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   -סילבוס השתלמות כיתה כקבוצה

 הכיתה כקבוצה שם התכנית לפיתוח מקצועי: 

 טליה פרידמן שם מוביל/ת התכנית:

 מטפלות באומנויות ומחנכות של כיתות חנ"מ קהל היעד: 

 שעות. 30 היקף התכנית )שעות(: 

 

 

התייחס למדדי תוצאה   מטרות התהליך בהתייחס לידע, מיומנויות וערכים: .1

 ולתובנות 

 איתן ייצא המורה מתהליך הפיתוח המקצועי/הלמידה שלו

 

 המשתלמים יחשפו, יכירו,  ויעמיקו את הכרותם עם המודל הפסיכו חינוכי של הכיתה כקבוצה.  .1

באמצעות   .2 כתרפיסטים  בעבודתם  המודל  של  ויישומו  לבנייתו  כלים  וירכשו  יתנסו  המשתלמים 

 אמנויות או כמחנכות בכיתות בהן הם עובדים.

המשתלמים יכירו ויתנסו במגוון סוגיות קונפליקטואליות הקשורות למודל ולמורכבות של   .3

 ו בשטח. המפגש בין מטפל למחנך וירכשו כלים להתמודדות עם סוגיות אל

 

 

  :סוגיות פסיכופדגוגיות אליהן תהיה התייחסות בתכנית .2

 

הבניית המפגשים הטיפוליים במסגרת הכיתה כקבוצה, בהתאמה לצרכים החינוכיים  .1

 והמערכתיים של הכיתה. כיצד והאם ניתן להבנות טיפול? 

מפגש בין מחנך למטפל. כיצד ניתן ליצור שפה אחת ולמקסם את הרווח שבמפגש בין החינוכי  .2

 לטיפולי?  
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 המפגשים  פירוט 

 מפגש 

 מס' 

 נושאי לימוד   יום  תאריך 

 )כתוב בקצרה( 

שם 

 מרצה

אופן  המתודה במפגש 

 המפגש

מס'  שעה 

 שעות

1 
"מפרטים   א 16/4/23

  אנונימים

לקבוצה"   

 הכרות.

"הכיתה 

כקבוצה" מודל  

 חינוכי. -פסיכו

טליה  

 פרידמן 

*התנסות דרך  

תרגילי הכרות  

קבוצתיים ממגוון  

 הדיספלינות  

 *הרצאה ומצגת.  

זום 

  סנכרוני

17:00-

19:30 

3 

2 
 חוזה קבוצתי  א 23/4/23

 

טליה  

 פרידמן 

*התנסות  

בדרך   חוויתית

לכתיבת חוזה 

 קבוצתי.

*הרצאה 

 +מצגת

 

מפגש  

מקוון 

 סינכרוני 

17:00-

19:30 

3 

3 
*התנסות    מיכל קבוצתי א 30/4/23

חוויתית במגוון  

תרגילים 

מהדסיפלינות 

השונות לבניית 

 מיכל קבוצתי. 

* הרצאה  

 ומצגת.

מפגש  

מקוון 

 סינכרוני 

17:00-

19:30 

3 

4 
שלבי   א 7/5/23

 התפתחות 

 קבוצה. מקנזי 

טליה  

 פרידמן 

 *הרצאה ומצגת.

*דיון רפלקטיבי  

עם המשתתפים 

באיזה שלב   –

 אנחנו? 

*התנסות  

חוויתית  

מפגש  

מקוון 

 סינכרוני 

17:00-

19:30 

3 
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בתרגילים תואמי 

השלבים 

 השונים.

5. 
 זיהוי הצורך של  א 14/5

 הקבוצה   

טליה  

 פרידמן 

*דיון רפלקטיבי  

 עם המשתתפים.

 ומצגת.*הרצאה 

*התנסות ביצירת  

דימוי לצורך  

 הקבוצתי  

מפגש  

מקוון 

 סינכרוני 

17:00-

19:30 

3 

6 
21/5 

 

 

מטרות   א

הקבוצה 

 כנגזרת של  

הצורך  

 הקבוצתי

טליה  

 פרידמן 

*דיון רלפקלטיבי  

 עם המשתתפים

*הרצאה פלוס 

 מצגת

 *תיאור מקרה. 

מפגש  

מקוון 

 סינכרוני 

17:00-

19:30 

3 

7 
 תוכניתכתיבת   א 28/5

 עבודה במודל  

הכיתה  

 כקבוצה: 

"מצורך  

למטרות  

 לפעולה" 

 

טליה  

 פרידמן 

*דיון רלפקלטיבי  

 עם המשתתפים

*הרצאה פלוס 

 מצגת

 *תיאור מקרה. 

  

מפגש  

מקוון 

 סינכרוני 

17:00-

19:30 

3 

8 
 -עבודה בקו א 4/6

מחנכת 

 ותרפיסטית.

טליה  

 פרידמן 

*דיון רפלקטיבי   

 עם המשתתפים.

 *הרצאה  ומצגת

 . *תיאור מקרה

מפגש  

מקוון 

 סינכרוני 

17:00-

19:30 

3 

9 
 הכיתה כקבוצה א 11/6

 על לוח 

 השנה 

 הבית ספרי 

טליה  

פרידמן 

. 

*התנסות והכרות  

של מגוון  

פעילויות 

הקשורות  

לאירועים בית  

 ספריים. 

מפגש  

מקוון 

 סינכרוני 

17:00-

19:30 

3 
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10 
טליה   פרידה וסיכום. א 18/6

 פרידמן 

*דיון רפלקטיבי  

 עם המשתתפים

*העלאת סוגיות 

ושאלות 

תאורי -מהשטח

 מקרה. 

*התנסות  

 בתרגילי פרידה. 

*משוב 

 רפלקטיבי. 

מפגש  

מקוון 

 סינכרוני 

17:00-

19:30 

3 
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 מטלת סיום השתלמות "הכיתה/הגן כקבוצה". 

 משתי האופציות המוצעות לעבודת הסיום.אחת י /בחר

 את העבודה יש להעלות למודל ההשתלמות על מנת לקבל ציון והכרה. תאריך אחרון להגשה:  

  

 מטלת סיום השתלמות "הכיתה/הגן כקבוצה"  אופצייה א'.   ❖

 בעבודתך התייחסי לפרמטרים הבאים:

 .סוג ההאוכלוסייה 1

 המסגרת בה מתקיימת הקבוצה. )היכן? מי המנחים? מה הסטינג( .2

 הקבוצה ומניין עלה? הצורך של  .3

 מטרת העל של הקבוצה.  .4

 יעדים אופרטיביים.  .5

 כתבי תכנית תכנית עבודה על פי הפרמטרים שמציעה הטבלה:  

 מפגשים לפי הטבלה הבאה:   12תכנון 

מספר 

 מפגש 

 תכנון המפגש:  מטרת המפגש 

סבב "דופק", חימום, פעולה מרכזית,  

 שיתוף וטקס סיום

התאמת תכנית 

לצורך,  המפגש 

למטרות ולשלב  

 ההתפתחותי 

 

 סיכום: רפלקצייה המתייחסת הן להכנת תכנית העבודה והן להשתלמות.   .4    

 

 מטלת סיום השתלמות "הכיתה/הגן כקבוצה"  אופצייה ב'.   ❖

 נוספת למטלת סיום, עבור משתלמים אשר מקיימים הלכה למעשה את המודל בשטח:  אופצייה

 מבנה העבודה:  



 

6 

 

 ובו שם ההשתלמות, שם המרצה, שם המשתלם, נושא העבודה, תאריך ההגשה.   שער    .1

 ובו התייחסות לכל אחד מהגורמים הבאים:  מבוא   .2

 סוג ההאוכלוסייה       א.

 קבוצה. )היכן? מי המנחים? מה הסטינג(המסגרת בה מתקיימת ה      ב.

 הצורך של הקבוצה ומניין עלה?       ג.

 מטרת העל של הקבוצה.       ד.

 יעדים אופרטיביים.     ה.

 של ארבעה מפגשים שנערכו במסגרת המודל.  תיאור      .3 

 לאחר תיאור כל מפגש, יש לערוך ניתוח לפי הפרמטרים הבאים:

 המפגש תאם את היעדים, המטרה והצורך של הקבוצה? כיצד מהלך       א.

אלו תימות )נושאים( עלו במפגש? האם התימות תואמות למחשבות של המנחות על        ב.

 הנושאים שמטרידים את הכיתה?

 כיצד התבצעה חלוקת התפקידים בין המחנכת לתרפיסטית?        ג.

ולית והגישה החינוכית התנגשו או לא  האם היו מקומות במהלך המפגש בהם הגישה הטיפ       ד.

 תאמו? פרטו והדגימו.  

 רפלקצייה המתייחסת הן לכתיבת העבודה והן להשתלמות. סיכום:      .4 

  

 בהצלחה!!! 

  



 

7 

 

 

 ביבליוגרפיה להשתלמות "הכיתה כקבוצה" 

 הנחית קבוצות. ירושלים: המרכז לחינוך קהילתי ע"ש .  )  1997)רוזנווסר, נ. ונתן, ל.  

 .ציפורי

 .דביר אביב: -התנסויות בקבוצות. תל. ( 1992)ביון, ו.ר. 

 .אביב: גל- המדריך למנחה קבוצות. תל  –מסע קבוצתי .  (2001 (זיו,י. ובהרב, י. 

 טיפול קבוצתי: תיאוריה ומעשה. כנרת, זמורה .  (   2006)יאלום ארווין עם מולין לשץ',

 .ביתן,דביר

 ..(יצירתיות בעבודה עם קבוצות. קריית ביאליק: אח 1992)בנסון, ג. פ. 
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.(תרפיה באומנות לקבוצות: משחקים, תאוריה, תרגילי הפעלה.    1990)ליבמן, מ.  

 .ביאליק: א"ח  קרית

א(. מודל התפתחותי של טיפול קבוצתי קצר מועד,  - 1983מקנזי, ר.ק, וליוסלי ו, ג. )
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   187-200. עמ' (1997קהילתי ע"ש ציפורי )

א(. מודל התפתחותי של טיפול קבוצתי קצר מועד,  - 1983מקנזי, ר.ק, וליוסלי ו, ג. )

אצל רוזנווסר, נ. ונתן, ל. )עורכים( הנחיית קבוצות מקראה. ירושלים, המרכז לחינוך  

   187-200(. עמ' 1997קהילתי ע"ש ציפורי )

יים בקבוצות פסיכותרפיה. אצל  ב(. תפקידים חברת-1983מקנזי, ר.ק, וליוסלי ו, ג. )

לחינוך   המרכז  ירושלים,  מקראה.  קבוצות  הנחיית  )עורכים(  ל.  ונתן,  נ.  רוזנווסר, 

   221-237(. עמ' 1997קהילתי ע"ש ציפורי )

עופר-ניסימוב מיקי  ד"ר  עדנה,  ד"ר  ענת  -נחום  ירמיהו,  תמי  שרון  יעל  ד"ר  ירום, 

מרנין ענת  מעין,  יפעת  ה-מנדלסון,  "הכיתה  פסיכו שחם,  מודל  כקבוצה"  חינוכי  -גן 

בתאריך:   נדלה  החינוך.  משרד  אומנויות.  באמצעות   מתוך:   20/5/18בטיפול 

http://meyda.education.gov.il/files/special/HealthProfessions/classgro

 up.pdf 
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בתאריך   נדלה  כיתתית"  מתוך:      20/5/18במסגרת 

 https://www.hebpsy.net/articles.asp?id=1419 
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