
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מרכז לפיתוח סגלי הוראה  –סג"ה אריאל ימרכז פ

 "משקפיי הינשוף"   שם מסגרת הפיתוח המקצועי:

 נושא רוחב: מבוסס מתווהקורס 

 

   רציונל: 

 תקבע כמה גבוה הוא יכול להגיע – הגישה של האדםרק 

 

 

 יוכלו להירשם לקורס זה מי שעבר את  – )מורים וגננות( בכל שכבות הגילסגלי הוראה וניהול   : קהל היעד

 "הקורס ה"מסע אל עצמי" ואת הקורס ה"דמות שבמראה

  אפ  מייל ובקבוצת ווטסמודול, בהתייעצויות במטלות יישומיות,  , סדנאות : היקף ומבנה הקורס 

   .  וביצוע מטלות יישומיות להגשה של המשתתפים של סדנאות עם השתתפות פעילה    מפגשים 10  :מס' מפגשים

  חמישי יום   : יום הקורס

  9/3/2023  : מועד פתיחה

 ספן ניסן  הקורס: מרצה 

פי דרישות  משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על 80%חובת נוכחות לפחות  :דרישות הפיתוח המקצועי 

 בזמן שיקבע.  והגשת מטלות הקורס ההשתלמות

 

 : מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי 

הינשוף מסמל קשר עמוק עם חוכמה וידע. מטרות הקורס הינן לאפשר למשתתפים ראיה נרחבת המאפשרת לראות 

את כל מה שמסתתר כדי לראות את המציאות האמיתית, מעבר לאשליה והונאה. לינשוף קיימת אינטואיציה חזקה 

להתבונן מעבר למציאות האמיתית  שעוזרת לגשת למידע ולחוכמה שבדרך כלל מוסתרים. במסגרת זו יינתנו כלים

 של הסיטואציות איתן מתמודדים המשתתפים בחיי היום יום.  

 הינשופים חיים בזוגות והם מחלקים את התפקידים ביניהם, בדיוק כמו שצריך להיות במערכת החינוך. 

   ל השראה כדי לחקור לעומק את הלא נודע ואת קסם החיים.מטרות הן לקבחלק מה

  

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 אקו סיסטם מול אגו סיסטם –כלי בסיסי בניהול  – שיתוף פעולה  .1

 מה זו החיה הזו?  –תרבות ארגונית  .2

 כלים, סגנונות והסגנון האישי –ניהול מה זה אומר? מעגל הניהול השלם  .3

 מודל התכנון האסטרטגי, איך עושים את זה פשוט? –מאסטרטגיה לניהול אסטרטגי  .4

 צליחת מכשולים והתמודדות עם התנגדויות – ניהול צוות  .5

 כיצד מקדמים תהליך של יצירת שותפויות חיצוניות  .6

 קבלת החלטות  .7

 

 :טכנולוגיה בשירות הפדגוגיה

 משתמשים במערכת   ובמרכזי הפסג"ה אנ. למידה היברדית - למידה מרחוקל ןמתוכנסג"ה יהקורס בפ

 צריכים להכיר  והמרצה ארגון הסביבה בתחילת השנה היא קריטית למעבר. הלומדים    . MOODLE – ה

 .הראשון תשלח מהמודל ע"י המרצה. הודעה לקראת המפגש וןהראש ולהשתמש בסביבה החל מהמפגש

 

 

 : פירוט המפגשים

 הוראה היברידית.   / תכנון המפגשים מתבסס על תפיסת הלמידה

 

 מפגשים של סדנאות ומטלות 10

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   :פירוט המפגשים

 
יום  

 בשבוע
 מרצה מקום נושא  שעות תאריך

 סינכרוני בזום    כלי בסיסי בניהול  –שיתוף פעולה  19:30 –  17:00 9/3/2023 חמישי  1
 

 ניסן ספן 

 סינכרוני בזום  מה זו החיה הזו?  – תרבות ארגונית  19:30 –  17:00   16/3/2023 חמישי  2
 

 ניסן ספן 

כלים, סגנונות   –  מעגל הניהול השלם 19:30 –  17:00 23/3/2023 חמישי  3

 והסגנון האישי 

 סינכרוני בזום 
 

 ניסן ספן 

 17:30 –  17:00   20/4/2023 חמישי  4

 מטלה יישומית במודל ובזום    

 סינכרוני – א 
חצי שעה של  

הסבר המטלה  
היישומית  

בזום ולאחר  
מכן הכנת 

העבודה באופן  
 עצמאי 

 ניסן ספן 

מודל   –מאסטרטגיה לניהול אסטרטגי  19:30 –  17:00   27/4/2023 חמישי  5

 התכנון האסטרטגי 

 סינכרוני בזום 
 

 ניסן ספן 

צליחת מכשולים והתמודדות    –ניהול צוות    19:30 –  17:00   4/5/2023 חמישי  6

   עם התנגדויות

 סינכרוני בזום 
 

 ניסן ספן 

 17:30 –  17:00   11/5/2023 חמישי   7

 מטלה יישומית במודל ובזום   

 סינכרוני – א 
חצי שעה של  

הסבר המטלה  
היישומית  

בזום ולאחר  
מכן הכנת 

העבודה באופן  
 עצמאי 

 

 ניסן ספן 

כיצד מקדמים תהליך של יצירת שותפויות   19:30 –  17:00   18/5/2023 חמישי  8

 חיצוניות 

 סינכרוני בזום 
 

 ניסן ספן 

 סינכרוני בזום  קבלת החלטות  19:30 –  17:00   1/6/2023 חמישי  9
 

 ניסן ספן 

מטלה יישומית במודל  סיכום הקורס +  19:30 –  17:00   8/6/2023 חמישי  10

   ובזום 

 סינכרוני בזום 
 

 ניסן ספן 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :פירוט תהליכי הערכה
 מהציון הכולל  10% – מטלה ראשונה 

 מהציון הכולל 10% –חוזקות וחולשות  –מטלה שניה 

 הכוללמהציון  30% –בניית תוכנית עבודה  – מסכמת מטלה 

 מהציון הכולל  50%  -השתתפות פעילה בסדנאות ופתיחת מצלמות 

  

 

 בבילוגרפיה:
 לאותו נושא שנלמד, שאלונים ומצגות מאמרים רלוונטיםלאחר כל מפגש: ל ומודהלאתר עלה י

   אודות המרצה

 .ולארגוןמסייע למנהלים ולאנשים לדייק את עצמם לעצמם, לתפקיד יועץ ארגוני,  אני ניסן ספן,  
 

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

 בניית תוכנית עבודה שנתית וביצוע מעקב ובקרה אחריה לאורך השנה. 
 

 מעביר סדנאות בנושא חוסן מנטלי לתלמידי כיתות י"ב ברחבי הארץ כהכנה לגיוסם לצה"ל. 
 

 פיסג"ה.במעביר סדנאות פיתוח והעצמה אישית לצוותי הוראה  
 
 כפרילנס. וחונך מנהלים ואנשי עסקים  , מנחה קבוצותיועץ ארגוני, מאמן 
 
 בעל תואר ראשון ושני, מאמן ייעודי, מאמן ארגוני ומגשר.  

 
   .  דחופותיותר מ חשובותמאמין שערכה של תוכנית העבודה היא בקידום מטרות 

  
מצב של תקיעות, אלא מצב של לראות בכך לא בחיים וצומת"  ילהביט מזווית שונה על "מצבשכל אדם צריך  מאמין

 להתבוננות אישית עמוקה. התבוננות בחסות שלוש תובנות מרכזיות: הזדמנות 
 

 "זה הכל אנשים בסופו של יום".  א.

 לא הכישרון שלך, תקבע כמה גבוה אתה יכול להגיע".ו "הגישה שלך ב.
 "הדרך בה אדם חושב היא המפתח להצלחתו בכל תחום בו הוא בוחר לעסוק. הצורה שבה אדם חושב היא  ג.

 תוצאה של סוג האימון שקיבל מוחו".            
 
 
  
  

 
  


