
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

מודעות עצמית | הכוונה עצמית | מודעות חברתית | התנהלות חברתית | אוריינות גלובלית :ʺʥʰʮʥʩʮ

מרחבים בניהול עצמי הינה שיטה המאפשרת לבתי ספר לבנות לצוותי החינוך ו/או לתלמידים מרחבי צמיחה 
אוטונומיים בתוך גבולות מוגדרים מראש. במסגרת בית הספר השיטה פועלת כתפיסה פדגוגית על פיה הצוות 

החינוכי מגדיר מרחב אוטונומי לתלמידים בחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי החברתי-ערכי כדי שיוכלו להוביל את 
למידתם או פעילותם החברתית בתוך מסגרת הגבולות שהגדירו . בתוך המרחב הפדגוגי התלמידים מפתחים 
מיומנויות למידה, יכולת ניהול וארגון יוזמות חברתיות ומפתחים מסוגלות עצמית ותחושת שייכות לקהילת בית 

הספר. ולסביבתם. 
במסגרת הקורס יעסקו המשתתפים (צוותי חינוך, מורים ורכזים) בהכרות עם שיטת מרחבים בניהול עצמי, חינוך 
בעולם משתנה, בניית מסגרת אוטונומית למרחב, תהליך חינוכי בניהול עצמי, מיומנויות ליווי, הנחיה ומנטורינג, 
פרואקטיביות ויזמות, עיבוד, משוב ורפלקציה במטרה ליישם ולהטמיע את המודל במרחב הבית סיפרי שלהם. . 

הקורס אורך 10 מפגשים של 4 שעות כל פעם .

:ʺʩʰʫʥʺʤ�ʺʩʶʮʺ

מטרות הקורס:
? הכשרת מובילי מרחבים בניהול עצמי מבתי ספר נבחרים ומתפקידים מגוונים, על מנת שיובילו פדגוגיה חדשנית 

בבית ספרם.
? ליווי המורים בהכשרה בתכנון התהליך שבחרו, ההעברה לתלמידים והליווי שלהם לאורך שנה"ל.

? תכנון פרויקטים נוספים לשנה"ל הבאה והרחבת מעגל העשייה הבית ספרית.

:ʤʩʸʷʩʲʥ�ʺʩʰʫʥʺʤ�ʬʹ�ʺʩʦʫʸʮʤ�ʤʸʨʮʤ

גוף חיצוני :ʺʩʰʫʥʺʤ�ʺʠ�ʧʺʩʴʹ�ʳʥʢʤ

גוף חיצוני :ʺʩʰʫʥʺʤ�ʬʩʲʴʮ

עמותת מבע, אגף מו"פ, מכון אבני ראשה, בית ברל :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

קבוצתי | בהתאם להחלטת המוסד החינוכי :ʺʩʰʫʥʺʡ�ʺʴʺʺʹʮʤ�ʤʶʥʡʷ�ʬʣʥʢ

בהתאמת התוכנית לצרכי המוסד החינוכי | ביישום התוכנית | בהערכה ומדידה | במפגשים צוותים | 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 | ממלכתי חרדי | 
מחוז מנח"י

:ʺʥʦʥʧʮ�ʩʴʬ�ʳʣʤ�ʺʱʩʸʴ

יהודי | ערבי | דרוזי | בדואי | צרקסי :ʸʦʢʮ

תשפ"ב - 2022 :ʺʩʰʫʥʺʤ�ʺʬʧʺʤ�ʺʰʹ

פתוח לכל צוות חינוכי המעוניין להטמיע בבית סיפרו תוכנית חדשנית המשפיעה על ההוראה ומהווה בסיס לשינוי 
פדגוגי וארגוני בבית הספר

:ʺʥʴʸʨʶʤ�ʩʠʰʺ

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�ʧʥʣקורס מלווי מרחבים בניהול עצמי

:ʺʩʰʫʥʺ��ʸʴʱʮ19303

יב אייר תשפ"ב



ממלכתי | ממלכתי דתי :ʧʥʷʩʴ�ʢʥʱ

רגיל | מיוחד :ʪʥʰʩʧ�ʢʥʱ

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�ʧʥʣקורס מלווי מרחבים בניהול עצמי

:ʺʩʰʫʥʺ��ʸʴʱʮ19303

יב אייר תשפ"ב



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

40 :ʺʩʰʫʥʺʬ�ʤʶʷʮ�ʣʸʹʮʤʹ�ʤʠʸʥʤ�ʺʥʲʹ�ʸʴʱʮ
40 :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

הצוות החינוכי (מורים, גננים, יועצים וכו) | רכז/י התוכנית :ʺʥʥʶʤ�ʯʩʡʮ�ʭʩʫʸʣʥʮʤ

חומרי העשרה | ליווי והדרכה | השתלמות | ייעוץ מקצועי | גמישות בהתאמת התוכנית :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

מוסדות חינוך ממליצים

דוא"ל איש הקשר במוסד איש הקשר במוסד שם ישוב מוסד שם מוסד סמל מוסד

david.sharbi@gmail.com דודו שרבי מודיעין-מכבים-רעות ע"ש רא"ל מרדכי גור 144741

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 תומר אושרי :ʯʥʢʸʠʡ�ʸʹʷʤ�ʹʩʠ

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�ʧʥʣקורס מלווי מרחבים בניהול עצמי

:ʺʩʰʫʥʺ��ʸʴʱʮ19303

יב אייר תשפ"ב


