית כלים, ליווי מקצועי והכשרת מחנכים מהוראה פרונטלית להנחיה, ליווי ומנטורינג כחלק משינוי תפישת 
התפקיד והכנת הצוותים החינוכיים למאה העשרים ואחת

:ʤʩʸʷʩʲʥ�ʺʩʰʫʥʺʤ�ʬʹ�ʺʩʦʫʸʮʤ�ʤʸʨʮʤ

גוף חיצוני :ʺʩʰʫʥʺʤ�ʺʠ�ʧʺʩʴʹ�ʳʥʢʤ

גוף חיצוני :ʺʩʰʫʥʺʤ�ʬʩʲʴʮ

עמותת מבע,  :ʺʩʰʫʥʺʬ�ʭʩʴʺʥʹ

כן :ʣʸʹʮʤ�ʩʥʥʩʬʡ�ʺʩʰʫʥʺʤ

מינהל חברה ונוער (מחוז 
דרום)

:ʣʸʹʮʡ�ʸʹʷʤ�ʺʣʩʧʩ

bateles@education.gov.il �ʤʣʩʧʩʤ�ʢʩʶʰ�ʬ�ʠʥʣ בת אל רויטל אליה סויסה :ʺʩʰʫʥʺʤ�ʢʩʶʰ

ʺʩʰʫʥʺʤ�ʺʣʲʥʩʮ�ʩʮʬ

צוותי חינוך :ʪʩʬʤʺʡ�ʭʩʴʺʺʹʮʤ�ʭʩʣʮʥʬ�ʺʡʫʹ

בנים | בנות :ʸʣʢʩʮ

צוות חינוכי :ʺʩʰʫʥʺʤ�ʺʬʲʥʴ�ʯʤʡ�ʺʥʩʱʥʬʫʥʠ�ʯʥʩʴʠ

במהלך שעות הלימודים :ʺʩʰʫʥʺʤ�ʺʲʶʡʺʮ�ʥʡ�ʯʮʦʤ

פרטני | קבוצתי | כתתי | שכבתי | בית ספרי | בהתאם להחלטת המוסד החינוכי :ʺʩʰʫʥʺʡ�ʺʴʺʺʹʮʤ�ʤʶʥʡʷ�ʬʣʥʢ

בהתאמת התוכנית לצרכי המוסד החינוכי | ביישום התוכנית | בהערכה ומדידה | במפגשים צוותים | בפיתוח מקצועי | 
תאום בין צוות המוסד למפעילי התוכנית

:ʩʫʥʰʩʧʤ�ʺʥʥʶʤ�ʳʥʺʩʹ�ʯʴʥʠ

מחוז ירושלים | מחוז צפון | מחוז חיפה | מחוז מרכז | מחוז תל-אביב | מחוז דרום | חינוך התישבותי | מחוז מנח"י :ʺʥʦʥʧʮ�ʩʴʬ�ʳʣʤ�ʺʱʩʸʴ

יהודי | ערבי | דרוזי | בדואי | צרקסי :ʸʦʢʮ

ממלכתי | ממלכתי דתי :ʧʥʷʩʴ�ʢʥʱ

רגיל | מיוחד :ʪʥʰʩʧ�ʢʥʱ

תשע"ט - 2019 :ʺʩʰʫʥʺʤ�ʺʬʧʺʤ�ʺʰʹ

כל ארגון ומוסד חינוכי המעוניין בהקניית כליפ פדגוגים חדשניים של אימון לצוותו לצורך שיפור ההוראה ויכולות 
הליווי והחונכות האישית של הצוות החינוכי את התלמידים

:ʺʥʴʸʨʶʤ�ʩʠʰʺ

התקיימה הערכה פנימית ע"י צוות המוסד החינוכי | התקיימה הערכה פנימית ע"י הגוף המפעיל :ʺʩʰʫʥʺʬ�ʤʫʸʲʤ

עמוד 1 מתוך 3מינהל תקשוב ומערכות מידע

13/05/2022 :ʤʷʴʤ�ʪʩʸʠʺ מדינת ישראל, משרד החינוך
המינהל הפדגוגי, היחידה לניהול תוכניות ושותפויות בין מגזריות

:ʺʩʰʫʥʺ�ʩʨʸʴ�ʧʥʣ ממורה למנטור, השתלמות אימון חינוכי על פי מודל
מרחבים בניהול עצמי

:ʺʩʰʫʥʺ��ʸʴʱʮ19251

יב אייר תשפ"ב



חינוך בלתי פורמלי :ʺʩʰʫʥʺʤ�ʺʫʩʩʹ�ʤʩʬʠ�ʺʸʢʱʮʤ

עמוד 2 מתוך 3מינהל תקשוב ומערכות מידע

13/05/2022 :ʤʷʴʤ�ʪʩʸʠʺ מדינת ישראל, משרד החינוך
המינהל הפדגוגי, היחידה לניהול תוכניות ושותפויות בין מגזריות

:ʺʩʰʫʥʺ�ʩʨʸʴ�ʧʥʣ ממורה למנטור, השתלמות אימון חינוכי על פי מודל
מרחבים בניהול עצמי

:ʺʩʰʫʥʺ��ʸʴʱʮ19251

יב אייר תשפ"ב



ʭʩʹʸʣʰ�ʭʩʡʠʹʮ
:ʺʩʰʫʥʺʬ�ʤʶʷʮ�ʣʸʹʮʤʹ�ʤʫʸʣʤ�ʺʥʲʹ�ʸʴʱʮ

30 :ʺʩʰʫʥʺʬ�ʤʶʷʮ�ʣʸʹʮʤʹ�ʤʠʸʥʤ�ʺʥʲʹ�ʸʴʱʮ
30 :ʺʥʥʶʤ�ʬʹ�ʩʲʥʶʷʮ�ʧʥʺʩʴ�ʺʥʲʹ�ʸʴʱʮ

₪ 1000 :(ʧ�ʹʡ��ʭʩʴʱʥʰ�ʭʩʡʩʫʸʥ�ʣʥʩʶʬ�ʡʩʶʷʺ
1 :ʺʩʰʫʥʺʤ�ʺʬʲʴʤʬ�ʭʩʹʸʣʰʤ�ʭʩʸʣʧʤ�ʸʴʱʮ

שנה אחת :ʹʸʣʰʤ�ʺʥʸʹʷʺʤʤ�ʪʹʮ

מדריכי הגוף המפעיל :ʺʩʰʫʥʺʤ�ʩʫʩʸʣʮ

צוות ההנהלה | הצוות החינוכי (מורים, גננים, יועצים וכו) | צוות רב מקצועי :ʺʥʥʶʤ�ʯʩʡʮ�ʭʩʫʸʣʥʮʤ

חומרי העשרה | ליווי והדרכה | ייעוץ מקצועי :ʺʩʰʫʥʺʤ�ʬʩʲʴʮ�ʩ�ʲ�ʭʩʰʺʩʰʤ�ʭʩʡʠʹʮ
עמידה בתנאי התו הסגול (קורונה) | למידה מקוונת | תכנים רלוונטיים לחירום (תחום רגשי וכו') :ʭʥʸʩʧ�ʺʲʹʬ�ʺʩʰʫʥʺʤ�ʺʮʠʺʤ

כן :ʺʩʴʱʫ�ʺʥʬʲʡ�ʤʫʥʸʫ�ʺʩʰʫʥʺʡ�ʺʥʴʺʺʹʤʤ

ʤʰʥʸʧʠ�ʤʰʹʡ�ʺʥʬʩʲʴ�ʳʷʩʤ

 23 :ʺʥʩʥʹʸ�ʸʴʱʮ  30 :ʸʴʱʤ�ʩʺʡ�ʸʴʱʮ  :ʭʩʣʬʩʤ�ʩʰʢ�ʸʴʱʮ

ʳʱʥʰ�ʲʣʩʮ

מרחבים בניהול עצמי (ע"ר) :ʯʥʢʸʠʤ�ʭʹ

עמותה    :ʯʥʢʸʠʤ�ʢʥʱ 580681104     :ʯʥʢʸʠʤ�ʸʴʱʮ

פיתוח תפיסת מרחבים בניהול עצמי מתוך הניסיון הנצבר של ממשקי העמותה עם הארגונים עמם היא עובדת, 
בדגש על מוסדות חינוך, הפיכת העולם לטוב יותר, על ידי יצירת מרחבי יצירה אישיים וארגוניים המאפשרים חופש 

בחירה, תחושת שייכות והעצמה אישית, הפצת רעיון מרחבים בניהול עצמי בכל פלטפורמה אפשרית, על מנת 
להגיע לקהלים רחבים ככל הניתן, יצירת מרחבים המאפשרים העצמה אישית של האדם במרכז, פיתוח מסוגלות 
עצמית, בירור זהות וייחודיות, הבנת המשמעות האישית והיכולת להשפיע על הסביבה, הכשרת מלווי ארגונים 
ליישום והטמעת התפיסה של מרחבים בניהול עצמי, ליווי ארגונים משלושת המגזרים בארץ ובעולם, על מנת 

לסייע להם להטמיע את תפיסות מרחבי הניהול העצמי בשגרת עבודתם

:ʯʥʢʸʠʤ�ʺʸʨʮ

050-7830326      :ʸʹʷʤ�ʹʩʠ�ʯʥʴʬʨ�ʸʴʱʮ ʯʥʢʸʠʡ�ʸʹʷʤ�ʹʩʠ: תומר אושרי

oshrytomer@gmail.com :ʸʹʷʤ�ʹʩʠ�ʬ�ʠʥʣ

:ʺʩʰʫʥʺʤ�ʸʺʠ�ʺʡʥʺʫ

https://maba.org.il/ :ʯʥʢʸʠʤ�ʸʺʠ�ʺʡʥʺʫ

https://www.guidestar.org.il/organization/580681104 :ʸʠʨʱʣʩʩʢʡ�ʸʺʠ�ʺʡʥʺʫ

:ʺʥʸʠʤʥ�ʺʥʸʲʤ

עמוד 3 מתוך 3מינהל תקשוב ומערכות מידע

13/05/2022 :ʤʷʴʤ�ʪʩʸʠʺ מדינת ישראל, משרד החינוך
המינהל הפדגוגי, היחידה לניהול תוכניות ושותפויות בין מגזריות

:ʺʩʰʫʥʺ�ʩʨʸʴ�ʧʥʣ ממורה למנטור, השתלמות אימון חינוכי על פי מודל
מרחבים בניהול עצמי

:ʺʩʰʫʥʺ��ʸʴʱʮ19251

יב אייר תשפ"ב


