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דברי פתיחה
המדור לקורסים וסדנאות הוא מסגרת הפועלת בערוץ הלימודים ומאפשרת למורי
המורים ולאנשי חינוך הזדמנות ללמידה ,לצמיחה ולפיתוח מקצועי ואישי.
המדור יוזם עיסוק בנושאים העולים על סדר יומה של מערכת החינוך בכלל ועל
סדר יומה של הכשרת המורים בפרט .המדור נענה ליוזמות ולהצעות המגיעות
אליו מניתוח המשובים הנערכים באופן סדיר במהלך קורסים ובסיומם ,וליוזמות של
אנשי חינוך ומחקר חינוכי.
מטרות המדור:
 .1פיתוח מקצועי ואישי של הסגל האקדמי במכללות  -מתן מענה להתפתחותם
המקצועית והאישית של מורי המורים.
 .2מפגש עמיתים ללמידה משותפת באמצעות עיסוק ויצירה משותפת בנושאים
הקשורים לפיתוח מקצועי ואישי.
 .3מתן אפשרות למורי המורים ללמוד ולהרחיב את השכלתם בפרקי זמן קצרים,
בנושאים מגוונים אשר נוגעים לתחום החינוך וההוראה ,ובנושאים שאינם נוגעים
ישירות לתחום הוראה ספציפי אך נותנים כלים ומיומנויות.
השנה אנו מציעים לעובדי המינהלה של המכללות אפשרות בחירה בין ארבע אפשרויות:
•בחירה חופשית של סדנה המתקיימת במופ״ת
•סדנה ייעודית במכללות עצמן (ממבחר סדנאות קיימות או בתוכנית על פי
הזמנה)
•סדנה ייעודית למכללה מסוימת ,שתתקיים במכון מופ״ת
•סדנה אזורית
אנו מזמינים את אנשי הסגל האקדמי והמינהלי להשתתף בכל אחת מהסדנאות
ולראות בהן הזדמנות למפגש משמעותי בין הסגל האקדמי והמינהלי.
נשמח לראותכם בשנת הלימודים הבאה
למידה פורייה ומהנה

ד"ר סילביה שטיגליץ,
ראש היחידה לקורסים ולסדנאות במכון מופ"ת
לפרטים נוספים
רכזת היחידה :דנה כהן 03-6988622
להרשמה
http://www.mofet.macam.ac.il/sadnaot
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NLP Master Practitioner
Mooc - Masive Open Online Course
אתיקה במחקר החינוכי
תוכנת  :Mendeleyסדנה לניהול ולציטוט מקורות ביבליוגרפיים

הובלת שינוי וצמיחה בעזרת כלי ה ,NLP-דרגת Practitioner
מנהיגות מודעת :שיפור היכולות האישיות והארגוניות ,ושיפור ביצועים
התמקדות  -כלי לניווט יעיל ויצירתי במהלך החיים
מבוא להדפסת תלת-ממד בחינוך
איסוף מידע בחינוך
שפת אם ושפת אם חורגת
מודעות קשובה (מיינדפולנס  )Mindfulness -וחקר מוח בחינוך
אמת ובדיה כבסיס לסיפור חיים אישי ומקצועי
חינוך בקונפליקט ,עם קונפליקט ולקונפליקט:
קורס למכשירות ולמכשירי מורים ומורות בשדה מורכב
 - Design Thinkingחשיבה עיצובית
הדפסת תלת-ממד בחינוך  -סוגיות מתקדמות
יציאה מהמערה האפלטונית :שחרור מהמחשבות המגבילות
תהליכי אימון למנהיגות ()SFM - Success Factor Modeling
פדגוגיה מתבוננת ( :)Contemplative Pedagogyטיפוח התבוננות
פנימית ,התפתחות רוחנית ומפגש קשוב עם האחר והסביבה
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NLP MASTER PRACTITIONER

הקורס מיועד לבעלי תעודת  NLP Practitionerהמעוניינים להעמיק את הידע
והמיומנויות בכלי ה .NLP-הקורס כולל  20מפגשים בני שש שעות אקדמיות ,וכן
ליווי וסופרוויז'ן של מנחת הקורס בעבודות הסטאז' (פרקטיקום) של המשתלמים.
למשתתפים אשר יעמדו בדרישות הקורס תוענק תעודת NLP Master
 ,Practitionerהמאפשרת עבודה מקצועית עם מונחים בכלי ה.NLP-

דרישות הקורס
•נוכחות ותרגול בשיעורים (השלמת החומר שנלמד בשיעורים שהמשתלם נעדר
מהם).
•פרקטיקום – עבודה עם שני מונחים בליווי מנחת הקורס ,והגשת  12דוחות
המתעדים את המפגשים; הצגת תהליך העבודה עם אחד המונחים בפני קבוצה.

קורס המסטר כולל עבודה בחמישה נושאים עיקריים:
•העמקת ההיכרות עם המונחה
•תכנון סדרת מפגשים וסדר העבודה
•טכניקות מורכבות
•שיפור מיומנויות השפה
•יכולת לפתח טכניקות חדשות

תוכנית הקורס
שיעור

תאריך

נושא

תוכן

1

29.10.2018

פתיחת הקורס והצגת
הרמות הלוגיות לשינוי
ולמידה

פתיחה והיכרות
מטאפורה אוניברסלית לשינוי – מסע הגיבור
הצגת הרמות הלוגיות בNLP-

2

5.11.2018

אבחון הפערים ברמות
הלוגיות של המונחה

טכניקה לאבחון הרמות הלוגיות ויצירת
מוטיבציה לשינוי
שימוש באבחון לתכנון סדרת מפגשים

3

12.11.2018

אמונות

מחזור לשינוי אמונות
חזרה בנושא אריקסון ודמיון מודרך
טכניקה – שינוי אמונות בסמלים
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4

19.11.2018

אמונות

טכניקה – הטבעה מחדש
טכניקה פורצת דרך לשינוי אמונות ולחיבור
למשאבים

5

26.11.2018

אמונות

עבודה עם זיכרון לא נעים כהשלמה לתהליכי
הטבעה מחדש וכטכניקה העומדת בפני
עצמה

6

10.12.2018

אמונות

זיהוי היררכיה של אמונות מגבילות
טכניקה – שינוי אמונות בהליכה

7

17.12.2018

ערכים

מבוא לעבודה עם ערכים
טכניקה – ריפרימינג בשישה צעדים

8

24.12.2018

ערכים

טכניקה – תרגיל הכיסאות

9

31.12.2018

ערכים

שיחה לזיהוי ערכים ,ערכים משלימים
וסולם ערכים
טכניקה – שינוי סולם ערכים

10

7.1.2019

פרופיל המונחה ותכנון
סדרת מפגשים

מרכיבי  NLPלפרופיל המונחה
גישות לתכנון סדרת מפגשי NLP
תרגול אוסף לשני הנושאים

11

14.1.2019

שחרור מסבך רגשי

טכניקה – שחרור מסבך רגשי

12

21.1.2019

שחרור מדפוסים

טכניקה – שחרור מהרגל

13

28.1.2019

שחרור ממלכוד

מבוא תיאורטי למלכוד וזיהוי מצבי מלכוד
טכניקה – שחרור ממלכוד

14

4.2.2019

עבודה ברמת הזהות

טכניקה – מסע הגיבור

15

11.2.2019

מיומנויות השפה

איסוף מיומנויות השפה שנלמדו
בפרקטישינר ובמסטר
הדגמה  -יישום עקרונות של טכניקות שונות
בעזרת שיחה בלבד

16

18.2.2019

עבודה מתקדמת עם
תתי החושים

טכניקות מתקדמות בעזרת תתי חושים

17

25.2.2019

עבודה מתקדמת עם
תתי החושים

טכניקות מתקדמות בעזרת תתי חושים

18

4.3.2019

עבודה ברמת הזהות

טכניקה  -מסיבת החלקים
מצגת הסטאג׳ של משתתפי הקורס

19

11.3.2019

עבודה ברמת הזהות

טכניקה  -יישור רמות לוגיות
מצגת הסטאג׳ של משתתפי הקורס

20

18.3.2019

סיום ואיסוף הקורס

השלמת מצגות הסטאג׳ של משתתפי
הקורס
סיום איסוף הקורס
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היקף 120 :שעות אקדמיות
מועד :ימי שני בשעות  ,14.30–9.30החל ב 29-באוקטובר 2018
מחיר 3,200 :ש"ח

על המנחה
טלי בן יעקב – ( M.Scהטכניון חיפה) ;NLP Trainer ,בוגרת קורס NLP Trainer
במכללת רטר בחסות אוניברסיטת חיפה ,ובעלת  ,NLP Master Practitionerלרבות
התמחות בריפוי טראומה בכלי ה ;NLP-יועצת ניהולית ומאמנת אישית ועסקית
(חברת הלשכה ,מאמנת מקצועית); בעלת יותר מעשרים שנות ניסיון בעבודה עם
ארגונים ,מנהלים ואנשי עסקים; מלמדת את קורסי ה NLP-במכון מופ"ת; מרצה
במכללת אחוה; בעלת קליניקה פרטית לאימון אישי ועסקי NLP ,ודמיון מודרך.
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MOOC – Massive Open Online Course

 MOOC – Massive Open Online Courseהוא השם הגנרי לקורסים מקוונים ,על
פי רוב מבוססי וידאו אך לא רק ,המשרתים מטרות אקדמיות ,הכשרה מקצועית
או עניין אישי של הלומד ,ומאפשרים למידה עצמית מכל מקום ובזמנים גמישים.
בשנים האחרונות אנו עדים לגידול ניכר במספר הקורסים מסוג זה ,על רקע הקמת
פלטפורמות ייחודיות לנושא כגון  Udacity ,edX ,courseraועוד.
גם בישראל מתחיל להתפתח תחום זה .מטה "ישראל דיגיטלית" במשרד לשוויון
חברתי החל לקדם את הנושא תוך הקצאת משאבים לפיתוח ולקידום השימוש
ב MOOCS-במערכות ציבוריות ,ובהן מוסדות להשכלה גבוהה .הסדנה תאפשר
למשתתפים היכרות ראשונית אך יסודית ,והתנסות בהיבטים המרכזיים בתחום.

מטרות הסדנה
 .1היכרות עם עולם הMOOC-
 .2הבנה של תהליך היצירה וההפקה של MOOC
 .3התנסות בהיבטי המפתח של תחום הMOOC-

נושאי הסדנה
•רקע היסטורי ,חזון ,אכזבה והתפקחות
•סוגי MOOCS: xMOOC ,cMOOC
•סדנה – יציאה לדרך :מה אני רוצה להשיג? מהן מטרות העל של הקורס?
•התנסות והערכת MOOC
•תכנון הקורס על גבי Business Model Canvas
•תיאוריות פדגוגיות כבסיס לעיצוב תהליכי למידה
•Instructional Design
•פיתוח יחידת לימוד על בסיס Instructional Design; Gagne vs 70:20:10
•עמידה מול מצלמה
•הערכת הלמידה בקורס על בסיס Learning Analytics
•המסע אל הMOOC-

קהל היעד
מרצים ובעלי תפקידים במוסדות להשכלה גבוהה ,מפתחי הדרכה ,מעצבי למידה,
מורים ואנשי חינוך.
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מבנה הסדנה
הרצאות ,מצגות ,צפייה בקטעים מ ,MOOC-התנסות בתכנון תהליך עבודה לבניית
 ,MOOCדיונים ,התנסות בעמידה מול מצלמה ועוד.
היקף 3 :מפגשים בני  5שעות אקדמיות ,סה״כ  15שעות אקדמיות
מועדים :ימי שלישי בשעות  ,14:00–10:00בתאריכים ,13.11.2018 ,6.11.2018
20.11.2018
מחיר 450 :ש"ח

על המנחה
רותי סלומון – יועצת ביישום פתרונות למידה מקוונים; בעלת תואר שני בטכנולוגיות
למידה ממכללת סמינר הקיבוצים; מייעצת לארגונים חינוכיים ומלווה אותם בהטמעת
טכנולוגיות למידה; משתתפת בפרויקטים של האיחוד האירופי TEMPUS/ERASMUS
שמטרתם הובלת עולם האקדמיה למאה ה ;21-עוסקת בהנחיית מורים בפדגוגיות
פעילות ומעוררות מוטיבציה המתאימות לילדי המאה ה 21-דוגמת ,PBL ,SOLE
למידה התנסותית וכו'; מנהלת הבלוג http://ruthysalomon.wordpress.com
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אתיקה במחקר החינוכי

המחקר החינוכי מערב משתתפים בני גילים שונים ,חלקם קטינים וחלקם בוגרים.
בבואנו לבצע מחקר עלינו להיות מודעים לזכויותיהם של המשתתפים במחקר.
שלב מהותי בעריכת מחקר הוא הגשת בקשה לקבלת אישור של הוועדה האתית
המוסדית או של המדען הראשי של משרד החינוך .בסדנה זו נציג בקצרה את
התפתחות האתיקה המחקרית ,לרבות האסדרה הרווחת בתחום זה .נדון בעקרונות
העיקריים שעיסוק באתיקה מחקרית מעלה ,ונבחן את נוהלי משרד החינוך בנושא
פעילות מחקרית במערכת החינוך.
11:00–09:30

אתיקה במחקר החינוכי – יסודות

11:45–11:00

נוהל המדען הראשי

12:15–11:45

הפסקה

13:00–12:15

כתיבה מונחית של בקשה לאישור אתי

14:15–13:00

זכויות יוצרים בעולם האקדמי

היקף 6 :שעות אקדמיות
מועד ראשון :יום שני ,12.11.2018 ,בשעות 14:30-9:30
מחיר 250 :ש"ח

על המנחים
ד״ר דניאל שפרלינג – בוגר תואר ראשון במשפטים ובמדעי הרוח (פילוסופיה)
מהאוניברסיטה העברית ,ותואר שני ושלישי במשפטים מאוניברסיטת טורונטו;
מידען מחקר ,מחבר סקירות מידע ועורך תוכן בפורטל מס״ע במכון מופ״ת; חוקר
ומרצה בביואתיקה ובמדיניות בריאות באוניברסיטאות אחדות; לפני הצטרפותו למכון
מופ״ת היה חבר סגל בבית הספר למדיניות ציבורית ובבית הספר לבריאות הציבור
שבאוניברסיטה העברית ,וכיהן בוועדות ציבוריות שונות בנושאי משפט ,אתיקה ובריאות.
ד״ר ליאת יוספסברג בן-יהושע – בוגרת תואר שלישי ממכון ויצמן למדע ,ופוסט-
דוקטורט במוסד המחקר  ;Howard Hughes Medical Instituteביוכימאית אשר
חקרה את מנגנוני הבקרה המפקחים על מחזור חיי התא בתאי רבייה ובתאים סרטניים;
עסקה בתכנון ובפיתוח תוכניות לימוד מדעיות לתלמידים מצטיינים בתוכנית “חוקרים
צעירים״ במכון דוידסון לחינוך מדעי ,והרצתה במסגרת התוכניות; בעלת תואר שני
נוסף בתלמוד ובחינוך יהודי; מנהלת את תוכנית הפוסט-דוקטורט במכון מופ״ת.
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תוכנת  : Mendeleyסדנה לניהול ולציטוט
מקורות ביבליוגרפיים
האם נתקלתם בקושי לצטט במדויק לפי כללי הציטוט האקדמי? האם תרצו לחסוך
בזמן הגשת מאמר שנדחה לכתב עת אחר ,הנוקט שיטת ציטוט שונה?
בסדנה זו תתרגלו שימוש מושכל בתוכנת  – Mendeleyתוכנה לציטוט מקורות
באופן יעיל ,ללא מאמץ ידני ובזבוז זמן מיותר.
לתוכנת  Mendeleyיתרונות רבים:
 .1שינוי קוד הציטוט בלחיצת כפתור ,ללא צורך להקליד את הטקסט מחדש.
 .2אגירה ואחסון חינמיים של קובצי ה PDF-שאיתרתם.
 .3גישה לחומרים האקדמיים מכל מקום – במחשב הביתי ,במחשב הנייד ובטלפון
החכם.
בהמשך תיחשפו למגוון אסטרטגיות פעולה בנוגע לבחירה מושכלת של כתב עת
לפרסום המחקר שלכם.
קידום בעולם האקדמי מבוצע על סמך הערכה של ביצועיו של החוקר .חלק גדול
מהערכה זו מתבסס על בחינת רשימת הפרסומים של החוקר ודירוג כתבי העת
שפרסם בהם.
בסדנה נציג בפניכם את הביבליומטריקה ,המציגה את הדירוגים השונים הקיימים
כיום לכתבי עת ,כגון  .Impact Factorלצידה נבחן את מדדי האלטמטריקס,
הבוחנת את מכלול התקשורת המדעית (ציטוטים במאמרים ,הורדות ,הפניות
לרשתות חברתיות ,הצגה במצגות ועוד).
11:45–09:30

ביבליומטריקה – מדדי ציטוט אקדמיים

12:15–11:45

הפסקה

13:45–12:15

הדגמה והפעלה של תוכנת ניהול מקורות

14:30–13:45

כיצד בוחרים כתב עת לפרסום

היקף 6 :שעות אקדמיות
מועד ראשון :יום שני ,19.11.2018 ,בשעות 14.30-9.30
מחיר 250 :ש"ח
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על המנחות
ד״ר ליאת יוספסברג בן-יהושע – בוגרת תואר שלישי ממכון ויצמן למדע ,ופוסט-
דוקטורט במוסד המחקר  ;Howard Hughes Medical Instituteביוכימאית אשר
חקרה את מנגנוני הבקרה המפקחים על מחזור חיי התא בתאי רבייה ובתאים
סרטניים; עסקה בתכנון ובפיתוח תוכניות לימוד מדעיות לתלמידים מצטיינים
בתוכנית “חוקרים צעירים״ במכון דוידסון לחינוך מדעי ,והרצתה במסגרת התוכניות;
בעלת תואר שני נוסף בתלמוד ובחינוך יהודי; מנהלת את תוכנית הפוסט-דוקטורט
במכון מופ״ת.
ד״ר עמליה רן – בעלת תואר שלישי במדעי הרוח מאוניברסיטת מרילנד שבארצות
הברית; הייתה מרצה וחברת סגל באוניברסיטת נברסקה ,ועמיתת הוראה בכירה
באוניברסיטת תל-אביב ,שם גם השלימה את עבודת הפוסט-דוקטורט שלה במסגרת
התוכנית להשבת מדענים מטעם משרד הקליטה; כיום עובדת במרכז המידע במכון
מופ״ת בצוות כותבי סקירות המידע האנליטיות ,וכן חוקרת במכון סוורדלין ללימודי
היסטוריה ותרבות של אמריקה הלטינית באוניברסיטת תל-אביב; מתרגמת ועורכת
כתבים אקדמיים ומלמדת קורסים במסגרות שונות מחוץ לאקדמיה.
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הובלת שינוי וצמיחה בעזרת כלי ה,NLP-
דרגת Practitioner
הקורס ייתן כלים להובלת תהליכי שינוי וצמיחה ברמה הפרטנית וברמה המערכתית.
במהלך הקורס המשתתפים יעבדו בשלושה מעגלי שינוי :שינוי וצמיחה אישיים,
הנחיית שינוי וצמיחה אצל האחר ,והובלת שינוי בסביבה הארגונית והחינוכית .הכלים
שיילמדו בקורס מבוססים על שיטת ה .NLP-בסיום הקורס תינתן למשתתפים תעודת
 .NLP Practitionerהקורס ילווה בחוברת ובה כל המצגות ותמלול של הטכניקות
השונות שיילמדו .במהלך הקורס יינתן סופרויז'ן לכל המשתתפים לצורך פרקטיקום.

מהו ?NLP
אנו מארגנים את חוויות חיינו ב"מפות" אשר כוללות מראות ,קולות ,ריחות ,טעמים
ותחושות .מרכיבי החוויה והאופן שבו אנו מקודדים אותה במוח משפיעים עלינו בטווח
הרחוק ויוצרים אצלנו אמונות ,התנהגויות ,תפיסות עולם ועמדות .בשפת הNLP-
מכלולים אלו נקראים "מפות עולם" .שני אנשים אשר יימצאו באותה חוויה אובייקטיבית
ייצרו מפות עולם שונות .לכל אחד מאיתנו יש מפות עולם מעצימות ומפות עולם
מגבילות ,או לא מעצימות ,ואלה עומדות בדרכנו לשינוי ,להצלחה ולפריצת דרך.

NLP: Neuro Linguistic Programming
תכנות לשוני עצבי – ארגון "המפות" מחדש במטרה לשנות את עיבוד החוויה במוח
ובכך את סט הרגשות ,המחשבות וההתנהגויות הנגזר ממנה .בעזרת כלי הNLP-
אנו מחזקים מפות מעצימות ומשנים או מחלישים מפות שאינן מעצימות ושמונעות
מאיתנו להגיע למטרות רצויות.
שימוש מושכל בכלי ה NLP-מאפשר להביא לשינוי ,להצלחה ולפריצת דרך אצלנו
ואצל האחר ,וכן להוביל ולהניע תהליכי שינוי ארגוניים.

דרישות הקורס
•נוכחות ב 80%-מהמפגשים לפחות
•השלמת החומר שנלמד במפגשים שהמשתלם נעדר מהם
•הגשת שמונה דוחות תרגול
•פרויקט סיכום – לבחירה בין שלושה נושאים (דמיון מודרך ,מודל דיסני ,מודלינג).

תעודת הסמכה
תעודת הסמכה לדרגת  NLP Practitionerתינתן למסיימי הקורס אשר יעמדו בכל
התנאים .התעודה מוכרת ועומדת בסטנדרט הבין-לאומי.
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תוכנית הקורס
נושא

תוכן

שיעור תאריך
1

20.11.2018

מבוא ומערכות
הייצוג

מבוא לNLP-
הבנת משמעות המונח "מפה" בשפת הNLP-
היכרות עם מערכות הייצוג ,זיהוין ושימושים אפשריים
מעגל החוויה ושימושים אפשריים

2

27.11.2018

הגדרת מטרה
וראפור

ריאיון להגדרת מטרה :כיצד לייצר בהירות בהגדרת
מטרות ,להניע לפעולה ולהעצים בפגישה אחת
ראפור :איך ליצור כימיה מהירה ותקשורת טובה עם כל
אדם

3

4.12.2018

עמדות ,תפיסה
ותתי-חושים

הרחבת המפות באמצעות הסתכלות מנקודות מבט
שונות
טכניקה – מחולל ההתנהגות החדשה
היכרות עם תתי-החושים

4

11.12.2018

הנחות היסוד

הצגה והעמקה בהנחות היסוד של ה , NLP-שהן
התשתית הפילוסופית לטכניקות ולתפיסת העבודה שלנו
טכניקה – טיול עמדות

5

18.12.2018

הנחות היסוד
(המשך)

טכניקה – הרחבת המפה בעזרת הנחות היסוד

6

25.12.2018

עוגנים

מה הם עוגנים?
משמעותם וחשיבותם של העוגנים בNLP-
טכניקה – העברת יכולת

7

1.1.2019

עוגנים (המשך)

טכניקה – מעגל המצוינות
העצמה ושיפור התפקוד בעזרת עוגנים

8

8.1.2019

מבוא לחלקים

מבוא לחלקים ושימושם בNLP-
עקרון הכוונה החיובית
שיחה עם החלק

9

15.1.2019

דמיון מודרך – 1

כיצד להוביל את המונחה להרפיה?
עקרונות לבניית טקסט לדמיון מודרך
חשיבות השימוש במטפורות

10

22.1.2019

דמיון מודרך – 2

בנייה ויצירה של דמיון מודרך מותאם למונחה

11

29.1.2019

מפגש אמצע

איסוף וחזרה על החומר שנלמד עד כה
הצגת דוחות של משתתפי הקורס ולמידת עמיתים

12

5.2.2019

שינוי הרגלים

היכרות עם מושג הריפרימינג ,וריפרימינג מילולי
טכניקה לשינוי הרגלים – ריפרימינג בשישה צעדים

13

12.2.2019

מטא מודל

מטא מודל – כיצד לשאול שאלות לפירוק אמונות
מגבילות?
כיצד להרחיב את המפות של המונחה ובכך לצור גמישות
מחשבתית ופתיחות לשינוי

18
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נושא

תוכן

שיעור תאריך
14

19.2.2019

סוויש חזותי
ריפוי מהיר
מפוביה

טכניקה – שינוי תגובות אוטומטיות
טכניקה – כלי יוצא דופן בעוצמתו לשחרור המונחה
מפוביות

15

26.2.2019

מילטון אריקסון

המודל של אריקסון ככלי שפתי אשר משדרג את היישום
של כל טכניקת NLP
שימוש במודל של אריקסון בדמיון מודרך
שילוב מטא מודל ואריקסון למודל ליצירת שיחה פורצת דרך

16

5.3.2019

שינוי היסטוריה
אישית

טכניקה – שינוי היסטוריה אישית
שימוש בעבר ליצירת שינוי בהווה ובעתיד ,טכניקה רבת
עוצמה המהווה דוגמה מופתית ליכולות הטיפול של הNLP-

17

12.3.2019

מטא פרוגרמס
מודלינג

היכולת לנבא את ההתנהגות של בני האדם ואת מרכיבי
ההצלחה אצל כל אחד
טכניקה – כיצד לשכפל ולשחזר הצלחות שלנו ושל
אחרים

18

19.3.2019

מודל וולט דיסני

טכניקה המבוססת על העבודה של וולט דיסני וכלי
הNLP-
שימוש במודל וולט דיסני למימוש חלום וחזון תוך יצירת
תוכנית עבודה מפורטת

19

26.3.2019

חזרה ואיסוף
הקורס

שיעור חזרה :תרגיל סיכום מרתק המסייע לאיסוף,
להטמעה ולהפנמה של החומר הנלמד

20

2.4.2019

מצגות וסיום
הקורס

מצגות של משתתפי הקורס
חלוקת תעודות

היקף 20 :מפגשים בני  6שעות אקדמיות ,בסה״כ  120שעות אקדמיות
מועד :ימי שני בשעות  ,14:45–9:30החל ב 20-בנובמבר 2018
מחיר 3,200 :ש"ח
על המנחה
טלי בן יעקב – ( M.Scהטכניון חיפה) ;NLP Trainer ,בוגרת קורס NLP Trainer
במכללת רטר בחסות אוניברסיטת חיפה ,ובעלת  ,NLP Master Practitionerלרבות
התמחות בריפוי טראומה בכלי ה ;NLP-יועצת ניהולית ומאמנת אישית ועסקית
(חברת הלשכה ,מאמנת מקצועית); בעלת יותר מעשרים שנות ניסיון בעבודה עם
ארגונים ,מנהלים ואנשי עסקים; מלמדת את קורסי ה NLP-במכון מופ"ת; מרצה
במכללת אחוה; בעלת קליניקה פרטית לאימון אישי ועסקי NLP ,ודמיון מודרך.
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מנהיגות מודעת :שיפור היכולות האישיות
והארגוניות ,ושיפור ביצועים

מנהיגות מודעת היא כלי ניהולי שהוכח כי הוא מסייע למנהלים ולעובדים לפעול
מתוך נוכחות ובחירה ולתפקד בצורה מיטבית בתנאים המורכבים ,הדינמיים
והמהירים של המאה ה.21-
מנהיגות מודעת תופסת תאוצה בעולם המורכב והמשתנה שאנחנו חיים בו ,וכבר
מיושמת בחברות מובילות בעולם דוגמת  ,Google ,Facebook ,Appleבאמצעות
מתן כלים המשפרים מיקוד ,התמודדות עם שינויים וגורמי מתח ,הפחתת לחץ
ושחיקה ,תפקוד אפקטיבי ,חדשנות ויצירתיות.
הסדנה תפתח צוהר לתיאוריות החדשות ביותר בתחום המנהיגות המודעת,
המבוססות על מסורות המגיעות מהמזרח ומהמערב .על בסיס תיאוריות אלו יילמדו
כלים פרקטיים שיאפשרו להתנסות בפיתוח מנהיגות מודעת אישית הלכה למעשה.

מטרות הסדנה
•היכרות עם התיאוריות העדכניות בתחום מנהיגות מודעת.
•הענקת ידע ,תובנות ,ניסיון וכלים מעשיים ראשוניים למנהלים ולעובדים ,ליישום
היתרונות של מנהיגות מודעת:
•שיפור מערכות היחסים האישיות והארגוניות.
•התמודדות עם שינויים וקונפליקטים.
•הנעה פנימית ותשומת לב.
•התמודדות עם מצבים של חוסר ריכוז המתוארים כ״טייס אוטומטי״.
•חיזוק תחושת האמפתיה והפחתת התשישות הרגשית של העובדים.

נושאי הסדנה
•לימוד התיאוריות המובילות בתחום מנהיגות מודעת.
•מפגש בין ניהול במאה ה 21-למסורות רוחניות מהמערב ומהמזרח.
•למה חשוב להסכים גם “לא לדעת״ ,ואיך לשלב מנהיגות מודעת ביצירת החזון
האותנטי – האישי והארגוני.
•היתרונות של יישום מנהיגות מודעת בתהליכי שינוי ארגוני.
•הכרה בזיקות וביחסי גומלין ביני לאחר ולארגון.
•שיפור בקבלת החלטות ואפשרות בחירה במרחב מורכב וחסר ודאות.
•כלים להתמודדות עם קונפליקטים ,לחץ ושחיקה.
•היכרות עם הטייס האוטומטי ,ראייה מציאותית וחשיבה מחוץ לקופסה.
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דרכי ההוראה
המפגשים כוללים סדנאות חווייתיות ,ניתוחי אירועים ,התנסויות אישיות ,פיתוח
מודעות לסגנון המנהיגות המודעת האישית ולמידת עמיתים.
היקף 6 :מפגשים בני  5שעות אקדמיות ,בסה״כ  30שעות אקדמיות
מועד :ימי שלישי בשעות  ,19:00–14.30בתאריכים ,27.11.2018 ,20.11.2018
1.1.2019 ,25.12.2018 ,18.12.2018 ,11.12.2018
מחיר 900 :ש״ח

על המנחה
יוסי בן אשר – כיהן בתפקידים בכירים בארגונים ובמערכת החינוך ,ובהם ראש
המינהל האקדמי במכללת סמינר הקיבוצים; ייסד ,הקים והטמיע את המרכז
לפדגוגיה מתבוננת במכללת סמינר הקיבוצים; כיום מכהן כמנכ"ל חברת Lead
 ,Insideהמקימה ומיישמת מרכזים של פדגוגיה מתבוננת ומנהיגות מודעת
בארגונים ובמערכת החינוך.
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התמקדות – כלי לניווט יעיל ויצירתי בחיים

מה היא התמקדות?
התמקדות ( )focusingהיא שיטה רבת עוצמה וקלה ליישום שעוזרת לכוון את
"המצפן הפנימי" .היא מיומנות שכל אחת ואחד יכולים ללמוד ,והיא תורמת לשיפור
התפקוד ולאיכות החיים במגוון תחומים:
•חוסן רגשי
•קבלת החלטות – נכונות יותר ,בקלות רבה יותר
•דיוק הדרך בעבודה ובקריירה
•שיפור מערכות יחסים – בזוגיות ,בהורות ובכלל
ככלל ,ההתמקדות תורמת לחוויית חיים רגועה וממוקדת.
שיטת ההתמקדות פותחה על ידי הפילוסוף והפסיכותרפיסט יוג'ין ג'נדלין ,והיא
מיושמת כיום בתחומי חיים מגוונים .השיטה מפתחת את היכולת ליצור קשר עם
ידע "מובלע" שקיים בתוכנו; להכיר באפשרויות שהוא פותח; ולפעול מתוך ההבנות
החדשות שנוצרו.
ההתמקדות היא תהליך מאיר עיניים שפותח אפשרויות חדשות ומסייע בהתמודדויות
מורכבות ,בקבלת החלטות ,בהבנת עצמנו ובתקשורת עם אחרים.
פעולת ההתמקדות מתבצעת לבד ,בזוגות או בקבוצות .בכל המקרים היא כוללת
הפניה של תשומת הלב לעניין שעוסקים בו ולאסוציאציות ,תחושות ,מילים ודימויים
שנובעים ממנו .ההתעניינות הסקרנית והפתוחה בתכנים המגוונים מובילה לתובנות
ולשינויים פורצי דרך.
היכולת לשאוב מתוך עצמנו מידע פורה מקנה ביטחון עמוק ותורמת באופן
משמעותי ליכולת לפעול ביעילות ולחיות חיים מספקים.

מטרות הקורס
•להכיר את יסודות שיטת ההתמקדות
•להתנסות באופן מעשי בהתמקדות בהתמודדות עם מצבים יום-יומיים
•לרכוש כלים לשימוש בהתמקדות ככלי אפקטיבי בחיים ,בהקשרים אישיים
ומקצועיים

מתודות הוראה ולמידה
המפגשים מבוססי התנסות ועבודה סדנאית וכוללים גם לימוד תיאורטי.
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תוכנית הלימודים
מפגש מועד

נושאי הלימוד

1

20.11.2018

היכרות ,תיאום ציפיות
פתיחה :מה היא התמקדות? הנחות היסוד של גישת
ההתמקדות והתנסות ראשונית בפרקטיקה

2

27.11.2018

התמקדות – התהליך השלם ושלביו

3

4.12.2018

העמקה במיומנויות שמרכיבות את תהליך ההתמקדות
ומועילות בחיים בכלל – לימוד ותרגול

4

11.12.2018

המיומנויות שמרכיבות את תהליך ההתמקדות (המשך) –
לימוד ותרגול
התמקדות ככלי לקבלת החלטות ולהתמודדות במצבים
מורכבים

5

18.12.2018

התמקדות ברצף היום-יום – התמקדות “מזדמנת״
והתמקדות מכוונת

6

25.12.2018

התמקדות עצמית וליווי התמקדות של אחרים
התמקדות ככלי לצמיחה – להנביט את הצעד הבא...
סיכום ,כיוונים להמשך ההתפתחות

היקף 6 :מפגשים בני  5שעות אקדמיות ,בסה״כ  30שעות אקדמיות
מועד :ימי שלישי בשעות  ,19:30–15:00בתאריכים ,27.11.2018 ,20.11.2018
25.12.2018 ,18.12.2018 ,11.12.2018 ,4.12.2018
מחיר 900 :ש"ח

על המנחה
ד"ר יעל בר-לב – בעלת דוקטורט בחינוך מאוניברסיטת תל-אביב; מלווה תהליכי
צמיחה והתפתחות של יחידים ,קבוצות וקהילות; כבר יותר מעשרים שנה חיה
וחוקרת את "האדם השלם" היוצר ,מתפתח ולומד; חווה בהתפעמות את הפלא
שחוזר על עצמו שוב ושוב בתהליכי התמקדות; מנחה השתלמויות ומובילה תהליכי
יישום של גישת ההתמקדות בחינוך.
תפקידים קודמים :מנהלת פיתוח תוכניות; מנהלת שותפה של היחידה לפיתוח
חזון בחינוך – מכון מנדל למנהיגות; מנהלת שותפה בפרויקטים בין-לאומיים מטעם
המרכז לעתידנות בחינוך ,אוניברסיטת בן-גוריון ,המחלקה להוראת המדעים,
הטכניון.
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מבוא להדפסת תלת-ממד בחינוך

הדפסת תלת-ממד היא טכנולוגיה חדשנית המהווה כלי חינוכי ליצירת חוויות למידה
מעמיקות ,כאלה המעודדות מעורבות פעילה בלמידה ,מזמינות את הלומד ללמוד
תוך כדי עשייה ומאפשרות טיפוח מיומנויות חשיבתיות וחברתיות.

תוכנית הסדנה
•הסדנה מקנה ידע תיאורטי ומעשי בהדפסת תלת-ממד בחינוך.
•הסדנה מציגה גישות שונות להדפסת תלת-ממד בחינוך ,מקנה ידע בהפעלת
המדפסת ושליטה בתוכנות לעיצוב ולהדפסה בתלת-ממד.
•הסדנה עוסקת בפיתוח יחידות לימוד נתמכות מדפסת בתחומי דעת שונים,
ונותנת מענה לסוגיות שונות העולות משימוש במדפסת במסגרת חינוכית.

מטרת הסדנה
להכשיר אנשי חינוך בשימוש במדפסת תלת-ממד ככלי לימודי המפתח אצל הלומד
מיומנויות וכישורים הנדרשים במאה ה :21-לומד עצמאי ויצירתי בעל אוריינות
טכנולוגית הפותר בעיות ועובד בצוות.

נושאי הסדנה
•מבוא להדפסת תלת-ממד
•גישות שונות לשימוש בהדפסת תלת-ממד בחינוך
•שימוש בתוכנות לעיצוב בתלת-ממד (בעיקר טינקרקד)
•שימוש בתוכנת המדפסת Makerbot Print
•מושגים בהדפסתיות (איך לעצב דגמים הניתנים להדפסה)
•טכניקות שונות בהדפסת תלת-ממד
•הפעלת המדפסת
•תכנון מערכי שיעור נתמכי הדפסת תלת-ממד – עבודה מסכמת

ציוד נדרש
•מדפסת תלת-ממד (ניתנת בהשאלה על ידי המרצה)
•מחשב לכל משתתף (אפשר גם מחשב נייד)
כל התוכנות שמשתמשים בהן בסדנה הן תוכנות חינם
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היקף 6 :מפגשים בני  5שעות אקדמיות ,בסה״כ  30שעות אקדמיות
מועד :ימי רביעי בשעות  ,20.30–16.00בתאריכים,28.11.2018 ,21.11.2018 :
2.1.2019 ,26.12.2018 ,19.12.2018 ,12.12.2018
מחיר 900 :ש״ח

על המרצה
ליאורה לוין – מרצה ומנחה קבוצות ,מומחית להדפסת תלת-ממד; ניהלה את מטה
אגף הפיתוח בבנק לאומי ,כולל ניהול של משאבי האגף :תקציבים ,תוכניות עבודה,
מתודולוגיות של ניהול פרויקטים ,הבטחת איכות ומשאבי אנוש.
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איסוף מידע בחינוך
מהם מאגרי המידע הקיימים בארץ?
מהם נתוני עתק ( )Big Dataוכיצד ניתן להשתמש בהם?

גופים ממשלתיים ומסחריים אוספים כל העת נתונים על אודותינו .מה מן המידע
הזה זמין לרשותנו כחוקרים ,ומה משמעותו בהקשר של למידה והוראה?
בחלקה הראשון של הסדנה נבחן את השימוש בנתוני עתק ( )Big Dataכדי לנבא
הצלחה של תלמידים במערכת החינוך ובמוסדות להשכלה גבוהה ,על בסיס ניתוח
למידה ( – )learning analyticsניתוח פעולות מדידה ,איסוף ,ניתוח ודיווח על
לומדים בהקשרים שונים ,במטרה לבצע הערכה ולהוביל לשיפור.
בחלקה השני של הסדנה נכיר את מאגרי המידע בתחום החינוך הקיימים בישראל:
•מאגרים פתוחים ונגישים לציבור הרחב
•מאגרים חסומים למחצה הדורשים הרשאות כניסה
•מאגרים מסווגים שאינם פתוחים לקהל
10:30–09:30

נתוני עתק בחינוך

11:30–10:30

סוגיית הפרטיות במאה ה21-

12:00–11:30

הפסקה

14:30–12:00

מיפוי מאגרי המידע בחינוך בישראל

היקף 6 :שעות אקדמיות
מועד ראשון ,26.11.2018 :בשעות 14:30-9:30
מחיר 250 :ש"ח

על המנחה
ד"ר עמליה רן – בעלת תואר שלישי במדעי הרוח מאוניברסיטת מרילנד שבארצות
הברית; הייתה מרצה וחברת סגל באוניברסיטת נברסקה ,ועמיתת הוראה בכירה
באוניברסיטת תל-אביב ,שם גם השלימה את עבודת הפוסט-דוקטורט שלה
במסגרת התוכנית להשבת מדענים מטעם משרד הקליטה; כיום עובדת במרכז
המידע במכון מופ"ת בצוות כותבי סקירות המידע האנליטיות ,וכן חוקרת במכון
סוורדלין ללימודי היסטוריה ותרבות של אמריקה הלטינית באוניברסיטת תל-אביב;
מתרגמת ועורכת כתבים אקדמיים ומלמדת קורסים במסגרות שונות מחוץ
לאקדמיה.
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שפת אם ושפת אם חורגת

זוהי הזמנה לאנשים כותבים ששפת אימם היא ערבית ושפת כתיבתם (המקצועית,
האישית או הפואטית) עברית.
הקבוצה תבקש לחקור את האופן שבו מתפתחת זהות של אדם כותב וחוקר בשתי
שפות ,תוך שימת דגש והתבוננות מפוכחת במורכבות של איש האקדמיה/החוקר/
הכותב הערבי ישראלי הנולד ,חי ויוצר בשתי שפות במקביל.
מטרת הסדנה היא לגבש ספר המורכב מסיפורי חיים אישיים ומקצועיים ,בדגש על
כינון העצמי של האדם – כאדם כותב .הספר יהיה בעברית ובערבית וישלב כתיבה
אישית ,ספרותית ותיאורטית .נקודת המוצא של הסדנה היא ההבנה כי השפה ,או
במקרה הזה – השפות – שבהן אדם מדבר ,לומד ,חוקר וכותב מגבשות הן את
צורתה ואופייה של החשיבה שלו הן את תכניה .בהמשך לכך ,מטרת הסדנה והספר
שבסופה היא לכונן מרחב יצירה משותף ודיאלוגי של העברית והערבית ,ושל שני
העמים החיים כאן.
תהליך הכתיבה ישלב כתיבה אישית בעברית או בערבית (לפי בחירה) ותרגומה
לשפה האחרת ,תוך התבוננות רפלקטיבית-תיאורטית בתהליכי הכתיבה והתרגום.
מהלך הסדנה יהיה בשלבים :בראשיתו כל משתתף יכתוב יצירה בסוגה הנרטיבית-
מסאית ,בהמשכו יחקור כל אחד מהכותבים את תהליך הכתיבה ואת הקשר בין
השפות בתהליך :באיזו שפה בחר לכתוב ,ומדוע; מה נשאר ומה אובד בתרגום
משפה לשפה; מה מתגלה במרחב המשותף שבין השפות.

מטרות הסדנה
•גיבוש ספר המורכב מסיפורי החיים ותיאור תהליך כתיבתם בעברית ובערבית.
•כתיבה אישית ומחקר עצמי.
•התייחסות להקשר תרבותי ,חברתי ופוליטי.
•כינון גשר תרבותי ואישי בין שפות הכתיבה ,החשיבה ,החלימה והמחקר של
היוצרים בישראל2018 ,

מהלך הסדנה
•כתיבת סיפור חיים.
•תרגומו (לעברית או לערבית).
•כתיבה רפלקטיבית על תהליך הכתיבה והתרגום.
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נושאי הסדנה
•הטרימסטר הראשון יוקדש לכתיבה האישית ולבניית הטקסט.
•הטרימסטר השני יוקדש למעבר בין השפות.
•הטרימסטר השלישי יוקדש להתבוננות רפלקטיבית ,בין-תחומית ,בתהליך
הכתיבה והתרגום.
•כלי הכתיבה יהיו מתחום הפואטיקה והניתוח הרפלקטיבי מתחומי חקר הנרטיב,
חקר הספרות והפסיכולוגיה.

דרכי ההוראה
•תרגילי כתיבה.
•כתיבה תהליכית.
•דיון קבוצתי.
•הנחיה אישית.

דרישות הסדנה
•הכתיבה תיעשה בין הפגישות.
•הקראה ,שיתוף והתקדמות בדיונים קבוצתיים ובהנחיה אישית בפגישות.
היקף 12 :מפגשים דו-שבועיים בני  5שעות אקדמיות ,בסה״כ  60שעות אקדמיות
מועדים :ימי שני בשעות  ,18:15–14:00בתאריכים ,10.12.2018 ,26.11.2018
,18.3.2019 ,4.3.2019 ,18.2.2019 ,4.2.2019 ,21.1.2019 ,7.1.2019 ,24.12.2018
29.4.2019 ,15.4.2019 ,1.4.2019
מחיר 1,500 :ש"ח

על המנחה
מירי רוזובסקי – סופרת ,עורכת וחוקרת תהליכי כתיבה; מרכזת את המסלול
האישי והפואטי בתוכנית הכתיבה בבית הספר להתפתחות מקצועית במכון מופ"ת
(בשיתוף פרופ' פרימה אלבז).
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מודעות קשובה (מיינדפולנס )Mindfulness -
וחקר מוח בחינוך
מיינדפולנס מוגדר כתשומת לב המופנית באופן שיטתי ולא ביקורתי לחוויות השונות
המתרחשות בזמן אמת ,תוך מתן דגש על חושים ,תחושות גוף ,מחשבות ורגשות.
אפשר לפתח מיינדפולנס באמצעות אימון בן שבועות אחדים .אימון במיינדפולנס
מפתח מודעות עצמית ומחזק את צוותי הקשב במוח .הוא עוזר לחשוף ולשנות
דפוסי חשיבה והתנהגויות אוטומטיות ומשפר את יכולת הוויסות הרגשי.
בשני העשורים האחרונים נערכו אלפי מחקרים מדעיים על מיינדפולנס בתחומי
הבריאות ,הפסיכולוגיה ומדעי המוח ,ולאחרונה גם בתחום החינוך .הממצאים מורים
כי אימון בן כמה שבועות במיינדפולנס מביא לשינויים משמעותיים במגוון רחב של
תחומים הקשורים לאיכות חיים ולשלומות ( .)well beingהמחקרים מראים כי
האימון מוביל לטיפוח איכויות דוגמת נוכחות ,קשב והקשבה ,התבוננות ומודעות
עצמית ,אמפתיה ,חמלה ויכולת להבנת האחר ,והפחתת מתח ,חרדה ודיכאון.
מחקרי מוח רבים מעידים על שינויים מיטיבים בתפקוד ובמבנה של המוח.
יתרה מכך ,יכולות אלו נמצאו רלוונטיות וחשובות לארגז הכלים החינוכי ,בייחוד
בעידן הנוכחי ולאור האתגרים והשינויים הפוקדים את מערכת החינוך ,ובהם עלייה
בהיקפן של בעיות קשב ולקויות למידה.

מבנה הסדנה
בכל שיעור יהיה חלק עיוני וחלק חווייתי ומעשי.
במישור התיאורטי נלמד על המנגנונים המוחיים והפסיכולוגיים הקשורים לתרגול
מיינדפולנס ,ועל תרומתו של חקר המוח העדכני להבנה של הקשר בינם לבין רווחה
אישית .עוד ניגע ונדון באדפטציה של הגישה למערכות החינוך בעולם ובישראל.
בחלק המעשי של הקורס המשתתפים יתנסו מדי שיעור בתרגול מיינדפולנס
וברכישת המיומנויות הייחודיות לגישה .נוסף לכך ,המשתתפים יתבקשו לבצע בין
המפגשים תרגול יומי קצר בעזרת קלטות שיקבלו.

מטרות הסדנה
.1
.2
.3
.4
.5

הקניית מיומנויות התרגול האישי למשתתפים.
הקניית כלים להרחבת יכולותיו של המורה לנוכחות קשובה.
הקניית כלים להרחבת היכולות לוויסות רגשי ולהתמודדות עם מצבי לחץ
ומשבר בקרב כלל אנשי החינוך.
הרחבת היכולת לייצר סביבה חינוכית מיטבית המאפשרת למידה והתפתחות.
רכישת ידע אקדמי עדכני מתחום חקר המוח והפסיכולוגיה הרלוונטי לעבודתו
של המורה.
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תאריך

נושאים עיקריים

12.12.2018

המוח הפלסטי והלומד :היכרות עם מושגים בסיסיים במחקר מוח,
בדגש על עובדת היותו פלסטי ומושפע מגירויים שונים .דגש נוסף:
הרשת המוחית ,חשיבות צוותי ניהול ,והתזמורת המוחית; ביסוס
הסטינג להמשך הקורס

19.12.2018

תרגול מיינדפולנס ככלי רב עוצמה :היכרות עם הגדרת המיינדפולנס
על רכיביה השונים; התנסות בתרגול פורמלי של סריקת גוף

26.12.2018

קשב ,הקשבה ומודעות קשובה :מנגנוני הקשב במוח ,והקשר בינם
לבין תרגול מיינדפולנס; חשיבות הקשב לעידן המודרני ולאקלים
הכיתתי; תשומת לב לנשימה כבית לתודעה וככלי לשיפור הריכוז
והבהירות התודעתית

2.1.2019

טייס אוטומטי ופגישה עם “האורחים״ :מנגנוני גירוי-תגובה במוח;
האופן שבו למידה (התנהגותית) הופכת אוטומטית; מחירה של
האוטומטיות ביום-יום; נזהה את האוטומטים השונים שמתעוררים
(מחשבה ,דחף) .נזהה את “האורחים״ (מצבי תודעה) השונים; נדון
בחשיבות של מודעות ביצירה של מרווח בין גירוי לתגובה

9.1.2019

לארח את “האורחים״ :נושא זה עוסק זה באופן ישיר ב״הכלה״ של
קושי ושל תחושות לא נעימות ,מתוך תשומת לב לדפוסי תגובה
אוטומטיים ,מתי הם מתעוררים וכיצד ניתן לווסת אותם

16.1.2019

התיידדות עם קושי ,הכרת הטוב וטיפוח איכויות הלב :הצגה של
תחום הפסיכולוגיה החיובית ,וכמה מחקרים ותרגילים מרכזיים
שתומכים בטיפוח רגשות חיוביים בחיי היום-יום ,כולל תרגול טיפוח
חמלה; יינתן דגש על זיהוי ,קבלה והכלה של כל הרגשות כציר
מרכזי שמאפשר לנו “להיות אנושיים״ ולא לברוח מעצמנו; נדון
במחקר המוח על תרגול איכויות מיטיבות ונלמד לתרגל אותן

23.1.2019

התמודדות עם מתחים :מהו לחץ? כיצד פועל מנגנון לחץ רגעי
וכרוני ,וכיצד הוא רלוונטי לעבודה החינוכית? נשים דגש על סימנים
פיזיולוגיים ללחץ ,ולהשפעות הפסיכולוגיות של אירוע לחץ ושל
לחץ ממושך (כרוני); נכיר את ההיבטים השונים של לחץ :מחשבה,
רגש ,תחושה; נלמד כיצד ניתן לווסת את התגובה הרגשית ללחץ

30.1.2019

עבודה עם מחשבות :מחשבות הן פעילות מוחית שמושפעת מרגש
ומתחושות גוף ומשפיעה עליהם .במפגש נדגיש את החשיבות
של פיתוח מטא-קוגניציה ומבט מרוחק על המחשבות ,במיוחד
מחשבות הרסניות; בשלושת השיעורים האחרונים יוקדש זמן לדיון
ביישום מיינדפולנס במרחב בית הספר
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תאריך

נושאים עיקריים

6.2.2019

היקשרות וגלגל המודעות :כחלק מסיכום הקורס נלמד תרגול
שכולל בתוכו את רוב התרגילים שלמדנו במהלך הקורס ,כפי
שנוסח על ידי פרופ’ דן סיגל .נלמד גם את את התחום של קשר
ונשוחח על תיאוריות של  Attachmentכדי להדגיש את החשיבות
של קשר בין-אישי מיטיב להתפתחות תקינה; לסיכום נדבר על
הקשר בין מורה לתלמיד

13.2.2019

סיכום הקורס :חזרה על הנושאים שנלמדו ,סיכום החוויות
והתהליכים האישיים של המשתתפים ומחשבות להמשך .כיצד
להמשיך ולפתח מיומנות בחיים מקצועיים?

היקף 10 :מפגשים בני  6שעות אקדמיות ,בסה״כ  60שעות אקדמיות
מועד :ימי רביעי בשעות  ,15.00-10.00החל ב12.12.2018-
מחיר 1,700 :ש״ח

על המנחים
עמוס אבישר  -מנהל הפעילות בקהילה במכון מודע למיינדפולנס מדע וחברה
במרכז סגול למוח ותודעה בבינתחומי הרצליה; מורה לשעבר; מפתח ומנהל
השתלמויות במיינדפולנס וחקר מוח למורים.
חנן יפת  -עובד סוציאלי קליני  ;M.A.רכז השתלמויות במכון מודע למיינדפולנס
מדע וחברה במרכז הבינתחומי הרצליה; מנחה ומטפל בגישת מיינדפולנס.
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אמת ובדיה כבסיס לסיפור חיים אישי ומקצועי

תיאור הסדנה
הרעיון לקיים את הסדנה עלה במסגרת התמחות לימודי הקבוצה .ישבה קבוצה
של נשות חינוך וכתבה כתיבת פרוזה ,כל אחת בז'אנר אחר :ממואר ,בדיון ,ושילוב
של השניים.
ואז הבנו :כל אחת מאיתנו כותבת את עצמה .כל אחת בדרך שלה ,בצורה יותר
ישירה או יותר עקיפה ,בסגנונות שונים ובז'אנרים מגוונים ,אבל כולן כותבות את
עצמן .ובהיותנו נשות חינוך ומכשירות מורים ,כולנו כותבות בהכרח את העולם
הפנימי והחיצוני של נשות חינוך ומכשירות מורים באשר הן .עובדה זו היא שהופכת
את העשייה הזו ואת תוצריה לבעלי חשיבות עצומה עבורנו לא רק באופן אישי ,אלא
גם בכובע שלנו כחוקרות חינוך והכשרת מורים.
סביבת הסיפור יכולה להיות חדר הכיתה או חצר בית הספר ,מטבח הבית או בר
שכונתי ,בישראל ,במדינה רחוקה או במאדים .הסיטואציה יכולה להיות שיחה עם
תלמיד ,ויכוח בחדר מורים או משבר במערכת יחסים אישית .הפרטים הקטנים יכולים
להתמקד במבט הכעוס של הורה ,בריח חומר ניקוי או במרקם הרך של סוודר ישן.
סיפור רומנטי ,בדיוני או דיסטופי ,כולם מזמנים אפשרות לספר את עצמך.
סדנה זו מבקשת להתייחס לכתיבה האישית והפואטית כאל בסיס נתונים ,אוסף
של טקסטים משדה הכשרת המורים ,להוציא אותם מהמרחב האישי או הפואטי,
לפרש ולהמשיג אותם ,בראייה רחבה – של המבנה הספרותי ,של התוכן ושל הסגנון.
מטרת העל של הסדנה היא להציע כתב יד לספר שחציו פרוזה וחציו מחקר על
אודות תהליך הכתיבה ועל נפשות פועלות מתחום הכשרת המורים בישראל.

מטרות הסדנה
•כתיבת סיפור קצר עד להשלמתו
•ניתוח הסיפור בכלים פרשניים וספרותיים
•כתיבה רפלקטיבית על תהליך הכתיבה והמחקר

מהלך הסדנה
בחלקה הראשון של הסדנה יעבדו המשתתפים על סיפור קצר (ממואר או בדיון)
עד להשלמתו.
בחלקה השני יתקיים דיון קבוצתי על הסיפורים.
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נושאי הסדנה
•עבודה יחידנית וקבוצתית על סיפור אישי ,עד להשלמתו
•עבודה יחידנית וקבוצתית על ניתוח הטקסט
•לימוד של כלי ניתוח ספרותי :ז'אנרים ,מבנים פואטיים ,תחבולות לשוניות
•בחינה של תימות משותפות העולות מן הסיפורים וניסיון להמשיגן בהקשרים
עיוניים ופרשניים
דרכי ההוראה
•קריאה משותפת של יצירות ספרות ושל מסות תיאורטיות וניתוחן
•עבודה על תרגילי כתיבה שונים
•ניתוח ולימוד של מבנים סיפוריים וכלי ניתוח מתחום תורת הספרות
•לימוד ותרגול גישות נבחרות לניתוח סיפורי חיים וסיפורים אישיים
•דיון בגישות שונות לכתיבה אישית/אוטוביוגרפית ככלי לפיתוח מקצועי ואישי

דרישות הסדנה
•כתיבת סיפור ועבודה עליו עד להשלמתו
•גיבוש הצעה לכתיבת מחקר פרשני סביב הטקסט הסיפורי האישי ,או עבודה
קבוצתית סביב טקסטים אחדים בעלי מכנה משותף
•קריאת טקסטים
•תרגילי כתיבה שונים
•השתתפות פעילה במפגשים ובדיונים
היקף 6 :מפגשים בני  5שעות ,בסה"כ  30שעות אקדמיות
מועד :ימי שלישי בשעות  ,14:30–10:00בתאריכים,29.1.2019 ,15.1.2019 ,1.1.2019 :
12.3.2019 ,26.2.2019 ,12.2.2019
מחיר 900 :ש"ח

על המנחה
מירי רוזובסקי – סופרת ,עורכת וחוקרת תהליכי כתיבה; מרכזת את המסלול
האישי והפואטי בתוכנית הכתיבה בבית הספר להתפתחות מקצועית במכון מופ"ת
(בשיתוף פרופ' פרימה אלבז).
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חינוך בקונפליקט ,עם קונפליקט ולקונפליקט:
קורס למכשירות ולמכשירי מורים ומורות בשדה מורכב
מטרת הקורס היא לפתוח את הדרך לחשיבה מחודשת על תפקידם של
קונפליקטים חברתיים ,תרבותיים ופוליטיים בחברה הישראלית בכלל ובמערכת
החינוך בפרט ,ולהכשיר מרצים ואנשי חינוך לעבודה עם קונפליקטים ככלים
חינוכיים .במקום לראותם כמכשול שיש להתגבר עליו ,קורס זה מבקש להצביע
על חשיבותם של קונפליקטים כאמצעים ייחודיים המאפשרים הכשרה וחינוך של
מורים ושל תלמידים לחיים במציאות מורכבת ובחברה דמוקרטית פלורליסטית.
במסגרת זו הקורס יקרא לרענון החשיבה על מטרות בתי הספר ומערכת החינוך -
לחמוק מקונפליקט או לפתור אותו .בבסיס הקורס עומדת התפיסה כי כדי לעבוד
עם קונפליקטים יש לצאת את תחומי החינוך המסורתיים ולשאוב מעולמות תוכן
שנראים לעיתים רחוקים ,אך אינם כאלו כל עיקר .לכן במהלך הקורס תועברנה
סדנאות בתחומים כמו פיזיקה ומדעי המורכבות ,לצד יחידות בתחומים מקובלים
יותר בתחומי החינוך ,הסוציולוגיה וההיסטוריה.

הקורס בנוי משלוש חטיבות:
 .1בירור עמדות ורפלקסיה :תהליך אישי של המשתתפים שבליבו בירור עמדות
ומפגש עם מורכבות הזהות הפרטית .תהליך זה ייעשה על רקע מחשבה על
חינוך במציאות מורכבת ומקומה של זהות רב-ממדית במציאות זו .במסגרת
זו גם ייחשפו המשתתפים לזהויותיהם ולעמדותיהם של עמיתיהם ,שחלקם
יהיו עבורם ״אחר שבקונפליקט״ .בחלק זה של הקורס ההגעה של הקונפליקט
למודעות והחוויה של המצב הקשה שהוא יוצר יהיו המטרה.
 .2תשתית הידע והתנסות תיאורטית :חשיפת המשתתפים להקשר התרבותי,
החברתי והפוליטי הישראלי שבו התגבשה מציאות מורכבת ורווית קונפליקטים.
במסגרת חלק זה יינתן הרקע ההיסטורי לגיבושה של החברה הישראלית
ותיפתח ״מפת הקונפליקטים״ הישראלית ,לא רק לשם הידע אלא גם כדי לרענן
את תפיסותינו באשר להרכבה של החברה וכדי למלא את ״בנק הקונפליקטים״.
זה בתורו יאפשר מלאי מגוון של מחלוקות לעיסוק ,והבנה של מלוא המתח
המובנה בחברה הישראלית.
 .3תרגום של תפיסות ותובנות לכלל מעשה חינוכי :על בסיס החוויות האישיות
והידע התשתיתי יגבשו המשתתפים כלים (מערכי שיעור ,תוכניות עבודה,
סדנאות עמיתים וכיוצא באלו) לקידומו של חינוך עם קונפליקט ולקונפליקט
במוסדותיהם.
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היקף 10 :מפגשים בני  6שעות אקדמיות ,בסה״כ  60שעות אקדמיות
מועדים,27.6.2019 ,16.5.2019 ,11.4.2019 ,4.3.2019 ,3.2.2019 ,27.1.2019 ,20.1.2019 :
 ,26.9.2019 ,12.9.2019 ,5.9.2019בשעות 20.00-14.30
מחיר 1,500 :ש"ח

על המנחה
הקורס יובל על ידי ד"ר נמרוד טל וירצו בו מרצים שונים ,ובהם פרופ' אייל נווה,
ד"ר תמי הופמן ,ד"ר אדם הישראלי ,ד"ר ניסים אבישר ,ד"ר רוני גולדברג ואחרים.
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 - DESIGN THINKINGחשיבה עיצובית

בסדנה זו נלמד לפתח פתרונות לאתגרים בעזרת תהליך .Design Thinking
תהליך  Design Thinkingמתקיים ברחבי העולם במאות חברות ,סטארטאפים,
אינקובטורים ומוסדות אקדמיים ,ומשמש בהצלחה מרובה למגוון מטרות :החל
בפיתוח מוצרים ושירותים פורצי דרך ,עבור בגיבוש אסטרטגיות ארגוניות וכלה
בפתרון בעיות חברתיות ובקידום יוזמות חינוכיות .התהליך מורכב מכמה מתודולוגיות
הכוללות מחקר איכותני ,פיתוח רעיוני בצוותים ודיגום.
במהלך הסדנה נתנסה בשילובן בפועל ובהבנתן באופן עיוני ,ונעבוד בקבוצות
קטנות על מתן מענה חדשני לבעיה אמיתית שיביא המשתתף למפגשים.

מטרות הסדנה
•היכרות עם מאפייני חשיבה עיצובית ויתרונותיה ועם מתודות רלוונטיות.
•התנסות פעילה בתהליך של חשיבה עיצובית ,עד להקמת פרויקט חינוכי.

נושאי הסדנה
•הצגת הרקע התיאורטי של תהליך הDesign Thinking-
•"מהתשוקה שלי ליוזמה חינוכית"
•זיהוי צרכים ותהליך האמפתיה
•Business Canvas Model
•מיפוי PERSONA
•ליטוש ,תכנון היוזמה ,יצירת אב טיפוס

קהל היעד
מרצים ובעלי תפקידים במוסדות להשכלה גבוהה ,מפתחי הדרכה ,מעצבי למידה,
מורים ואנשי אנשי חינוך.

מבנה הסדנה
סדנה תיאורטית ומעשית
היקף 3 :מפגשים בני  5שעות אקדמיות ,בסה״כ  15שעות אקדמיות
מועדים :ימי שלישי בשעות  ,14:30–10:00בתאריכים 12.2.2019 ,5.2.2019 ,29.1.2019
מחיר 450 :ש"ח
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על המנחה
רותי סלומון – יועצת ביישום פתרונות למידה מקוונים; בעלת תואר שני בטכנולוגיות
למידה ממכללת סמינר הקיבוצים; מייעצת לארגונים חינוכיים ומלווה אותם בהטמעת
טכנולוגיות למידה; משתתפת בפרויקטים של האיחוד האירופי TEMPUS/ERASMUS
שמטרתם הובלת עולם האקדמיה למאה ה ;21-עוסקת בהנחיית מורים בפדגוגיות
פעילות ומעוררות מוטיבציה המתאימות לילדי המאה ה 21-דוגמת ,PBL ,SOLE
למידה התנסותית וכו'; מנהלת הבלוג http://ruthysalomon.wordpress.com
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הדפסת תלת-ממד בחינוך – סוגיות מתקדמות

הדפסת תלת-ממד היא טכנולוגיה חדשנית המהווה כלי חינוכי ליצירת חוויות למידה
מעמיקות המעודדות מעורבות פעילה בלמידה ,מזמינות את הלומד ללמוד תוך כדי
עשייה ומאפשרות טיפוח מיומנויות חשיבתיות וחברתיות.

מטרת הסדנה
להכשיר אנשי חינוך בעלי רקע וניסיון ראשוני בהדפסת תלת-ממד בשימוש במדפסת
תלת-ממד ככלי לימודי המפתח אצל הלומד מיומנויות וכישורים הנדרשים במאה
ה :21-לומד עצמאי ויצירתי בעל אוריינות טכנולוגית הפותר בעיות ועובד בצוות.

תוכנית הסדנה
הסדנה היא המשך לסדנה ״מבוא להדפסת תלת-ממד בחינוך״ ,אך היא מתאימה
גם למי שלא השתתף בסדנת המבוא אך מכיר מדפסות תלת-ממד.
הסדנה מקנה ידע תיאורטי ומעשי מתקדם בהדפסת תלת-ממד בחינוך ,והיכרות
עם תוכנות וטכניקות המעשירות את היכולות.
הסדנה עוסקת בהתמודדות עם האתגרים של שימוש בטכנולוגיה במערכות חינוך
השונות.
הסדנה עוסקת בפיתוח תוכניות לימודים משולבות מדפסת במסגרות החינוך
הפורמלי והבלתי פורמלי.

נושאי הסדנה
• ֵמ ֵע ֶבר לטינקרקד – הכרת כלי עיצוב ותכנון מתקדמים
•הרחבת הרפרטואר בעזרת טכניקות מתקדמות
•התמודדות עם אתגרים בשימוש בהדפסת תלת-ממד בבית הספר ובחוגים
•שילוב הדפסת תלת-ממד בסביבת מייקרס ()Makers
•תכנון תוכנית לימודים משולבת מדפסת תלת-ממד

קהל היעד
הקורס מיועד לאנשי חינוך ,למורי מורים ולמדריכים עם ניסיון בהוראה או הדרכה,
בעלי היכרות מוקדמת עם הדפסת תלת-ממד.
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ציוד נדרש
•מדפסת תלת-ממד (ניתנת בהשאלה על ידי המרצה)
•מחשב לכל משתתף (אפשר גם מחשב נייד).
כל התוכנות שמשתמשים בהן בסדנה הן תוכנות חינם.

דרישות קדם
•ידע בסיסי בהדפסת תלת-ממד
•מומלץ ידע קודם בשימוש במדפסת במסגרת חינוכית
היקף 6 :מפגשים בני  5שעות אקדמיות ,בסה״כ  30שעות אקדמיות
מועד :ימי רביעי בשעות  ,20.30–16.00בתאריכים,20.2.2019 ,13.2.2019 ,6.2.2019 :
13.3.2019 ,6.3.2019 ,27.2.2019
מחיר 900 :ש"ח

על המנחה
ליאורה לוין – מרצה ומנחה קבוצות ,מומחית להדפסת תלת-ממד; ניהלה את מטה
אגף הפיתוח בבנק לאומי ,כולל ניהול של משאבי האגף :תקציבים ,תוכניות עבודה,
מתודולוגיות של ניהול פרויקטים ,הבטחת איכות ומשאבי אנוש.
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יציאה מהמערה האפלטונית:
שחרור מהמחשבות המגבילות
המערה האפלטונית (או המטריקס) היא רשת של מחשבות ,רעיונות ,אמונות ודעות
שמרכיבים את תפיסת העולם שלנו .על פי משל המערה של אפלטון ,בני האדם
כבולים בתוך תפיסת עולם צרה הבנויה מפרשנות שטחית ואף מעוותת של עצמם
ושל העולם .בהתאם לכך התוכניות ,התקוות ,הפחדים והעדפות שלהם מבוססים,
בדרך כלל ,על תפיסה מצומצמת של המציאות האנושית ועל הנחות פשטניות
ומוגבלות .אלא שבני האדם מסוגלים לצאת מעולמם הצר; להשתחרר מן הכבלים
התודעתיים הקושרים אותם ולצעוד אל מחוץ למערה .היציאה מהמערה – קרי
הבנת תפיסת העולם ,גבולותיה ומגבלותיה – נועדה לפתח חוכמה ,הבנה מעמיקה
יותר של הדילמות והמצוקות של בני האדם ,ולאפשר להם לחרוג מגבולות המערה
אל מציאות רחבה וממשית יותר ,אופקים חדשים ואפשרויות פעולה נוספות.
הסדנה מבוססת על שתי מתודות של חקר תפיסות עולם ומחשבות )1( :פילוסופיה
מעשית – ייעוץ פילוסופי; ( )2שיטת "העבודה" של ביירון קייטי.

מטרות הסדנה
•היכרות עם שיטת הייעוץ הפילוסופי והתנסויות בתהליכים של חקר "המערה
האפלטונית" האישית.
•היכרות עם שיטת "העבודה" של ביירון קייטי והתנסויות בחקר מחשבות
ושיפוטים עצמיים ,ומחשבות ושיפוטים שיש לנו על בני אדם אחרים.

נושאי הסדנה
•משל המערה של אפלטון ומגבלות התודעה האנושית
•היכרות עם הפילוסופיה המעשית והייעוץ הפילוסופי
•התנסויות בחקר "המערה האפלטונית" האישית
•שיטת "העבודה" של ביירון קייטי – מהי?
•היכרות עם תהליך חקר המחשבות על פי ביירון קייטי
•תרגולים של חקירת מחשבות על פי שיטת "העבודה"
היקף הסדנה 3 :מפגשים בני  5שעות אקדמיות ,בסה"כ  15שעות אקדמיות
מועדים :ימי שלישי בשעות  ,18:00–14.00בתאריכים 19.3.2019 ,12.3.2019 , 5.3.2019
מחיר 450 :ש"ח
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על המנחה
ד"ר גלית ברנשטוק – בעלת תואר שלישי בפילוסופיה ותואר שני ()M.Sc
בהתנהגות ארגונית; מרצה וחוקרת באקדמיה בתחום של פילוסופיה של הניהול
(תורת הערכים); יועצת ארגונית-פילוסופית ומנחת סדנאות; מלווה תהליכים של
התפתחות אישית-רוחנית בעזרת ייעוץ פילוסופי ושיטת העבודה של ביירון קייטי;
מורה מוסמכת ליוגה.
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תהליכי אימון למנהיגות
(:)SFM – Success Factor Modeling
כיצד לאמן את עצמנו ואת האחרים להצלחה ולמנהיגות בכל תחום?

מודל  SFMפותח על ידי רוברט דילץ ,ממפתחי ה NLP-הפורים ביותר .המודל מציג
את הפקטורים הקריטיים להצלחה ולמנהיגות ,לאורך זמן ובכל תחום ,וכן טכניקות
מובנות להטמעתם וליישומם.
הקורס עוסק במושג המנהיגות בהגדרה הרחבה ביותר שלו; אדם יכול להנהיג
את עצמו ,את משפחתו ,את קבוצת השייכות שלו וכן הלאה .הקורס מתאים גם
להורים ,למורים ולאנשי חינוך אשר מנהיגים את ילדיהם ותלמידיהם ,וגם לאנשי
ניהול המנהיגים צוותים ומערכות גדולות.
במהלך הקורס ייעשה שימוש בחומרי המקור של רוברט דילץ ,בהתאמה לקורס
שפותח על ידו .בכל שיעור ננוע בשלושה צירים :מודלינג של מנהיגים מצליחים,
מודלים תיאורטיים (המתבססים על המודלינג) של מנהיגות ,טכניקות אימוניות
ליישום המודלים.

קהל היעד
הקורס מיועד למאמנים ,לאנשי חינוך ,למנהלים ,ליועצים ולמטפלים המעוניינים
לרכוש כלים מעשיים לאימון להצלחה ולמנהיגות ,וכן לאנשים המעוניינים לרכוש
עבור עצמם כלים להעצמה ,לשיפור הישגים ולהובלה בתחומים שונים בחייהם.

תוכנית הקורס
שיעור  .1מנהיגות
•מנהיגים מעוררי השראה – מודלינג למנהיגות
•יצירת חוסן אישי ככלי למנהיגות
•טכניקות וכלים ליצירת חוסן
שיעור  .2מעגל ההצלחה האישית
•רכיבי מעגל ההצלחה
•כיצד לאמן אנשים ליצירת מעגל ההצלחה שלהם?
•בניית מעגל ההצלחה האישי
שיעור  .3מודל  SFMלמנהיגות
•הצגת מודל  SFMלמנהיגות
•אבחון מערכות ופרויקטים בעזרת המודל
•אבחון של תפקוד המנהיג בעזרת המודל
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שיעור  .4כלים לקידום המנהיג והמערכת
•פעולות מתקנות ברמה המערכתית
•טכניקות וכלים לשיפור מיומנויותיו של המנהיג
שיעור  .5עבודת צוות
•מודלים לעבודת צוות מיטבית
•אינטליגנציה קולקטיבית
•אבחון עבודת צוות וכלים לשיפור
שיעור  .6אמונות מגבילות באתגרי מנהיגות
•זיהוי אמונות מגבילות
•טכניקות לשינוי אמונות מגבילות
•פיתוח ראייה מערכתית
היקף :הקורס כולל  6מפגשים בני  5שעות אקדמיות ,בסה״כ  30שעות אקדמיות
מועדים :ימי ראשון בשעות  ,18:30–14:00בתאריכים ,17.3.2019 ,10.3.2019
14.42019 ,7.4.2019 ,31.3.2019 ,24.3.2019
מחיר 900 :ש״ח

על המנחה
טלי בן יעקב – בעלת  – NLP STEPSהמכללה להכשרת מאמני ;NLP Trainer ;NLP
מאמנת אישית ועסקית חברת לשכת המאמנים ויועצת לניהול; יועצת מוכרת על
ידי  ;Dilts Strategy Groupמורשה לשימוש בחומרי המקור של מודל  ;SFMבעלת
שלושים שנות ניסיון בייעוץ ובאימון לארגונים ,למנהלים ,לאנשי עסקים ולאנשים
פרטיים; מפתחת ומרצה בתחום ה NLP-במסגרת מכללת  NLP STEPSובמגוון
מוסדות אקדמיים ואחרים; בעלת תואר  M.Scבניהול.
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פדגוגיה מתבוננת (:)contemplative pedagogy
טיפוח התבוננות פנימית ,התפתחות רוחנית
ומפגש קשוב עם האחר והסביבה
בשנים האחרונות מתפתח במערכת החינוך תחום חדש המבוסס על שילוב בין
תובנות שמקורן במסורות רוחניות במזרח ובמערב לבין העשייה החינוכית המוכרת,
הכוללת רכישת דעת ,פיתוח חשיבה ועיצוב דפוסי התנהגות חברתיים .עיקרו של
תחום זה ,הנקרא פדגוגיה מתבוננת ,הוא טיפוח התבוננות פנימית ,התפתחות
רוחנית ומפגש קשוב עם האחר והסביבה.
ביישום הפדגוגיה המתבוננת בעבודה החינוכית טמונים יתרונות רבים ,ובהם הפגת
מתח ,שיפור יכולת ההתמודדות עם שינויים וקונפליקטים ,איזון מנטאלי וויסות
רגשי ,שיפור הקשב ויכולת הריכוז .אולם מעבר ליתרונות התועלתניים ,במישור
רחב יותר מדובר על חיבור אישי באמצעות טיפוח יכולתו של האדם להתבונן,
להבין ולבטא את שהוא חווה ,פיתוח איכויות של חמלה ,נדיבות ,מוסריות ,חוכמה,
סובלנות ,התמדה ונחישות ,ואף התפתחות רוחנית שאחד מביטויה הוא הדדיות
( )the interconnectednessבין האדם לאחר ,לעולם ,לבריאה.
בסדנה נלמד ונתנסה באיכות המיטיבה שיש ביישום פרקטיקות של פדגוגיה
מתבוננת ,בין השאר באמצעות מעבר בשערים :תודעה (פרקטיקות של מדיטציה
ומיינדפולנס) ,יצירה (שירה ,ציור) ,גוף (תנועה מודעת ,צ'י גונג) ,דיאלוג (עיסוק
בשאלות האדם) ופיתוח כלים פדגוגיים (דוגמת כישורי הדרכה וביסוס שיח פדגוגי
כידע צבור).

מטרות הסדנה
•היכרות עם עולם המושגים של פדגוגיה מתבוננת.
•הקניה של מיומנויות בסיסיות בפדגוגיה מתבוננת.
•מתן כלים לתרגול וליישום בפועל של עקרונות של פדגוגיה מתבוננת במסגרות
החינוכיות שהמשתתפים פועלים בהן.
•היכרות עם הנעשה בישראל ובעולם בשדה הפדגוגיה המתבוננת.

תוכנית המפגשים
•מושגי יסוד בפדגוגיה מתבוננת
•איכויות הקשב ותשומת הלב
•שערים להתבוננות פנימית :תודעה ,יצירה ,גוף ,דיאלוג
•פיתוח כלים פדגוגיים ויישום עקרונות של פדגוגיה מתבוננת במסגרות החינוכיות
•הדדיות ()the interconnectedness
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היקף 6 :מפגשים בני  5שעות אקדמיות ,בסה״כ  30שעות אקדמיות
מועדים :ימי שלישי בשעות  ,14:30–10:00בתאריכים ,19.3.2019 ,12.3.2019
16.4.2019 ,9.4.2019 ,2.4.2019 ,26.3.2019
מחיר 900 :ש"ח

על המנחה
יוסי בן אשר – כיהן בתפקידים בכירים בארגונים ובמערכת החינוך ,ובהם ראש
המינהל האקדמי במכללת סמינר הקיבוצים; ייסד ,הקים והטמיע את המרכז
לפדגוגיה מתבוננת במכללת סמינר הקיבוצים; כיום מכהן כמנכ"ל חברת Lead
 ,Insideהמקימה ומיישמת מרכזים של פדגוגיה מתבוננת ומנהיגות מודעת
בארגונים ובמערכת החינוך.
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"הפאזל האנושי" :שדרוג השירות באמצעות גישת האינטליגנציה
הרגשית וטכניקות חדשניות (מיינדפולנס ו)NLP-
שיווק עצמי אותנטי ,בעבודה ובחיים

טיפול בהתנגדויות ,בסיטואציות טעונות ובתלונות בתהליכי שירות

הצלחה "מחוץ לקופסה" :כלים לקידום אישי ומקצועי בדרך נוספת

"שינוי בראש טוב" :הובלת שינויים תוך התמודדות עם אי-ודאות

סדנאות מרכז אדם

איתכם בדרך למקצוענות
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"הפאזל האנושי" :שדרוג השירות באמצעות
גישת האינטליגנציה הרגשית וטכניקות חדשניות
(מיינדפולנס ו)NLP-

מטרות
•הכרת טכניקות חדשניות לפיתוח היכולות השירותיות.
•הגברת האפקטיביות התקשורתית הבין-אישית בכל מעגלי החיים.

פירוט הנושאים
•הכרת האמירות של האינטליגנציה הרגשית הרלוונטיות לשירות.
•מיומנויות שירותיות לאור גישת האינטליגנציה הרגשית :שינוי התייחסות כלפי
אנשים מאתגרים במיוחד ,הגדלת הגמישות במצבים מקבעים ועוד.
•בשורת גישת המיינדפולנס (=קשיבות) ליישום בתחום הכוונת ההתנהלות
הרגשית (יציאה מהלכי רוח לא מקדמים ,טכניקות לשינוי גישה ,רגיעה במצבי
לחץ ועוד).
•תרגול טכניקות של מיינדפולנס לנטרול השפעתם של כעסים וביקורות המופנים
כלפינו.
•יישום טכניקות מתורת ה NLP-בתחום השירות ,למשל בניית "כימיה" עם
אחרים ,אבחון סגנון הלקוח והתאמת מסרים.
•פענוח ושידור מסרים של תקשורת לא מילולית (=שפת גוף וקול) בטיפול במצבי
שירות מאתגרים.

קהל היעד
הסדנה מיועדת למנהלים ולעובדים כאחד.

שיטת הפעילות
הפעילות נעשית בצורה של למידה חווייתית ופעילה באמצעות סדנה אינטראקטיבית
ומשתפת ,המשלבת דרכי הוראה שונות :הפעלות ולקחים ,ניתוח אירועים מהשטח
והעלאת פתרונות למצבי אמת בעבודה ,סימולציות ,למידת עמיתים ,עבודה בזוגות
ובתת-קבוצות ,קטעי הרצאה משתפת וצפייה מודרכת בסרטונים.
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היקף 3 :מפגשים בני  5שעות אקדמיות ,בסה״כ  15שעות אקדמיות
מועדים :ימי ראשון בשעות  ,13.30–9:00בתאריכים ,16.12.2018 ,9.12.2018
23.12.2018
מחיר 450 :ש״ח

על המנחה
דני בלונדהיים – יועץ ארגוני; בעל תואר ראשון בפסיכולוגיה ותואר שני במדעי
ההתנהגות; בעל ניסיון מקצועי של  25שנה בייעוץ ארגוני ,באימון עסקי ואישי
ובהנחיית סדנאות; השתתף והדריך בקורס  NLPובמיינדפולנס.
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שיווק עצמי אותנטי ,בעבודה ובחיים

שיווק עצמי הוא המסר שאנו מעבירים לעולם ,מסר אשר עוזר לנו להוציא ולהציג
באותנטיות ובאופן הטוב והנכון ביותר את מי שאנו ,וכך להשיג את מטרותינו.
נושא "המיתוג שלי" מגיע מתחום השיווק .הוא הדימוי והערכים שאנו בוחרים
לעצמנו" ,האריזה" החיצונית שלנו כלפי העולם .הוא כולל את המיתוג העצמי,
המיתוג כמנהל או כעובד ,מיתוג מחלקתי ומיתוג במשפחה .הוא נוגע בכל אחד
ואחד מאיתנו בכל רגע בחיינו :מול השכנים ,הילדים ,בני הזוג ,בעבודה ,במחלקה,
בחברה ,מול לקוחות ועובדים.

מטרות הסדנה
•יצירת מודעות לנושא המיתוג העצמי
•הקניית כלים ויכולות לייצר מיתוג מדויק ורצוי
•הקניית כלים לשיווק עצמי נכון ובקלות

נושאי הסדנה
•מהו מיתוג ואיך הוא נוצר?
•מודל אפרת בשירות השיווק העצמי
•מהו שיווק פלא?
•שיווק עצמי הלכה למעשה
•מיתוג הלכה למעשה
•מה המיתוג הרצוי שלי :איך הייתי רוצה שיתפסו אותי בארגון?
•מי אני ומה יש לי לשווק?
•מודל  SWOTוכיצד הוא עוזר בשיווק עצמי?
•רושם ראשוני
•תפיסות בונות ומעכבות בשיווק עצמי
•איך לשווק את עצמי?
•יצירת כלים מעשיים יחדיו לשיווק עצמי בארגון

מבנה הסדנה
הפעילות תבוצע בצורה סדנאית ,חווייתית ,דינמית ואינטראקטיבית; יוענקו כלים
מעשיים אשר נבדקו ויושמו לאורך שנים .המפגשים יכללו סרטים ,הפעלות,
המחשות ,דפי עבודה ,סימולציות ,ניתוח אירועים מהשטח ולמידת עמיתים.
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היקף 3 :מפגשים מרוכזים בני  5שעות אקדמיות ,בסה"כ  15שעות אקדמיות
מועדים :ימי רביעי בשעות  ,13:30–9:00בתאריכים 2.1.2019 ,26.12.2018 ,19.12.2018
מחיר 450 :ש"ח

על המנחה
לילך זיו – רואת חשבון ובוגרת מינהל עסקים; מגשרת ומאמנת אישית ועסקית,
מנחת סדנאות; בעלת "מרכז זיו" – ייעוץ וליווי עסקים משפחתיים ,חברות
ושותפויות; מממשת ניסיון רב ויכולות מגוונות שרכשה בפעילותה בעולם העסקים
ומתוך למידה וצמיחה אישית.
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טיפול בהתנגדויות ,בסיטואציות "טעונות"
ובתלונות בתהליכי שירות

מטרות
•הכרת כלים וטכניקות לפיתוח יכולת התמודדות אפקטיבית עם התנגדויות,
תלונות ומצבים "טעונים".
•הכרת טכניקות שמאפשרות פחות מעורבות רגשית במצבים הללו.

נושאי הסדנה
•אופני הביטוי השונים של התנגדויות בתהליכי שירות ,וכלי אבחון למקור ולסוג
ההתנגדות
•אפשרויות למענה אפקטיבי להתנגדויות
•הכרת טכניקות מובילות לטיפול ולריכוך התנגדויות
•טכניקות אסרטיביות להצבת גבולות כשההתנגדות מפריעה לנו לתת שירות
•כלים להתמודדות עם מצבים טעונים ,מתחים וסערות רגשיות (של אחרים
כלפינו)
•טכניקות מענה פסיכולוגיות ואסרטיביות למצבים טעונים וסוערים
•איך לשמור על קור רוח במצבים אלו?
•כלים לטיפול בתלונה עניינית ובתלונה שהמניע שלה איננו ענייני ,או שהוא רגשי
•טכניקות אסרטיביות למענה אפקטיבי לתלונה
•פענוח ושידור מסרים מתחום "שפת הגוף" והקול בתהליכי טיפול בתלונות

קהל היעד
הסדנה מיועדת למנהלים ולעובדים כאחד.

מבנה הסדנה
סדנה אינטראקטיבית ומשתפת המאפשרת למידה חווייתית ופעילה באמצעות
שילוב של דרכי הוראה שונות :הפעלות ולקחים ,ניתוח אירועים מהשטח והעלאת
פתרונות למצבי אמת בעבודה ,סימולציות ,למידת עמיתים ,עבודה בזוגות ובתת-
קבוצות ,קטעי הרצאה משתפת וצפייה מודרכת בסרטונים.
היקף 3 :מפגשים בני  5שעות אקדמיות ,בסה״כ  15שעות אקדמיות
מועדים :ימי שני בשעות  ,13.30–9:00בתאריכים 18.2.2019 ,11.2.2019 ,4.2.2019
מחיר 450 :ש״ח
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על המנחה
דני בלונדהיים – יועץ ארגוני בעל תואר ראשון בפסיכולוגיה ותואר שני במדעי
ההתנהגות; בעל ניסיון מקצועי של  25שנה בייעוץ ארגוני ,באימון עסקי ואישי,
בהנחיית סדנאות ובקוצ'ינג.
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הצלחה ״מחוץ לקופסה״:
כלים לקידום אישי ומקצועי בדרך נוספת
אנו נתקלים במצבים רבים שאנו נדרשים להתמודד איתם ולמצוא פתרונות ,הן
בעבודה והן בחיים בכלל .כולנו רוצים להתקדם ולהצליח ובדרך הקלה ביותר ,ויש
לכך דרכים רבות שלא תמיד אנו מודעים אליהן.
הסדנה מבקשת לעזור לייצר פתרונות חדשים ,דרכי התמודדות חדשות עם עצמנו
וכלים להתנהלות עם הסובבים אותנו בדרך אפקטיבית וקלה.
בסדנה יינתנו שפע כלים להתנהלות מחוץ לקופסה שמטרתה לשחרר חסמים
מחשבתיים ולאפשר יותר הצלחה .הכול בדרך של רכישת ידע ,מחקרים ,פעילות
שונה וחווייתית ,התנסות ולמידה אישית.

בין הנושאים הנלמדים:
•מפחד לדחף ולאומץ
•תפיסות בונות ומעכבות
•חשיבה יצירתית
•איך לצאת מהקופסה?
•איך לקרוא מפה?
•מטרות ויעדים
•בחירת מסלול מחדש
•מטרות לחיים ולתפקיד
•חוק  80–20להתנהלות נכונה
•מפתחות ההצלחה :שישה שלבים המובילים להצלחה בכל נושא
•רתימת  SWOTאישי

מבנה הסדנה
הפעילות תבוצע בצורה סדנאית ,דינמית ואינטראקטיבית ,המייצרת תובנות אישיות
בכל מפגש .המפגשים יכללו סרטים ,הפעלות ,המחשות ,דפי עבודה אישיים,
סימולציות ,ניתוח אירועים מהשטח ,למידת עמיתים בתת-קבוצות .בין המשתתפים
תהיה תקשורת בקבוצת פייסבוק ,ובין המפגשים יתנהלו בה פעילויות להגברת
ההתקדמות והצמיחה האישית של כל אחד מהמשתתפים.
היקף 3 :מפגשים בני  5שעות אקדמיות ,בסה״כ  15שעות אקדמיות
מועדים :ימי שני בשעות  ,13:30–9:00בתאריכים 18.3.2019 ,11.3.2019 ,4.3.2019
מחיר 450 :ש"ח
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על המנחה
לילך זיו – רואת חשבון ובוגרת מינהל עסקים; מגשרת ומאמנת אישית ועסקית;
מנחת סדנאות; בעלת "מרכז זיו" – ייעוץ וליווי עסקים משפחתיים ,חברות
ושותפויות; מממשת ניסיון רב ויכולות מגוונות שרכשה בפעילותה בעולם העסקים
ומתוך למידה וצמיחה אישית.
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"שינוי בראש טוב":
הובלת שינויים תוך התמודדות עם אי-ודאות
מטרות
•להכיר כלים המסייעים להיערך לקראת שינויים צפויים.
•להכיר ולתרגל כלי התמודדות המקילים את ההסתגלות למצבי שינוי.

נושאי הסדנה
•הסיבות לקושי הקיים בהתמודדות עם שינויים מכל הסוגים
•התגובות השונות לקושי לקראת ובעקבות שינויים
•דרכים לשדרוג התפיסה והגישה החיובית כלפי שינוי
•כלים להתמודד עם חששות הכרוכים במצבי השינוי
•כלים וגישות המסייעים להקל את ההתמודדות עם מצבי אי-ודאות
•דרכי התמודדות עם חששות ודאגות מהלא ידוע
•טכניקות לקבלת החלטות במצבים של אי-ודאות
•טכניקות לרתימה ולהפעלה של החלק היצירתי והזורם שבנו בכיוון מקדם

קהל היעד
הסדנה מיועדת למנהלים ולעובדים כאחד.

שיטת הפעילות בסדנה
הפעילות נעשית בצורה של למידה חווייתית ופעילה באמצעות סדנה אינטראקטיבית
ומשתפת המשלבת דרכי הוראה שונות :הפעלות ולקחים ,ניתוח אירועים מהשטח
והעלאת פתרונות למצבי אמת בעבודה ,סימולציות ,למידת עמיתים ,עבודה בזוגות
ובתת-קבוצות ,קטעי הרצאה משתפת וצפייה מודרכת בסרטונים.
היקף 2 :מפגשים בני  4שעות אקדמיות ,בסה"כ  8שעות אקדמיות
מועדים :ימי שני בשעות  ,13:30–9:00בתאריכים 12.3.2019 ,5.3.2019
מחיר 250 :ש״ח

על המנחה
דני בלונדהיים – יועץ ארגוני; בעל תואר ראשון בפסיכולוגיה ותואר שני במדעי
ההתנהגות; בעל ניסיון מקצועי של  25שנה בייעוץ ארגוני ,באימון עסקי ואישי
ובהנחיית סדנאות; השתתף והדריך בקורס  NLPובמיינדפולנס.
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טבלת פעילויות
ושכר לימוד
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סדנאות שנת תשע"ט

אתיקה במחקר החינוכי

תוכנת  :Mendeleyסדנה לניהול ולציטוט
מקורות ביבליוגרפיים

יום

שעות

ב’
ב’

תאריכים

היקף

29.10.2018
6.11.2018
13.11.2018
20.11.2018
12.11.2018
13.9.2017
החל מ20.11.2018-

מנחה
14.30-9.30
14.00-10.00
14.30-9.30
14.30-9.30
14.30-9.30
19.00-14.30

מחיר
 120שעות
אקדמיות
 15שעות
אקדמיות
 6שעות
אקדמיות
 6שעות
אקדמיות
 120שעות
אקדמיות
 30שעות
אקדמיות

שם הסדנה
NLP Master Practitioner

טלי בן יעקב
רותי סלומון
ד״ר דניאל שפרלינג
ד״ר ליאת יוספברג-בן יהושע
ד״ר ליאת יוספברג-בן יהושע
ד״ר עמליה רן
טלי בן יעקב
יוסי בן אשר

ג
ג’

הובלת שינוי וצמיחה בעזרת כלי ה,NLP-
דרגת Practitioner

מנהיגות מודעת :שיפור היכולות האישיות
והארגוניות ,ושיפור ביצועים

 Mooc - Masive Open Online Courseג’

ב’

 3,200ש״ח
 450ש״ח

 250ש״ח
 3,200שח
 900ש״ח

20.11.2018
27.11.2018
11.12.2018
18.12.2018
25.12.2018
1.1.2019
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19.30-15.00

ג’

התמקדות  -כלי לניווט יעיל ויצירתי בחיים

מבוא להדפסת תלת-ממד בחינוך

איסוף מידע בחינוך

 30שעות

ד’

ב’

ד״ר יעל בר-לב

20.11.2018
27.11.2018
4.12.2018
11.12.2018
18.12.2018
25.12.2018
21.11.2018
28.11.2018
12.12.2018
19.12.2018
26.12.2018
2.1.2019
26.11.2018

 900ש״ח

20.30-16.00

14.30-9.30

 30שעות
אקדמיות

 6שעות
אקדמיות

ליאורה לוין

ד״ר עמליה רן

18.30–14.00

 900ש״ח

 250ש״ח

 60שעות
אקדמיות

שפת אם ושפת אם חורגת

מירי רוזובסקי

ב’

 1,500ש״ח

26.11.2018
10.12.2018
24.12.2018
7.1.2019
21.1.2019
4.2.2019
18.2.2019
4.3.2019
18.3.2019
1.4.2019
15.4.2019
29.4.2019
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15.00-10.00

14.30-10.00

12.12.2018
19.12.2018
26.12.2018
2.1.2019
9.1.2019
16.1.2019
23.1.2019
30.1.2019
6.2.2019
13.2.2019
1.1.2919
15.1.2019
29.1.2019
12.2.2019
26.2.2019
12.3.2019

ד’

ג’

מודעות קשובה (מיינדפולנס) -
( )Mindfulnessוחקר מוח בחינוך

אמת ובדיה כבסיס לסיפור חיים אישי
ומקצועי

 60שעות
אקדמיות

 30שעות
אקדמיות

עמוס אבישר וחנן יפה

מירי רוזובסקי

 1,700ש״ח

 900ש״ח
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20.00-14.30

14.30-10.00

20.30-16.00

20.1.2019
27.1.2019
3.2.2019
4.3.2019
11.4.2019
16.5.2019
27.6.2019
5.9.2019
12.9.2019
26.9.2019
29.1.2019
5.2.2019
12.2.2019
6.2.2019
13.2.2019
20.2.2019
27.2.2019
6.3.2019
13.3.2019

ה’

ג’

ד’

חינוך בקונפליקט ,עם קונפליקט :קורס
למכשירות ולמכשירי מורים ומורות
בשדה מורכב

חשיבה עיצובית
Design Thinking

הדפסת תלת-ממד בחינוך  -סוגיות
מתקדמות

 60שעות
אקדמיות

 15שעות
אקדמיות
 30שעות
אקדמיות

ד״ר נמרוד טל

רותי סלומון

ליאורה לוין

 1,700ש״ח

 250ש״ח

 900ש״ח
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18.00-14.00

18.30-14.00

12.30-10.00

5.3.2019
12.3.2019
19.3.2019
10.3.2019
17.3.2019
24.3.2019
31.3.2019
7.4.2019
14.4.2019
12.3.2019
19.3.2019
26.3.2019
2.4.2019
9.4.2019
16.4.2019

ג’

א’

ג’

יציאה מהמערה האפלטונית :שחרור
מהמחשבות המגבילות

תהליכי אימון למנהיגות
SFM - Success Factor Modeling

פדגוגיה מתבוננת (Contemplative
 :)Pedagogyטיפוח התבוננות פנימית,
התפתחות רוחנית ומפגש קשוב עם
האחר והסביבה

 15שעות
אקדמיות
 30שעות
אקדמיות

 30שעות
אקדמיות

ד״ר גלית ברנשטוק

טלי בן יעקב

יוסי בן אשר

 450ש״ח

 900ש״ח

 900ש״ח
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תאריכים

יום
א’

סדנאות מרכז אדם שנת תשע"ט
שעות
13.30-9.00

שם הסדנה

היקף
 15שעות אקדמיות

"הפאזל האנושי" :שדרוג השירות באמצעות
גישת האינטליגנציה הרגשית וטכניקות חדשניות
(מיינדפולנס ו)NLPׂ-

שיווק עצמי אותנטי ,בעבודה ובחיים

מרצה

מחיר
 450ש״ח

9.12.2018
16.12.2018
23.12.2018

ד׳

דני
בלונדהיים
13.30-9.00

לילך זיו

טיפול בהתנגדויות ,בסיטואציות “טעונות״ ובתלונות
בתהליכי שירות

 250ש״ח

 450ש״ח

 450ש״ח

 450ש״ח

19.12.2018
26.12.2018
2.1.2019

ב׳

הצלחה “מחוץ לקופסה״ :כלים לקידום אישי
ומקצועי בדרך נוספת

 15שעות
אקדמיות

13.30-9.00

ב’

 15שעות
אקדמיות

לילך זיו

 15שעות
אקדמיות

4.2.2019
11.2.2019
18.2.2019
4.3.2019
11.3.2019
18.3.2019

ג’

“שינוי בראש טוב״ :הובלת שינויים תוך התמודדות
עם אי-ודאות

דני
בלונדהיים

13.30-9.00

13.30-9.00

5.3.2019
12.3.2019

 8שעות
אקדמיות

דני
בלונדהיים

לפרטים נוספים ולהרשמה
מינהל לומדים ,טל׳  ,03-6901426/401פקס 03-6901481
רכזת היחידה  -דנה כהן ,טל׳ danac@macam.ac.il  03-6988622

להרשמה מקוונתhttp://www.mofet.macam.ac.il/prof/sadnaot/ :
Pages/Sadnaot/crises-1-2-2016.aspx
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