
שלום לך,
בטח גם אותך תפס המצב המורכב הזה בעיצומן של ההכנות לשנה הבאה.

הפוקוס השתנה, משימות פשוטות הפכו למורכבות ודאגות חדשות
תפסו מקום בראש סדר העדיפויות שלך.

באמתחתנו מגוון סדנאות וכלים מעולמות ההנחיה ההשתתפותית,
אשר מותאמים לגמרי לעולמנו המשתנה והאילוצים שהקורונה הביאה עלינו.

אנו מזמינים אותך לעיין ברשימת הנושאים המצורפת, ולבחון אם מתאים לך ולצוותך. 
אנו במכללה האקדמית תל חי זמינים לכל שאלה טכנית, 

המרצים ז'קלינה וליאו זמינים לכל שאלה פדגוגית ומקצועית,
שולחים לך ברכת שנה טובה ובריאה! 

החטיבה ללימודי חוץ בתל-חי

השתלמויות מקוונות
לתשפ"א



השתלמויות מורים (30 שעות אקדמיות)
"עידן הקורונה" הביא עמו שינויים רבים בחברה בכלל, ובמערכת החינוך בפרט. בכיתות רגילות

או בקפסולות, בזום או בכיתה, אל מול תלמידים עם צרכים מגוונים ומשתנים, ישנו צורך הולך וגובר 
באסטרטגיות הנחיה חדשות ובחוויית למידה אקטיבית, קשובה והיברידית, השונה ממה שרובנוהכרנו 

עד כה. גם עבודת הצוות פנימה מבקשת התבוננות מחודשת ומתודולוגיות מרעננות ואפקטיביות. 
להלן 2 השתלמויות סדנאיות וחדשניות שנועדו לעזור לכם/ן - מנהלים/ות והצוותים של בתי הספר, 

להתנהל בצורה חדשנית ומותאמת לתקופה מאתגרת זו. 

לתשומת לב: בכדי לעזור לכם להטמיע את הגישות והכלים החדשים בתרבות הבית-ספרית שלכם, 
בהתאמה לקצב ולמכלול האנושי המרכיב אותו – אנחנו מאד ממליצים לשקול את  השתלמות+ , ליווי 

אשר יהווה את החיבור בין התאוריה לפרקטיקה הבית-ספרית, ובין התהליך אותו יעברו משתתפי/ות 
ההשתלמות לבין התהליך הבית-ספרי הכולל בשנה הקרובה. השתלמות+ כוללת מפגשי יעוץ בהנהלה 

או לוועדת היגוי, וכן עיצוב והנחיה של אירוע שיא של עשייה משותפת לקהילת בית הספר.   
פרטים נוספים ופרטי קשר לגבי השתלמות+ ניתן למצוא במסמך המצורף.

1. מה הופך קבוצות וארגונים לחכמים ומצליחים יותר?  הנחייה השתתפותית בכתה, בגן ובמרחב הטיפולי
השתלמות חדשנית זו מבוססת על מחקרים פורצי דרך של המרכז לאינטיליגנציה קבוצתית ב-MIT, שעולות בקנה 

אחד עם כמושג הזמישות )AGILITY( כפי שהוגדר על ידי משרד החינוך לקראת תשפ"א. נצא מתוך התיאוריה 
שמאחורי קבוצות וארגונים שמשתמשים בחכמה קולקטיבית ומגיעים ליעדים שלהם – אל תוך הפרקטיקה של 

העבודה בבית הספר. נקבל כלים להפיכת בית הספר לארגון חכם, יעיל ומותאם יותר לאנשים המרכיבים אותו 
ולתקופה, ארגון שהעובדים/ות בו יכולים להביא את עצמם לידי ביטוי במלואם. נרכוש מתודולוגיות מתקדמות 

להובלת תהליכי שינוי ונתרגל אותן תוך למידת עמיתים.
בקורס סדנאי והתנסותי זה נלמד כלים חדשניים להגעה להסכמות באופן מעגלי, מהיר ויעיל, ולתכנון והטמעה

של פרוייקטים על ידי הצוות, התלמידים וההורים. מורים ומורות השולטים בכלים אלה  יכולים להפוך את הכתה
או הצוות שלהם לקבוצה מובילת תהליכים ובעלת יכולת לניהול עצמי. 

2. מיינדפולנס, חוסן אישי ותקשורת מיטבית בכתה, בגן ובצוות
בכיתות גדולות אל מול תלמידים עם צרכים מגוונים ומשתנים, ישנו צורך הולך וגובר במתודות חדשות בתחום 

החברתי, הערכי והרגשי, על מנת לאפשר תקשורת מיטיבה וניהול לא אלים של סיטואציות בכיתה, בין התלמידים 
ובחדר המורים. בקורס זה נקנה כלים ללמידה משתתפת, לבניית קשב ושיח וליצירת יחסים בריאים ומעורבות בכיתה. 

נעשה זאת, בין השאר, דרך כלים של *מיינדפולנס ו**תקשורת מקרבת.  
דרך למידה ותרגול *מיינדפולנס, אשר יעילותו מוכחת באינספור מחקרים ובשטח, נתרגל שיטות להגברת הריכוז, 
לוויסות רגשי ולשיפור הבריאות והרווחה הנפשית של המורה, הצוות, התלמידים וההורים. נעמיק בהבנת הבסיס 

הרעיוני והפילוסופי של מיינדפולנס, ונתנסה בשיטות שונות להגברת תשומת הלב והנוכחות ולמתן מענה רגיש 
וקשוב לעצמנו ולאחרים. 

נלמד גם את יסודות **התקשורת המקרבת, שיטה פורצת דרך ומתורגלת בכל העולם כיום, המלמדת דרך חדשה 
לתקשר, שלוקחת בחשבון את הרגשות והצרכים המעורבים בסיטואציה רגישה ומתרגמת אותם לבקשות ברורות, 

ללא האשמות ובלי שיפוט. אנשי צוות שישתתפו בקורס ירכשו כלי מצוין לתקשורת עם תלמידים, הורים וצוות 
מורים, להבנת הצרכים העומדים מאחורי התנהגותם ולמתן מענה רגשי מיטיב, פנים מול פנים ובמרחב הווירטואלי.



מה מספרים עלינו מורים ומורות שהיו בהשתלמויות שלנו?

יערה עלי, שילוב גני, קיבוץ ברעם
לשמחתי הרבה כל הקורס היה מעניין ומאוד משמעותי. ז'קלינה היא אישה שמיוחדת בפשטותה.

בעלת יכולת הקשבה ואינטליגנציה רגשית גבוהה. היא  הצליחה להחזיק קבוצה גדולה והטרוגנית ולהגיע 
עם כולנו למקומות אינטימיים ומרגשים. לאורך כל תקופת ההשתלמות הרגשתי מוחזקת, גם כשלא נפגשנו

היא דאגה לשלוח מיילים עם סיכום ותובנות מהמפגש שהיה, להכין אותנו למה שיהיה ולתת לנו חומר קריאה,
מצגות ואתרים נפלאים עם הרצאות ומאמרים. לי אישית, ההשתלמות הייתה משמעותית ומרתקת אני מקווה שתהיה 

לנו השתלמות המשך... אני מאמינה שהרבה מהכלים שז'קלינה נתנה לנו יכולים להביא את השקט והנועם לילדים 
שאנו עובדים איתם וכמובן למערכת.

אני מודה לך ז'קלינה מקרב לב שהייתה לי זכות להכיר אותך ואת הכלים המדהימים שנתת לי  אלו מתנות בלתי 
נשכחות. הקורס הזה הוא נקודת ציון משמעותית בנהר החיים שלי. חשוב לי שתדעי שחיכיתי והשתוקקתי לכל 
מפגש. הרגשתי שהלב שלי מתרחב ו"ארגז הכלים" שלי גדל. הקורס היה מרתק, מעניין, אינטימי, ישים, מעורר 

שאלות ומקצועי. אני אישית הרגשתי שליווית אותנו גם כשלא נפגשנו. אני יודעת שזו רק ההתחלה, זו עבודה, לימוד 
ואימון  של שנים. אני מודה לך ז'קלינה מקרב לב שלימדת אותי, שפתחת  לי שביל יפיפה  וכולי תקווה שאצעד בו 

לאורך שנים. 

מורות פסג"ה טמרה
• בקורס של ליאו, הדרך הייחודית והיצירתית בה עלו ותורגלו היבטים שונים של תקשורת בין אנשים הפכה את 
המפגשים לחוויה לימודית מפתיעה ומרתקת מפגשים אלה עזרו לי לתרגם את תחושתי למילים ותובנות ברורות 

המסייעות לי כבר היום – תודה גדולה.
• ברור שהשתלמות זו היא שונה מאוד מהשתלמויות אחרות שעשיתי בעבר, ההשתלמות הזו היא לפיתוח אישי, 

רוחני, אישיותי. היא מחזקת ומפתחת אינטליגנציה רגשית באופן מובהק מה שעושה אותי למורה עם שליטה עצמית 
והבנה עמוקה יותר לתהליכים פנימיים שמתרחשים בקרבי. מה שגורם ליחסים בין אישיים טובים יותר וליחסי גומלין 

טובים יותר ביני לבין תלמידיי וגם ביני לבין עמיתיי בבית הספר בנוסף ביני לבין בן הזוג שלי.. השתלמות זו עזרה לי 
להבין את הצד האחר ולהסתכל על דברים מהיבטים שונים ומגוונים ולא רק מנקודת ראות אישית שלי.

זוהרה לוי, אולפנית דרכ"א, קרית שמונה
כל הנושאים בהשתלמות  היו מאוד משמעותיים לעבודתי. בכל מפגש קיבלתי כלים הן לעבודתי כמחנכת

והן לחיי האישיים. ז'קלינה, היית מנחה נעימה ומלמדת. המפגשים עברו בצורה מעניינת וזורמת,
נתת תחושה של בטחון וכבוד לכל אחת מאתנו. מזמן לא נהניתי כך מהשתלמות.  



נורית כפיר, יסודי מבוא הגליל, איילת השחר: 
הקורס חשף בפני את המקומות שאני צריכה לחשוב עליהם, לשפר וליישם בחיי האישיים והמקצועיים. כל 

הטכניקות שהועלו בקורס היו רלוונטיות לעבודתי, והנושא הכי משמעותי עבורי בקורס היה תקשורת מקרבת. 
ההעמקה בתחום הספציפי הזה חידדה את החשיבות שלו עבורנו כבני אדם ולשינוי בהתנהלות החברתית בכלל.

אני לוקחת את הלמידה הזו ואת הטכניקה לחיי ולעבודתי, בתקוה להיות מסוגלת ליישם אותה.
ההנחיה היתה מצויינת, מקצועית, מעניינת ורגישה לסובבים. מצאתי את עצמי נהנית מהלמידה,

מסוקרנת  וקוראת את כל החומרים הרלוונטיים, וזו אחת הפעמים הבודדות שנהנית מהשתלמות מורים. תודה לך.

סמדר ביטון, דרמה תרפיסטית, בית ספר תיכון עמק החולה
נהניתי מאוד בהשתלמות, העשרתי את ארגז הכלים שלי, הכרתי מושגים חדשים, וכל הנושאים שנלמדו 

בהשתלמות היו משמעותיים עבור עבודתי כמטפלת. אהבתי את מבנה ההשתלמות שיש בו תירגול ועשייה
ולא רק דיבורים והרצאות, ואני לוקחת את כל מה שלמדתי אל חדר הטיפולים שלי וכבר מיישמת. 

אהבתי את הגישה של ז'קלינה כמנחה והדרך בה היא מעבירה את הדברים. תודה על המפגשים המפרים והמהנים 
שהגשת לנו בנועם ובחיוך. שמחתי בכל פעם שהגעתי למפגש ולמדתי המון. זוהי השתלמות שהייתה לי מועילה 

ומלמדת, אשמח לעוד בשנה הבאה. 

מורי ומורות חט"ב בוקעתא, פרויקט אתגרים
ההשתלמות הייתה חוויה חדשה ומאתגרת שהוסיפה לנו ידע בנושאים חדשים ומגוונים. כבר מתחילת הקורס 

הרגשנו שהחומר הנלמד מחלחל אצלנו ועם הזמן התחלנו להבין ולהרגיש את החשיבות והעוצמה הרבה של הנושא. 
המרצה משדרת שלווה שמייצרת מוטיבציה וגורמת לאווירה נעימה, שבזכותה אנחנו מאמינים יותר בעצמנו,

בצוות שלנו ובתלמידינו. הרגשנו שקיבלנו את הבמה המתאימה להוציא את הפוטנציאל הטמון בנו כמורות למען בית 
ספרנו ותלמידינו. למדנו איך לעזור לתלמידים ללמוד מחוץ לקופסא, למדנו על חדשנות, על החשיבות של קבוצה 

תומכת ותיכנון מדויק. למדנו שקבוצה שעובדת בשיתוף פעולה מגיעה לתוצרים. התוכנית הוסיפה לנו ביטחון עצמי, 
וחוללה שינוי בציפיות שלנו מעצמנו ומהתלמידים. המנחה יצרה אצלנו מהפך גדול בראייה שלנו את עצמנו.

מורות בית ספר היסודי אלמאנאהל, מג'דל שמס, פרוייקט אתגרים
בהשתלמות קיבלנו כלים לעצב ולהוביל תהליכים משמעותיים בבית הספר, וכלים לחשיבה יותר רחבה ולעומק. 

בתהליך, הגענו למקום בו יש לנו מטרה משותפת ושפה משותפת, ולכל אחת מאיתנו יש תפקיד ייחודי. 
למדנו שעל מנת להוביל שינוי משמעותי צריך לעבור תהליך קבוצתי משמעותי, למדנו כי למידה דרך משחק היא 

למידה בלתי נשכחת, וכי לחכמה הקולקטיבית הטמונה בקבוצה יש עוצמה רבה. הרגשנו שקיבלנו הזדמנות,
להיות חלק מצוות שמוביל חדשנות בבית הספר ולהיות שותפות לתהליך של שינוי. 



שרי פינצ'ובר אולפנית דרכ"א קרית שמונה
למדתי על אסרטיביות בהובלת קבוצה, הכלה וחשיבה על האחר בעין טובה. היתה השתלמות מיוחדת ומלאה 

בהתנסויות חדשות. הנחיה טובה, מלאה רעיונות וגיוון בהפעלה ובהמחשה. משתפת מעצמך, מתייחסת ומכילה. תודה!

מורות ומורי פסג"ה צפת
• ברצוני להודות על הקורס הנפלא, המעשי והמחכים! מאד נהניתי. הקורס נתן לי כלים מעשיים ותובנות לשיפור 

האינטראקציה הבין אישית, ביני לבין עצמי, ביני לבין הסובבים אותי, ובמיוחד תרם לאינטראקציה בריאה יותר
בין התלמידות שלי, ולשיפור האקלים החברתי.

• השתלמות זו עוסקת בנושא רלוונטי לכל הגילאים, בכל זמן, ללא כל קשר לתחום הדעת אותו אני מלמדת ויש בה כלים 
מעשיים ופרקטיים לשיפור אווירת הכיתה ולשיפור המצב האישי של הלומד – שזה חשוב מאד ללמידה בכלל.

• נחשפתי לכלים שימושיים ויעילים ומיישמת אותם הן בקשר שלי עם תלמידיי והן בקשר שלי עם משפחתי הקרובה. אני 
הרבה יותר רגועה וכועסת פחות. לא מפרשת דברים על ההתחלה כפי שהייתי עושה קודם ולא מוצאת את עצמי יותר במעגל 

המתסכל של אשמה והאשמה, אלא יוצרת שיחה מקרבת בלי לבקר ולהאשים את הצד השני ומשם הדרך קלה לפיתרון.

על המנחים:
ז'קלינה ישעיה – יזמית חברתית עם ניסיון של עשרים שנה בהדרכה, הנחייה ועשייה חברתית. ברזומה הלימודים שלה ניתן 
למצוא תואר ראשון בפסיכולוגיה וחינוך ממכללת תל-חי, תואר שני בעבודה סוציאלית מאוניברסיטת חיפה, תעודת מורת 

דרך של משרד התיירות ועשרות סדנאות והכשרות להנחייה בכלים חדשניים והשתתפותיים. ז'קלינה עבדה בניהול פרויקטים 
חברתיים שונים, האחרון שבהם- ניהול מרכז מתנדבים בין לאומי העוסק בדו קיום ואקולוגיה במסגרת פרויקט "תן" של 

הסוכנות היהודית. 
לפני שנתיים הקימה יחד עם ליאו את Beinco, עסק חברתי התומך בקהילות וארגונים בתהליך הגשמת החכמה הקולקטיבית 

שלהם ויצירה משותפת של שינוי חיובי, דרך סדנאות וסמינרים טרנספורמטיביים ותהליכי פיתוח ארגוני. 
ליאו נתנזון -  חוקר, אוהב אדם ומורה. את העשור האחרון הוא הקדיש ללמידה, התנסות ועשייה בתחום של היווצרות של 

קבוצות אנשים, סוגי התקשורת וההתנהלות ביניהם. הוא ניהל וליווה ארגונים בחברה האזרחית,
עבד עם קהילות מסוגים שונים, והוביל תהליכים חינוכיים. הוא פעיל וחוקר בתחומים של מחאות חברתיות וסביבתיות, 

דיאלוג יהודי-ערבי ויצירת תרבות אלטרנטיבית בישראל. 
בעקבות העניין העמוק והסקרנות של ליאו בתהליכים אישיים, בין-אישיים וקבוצתיים הוא רכש כלים מתקדמים בעולם 

ההנחיה ההשתתפותית, בסדנאות בארץ ובחו"ל, במכון לחינוך דמוקרטי, במכללת תל חי
)BA באלטרנטיבות חינוכיות ופילוסופיה( ובאוניברסיטה העברית )MA בניהול מלכ"רים וארגונים קהילתיים(. 

  changemakerXchange-ז'קלינה מנחה בצוות המנחים הבין לאומי של תוכנית ה ,Beinco כיום, מלבד הניהול המשותף של
 Entrepreneurs -של האו"ם ליזמים חברתיים, ונבחרה לתוכנית היוקרתית של האו"ם Rise for Change ובתוכנית ,Ashoka  של

for social change. ליאו ניהל את החממה החברתית-אקולוגית בבית הספר הדמוקרטי עינות ירדן, והנחה בתוכנית "סיפור 
ישראלי" של מכון הרטמן. 

שיטות ההנחייה בהן עובדים ז'קלינה וליאו, מבוססות על התנסות והשתתפות, ומעודדות תקשורת אותנטית, יצירתיות, 
פרודוקטיביות ויצירה משותפת. לז'קלינה וליאו יש תשוקה עמוקה להנחייה ואמונה שהשיטות שאספו יכולות ליצור שינוי 

אמיתי בארגונים וקהילות. מתוך כך, ז'קלינה וליאו מלמדים וחולקים את הידע שלהם בארגונים שונים בארץ ובעולם. ז'קלינה 
וליאו מובילים השתלמויות מורים במחוז צפון וכן מנחים בתוכנית אתגרים של משרד החינוך לפיתוח מנהיגות ביניים. 

מתלבטים? זקוקים להתייעצות? אנו מחכים לשיחתכם
hutz.telhai.ac.il  5 לפרטים והרשמה חייגו  שלוחה


