
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מרכז לפיתוח סגלי הוראה  –מרכז פסג"ה אריאל 

 בית ספרי באורט אורניתמקצועי השתלמות פיתוח  שם מסגרת הפיתוח המקצועי:

 נושא רוחב : מבוסס מתווהקורס 

 

   רציונל: 

המתייחס לפרט ולייחודיותו,   ההשתלמות תתבצע בכפוף לרציונאל שלושת המשתנים: אני, התפקיד והארגון. רציונאל

 לתפקיד אותו הוא מבצע ולהגדרתו ולארגון )בית הספר( ולתפיסה החינוכית אותה הוא מתווה.  

 

 

 חדר מורים בית ספר אורט אורנית  :קהל היעד

   שעות 30סדנאות בהיקף של  :היקף ומבנה הקורס 

    11 :מס' מפגשים

  ימי שני, שלישי וחמישי  :הקורסיום 

  4/10/2021 :מועד פתיחה

 ניסן ספן  מרצה הקורס:

 

 לקבלת גמול  דרישות הפיתוח המקצועי 

  -א ביצוע המשימות ביחידות ה במפגשים הסינכרוניים .יש לקחת חלק פעיל בכל חלקי ההשתלמות •

 .סינכרוניות

 השתתפות בפורומים ובקבוצת דיון בסביבת הקורס •
בהתאם לנהלים החדשים של משרד החינוך , קבלת גמול מותנית בהשלמת כל משימות הקורס כולל   •

 )בהתאם להנחיית מנחה הקורס( משימת סיכום

 80%לקבלת גמול יש דרישת השתתפות של  •

 

 מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי 

 קידום תהליכים להשבחת עבודת צוות / עמיתים.  .1

 חזון ותפיסה חינוכית מלווה.  .2

 בוש תהליך ומיסוד חדר מורים אפקטיבי, בעל כישורי מנהיגות, ניהול והובלה. גי .3

פיתוח אקלים חינוכי המבוסס על אכפתיות ודאגה לפרט ועל דיאלוג בין מורים למורים, בין מורים לתלמידים ובין הבית   .4

 ספר לבית התלמיד.  

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PituachMiktzoie/meyda/Hanchayot/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ( הפיתוח המקצועימסגרת )הנושאים המרכזיים בהן תעסוק  ראשי פרקים עיקריים

 מה התכלית שלי בתוך איש חינוך באורט אורנית  .1

 מיקוד שליטה פנימי וחיצוני   – פרואקטיביות וראקטיביות  .2

 ניהול ומנהיגות ומה שביניהם  .3

 סמכות, כוח והשפעה  .4

 מקרי בוחן מחיי היום יום  .5

 שיתופי פעולה בתוך חדר המורים  .6

 מיסוד שגרות ומנגנונים בית ספריים  .7

 תקשורת בינאישית ומשוב  .8

 

 פירוט מפגשים:

 

 מפגש ראשון 

  4/10/2021 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני באורט אורנית  :ההוראה   מסגרת •

 סדנא, הרצאה, דיון   דרכי למידה במפגש: •

       15:30 –  14:00 : זמן למידה •

 שעות  2 סך שעות: •

 ספן ניסן   שם המרצה:  •

 מיסוד שגרות, סדירויות ומנגנונים בית ספריים  נושאים במפגש: •

 
 ינש מפגש 

  5/10/2021 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני באורט אורנית  :ההוראה   מסגרת •

 סדנא, הרצאה, דיון   דרכי למידה במפגש: •

       10:30 –  08:15 : זמן למידה •

 שעות  3 סך שעות: •

 ניסן ספן  שם המרצה:  •

 מה התכלית שלי בתור איש חינוך בתיכון אורט אורנית  נושאים במפגש: •

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 שלישי מפגש 

  19/10/2021 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני באורט אורנית  :ההוראה   מסגרת •

 סדנא, הרצאה, דיון   דרכי למידה במפגש: •

       10:30 –  08:15 : זמן למידה •

 שעות  3 סך שעות: •

 ספן ניסן   שם המרצה:  •

 ( רכזים) שיתופי פעולה   נושאים במפגש: •

 

 

 רביעימפגש 

  2/11/2021 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני באורט אורנית  :ההוראה   מסגרת •

 סדנא, הרצאה, דיון   דרכי למידה במפגש: •

       10:30 –  08:15 : זמן למידה •

 שעות  3 סך שעות: •

 ניסן ספן  שם המרצה:  •

 פרואקטיביות וראקטיביות  נושאים במפגש: •

 

 

 חמישימפגש 

  21/12/2021 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני באורט אורנית  :ההוראה   מסגרת •

 סדנא, הרצאה, דיון   דרכי למידה במפגש: •

       10:30 –  08:15 : זמן למידה •

 שעות  3 סך שעות: •

 ניסן ספן  שם המרצה:  •

 ניהול ומנהיגות  נושאים במפגש: •

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 שישי מפגש 

  28/12/2021 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני באורט אורנית  :ההוראה   מסגרת •

 סדנא, הרצאה, דיון   דרכי למידה במפגש: •

       10:30 –  08:15 : זמן למידה •

 שעות  3 סך שעות: •

 ניסן ספן  שם המרצה:  •

 ניהול ישיבות ככלי לגיבוש צוות )רכזים(  נושאים במפגש: •

 

 

 שביעי מפגש 

  4/1/2022 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני באורט אורנית  :ההוראה   מסגרת •

 סדנא, הרצאה, דיון   דרכי למידה במפגש: •

       10:30 –  08:15 : זמן למידה •

 שעות  3 סך שעות: •

 ניסן ספן  שם המרצה:  •

 תקשורת בינאישית ומשוב   נושאים במפגש: •

 

 

 מפגש שמיני

  22/2/2022 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני באורט אורנית  :ההוראה   מסגרת •

 סדנא, הרצאה, דיון   דרכי למידה במפגש: •

       10:30 –  08:15 : זמן למידה •

 שעות  3 סך שעות: •

 ניסן ספן  שם המרצה:  •

 סמכות, כוח והשפעה   נושאים במפגש: •

 

 תשיעי מפגש 

 1/3/2022 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני באורט אורנית  :ההוראה   מסגרת •

 סדנא, הרצאה, דיון   דרכי למידה במפגש: •

       10:00 –  08:30 : זמן למידה •

 שעות  2 סך שעות: •

 ניסן ספן  שם המרצה:  •

 ניהול עצמי במרחב הזמן )רכזים(  נושאים במפגש: •



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 עשירי מפגש 

 29/3/2022 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני באורט אורנית  :ההוראה   מסגרת •

 סדנא, הרצאה, דיון   דרכי למידה במפגש: •

       10:30 –  08:15 : זמן למידה •

 שעות  3 סך שעות: •

 ניסן ספן  שם המרצה:  •

 תוצרים ומקרי בוחן מהיום יום   נושאים במפגש: •

 

 אחד עשרמפגש 

 31/3/2022 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני באורט אורנית  :ההוראה   מסגרת •

 סדנא, הרצאה, דיון   דרכי למידה במפגש: •

       14:45 –  13:15 : זמן למידה •

 שעות  2 סך שעות: •

 ניסן ספן  שם המרצה:  •

 קבלת החלטות )רכזים(   נושאים במפגש: •

 מטלה הקורס 

 עבודה בין אישית וסביבה ארגוניתמטלה מסכמת על פי מודל ניהול אשר בנוי על אפקטיביות אישית, תהליכים, 

 

 דרכי הערכה 

 8/12/2021מועד הגשה:   15%אחוז הציון:    ניתוח מאמר על מנהיגות .1

 30/1/2022מועד הגשה:  15%אחוז הציון:   ניתוח סרטון בנושא אסרטיביות .2

 27/2/2022מועד הגשה:   15%אחוז הציון:   ניתוח ומסקנות – סיפור המפה  .3

 7/4/2022מועד הגשה:   55%אחוז הציון:   מטלה מסכמת להשתלמות  .4

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 בבילוגרפיה
 (. 2006ניהול הלכה למעשה / פיטר פ' דרוקר ) .1

 (. 2019מדריך הרווארד למנהלים / דרורה בלישה ) .2

 (. 2002מנהיגות / רודולף ג'וליאני ) .3

 (. 2008הארגון הלומד / פיטר מ. סנג'י ) .4

 (.  2020מנהיגות על ניהול, הובלת צוותים ואושר בעולם ממהר / מיכל חמו לוטם ) .5

 (. 2018דרוש כפר: חינוך למשמעות / דותן לוי ) .6

 (.  2020חינוך בצומת / יורם הרפז ואלי הורביץ ) .7

 
 

 וובילוגרפיה 
  משרד החינוך – המרחב הפדגוגי

 משרד החינוך  –תיק תוכניות הלימודים 
 משרד החינוך –איכותית הורא לפרקטיקות 

 
 
 

 
 

 אודות המרצה 

 , מסייע לאנשים לדייק את עצמם לעצמם, לתפקיד ולארגון. ומנחה קבוצות  ניסן ספן, יועץ ארגוני
 

יש לי ניסיון תעסוקתי רחב במשרד החינוך הכולל ליווי מנהלי בתי ספר יסודיים וצוותיהם, מנהלי חטיבות ביניים 
וצוותיהם, יעוץ ניהולי וארגוני למנהלי מחוזות בתחום הטמעה וגיבוש מתודולוגיה ותרבות ארגונית תומכת, כולל  

 רך השנה. בניית תוכנית עבודה שנתית וביצוע מעקב ובקרה אחריה לאו
 

 מעביר סדנאות בנושא חוסן מנטלי לתלמידי כיתות י"ב ברחבי הארץ כהכנה לגיוסם לצה"ל. 
 
 יועץ ארגוני, מאמן וחונך מנהלים ואנשי עסקים כפרילנס.  
 
 בעל תואר ראשון ושני, מאמן ייעודי, מאמן ארגוני ומגשר.  
 
  
  
  
 
 

https://pop.education.gov.il/
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Pages/hp.aspx
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/

