
  

 
 ות ים/וות ומלוים/חונכמורים ומורות קורס 

 שנה"ל: תשע"ט

 

 ]**[ טובה פלציגב'  המנחה:

 שעות אקדמיות; 30: היקף הקורס
 ;16.00-19.30 פנים אל פנים במכללה  מפגשים  5
 שעות אקדמיות  3 - מקוונים  מפגשים 3

  אוכלוסיית היעד:
 ורות בשנת הסטאז'בפועל מורים /מחונכות  א. מורות ומורים החונכים/

                                                                                         , בשנה לאחר השלמת הסטאז'.מורים ומורות חדשיםמלוות מורות ומורים מלווים/ב. 
 מורות ומורים העתידים להיות חונכים/מלווים למורים חדשים ג.

 

 מצ"ב בהתאם למפורט בטבלה ה 19:30 – 16:00משעה  ,'גימי  מועד:
 בדצמבר. 18  מועד התחלה:

 
 מכללה אקדמית "אחווה" מיקום:
            

 
 

  רציונאל הקורס:

הקורס מושתת על ההנחה כי "חונכות" הינה פרופסייה. לפיכך יוצר הקורס את המרחב עבור החונכת בהווה ובעתיד 
 בודה ייחודיים לפרופסיית החונכות. לחקור ולהבנות גישות, עקרונות וכלי ע

החונך הינו הגורם האנושי העיקרי המסייע . הנחות יסוד :"החונכות היא חוליה מרכזית במערך ההתמחות בהוראה
 ."למתמחה לטפח את זהותו בהיבט האישי ובהיבט המקצועי בשלב היקלטותו במערכת החינוך

לשם מורה המתחיל בין הבין המורה החונך לינוכי רפלקטיבי דיאלוג דידקטי חכלים ליצירת  בטיפוח הקורס מתמקד
כניסתם למקצוע  בשנים הראשונות של ,תמיכה בהתפתחותו המקצועית אוטונומית של המתמחה ועובד ההוראה החדש

  .ההוראה

 
 :הגישות, העקרונות וכלי העבודה מושתתים על 

 האימון האישי  .1

 תוך אישית ובין אישית; -מודלים לתקשורת  .2

 

 

 



 מטרות:

 

 מורים מתחילם/חדשים.. הבניית תפיסת התפקיד של החונכת כ"עמיתה מסייעת" לקליטתה המיטבית של 1

  

 ה.. יצירת חוסן מקצועי של החונכת אל מול דילמות, המובנות מתוקף תפקיד2

 היגותי של בהקשר המנ ,. העלאת הדימוי העצמי המקצועי של תפקיד החונכות והעצמת תחושת המסוגלות של החונכת3

 תפקיד זה.    

                 הולקליט המורה חדש/. נוכחות ומודעות החונכת לחוזקותיה ולתרומתה המשמעותית להבניית ה'חוסן' של 4

 המיטבית ברמה המערכתית.

התפתחות ומדוייק לצרכי החניכה, בשלבי ההערכה -. הבחנה בין גישות לתקשורת לניהול שיח חונכות מקדם, תומך5

 החונכות לאורך השנה. מפגשי ו

 ביה"ס ובהאצת צמיחתםבקונקרטיות בתיפקוד המקצועי  תוצאותכלים ומיומנויות תקשורת לניהול שיח ליצירת . 6

 של מורים בראשית דרכם.המקצועית 

 

 

 

 

 עיקריים:)*(לו"ז ותכנים  -המפגשים 

מס' 

 מפגש

 תוכן/נושאי המפגש תאריך

1.   

18.12.18 

 ההיבט הנרטיבי כפי שמוצג בסיפורי המורים המתחילים. ,חילעולמו של המורה המת

      כההקשיים ומקורות התמי ,ההתמודדות של המורה המתחילה בשנים הראשונות להוראה

אישי הלפיתוח  בתהליך ההוראה לצמיחה, אנקודת המוצהדגשת הדיאלוג כ אתגרי המורה החדש בתחום ניהול הכיתה והארגון.

 .ם הישגיםוקדלו

  חוויות מתחילת הדרך –כתיבת הסיפור האישי : מטלה

 מקוון   .2

8.1.19 

 נתיב כניסה למורים חדשים במערכת החינוך.– החונכות
  1. פרק חינוך מהות ורוחקריאה:י.תדמור וע.פריימן 

  3פרק  זילברשטרום חונכות כניסה למתמחיםאורנה שץ,דינה משכית,שרה 
 מה הופך חונך לחונך טוב ? פנינה כץ

 

 אדוני שר החינוך .....  -כתיבת מכתב/ מאמר ה: מטל

3.   

29.1.19 

 עקרונות למנהיגות עם חזון,  עקרונות למנהיגות אפקטיבית. להוביל בכוח האישיות,– מנהיגות מעצבת

  .העשיה והדוגמא האישית

 כיוונים ועיצוב הזהות המקצועית ערכים, חזון אישי,

 . ממצויינות אישית לתוצאה מצויינת

 ,כתר חוכמת המנהיגותרובין ס' שארמה :קריאה 

 קריאה:רובין שארמה,המדריך למצויינות ,כתר

 .למידה ניראית ,דפוסי מחשבה של מורים ,של מנהיגים חינוכיים  3גון הטי ,פרק 



  

 )*( ייתכנו שינויים. 

 
 

  1פרק  פרקים בחינוך מעורר השראה להיות מורהליאור הלוי,

 סיפור על המורה שלא אשכח.....מטלה: 

 מקוון  .4

26.2.19 

  יעור המיטביהש

  האם יש רבות בכיתה האינטליגנציות ה 

 בכיתה? יםלומדהל לשונות הגבוהה והמיוחדות שפתרון 

  מהם העקרונות הבסיסיים להצלחת השיעור?מטלה:  

 

 26-25שיעור  3פרקים בחינוך מעורר השראה פרק  להיות מורהקריאה: ליאור הלוי,

 דיאלוג במרחב החינוכי 12.3.19  .5

 להתפתחות מקצועית והעצמה אישית  - המורה החונך והמתמחה :לקטיבידיאלוג רפ 

אישי הלפיתוח  בתהליך ההוראה לצמיחה, אנקודת המוצכ הדיאלוגהדגשת  אתגרי המורה החדש בתחום ניהול הכיתה והארגון.

 .ם הישגיםודיקלו

  ניתוח דיאלוג שכשל....  מה הייתי עושה אחרת ???מטלה : 

 

 

 .סותרים בתפקיד החונךהגיונות  9.4.19  .6

הערכת מורים מתמחים לקבלת רישיון  מגוון כלי הערכה.כלי להערכת מורים, במערכת החינוך, הערכה

 הוראה ומורה חדש לקבלת קביעות במערכת החינוך. דילמות ושאלות מוסריות בהערכה. 

  הערכה בבית הספר דוד נבוקריאה: 

 דילמה ....החינוך,ההערכת מורים ...........סיפור אישי עם הההערכה   ..מטלה: טקסט הבעת עמדה בנושא ההערכה במערכת 

 מקוון   .7

30.4.19 

 

 ?של כל התלמידים ? של ההוריםאיך מבצעים הכלה של כל המורים? :הכלה במערכת החינוך

 .עקרונות להכלה מיטבית

 קריאה : חוק החינוך המיוחד.

 שלי   סיפור הצלחהמטלה: 

 רים השחקנים המרכזיים בתהליך החינוכימו:  סיכום 28.5.19  .8

 1למידה ניראית למורים,פרק . גון הטי 1קריאה:  

 4פרק  ,הוראה מאלתרת זו לא מילה גסה.נפתלי שם טוב2 

 יכתב לקראת השיעור האחרון .  למורה המתחיל-....המלצות המורה המיומן ממני אליךמטלה: 

 טקסטים,עדויות ,כתבות,תמונות וכ יוצג בשיעור האחרון לעמיתים בקבוצה .  8התלקיט ובו 



 

 

 

 

 דרכי הוראה:

  סדנאהקורס ייערך בפורמט של 
 בסדנא ייעשה שימוש פעיל בטכניקות מגוונות, כגון:

  משחקים חברתיים, משחקי תפקיד;  –משחק 

  דילמות ודיונים 

 קטעי וידיאו וטקסטים מעוררי השראה; ניתוח 

  של מצבי חונכות; -סימולציות 

 ניתוח טקסטים מתיעוד שיח החונכות והליווי . 

 .ליווי אימוני אישי ע"פ צרכי החונכת לבניית משימת הסיום 

 

 חובות הקורס:

 עם חתימת נוכחות; -לכל הפחות  80% - נוכחות 
 מעורבות אקטיבית ותורמת לקבוצה;

 יישומית:-משימה רפלקטיבית -ם הקורס "חזון החונכות" תוצר לסיו
 .חונכות מיטבית  -כרטיס ניווט בניית 

 הצגת פורטפוליו בקבוצה והערכת עמיתים  
 

  :עבודה

 כתיבת פורטפוליו מלווה לנושאי הקורס .

ה או קליטת טקסטים רפלקטיביים על נושאים אשר עלו בשיעורים ופרק סיום המתייחס לנושא חניכ 7בפורטפוליו 
 בסיכום יש לציין  תובנות והצגת רעיון /יוזמה לקליטה מיטבית של המורה המתחיל. . מורים חדשים

 ומחקרים. רלוונטיים מקורות  3 יחס לפחות ליבעבודה יש להת

 .יש להביא את התלקיט לשיעור האחרון להצגה בפני החברים וקבלת הערכה

 קריטריונים להערכה:

 7 טקסטים 

 לשון , מבנהתוכן , 

 מכתבים . תמלילי שיחות,עדויות מהשטח,  תמונות, :לוויםיחומרים נ 

 

 



 

 

 

 

 מקורות ביבליוגרפיים: 

נשים ישראליות מגיבות  –פרקי אמהות מתוך הספר: (. האמפטייה כ'שביל' למקומו של הזולת. 2002איוניר, ש. )

 , עריכה: יעל משאלי. ת"א: ידיעות אחרונות.ל"פרקי אבות"

: הרהורים 3פרק שביעי: אושר בעבודה.  חלק  פסיכולוגיה חיובית בחיי היומיום.. באושר ובאושר(. 2008ט. )בן שחר, 
 מהפכת האושר. ת"א: מטר. -על אושר: הרהור שביעי 

 (. התפתחות תפיסת תפקיד המורה אצל פרחי הוראה בשנה א' כפי שבאה לידי  2011ברנר, ר., זלקוביץ, צ., טוקר, א. )
 , מכללת סמינר הקיבוצים.23-35לים רפלקטיביים. החינוך וסביבתו, ביטוי בכ

 חלק שני: טבעה של האינטליגנציה הרגשית. ת"א: מטר. אינטליגנציה רגשית.(. 1997גולמן, ד. )

: התיאוריה של האינטליגנציות המרובות. אינטליגנציה בין אישית 1. חלק אינטליגנציות מרובות(. 1996גרדנר, ה. )
 ם: מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה.-. י22-26גנציה תוך אישית, עמ' ואינטלי

: אימון וערכים או מה שחשוב: ערכם של 2אימון ע"פ ערכים. פרק  -(. מה שחשוב באימון 2015דולן, ש., לנדאו, א. )
 . המרכז לניהול ואימון ע"פ ערכים. 158 - 111ערכים, עמ' 

 . 13-68, עמ' 1-4יצד לסייע לסובבים אותך בזמן מצוקה רגשית ומשבר.  מעגל כ עוצמת ההקשבה.(. 2015דניאלס, ש. )
 ת"א: הוצאת מטר.

: התפתחות הדיבור האנושי הבחירה בין דיבור מועיל לדיבור מכשיל. 2פרק  צופן הדיבור.(. 2010וינבך, ל. )
 מולטיברסיטה.

אביב: מכון -תל הדרכה כתיווך לקראת אוטונומיה..  טל, ק., בכר, א., סדרוביץ,  ר., וייסבורט, ד., שמר, א. )תשס"א(
 מופ"ת.

 .23-27 ,6אנליזה ארגונית (. הדרכה נוכח ניגודים וסתירות. 2009כץ, י. )

ספרי  –. הוצאת ידיעות אחרונות 13, 10, 6-7, 3-4על ניהול ומנהיגות. פרקים: הסוד טמון באנשים. (. 2014מנדל, מ. )
 חמד.

סיפור מקרה ומודל  –(. פיתוח חשיבה רפלקטיבית במהלך המשוב הפדגוגי 2002זילברשטיין, מ. )מרגולין, א., עזר, ח., 
-תל .אירועי הדרכה ואירועי הוראה: פדגוגיה של ספרות מקרים בהכשרת מורים לניתוח. בתוך: מ. זילברשטיין )עורך(.

  אביב: מוכן מופ"ת.

, גליון 2009יולי  ירחון מופ"ת,טיביים על עולמם של המתמחים, (. מה מספרים יומנים רפלק2009משכית, ר., אלקה, י. )
38. 

אביב: מכון -תל. מורה נבוכים: חלונות להנחיית מורים(.  2008ברק, ל. )-לזרוביץ, ר., אורלנד-סטרהובסקי, ר., הרץ
 מופ"ת.

מות השונים של חיינו. חלק ג': העולאושר אמיתי. הגשמה עצמית באמצעות פסיכולוגיה חיובית. (. 2005סליגמן, מ. )
 בן שמן: מודן.. 229-234עמ',  האזנה קשובה והיענות, .189-210עבודה ושביעות רצון אישית, עמ' 



 .137-162. 1כרך מ"ד, מספר  מגמות,(. הציפיות הארגוניות של המורה המתחיל.  2005פרידמן, י. )

המכללה האקדמית 'בית מחקר.  ח"דו ,'סטאז וראהבה ההתמחות תהליך(. 2006ר., פרסקו, ב. ) רייכנברג,  .,נאסר, פ
 א.-ברל' אוניברסיטת ת

מהפנים החוצה;  –חלק א': פרדיגמות ועקרונות  שבעת ההרגלים של אנשים אפקטיביים במיוחד.(. 1996קובי, ס. )
ונות של עקר –: בקש להבין תחילה ואח"כ להיות מובן 5עקרונות הראייה העצמית; הרגל  –: הייה פרואקטיבי1הרגל 

 תקשורת אמפטית. ת"א: אור עם.

;  אוצר המלים עבור הצלחה 237-268: שאלות הן התשובה עמ' 1. פרק להעיר את הענק שבפנים(. 1998רובינס, א. )
 . ת"א: אור עם.269-306עילאית.  עמ' 

דרות המורים, הקרן הוצאת הסת .70-85, 47פנים, (. המורה המתחיל והתכנית לקליטתו המוצלחת. 2009ריינגולד, ר. )
 לקידום מקצועי.

ושרה  דיצה אורנה, משכיתאופנהיימר -בתפקיד החונכות". שץ (. "מתח, קונפליקטים ומורכבות2011אופנהיימר, א. )-שץ

 .199 -183מכון מופ"ת:  עמ'  .היות מורה: בנתיב הכניסה להוראהזילברשטרום )עורכים(. 

 

 

 על המנחה ]**[
 

צה מכללת "אחווה" משמשת כמרשנים  5שנים( מזה כ 35עשי בהוראה,הדרכה וניהול בית ספר )בעלת נסיון מ טובה פלצי
,כמו כן ,משמשת כמנחה אירגונית בבתי ספר במסגרת תוכנית מובילי פדגוגיה איכותית  וכן ב"יחידה לכניסה להוראה"

 מנחה סדנאות למורים בבתי ספר .
 
 

 

 

 

 

 


