
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מרכז לפיתוח סגלי הוראה –מרכז פסג"ה אריאל 

 על מערכת היחסים בצוות החינוכי בגן הילדים –אני, את, אנחנו  שם מסגרת הפיתוח המקצועי:

 

   רציונל: 

עבודת הצוות בגן הילדים הפכה מורכבת ומחייבת מיומנויות של ניהול צוות בצד הבנת העצמי בתוך מערכת 

מעמיקה של העצמי, של מנגנוני ההגנה שלנו בזמן פגיעות וכן היכולת להרחיב את נקודת היחסים. הבנה 

 כל אלו יביאו להרחבת היכולת לעבודת צוות משובחת. -המבט

 גננות וגננים  :קהל היעד

  ש' 8מודולה בת  :היקף ומבנה הקורס

  סינכרוני -מפגש א 1מפגשים סינכרונים,  2 :מס' מפגשים

  יום רביעי :רסיום הקו

  15/3/23 :מועד פתיחה

 אירית עציון מרצה הקורס:

 
 

 אודות המרצה

אירית עציון, מרצה ומנטורית למערכות יחסים, מאסטר נל"פ, מתמחה בחינוך לגיל הרך, מפקחת גני ילדים 
 לשעבר. 

הטלויזיה בערוץ הפייסבוק אירית מנחה את הקורס "הקול מתחיל בך" ברשויות ובפסג"ות, ומנחה את תכנית 
 ספויילר טיוי.

 
 

 לקבלת גמול דרישות הפיתוח המקצועי

 וביצוע המשימות ביחידות בזמן אמת( )  במפגשים הסינכרוניים .יש לקחת חלק פעיל בכל חלקי ההשתלמות

(מודל -הקורסבאתר  ו/או קבוצתית )עבודה עצמיתסינכרוניות  -הא

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

 )בהתאם להנחיית מנחה הקורס( משימת סיכום

  80%לקבלת גמול יש דרישת השתתפות של 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי

 הרחבת נקודות מבט ביחס לאירועים צוותיים בחיי הגן.

 מנגנוני ההגנה שלנו במצבי פגיעות. -הכרות עם מודל הממת"ק

 

 (מסגרת הפיתוח המקצועי)הנושאים המרכזיים בהן תעסוק  ראשי פרקים עיקריים

 ערך כבוד האדם כבסיס למערכת יחסים מיטיבה. .1

 מודל הממת"ק )ע"פ נוגה בר( .2

 "פ(מהבנת העמדה שלי להבנת עמדת האחר )ע"פ עולם הנל -טיול בין עמדות .3

 רכיבים יישומים

 בקורס פירוט המפגשים

 

 מקום נושא שעות תאריך יום בשבוע

-א/סינכרוני/אפ"פ)

 (אחר/סינכרוני

 מרצה

 אירית עציון סינכרוני כבוד האדם 15:00-17:30 15/03/23 רביעי

 סינכרוני -א טיול בין עמדות 15:00-16:30 22/03/23 רביעי

-בעקבות מפגש א

סינכרוני זה 

תתבקשנה 

המשתלמות להגיש 

 מטלת חובה.

 אירית עציון

 -ק"מודל הממת 15:00-17:30 29/03/23 רביעי

מנגנוני הגנה 

 במצבי פגיעות

 אירית עציון סינכרוני

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  הקורס תמטל

 שחווית עם חברת צוות אחת או יותר. תארי מצב קונפליקט.1

 איך זה גורם לך להרגיש? מהי התגובה שלך?נעשה? מה  / ?נאמרמה /  ?מהי ההתרחשות? מה קורה

 מה את מרגישה לאחר ההתרחשות?

ועני  ,של חברת הצוות עמה חווית את הקונפליקט. דמייני שאת היא החברה האחרתשניה, עמדה . כנסי לעמדה 2

 מתוך נקודת מבטה: 

 איך זה גורם לך להרגיש? מהי התגובה שלך?נעשה? מה  / ?נאמרמה /  ?|מהי ההתרחשות? מה קורה

 מה את מרגישה לאחר ההתרחשות?

? האם משהו השתנה ברגשות בעקבות המעבר לעמדת האחר.ת האם משהו השתנה בהתבוננות שלך על המצב 3

 בהתרחשות או בעקבותיה? כיצד?שלך? האם היית בוחרת להתנהל אחרת 

 

לקיים את השיח הנ"ל, על כל שלביו, עם חברת הצוות עמה חווית את הקונפליקט, תוך  -אופציה חלופית למטלה

 שהיא מייצגת את עמדתה. 

 

 5/4/23מועד הגשה:  

 
 
 בילוגרפיהב
 

 דון מיגל לואיס -ארבע ההסכמות 

 הנחות היסוד של הNLP- מכללת תוצאות 

 ובילוגרפיהו
  משרד החינוך – המרחב הפדגוגי

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

 
 

 אודות המרצה
 

אירית עציון, מרצה ומנטורית למערכות יחסים, מאסטר נל"פ, מתמחה בחינוך לגיל הרך, מפקחת גני ילדים 
 לשעבר. 

בערוץ הפייסבוק אירית מנחה את הקורס "הקול מתחיל בך" ברשויות ובפסג"ות, ומנחה את תכנית הטלויזיה 
 ספויילר טיוי.

https://result.academy/wp-content/uploads/2018/03/%D7%A4%D7%A8%D7%A7-3-%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93.pdf
https://pop.education.gov.il/
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Pages/hp.aspx
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/

