
פיתוח מקצועי והשתלמויות | “שבילים” 
ארגון מערכות החינוך החברתי קהילתי | התנועה הקיבוצית

2017-2018 תשע”ח  



shvilim@tkz.co.il “שבילים” צור קשר

ועידת שבילים למנהלי חינוך ה”חברים פעילים”
ועידת “שבילים” היא מפגש שנתי של אנשים שאכפת להם 

הרוצים להשפיע על עיצוב דרכו של החינוך חברתי קהילתי, בקיבוץ ובחברה. 

Save The Date | 30.4.18
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למנהלי מערכות החינוך החברתי - קהילתי  שלום וברכה!

מערכת  זו  הקיבוצית,  הקהילה  של  הפועם  ליבה  הוא  קהילתי  החברתי  החינוך 

שחיה ונושמת את הקהילה בה היא פועלת, שמגויסת לעשייה הקהילתית ומחזקת 

ומחברת בין כל חברי הקהילה הרב דורית.

זו מערכת שמבקשת ליצור באמצעות עשייה המלווה בחוויות של הצלחה, תחושת 

שייכות וגאוות יחידה לבית הקיבוצי.

על כן, חובתו של כל העוסק בחינוך היא לדאוג למלא את מיכלי ההשראה והידע 

באופן  תדיר, לגלות עולמות חדשים, לצמוח, לדאוג שיהיו ברשותו הכלים הנכונים 

כדי לשאול שאלות ולדייק בעשייה החינוכית.

ולקדם  לפתח  אופקים,  להרחיב  להכשיר,  ולשמר,  להמשיך  מבקשים  “שבילים” 

את כל מי שעוסק בחינוך החברתי קהילתי במרחב הקיבוצי והכפרי. אנו מתעדים 

לשנת  מקצועית  הכשרה  ותכנית  שבילים   - הדרכה  בעזרת:  מרכז  לעשות 

למנהלי  ההשתלמויות  מגוון  מרוכזות  בה  שלפניכם,  בחוברת  המוצגת  תשע”ח, 

החינוך ולצוותי ההדרכה .

נשמח אם תגיעו אלינו או שנגיע אליכם )אפשר גם וגם!(

                                                                    

בברכה,                                                                                  

צוות “שבילים”    

“היה כפי שהנך - חפש דרך בעצמך - 

הכר את עצמך, לפני שתרצה להכיר 

אתה  למה  נא  חשוב  הילדים.  את 

מוכשר ואחר כך תבוא לתחום תחומים 

הילדים.  של  וחובותיהם  לזכויותיהם 

ועליך  ילד  בעצמך  אתה  כל  קודם 

לחנך ולהשכיל את עצמך.”                                                                                 

יאנוש קורצ’אק

דבי ברא"ס, עילם בר-לב, אורי פלד נקש ואפרת קרינסקי
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פיתוח מקצועי למנהלי מערכות החינוך החברתי



 23-24.1.18
כנס מנהלי רשת החינוך הקיבוצי - 

השתתפות חובה ל”חברים הפעילים” ב”שבילים”

כנס למנהלי חינוך בחינוך החברתי ובגיל הרך, בו יתקיים שיח שיעסוק בנושאים 

המשמעותיים לסדר היום של מערכות החינוך הקיבוציות. הכנס יכלול מפגשים מעוררי 

השראה, למידת עמיתים, למידה מהצלחות ומפגש חוויתי. 

 21.2.18
כנס מנהלי חינוך ורכזי תרבות זהות יהודית 

כנס העוסק בזהות יהודית חילונית בקהילות הקיבוציות ובמרחב הכפרי, 
בדגש על החיבור והשותפות בין מערכות החינוך והתרבות.

הכנס כולל הרצאה מעוררת השראה, סדנאות לימוד ומפגשי למידת עמיתים מהצלחות.

מיקום < רמת אפעל 
עלות < 100 ש"ח לישוב, ללא מגבלה על מספר המשתתפים.

קיבוצים המשתתפים בתכנית - השתתפות ללא עלות.

 כנסים
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 סיורים

החינוך החברתי בקהילה משתנה  
תאריך <  23.10.17

שעות < 9:00 - 13:00

מקום הסיור <
דרום < בית קמה 

הנחיה < פביאן בנסיק, אפרת קרינסקי 
ואסנת וארון מנהלת חינוך חברתי בית קמה

צפון < רמת השופט  
הנחיה < עוזי לוינבך, אורי פלד נקש 

ודליה אונר מנהלת החינוך החברתי רמת השופט

מטרות הסיור: 
ללמוד כיצד התמודדו מערכות החינוך החברתי-קהילתי עם השינויים, 

ללמוד אילו התאמות נעשו ומה צופן לנו העתיד.
לדייק הגדרת תפקידו של מנהל החינוך החברתי בקהילה המשתנה.

דגשי ונושאי הסיור: 
בין שימור לשינוי - האוכלוסייה המשתנה בקיבוצים הביאה עמה קולות 

וצרכים אחרים. איך שומרים על המהות והערכים כאשר השינויים הם 
כה רבים? כיצד הקליטה הרבה היא הזדמנות לצמיחה והתחזקות? 

כיצד יוצרים שפה משותפת בין יושבי ההרחבה והקיבוץ דרך מערכת 
החינוך.

עד אחרון הילדים - האומנם? 
ריבוי סטאטוסים בקהילה - כיצד משפיע על מערכת החינוך ומהו 

תפקידו של מנהל החינוך?  
מסורת מול התחדשות 

בתכנית: 
< למידת הנושא - פתיחה עיונית

< סיור ומפגש עם אנשי מערכת החינוך המקומית.
< דיון בקבוצת העמיתים.

קהל יעד < מנהלי חינוך בקיבוצים, מנהלי קהילה, מנהלי יחידות נוער ורכזי הדרכה
עלות הסיור <  90 ש״ח

עלות לחברי שבילים <  80 ש”ח 

7



תאריך < 25.12.17
שעות < 9:00 - 13:00

מקום הסיור < 
דרום < חצור

הנחיה < פביאן בנסיק, אפרת קרינסקי 
ושירה רום מנהלת חינוך חברתי חצור

צפון < עברון
הנחיה < הגר שדה, אורי פלד נקש 

ורחל אליהו מנהלת חינוך עברון

מטרות הסיור <
הכרה בערכו של החוסן הקהילתי כמשאב במצב חירום. 

הכרות ולמידה על תפקידה ומקומה של מערכת החינוך בעת משבר 
בקהילה, בהתייחס למעגלים השונים.
מתן כלים להתמודדות בעת משבר 

דגשי ונושאי הסיור <
עם  מתמודדת  הקהילה  כאשר  משבר,  בעתות  נמדד  קהילתי  חוסן 
או  בקהילה,  להתרחש  יכול  האירוע  רבה.  שהשפעתו  קשה,  אירוע 

מחוצה לה, אך בכל מקרה, השפעתו על הקהילה רבה. 

קהילות שמתנהלות בשגרה באופן סדור ויציב, בעת המשבר, עשויות 
למצוא עצמן ערוכות טוב יותר להתמודדות עם האירוע. תכנית מגרה 

לעת מצוקה חייבת להימצא בכל מערכת ובכל יחידה חינוכית. 

בתכנית <
< למידת הנושא - פתיחה עיונית

< סיור ומפגש עם אנשי מערכת החינוך המקומית.
< דיון בקבוצת העמיתים.

קהל יעד < מנהלי חינוך בקיבוצים, מנהלי קהילה, מנהלי יחידות נוער ורכזי הדרכה
עלות הסיור < 90 ש"ח   

עלות לחברי שבילים < 80 ש”ח 

חוסן קהילתי
מקומה ותפקידה של מערכת החינוך

8



חינוך חברתי והתרבות בקיבוץ -
ההזדמנות שבעבודה המשותפת

תאריך < 12.2.18
שעות < 9:00 - 13:00

מקום הסיור <
דרום < יד מרדכי

הנחיה < אילה ויצנר ופז רייזל
צפון < אשדות יעקב

הנחיה < עילם בר-לב ואמנון אביגדור

מטרות הסיור <
חיזוק התחושה שלכל משתתף אלמנטים משמעותיים בזהותו 

היהודית כאדם ומחנך.
ללמוד כיצד עבודה משותפת של החינוך והתרבות יוצרות הפריה 

הדדית ותרומה לקהילה.

 סיורים

קהל יעד < מנהלי חינוך בקיבוצים, מנהלי קהילה, מנהלי יחידות נוער ורכזי הדרכה
עלות הסיור <  90 ש"ח   

עלות לחברי שבילים <  80 ש”ח 

דגשי ונושאי הסיור <   
למארג  ביותר  חשובות  מערכות  שתי  זו  לצד  זו  מתקיימות  קיבוץ  בכל 
החברתי של הקהילה: החינוך והתרבות. בקיבוצים רבים לא תמיד מתקיים 
משותפות  ומסורות  תהליכים  וקיום  משותפת  חשיבה  על  המבוסס  קשר 
ועל  הקשר  את  לקיים  ניתן  בו  האופן  על  דגש  ישים  הסיור  המערכות.  בין 
בין  פורייה  התהליכים החדשים שהחלו לצמוח בקיבוצים המעודדים עשייה 

החינוך והתרבות במטרה להווה מקור השראה. 

בתכנית <
< למידת הנושא - עבודה מערכתית משותפת בין מערכת החינוך והתרבות 

ויצירת פעילויות ומסורות המחזקות את מעגלי השייכות לקהילה, למדינה 
ולעם היהודי.

< סיור ומפגש עם אנשי מערכת החינוך והתרבות 
  באשדות יעקב / יד מרדכי.

< דיון בקבוצת העמיתים.
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 קורסים

קורס סמסטריאלי, 120 שעות 
רכזת התכנית < שלומית צימרינג

מטרת הקורס < 
הכשרת מנהלי חינוך בעלי זהות קיבוצית 

קהל היעד < 
מנהלי חינוך מכהנים או למי שמתעתד לכך ומעוניין להכשיר עצמו לתפקיד. 
מותאם למנהלי חינוך כוללים וכן למנהלי הגיל הרך ומנהלי החינוך החברתי-

קהילתי.

תכנים מרכזיים < 
נרחב להיבטים החינוכיים-פדגוגיים  יינתן מקום  “החינוך הקיבוצי”. בקורס 

הייחודיים של “החינוך הקיבוצי”. 
המבט  מנקודת  הקיבוצית  בזהות  העיסוק  המתחדשת,  הקיבוצית  הזהות 
ובמערכת  ככלל  הקיבוץ  בהתנהלות  ביטוי  לידי  הדבר  בו  והאופן  ערכית, 

החינוך בפרט. 
קצר  לטווח  תכנון  בקיבוץ:  מערכת  למנהל  הנדרשות  הניהול  מיומנויות 
טיפוח  זמן,  ניהול  רגולציה,  ומשפטיות,  כלכליות-תקציביות  סוגיות  וארוך, 

ופיתוח צוות ועוד. 

קורס ניהול מערכת חינוכית בקבוץ תשע”ח
חובות הקורס < 

פרויקט גמר המבוסס על דילמה מחיי מנהל/ת חינוך. 
חובת השתתפות מנהל הקהילה באחד ממפגשי הקורס, שמהותו: שייכותה 
של מערכת החינוך לקהילה. לעומדים בדרישות הקורס תינתן תעודת גמר 

של המרכז האקדמי רופין והתנועה הקיבוצית.

ייחודיות הקורס <  
המרכז  עם  ובשותפות  הקיבוצית  התנועה  של  היוצר  מבית  הינו  הקורס 
האקדמי רופין אינו עוד קורס בניהול חינוכי אלא חלק ממכלול הכשרות 
למנהלים המתמקצע בעולמות התוכן של הניהול הקיבוצי הבכיר, המועבר 
על ידי מי שעוסקים בכך הלכה למעשה ו/או חוקרים תחומים אלא ומתמחים 

בהם.

מיקום הקורס < המרכז האקדמי רופין. 
שעות ומועדים < הקורס מורכב מ15 מפגשים, בין השעות 9:00 - 15:00, 

בימי שלישי, החל מספטמבר 2017 ועד ינואר 2018. 
מחיר הקורס < 6,000 ש"ח למשתתף. 

הכולל חנייה, כיבוד רץ לכל היום וארוחת צהריים חמה. 
דמי הרשמה < 150 ש"ח.

התנועה הקיבוצית תסבסד את עלות הקורס לחברי הקיבוצים במלגה של 
2,000 ש”ח, כך שהמחיר למשתתף חבר/ת קיבוץ יהיה 4,000 ש"ח בלבד. hr@tkz.co.il  | לפרטים והרשמה < שלומית צימרינג | פיתוח הון אנושי
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טיוטרית / מנחת הקורס < הגר שדה )“שבילים” - תנועה קיבוצית(

מטרות הקורס < 
מתן כלים מקצועיים בתחומי הניהול ותחומי החינוך, למנהלי מערכות חדשים. 
מערכות החינוך החברתי דורשות כל הזמן התמקצעות של המערכת ויש 
קדימה,  המערכות  את  שימשכו  המערכות  במנהלי   – במובילים  להתחיל 

שידעו לתת תשובות מקצועיות, להוביל צוות ולהיות מנהיגים חינוכיים.

מיקום < לוחמי הגטאות, מרכז ההדרכה מחוז צפון 

שעות הקורס ומבנה < 60
שעות אקדמאיות | 10 מפגשים | ימי רביעי 9:00 - 14:00 

הקורס יחל ב 1.11.17 ועד ה–6.6.18

קהל היעד < מנהלים חדשים אשר נמצאים במערכת וצריכים 
התמקצעות נוספת באוריינטציה ניהולית.

מחיר למשתתף < 900 ש"ח

 קורסים

hagarsade1511@gmail.com |  050-6952113  > הגר שדה | מנחת הקורס לפרטים והרשמה < 
efrat@tkz.co.il | 050-2463336 > ”אפרת קרינסקי | “שבילים    

קורס הכוון )אוריינטציה(
למנהלי מערכות חינוך חדשים 

במגזר הכפרי
הקורס בניהול משותף של מינהל חברה ונוער-משרד החינוך והתנועה קיבוצית 
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“בשבילי הייעוץ”
קורס הכשרה ליועצי “שבילים”

קורס שנתי בשותפות סמינר הקיבוצים והתנועה הקיבוצית - תכנית “כזה ראה 
וחדש” קורס שנתי בהיקף של כ־180 שעות

מנהלת תכנית ההכשרה <  רינה לבנון 

מטרות הקורס <  
גיבוש מנהיגות חינוכית מובילה ברוח הזהות היהודית הפלוראליסטית

הרחבת מעגלי ההשפעה והעשייה בתחומי התרבות היהודית בחינוך החברתי.
הקניית כלים לפיתוח זהותו המקצועית של היועץ המערכתי במערכת החינוך החברתי.
הכשרת יועצים מובילי דרך בחינוך החברתי - קהילתי לימודי תעודה בסמינר הקיבוצים

מיקום < סמינר הקיבוצים בתל אביב

מסגרת הקורס ומבנה < 
כ-25 מפגשי לימוד בימי ראשון בין השעות 16:00-21:15.

במהלך השנה יתקיימו יומיים מרוכזים ויום לימודים אחד ארוך.
הלימודים יפתחו אחרי החגים. 

קהל יעד < 
< מנהלי מערכות חינוך חברתי - קהילתי בעלי ניסיון של 3 שנים לפחות.

< מנהלי יחידות נוער ורכזי הדרכה במועצות אזוריות.
< יועצי “שבילים”.

< יועצים ארגוניים וחינוכיים במערכות חינוך.

מחיר למשתתף <  800 ש"ח
תכנים < 

ההכשרה תקנה ידע בארבעה תחומים:
< הכרות עם שפת התהליך הקבוצתי וידע תיאורטי בתחום

< יעוץ ארגוני-חינוכי במערכות החינוך החברתי
< לימודי תשתיות בתחום היהדות
< שילוב תוכן יהודי ותהליך חינוכי 

 קורסים
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פרקטיקום < 
ו-8  הלימודים כוללים פרקטיקום והדרכה עליו - סה”כ 12 שעות התנסות 

שעות הדרכה לפי החלוקה הבאה:
במחצית השנייה של שנת תשע”ח - יתנסו המשתתפים בהדרכת מנהל 

חינוך או צוות מדריכים במערכת חינוך קיבוצית לקראת חג שבועות.
היקף ההתנסות: שעתיים.

בשנת תשע”ט - ילוו המשתתפים מנהל חינוך / צוות מדריכים במערכת 
חינוך קיבוצית. 

היקף ההתנסות - 10 שעות )כחמישה מפגשים(. 
מפגשי  בארבעה  נוכחים  להיות  המשתתפים  נדרשים  להתנסות,  בנוסף 

הדרכה. 
היקף ההדרכה - 8 שעות.

מסגרת הזמן לביצוע הפרקטיקום - נובמבר 2017 עד פברואר 2018 )כולל(.

ייחודיות הקורס < 
חדשה  ורעיונית  חינוכית  ברוח  חברתי  חינוך  למערכות  יועצים  להכשיר 

המשלבת בין חינוך, תרבות יהודית וקהילה. 
להיות חלק מפיתוח תחום מקצועי חדש שמקנה יכולת להשתלב כיועצים 

במערכות חינוך חברתי בקיבוצים, מועצות אזוריות ועוד.

“יועץ בחינוך החברתי-קהילתי” מטעם סמינר הקיבוצים  קבלת תעודת   >
הקורס  משעות   80% מינימום  של  בנוכחות  מותנית  הקיבוצית  והתנועה 

ובביצוע מלא של הפרקטיקום.
< קבלה לקורס מותנת בראיון אישי

לפרטים נוספים <
eylam@tkz.co.il | 050-7677909 > ”עילם בר-לב | מנהל תכנית “כזה ראה וחדש

 deby@tkz.co.il | 052-2755323 > ”דבי ברא”ס | מנהלת “שבילים

rina@bina.org.il |  052-2743111 > רינה לבנון | מנהלת תכנית ההכשרה
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פיתוח מקצועי למדריכים חברתיים



הקיץ כהזדמנות חינוכית
השתלמות למדריכי חברות הנעורים וחברות הילדים 

תאריך 7.5.2018  |  גבעת חביבה

במה כדאי להתחדש? על מה כדאי לשמור? 

איך הילדים והנוער שותפים ופעילים בתכנון והובלת החופש. 

יום בו יינתנו כלים, מתודות ורעיונות לפעילויות חינוכיות ותהליכיות עם הילדים והנוער בקיץ. 

הקיץ ומה שהוא מזמן - זה בידיים שלנו,

 וביכולתנו להפוך אותו למסע חינוכי ייחודי חוויתי לילדים ולנערים!
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קורס הכוון )אוריינטציה( למובילי 
״חברת הילדים״ במרחב הכפרי 

לשנה”ל תשע”ח 
)מדריכים מובילים בחברות הילדים בגילאי א’-ו’(

קורס בשותפות משרד החינוך-מינהל חברה ונוער, 
המכללה האקדמית ״אורנים״ והתנועה הקיבוצית 

מבוא < 
תפקיד מדריך חברת הילדים הינו תפקיד חשוב ומרכזי בבניית תשתית חינוכית 
בלתי-פורמאלית למערכת החינוך בקיבוץ ומתן מענה חינוכי להתפתחות הילדים 
והשתלבותם המיטבית בחברה. בתכנית זו אנו מבקשים לפתח את הצד המקצועי 
והאקדמי בעבודת המדריך וראייתו המערכתית את הילד והגורמים הסובבים אותו. 
התכנית מיועדת להרחיב ידע ולהעמיקו, לפתח כלים, מיומנות וחיבור לאקדמיה, 
התפתחותי  אופק  ולאפשר  הילדים  חברת  למדריך  ראויים  יסודות  להניח  כדי 

בעתיד.

מטרות הקורס <  
לגבש תפיסת עולם חינוכית ערכית וזהות מקצועית של המשתתפים.

לתת כלים לעבודת המדריך במציאות משתנה.
להעשיר את עולם התוכן של המדריך, מתוך תחומי הדעת הרלוונטיים 

לתפקיד.
יצירת עתודה ניהולית בחינוך החברתי

קהל יעד < מובילים וממדריכי א’-ו’ במרחב הכפרי

מספר משתתפים בקורס < 22-25

 קורסים
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טיוטרית הקורס < לאורה מילוא, מרכז חינוכי פרדס

מסגרת זמן < 
הקורס יתקיים אחת לשבוע בימי רביעי, בהתאם ללוח השנה האקדמי. 

בין החודשים אוקטובר ליוני.
בין השעות 8:30-12:30

סה”כ 120 שעות
מפגש אחד- כנס שנתי מ-8:30-17:00 ב-10.1.2018

מבנה ותכני הקורס < 
כל יום לימודים בנוי משני קורסים: 

שיעור א’: העשרת ארגז הכלים של המדריך החברתי, למידת עמיתים, העצמה 
ותקשורת, פעילות סדנאית, “לחם כפרי” )דילמות מהשטח( ועבודה על פרויקטים 

שנתיים. יועבר ע”י הטיוטרית
שיעור ב’ יועברו מספר קורסים אקדמאיים בתחום החינוך החברתי,  חינוך ערכי, 
הורים   עם  ותקשורת  תקשורת  התפתחותית,  פסיכולוגיה  המודרך,  הגיל  הבנת 

)בדגש על גילאי א-ו( ומיומנויות ניהול והובלה.
יועבר ע”י מרצים מסגל המכללה האקדמית אורנים )קורסים אקדמיים(

שכר לימוד <
משולם ע”י משרד החינוך, למעט דמי הרשמה של 450 ש"ח לכל משתתף 

אשר ישולמו למכללת אורנים.

תנאי סף למשתתף <
< ראיון אישי

< ניסיון בעבודה חינוכית של שנה לפחות. 
< תעודת בגרות 

תנאים לקבלת היתר הדרכה <
פתיחת תיק אישי לקראת היתר הדרכה הכולל הגשת מסמכים ואישורים 

רלוונטיים לפני תחילת הקורס )הטפסים ורשימת האישורים הנחוצים 
ימסרו עם בקשת ההצטרפות(.

חובות הקורס למשתתף < 
< נוכחות מלאה.

< במקרים מוצדקים )מחלה, מילואים וכד’( עד 20% העדרות
< מטלות ביניים
< עבודת סיכום

התכנים המרכזיים של הקורס <
פיתוח אישי: יזמות, כלים להשפעה והובלה, התפתחות מקצועית

מיומנויות של הובלה והנחיית צוות וקבוצות: העצמת צוות, סגנונות ניהול, 
תפיסת עולם חינוכית: מערכת החינוך בישראל, ליבת החינוך הבלתי 

פורמאלי, הצרכים הפסיכולוגים והסוציולוגיים של הגיל המודרך, חינוך 
לאוטונומיה בצוות ובקרב הילדים, 

ומשחקולוגיה,  מתודות  פיתוח   - מתודות   - יצירתית  חשיבה  והקבוצה:  היחיד 
האחר בקבוצה - קשב וריכוז, אספרגר, אלימות ושוליות, מיניות ילדים - הטרדות 

וכו’. מה הנורמה ומה הסטיות?
עבודת החינוך בקהילה: מעורבות הורים, חינוך בונה קהילה? תהליכים בחינוך 

בחברה הקיבוצית, שיתוף קהילה.

לפרטים נוספים <
davidsh2@education.gov.il |  050-6283182 > דויד שטרית | משרד החינוך
laura@pardesnet.org | 052-6719061 > לאורה מילוא | רכזת ומנחת הקורס
Efrat@tkz.co.i | 050-2463336 > אפרת קרינסקי | חינוך חברתי קהילתי תק"צ
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קורס הכוון )אוריינטציה( בסיסי 
למדריכי א׳-ו׳ 

קורס בשותפות משרד החינוך, התנועה הקיבוצית והמועצה האזורית

מטרות הקורס <
העצמת חברות הילדים במרחב ההתיישבותי, והכשרת המדריכים - 

הענקת בסיס תפיסתי ופרקטי להדרכה בחינוך החברתי

קהל יעד <
מדריכי א’-ו’ במועצות האזוריות/

מקסימום משתתפים בקורס < 25 מינימום: 15

רכז קורס <
מנהל/ת יחידת הנוער במועצה האזורית 

מנחה הקורס < 
רכז ההדרכה )או רכז תחום הילדים( ביחידת הנוער במועצה  

מסגרת זמן <
המועצתי   הפורום  זמני  פי  על  שלושה   - לשבועיים  אחת  יתקיים  הקורס 
בין החודשים אוקטובר - יוני. כל קורס יבנה על בסיס נושאי הליבה, להם 

יתווספו נושאים רלוונטיים לאזור.

עלות למשתתף <
מומלץ לגבות 1000 ש"ח למשתתף:

700 ש"ח עבור הוצאות המועצה )מנחים נוספים, אוטובוסים לכנסים, כיבוד 
וכו’(

300 ש"ח עבור תפעול הכנסים הארציים והמחוזיים

תנאי סף למשתתף <
< שנתיים ניסיון בעבודה חינוכית. בעדיפות עבודה עם הגיל הצעיר א׳-ו׳.

< תעודת בגרות )ועדת חריגים תתאפשר בעבור מקרים ייחודיים, שקבלו  
  מראש את אישור הממונה(.

< מרכז הערכה מותאם. במקום בו אין מרכז הערכה יתקיימו ראיונות 
  אישיים.

< פתיחת הקורס רק לאחר אישור הממונה במשרד החינוך. 
קורס שיפתח ללא אישור - לא יוכר.

חובות הקורס למשתתף <
נוכחות מלאה בכל הקורס )למעט 20% היעדרות במקרים מוצדקים((

השתתפות בכנס ארצי 10/1/18
השתתפות במפגש של שני קורסים )שתיים-שלוש מועצות(: תאריך יקבע 

ע”י המועצות
הצגת פרויקט סיום: אבחון מערכת והצגת פרויקט

חובות הקורס למנחה < 
מנחה הקורס או מי מטעמו שמוכשר לכך, ינחה בכנס הארצי והאזורי.
המנחה יקבל הנחייה אישית ממנהל חברה ונוער, דרך לאורה מילוא - 

צפון, אפרת קרינסקי - דרום.
רכז או מנחה הקורס ישתתפו ב–2 פגישות צוות היגוי למשך 6 שעות, 

שמטרתן לקבוע את תכני ואופן המפגשים הארציים ולתת מענה לסוגיות 
שעולות, וסיכום כמובן
תאריכי המפגשים <

כל מפגש יכלול חלק הכשרתי וחלק מעשי של הכנת התכנים: 
 21.5.18 ,18.9.17

עם סיום והגשת כל חובות הקורס )כולל נוכחות וציון עבודה( תינתן 
למשתתף תעודת היתר הדרכה ותעודת סיום קורס ההכוון.

 קורסים
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קורס למדריכים ותיקים 
ב״חברות ילדים״ במרחב הכפרי 

קורס בשותפות משרד החינוך-מינהל חברה ונוער, 
מכללת אחוה והתנועה הקיבוצית

רכזת / טיוטרית התכנית < עפרה לוי גניאל, מרצה במכללת אחוה
קורס שנתי, 70 שעות

מטרות הקורס < 
< לגבש תפיסת עולם חינוכית ערכית וזהות מקצועית של המשתתפים.

  לתת כלים לעבודת המדריך במציאות משתנה. 
< להעשיר את עולם התוכן של המדריך, מתוך תחומי הדעת הרלוונטיים  

  לתפקיד.
< יצירת עתודה ניהולית בחינוך החברתי

קהל היעד < מדריכי א’-ו’ במרחב הכפרי
מספר משתתפים בקורס: 22-25

תכנים מרכזיים < 
כל יום לימודים בנוי משני קורסים:

עמיתים,  למידת  החברתי,  המדריך  של  הכלים  ארגז  העשרת  א’:  שיעור 
העצמה ותקשורת, פעילות סדנאית, “לחם כפרי” )דילמות מהשטח( ועבודה 

על פרויקטים שנתיים. יועבר ע”י הטיוטרית
שיעור ב’: יועברו מפגשים על ידי מרצי המכללה בנושאים: התנהגות מינית 
מותאמת גיל,  תקשורת ותקשורת עם הורים  )בדגש על גילאי א׳-ו׳( ילדים 

בעלי צרכים מיוחדים בקבוצה החינוכית ועוד.

חובות הקורס <
נוכחות מלאה. במקרים מוצדקים )מחלה, מילואים וכד’( עד 20% היעדרות

עבודת סיכום

מיקום הקורס < המכללה האקדמית אחוה
היקף ומועדים <

הקורס יתקיים אחת לשבועיים בימי רביעי, בהתאם ללוח השנה האקדמי.  
בין החודשים נובמבר לאפריל, בין השעות 8:30-12:30 סה”כ 70 שעות

10.1.18 < יום שלם - כנס מגזר כפרי למדריכי א׳-ו׳ < מתקיים ברמת אפעל 
11.4.18 סדנת שטח < ביער, מחוץ לאחווה 

מחיר < שכר הלימוד ישולם ע”י משרד החינוך,  למעט דמי הרשמה של 350 
ש"ח לכל משתתף אשר ישולמו לפקודת “ברית התנועה הקיבוצית )הגבייה 

ל”אחוה” נערכת ע”י התנועה הקיבוצית(
תנאי סף < ניסיון בעבודה חינוכית של שנה לפחות. 

מפגש תיאום ציפיות והכרות עם הקורס < יום שישי 8.9. בין השעות 9-11

טלפונים לשאלות ובירורים <

 קורסים

davidsh2@education.gov.il |  050-6283182 > דויד שטרית | משרד החינוך
ofraganiel@gmail.com | 050-3100828 > עפרה לוי גניאל | רכזת ומנחת הקורס
Efrat@tkz.co.i | 050-2463336 > אפרת קרינסקי | חינוך חברתי קהילתי תק"צ

הרשמו במייל <  revital@tkz.co.il והעזרו בטלפון - רויטל < 03-6925396.
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חדשנות תרבותית - מקומה ותפקידה של ״חברת 
הילדים״ ביצירה תרבותית

כנס מגזר כפרי למדריכי א’-ו’
כנס ארצי )חובה לכל משתתפי קורסי ההכוון והזמנה פתוחה להצטרף לכל המדריכים בחברות הילדים(

תאריך 10.1.2018  |  רמת אפעל

מטרות הכנס
רתימת המדריכים לעיסוק בתרבות קיבוצית בחברת הילדים וזיהוי הזדמנויות לחידוש.

הגברת המוטיבציה של המדריכים לעסוק ביהדות כתרבות 
ולהעניק כלים לשילוב תוכן זה בתכנית הפעילות השנתית .

הכנס יתקיים בקבוצות מעורבות ובעבודה סדנאית.

 כנס
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פיתוח מקצועי למנהלים ומחנכים 
בחינוך החברתי קהילתי



ימי עיון לציבור הרחב 
במסגרת התכנית “כזה ראה וחדש” 

סביב מעגל השנה

הימים פתוחים למנהלי התרבות, החינוך, הגיל רך וכל העובדים במערכות 
אלו בישובים ובמועצות.  

כל יום יעמיק ברצף של מספר חגים בעלי נושא משותף וקרבה יחסית על 
לוח השנה לצד סיוע בתכנים והעשרת פעילות. 

כל ימי העיון ינגישו באופן מחדש ומעניין את סיפורם ההיסטורי של החגים 
וידגישו סוגיות ערכיות העולות מהן ויציעו אופנים שונים ליישום מעשי של 

הידע והערכים במערכות החינוך והתרבות בקהילה.

ימי העיון יתקיימו במסגרת “כזה ראה וחדש” 
יועברו ע”י אנשי מקצוע מבינ”ה ומדרשת אורנים 

30.10.17 < יום עיון “בין גלות לריבונות” 
יום עיון שיעסוק בחגים: חנוכה, ט”ו בשבט ופורים.

8.1.18 < יום עיון “חגי חירות” 
יום עיון שיעסוק בחגים: פסח, יום העצמאות )עם התייחסות גם לימי הזיכרון 

לשואה ולחללי מערכות ישראל( ושבועות

12.3.18 < יום עיון “חגי תשרי”
יום עיון שיעסוק בחגים ובמועדים: ראש השנה, יום-כיפור וסוכות.

מיקום < להבות חביבה / נען )הודעה סופית תצא עם הפרסום המפורט של 
כל יום עיון(

מסגרת שעות בכל ימי העיון < 9:00 - 14:30
עלות < 80 ש"ח לישוב - ללא קשר למספר האנשים המגיעים ליום העיון.

ימי עיון
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פיתוח מקצועי 
לבעלי תפקידים במועצות



קורס בשותפות: משרד החינוך - מינהל חברה ונוער והתנועה הקיבוצית 

מבוא <
תפקידם של העובדים במחלקות הילדים והנוער הוא תפקיד חשוב 

ומרכזי בבניית תשתית חינוכית בלתי-פורמאלית במועצות האזוריות ומתן 
מענה חינוכי להתפתחות הילדים והנוער והשתלבותם המיטבית בחברה. 

בתכנית זו אנו מבקשים לפתח את הצד המקצועי בעבודתם דרך תהליך 
קבוצתי מעמיק. התכנית מיועדת להרחיב ידע ולהעמיקו, לפתח כלים, 

מיומנות, כדי להניח יסודות ראויים לעובד במחלקות הילדים והנוער 
ולאפשר אופק התפתחותי בעתיד.

מטרות הקורס <
לגבש תפיסת עולם חינוכית ערכית וזהות מקצועית של המשתתפים.

לתת כלים לעבודתם במציאות משתנה.
להעשיר את עולם התוכן של העובדים, מתוך תחומי הדעת הרלוונטיים 

לתפקיד.
יצירת עתודה לתפקידי ניהול ומנהיגות בחינוך הבלתי פורמאלי

קהל יעד <
עובדי מחלקות הילדים והנוער במועצות אזוריות במרחב ההתיישבותי: 

רכזי הדרכה, מנחי ישובים וועדות נוער וועדות חינוך, רכזי מפעלים ורכזי 
תחום המנהיגות והמעורבות.

מספר משתתפים בקורס < 22-25

טיוטרית הקורס <  לאורה מילוא, מרכז חינוכי פרדס .
צוות מוביל והנחייה משותפת < אפרת קרינסקי מ”שבילים” - התנועה הקיבוצית 

ודורון גלבוע ממטה בנימין.

מסגרת זמן <
הקורס יתקיים בימי שלישי בין החודשים ספטמבר למאי 

בין השעות 9:30-14:30
סה”כ 80 שעות

 8.5.18 ,17.4.18 ,6.3.18 ,20.2.18 ,30.1.18 ,2.1.18 ,21.11.17 ,17 .31.10 ,19.9.17

מבנה ותכני הקורס <
כל מפגש בנוי ממספר מרכיבים: 

תוכן רעיוני-ערכי: סוגיות מהותיות בהובלת החינוך הבלתי פורמאלי 
במרחב ההתיישבותי, חינוך ערכי, סוגיות בגיל ההתבגרות בתקופה 

הנוכחית, העצמת צוות והעצמה אישית, ומיומנויות ניהול והובלה.
העשרת ארגז הכלים של העובד דרך למידת עמיתים, העצמה ותקשורת, 

“לחם כפרי” )דילמות מהשטח(.

תנאי סף למשתתף <
< ראיון אישי

< ניסיון בעבודה חינוכית של שנה לפחות
< תעודת בגרות 

חובות הקורס למשתתף <
< נוכחות מלאה.

< במקרים מוצדקים )מחלה, מילואים וכד’( עד 20% היעדרות
< מטלת ביניים - העברת משבצת תוכן קצרה לקבוצה

< עבודת סיכום

קורס הכוון לעובדי מחלקות הנוער והילדים 
במרחב הכפרי לשנה”ל תשע”ח

קורסים
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סדנאות לבחירה בפורומים מועצתיים, בקיבוצים 
ובישובים 

סדנאות ומפגשי למידה...עד הבית ו”לפי מידה”...
“שבילים” שמחים להציע למנהלי מערכות החינוך החברתי מגוון סדנאות ומפגשים בתכנים רלוונטיים 

כמענה מקצועי להכשרת צוותי המדריכים, בהובלת מערך הייעוץ המקצועי  שלנו, “בשבילי החינוך”.

באפשרותנו לבנות עבור כל מערכת את המפגש/ סדנא “לפי מידה” )בהתאמה למשתתפי הסדנא, כלל 
מערכתי או רק חינוך חברתי(

משך הסדנאות < שלוש שעות, ניתן ליצור רצף מפגשים לאורך השנה.  
עלות סדנא < 1000 ש"ח )3 שעות( + נסיעות 

מערכות חינוך חברתי  ה”חברות פעילות” ב”שבילים” זכאיות ל 15% הנחה
מנהל מערכת חי את המערכת, מכיר את תחלופת המדריכים לצד הצרכים המשתנים במערכת, ולכן 
אנו ממליצים לשלב במהלך השנה החינוכית מספר מפגשי למידה התומכים בחיזוק מקצועיותה של 

המערכת. צוות מושקע ובעל “ארגז כלים” חינוכי יצליח להשביח את עבודתו ויקדם את שגרת החינוך 
המיטיבה. 

הסדנאות והמפגשים לבחירתכם < 

מערכת החינוך החברתי:

< החינוך החברתי-קהילתי: מה אנחנו מלמדים, ואיך?

< מערכת החינוך החברתי )מיועד לצוות שרובו חדש(

< עקרונות החינוך החברתי וביטויים במערכת החינוך

< מפגש לצוות משתנה/ מתחלף - הכרות עם  עקרונות החינוך החברתי קהילתי

< סדנא למדריכים החברתיים - כלים לבניית קבוצה

< מאפייני הילדים בגיל ביה”ס היסודי

< מאפייני גיל החביון )כיתות יסוד(

< מאפייני גיל הנעורים

סדנאות
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תכנית עבודה חינוכית < 
• בניית תכנית שנתית - איך ומה? 	
• מחלום למציאות - בניית תכנית עבודה מתמונת רצוי לתוכנית עבודה. 	
• בניית תכנית חינוכית שנתית / חודשית / שבועית - איך שבנינו נכון?	
• עבודת נוער - ערך, חוק ותהליכים חינוכיים.	
• מנהיגות - מצוינות במערכת החינוך החברתי.	
• יצירה עצמית ויזמות צעירה.	

הצוות החינוכי < 
• עבודת צוות	
• אתיקה מקצועית בעבודה בחינוך הבלתי פורמלי.	
• מרכיבי התפקיד של מדריכי החינוך החברתי בחברת הילדים ובחברת הנעורים.	
• האתגרים ומקורות החוסן של המדריכים בחינוך החברתי קהילתי.	

ילדים שונים - צרכים מגוונים < 
• “ילדים שקשה להתמודד אתם”.	
• ילדים עם  במערכות החינוך החברתי.	
• ילדים בעלי צרכים שונים וקבוצת השווים.	
• דחייה חברתית - מתיאוריה למעשה.	

הורים...הורים...הורים < 
• שותפות ושיתופי פעולה עם הורים. 	
• איך עובדים עם “הורה משתף פעולה/לא משתף פעולה” ?	
• תקשורת עם הורים. 	
• מאפייני ההורות האוניברסלית - לפי המודל של קרולין נויברגר.	

סדנאות
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• אני אוהב את עצמי?	
• קשיים רגשיים בגיל ההתבגרות.	
• אהבה וזוגיות.	
• התבגרות מינית וחברתית.	
• אמצעי מניעה.	
• דימוי גוף ודימוי עצמי.	
• מאפיינים חברתיים של היום והשלכות על החינוך המיני.	
• הסיבות לקושי של ההורים לדבר עם מתבגרים על מיניותם.	
• מאיזה גיל מתחיל החינוך המיני?	
• מהי השפעת ההורים  על המתבגרים?	
• האם חינוך מיני מעודד או דוחה קיום יחסי מין?	
• פורנוגרפיה ובני נוער - האם הדאגה מוצדקת?	

ועוד < 
• סינרגיה זה גם פרקטיקה - שיתופי פעולה בין כלל הגורמים. 	

המעורבים בעשייה החינוכית חברתית קהילתית.
• הנהלת חינוך, ועדת חינוך מועצת או מנהלת - למה? ובשביל מה?	
• שותפויות בקהילה - מערכת החינוך החברתית כתשתית קהילתית, 	

כתשתית לעשייה חברתית בקהילה רב דורית.
• מה לקואופרציה ולנו?	

חינוך למיניות בריאה במסגרות החינוך חברתי - קהילתי
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כולנו כאן בשבילכם <

“בשבילי הייעוץ” | מערך הייעוץ של החינוך החברתי קהילתי ב”שבילים” 

הגר שדה | 050-6952113 
סמדר שם טוב | 054-5655003
פביאן בנסיק | 050-7200325  

עוזי לוינבך | 052-2755531
רותי שבס | 050-5929892 

סנדרה קליירוף | 052-2325954
מזי כהן |  052-2298136   

עפרה גניאל לוי | 050-3100828   
מיכל פרימן | 050-4547066

מנהלת קבוצת הפייסבוק של “שבילים”

hagarsade1511@gmail.com
smadarshemtov@gmail.com
fafabancic@gmail.com
lionbach@alonim.org.il
sheves@erez.org.il  
sansha123@gmail.com
mazic1976@gmail.com
ofraganiel@gmail.com
mical98@013.net

צוות “שבילים”

דבי ברא”ס | מנהלת “שבילים” | 052-2755323      
אפרת קרינסקי | פיתוח מקצועי ורכזת דרום ב”שבילים” | 050-2463336   

אורי פלד נקש | רכז מפעלים ורכז צפון ב”שבילים” | 053-8268090    
עילם בר לב | מנהל תכנית “כזה ראה וחדש” | 050-7677909

 deby@tkz.co.il
efrat@tkz.co.il
oripn@tkz.co.il
eylam@tkz.co.il

מרכז הדרכה“שבילים”
 shvilim@tkz.co.il
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