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 משרד החינוך

 המנהל הפדגוגי
 האגף לחינוך על יסודי

 

 חינוך אישי לצמיחה ומנהיגות    ם"לוח     

 א

ב"ל תשע"שנה  



 יניה'אוניברסיטת וירג, פיאנטהרוברט ' פרופ 

 

איכות יחסי הגומלין בין מורה לתלמיד הוא אחד מגורמי הניבוי  •

העיקריים להתפתחות קוגניטיבית ורגשית של תלמידים  

(CLASS) 

  

 אוניברסיטת חיפה, אבי שגיא שוורץ' פרופ•

 

 קשר חיובי בין איכות יחסי מורה תלמיד ובין הישגים אקדמיים•

 

מערכת היחסים בין מורה לתלמיד חשובה ויש לה תרומה •

 מעבר לתרומתה של האינטליגנציה, ייחודית להישגים

 

לרוב התלמידים מספיקה שיחה אחת כדי לעבור מהצד של הכישלון לצד  "

 (בן לוין' פרופ) "של ההצלחה

 ?חינוך אישי לשם מה



 

 

 

 

 אנגליה National College,  ברנהאםון ווסט 'ג 

 :מנהיגות מקדמת פרסונליזציה של הלמידה•
 למידה אישית

 אימון 

 תמיכה 

 ליווי   
    Mentoring & support   

 מערך מוסדי תומך 
שבתי ספר שקידמו את פרסונליזציה  הוכחות אמפיריות קיימות 

של הלמידה ויחסים אישיים עם הפרט  קידמו הישגים ופיתוח  

 לומדים

בית  בהנחלת החינוך האישי כתרבות למנהל תפקיד מרכזי •

 ספרית

שמכוונת אל הפרט  ס "מהות תפקודית של ביחינוך אישי הוא •
 שלו  well being והומימוש הפוטנציאל  

•Every Child Matters 

 

 ?חינוך אישי לשם מה



 למידה ממוקדת פרט וחינוך אישי בישראל

 ל"מנכיעדי ולשעות הפרטניות לחיבור •

 :פיצולי הכתות•

 לקדם מענה אישי באופן מערכתי•

אישיות וערכיות כדי  , לתת לכל תלמיד תמיכות דיסציפלינאריות•

   ליצור מגע שיקדם את הלמידה

 

 :הבין אישייםהשיח והיחסים חיזוק •
 בין התלמידים לבין עצמם •

 בין מחנך ותלמידים   •

 

 האישית  והחברתית המנהיגותחיזוק •

 

בעלות התלמיד על החוזה והגשמת היעדים ועל מתן דין   :חוזה אישי•

 וחשבון למחנך ולקבוצה

 

 הרחבת מאפייני החינוך האישי ממפגשי השיח אל כל   :האתגר הבא•

 ס"השיעורים בתחומי הדעת השונים ואל חיי ביה                        



 חינוך אישי הינו תהליך תלת ממדי

 חינוך אישי לצמיחה ומנהיגות    ם"לו   ח
 א



 יהאישמטרת החינוך     
 

מימוש יעדי מערכת החינוך באמצעות העמקת השיח 

, המשמעותי בין כל באי בית הספר ולקיחת אחריות כוללת

,  לצמיחה בתחום הלימודי, לכל תלמיד ושל כל תלמיד

 החברתי והאישי

 

"כל מה שילד צריך הוא מבוגר אחד שיאמין בו"  

 הרב קרליבך



 יעד ?מה יחשב להצלחה

 קבוצת שיח בטוחה

 היעדרויות ושוטטות, צמצום איחורים

 התלמיד יכיר את תחומי החוזק שלו

 החינוכאיפניה למורים ללא תיווך 

 פיתוח תחושת ערך עצמי ושייכות

 של התלמיד לכיתתו ולבית ספרו

 העלאת הישגים לימודיים עמידה ביעד אחד לפחות לתלמיד

 פיתוח אחריות אישית של התלמיד זיהוי תחומי המצוינות ומתן במה להצגתם

 לקידום תחומי מצוינות ומימוש

 עצמי

 טיפוח כישורי מנהיגות לקדום השפעה עליה בהיקף המעורבויות החברתיות

 ס ובקהילה"ומעורבות חברתית בביה

 יעדי התכנית ברמת התלמיד   
 



 יעד ?מה יחשב להצלחה

 רכישת כישורי הנחיית קבוצת השיח

 אחריות למהלך החינוך והלמידה של

 התלמיד

 פיתוח והעצמת תפקיד המחנך

 (כחינוכאיהכשרתו לתפקד )

 תחושת שביעות רצון וירידה באירועי

 האלימות
 פיתוח אקלים חינוכי מיטבי

שיתוף ההורים בהצבת היעדים ובתמיכה 

 בהשגתם

 ס"חיזוק הקשר של ההורים עם ביה

 והגברת מעורבותם בתהליך החינוכי

 ס"יעדי התכנית ברמות המורה וביה   
 



 
 בלבד' תלמידי כתות ז -אוכלוסיית היעד. 
 מעקב וניהול התכנית, ועדה בית ספרית  לפיתוח –צוות חשיבה 
 קיימים מודלים שונים –חלוקת התלמידים לקבוצות שיח 
 תלמידים   20 – 15קבוצה בת  –קבוצת שיח 
 מחנך קבוצת השיח  –חינוכאי 
 מפגשים של קבוצות השיח עם החינוכאי   –מפגשי שיח 
 שעתיים מתוך ארבע השעות הפרטניות של החינוכאי –שיחות אישיות  ,

 "אחד על אחד"המוקדשות לשיחות אישיות עם תלמידים 
 ברוח החינוך האישי –שעות פרטניות 
 תלמיד ומורה   -תכנית הנבנית בדיאלוג חינוכאי –תכנית עבודה אישית

 תלמיד -מקצועי 
ס"המלווה את צוות ביה, מטעם משרד החינוך – מדריך 
 לכל סגל בית הספר בהיקפים משתנים   –השתלמויות וימי עיון 

 תוספת שעות חינוך לכל כיתה ותשלום גמול חינוך לכל חינוכאי -מימון נוסף 

 מונחים מרכזיים בתכנית 



 מרכיבי התכנית   

 מעגלי שיח
 וקבוצת השיח שלו  החינוכאיפעמיים בשבוע  מתקיים מעגל שיח של 

ערכי ולימודי בצורה , חברתי, רצועת זמן זו מטרתה פיתוח חינוך רגשי

 אישית וקרובה ביותר לתלמידיו

 התלמיד יכיר טוב יותר את עצמו מחנכו וקבוצתו

 

 שיחות אישיות
ארגון הזמן השבועי באופק חדש מאפשר למחנך  לקיים שיחות אישיות  

 קבועות עם התלמידים כבסיס לדיאלוג אישי ומשמעותי  

 

 כתב התחייבות/ תכנית עבודה/ חוזה למידה אישי
לכן מתקיים תהליך המכוון למיצוי  . לכל תלמיד אזורי חוזק וצמיחה שונים

 הפוטנציאל האישי של כל לומד

 
 



המנהל והחינוך האישי   

למנהל תפקיד מפתח בהובלת החינוך האישי ובהנחלתו  
 כמרכיב מרכזי בתרבות הבית ספרית

 

  על המנהל

 להבין שהחינוך האישי אינו רק ארגון טכני של הקצאת מורים ופיצולי כיתות  •

 

 caring"  אכפת לי"לקדם גישה מונחית יחסים שבבסיסה עומד הרעיון של •
for  

 

להיות בעל תפיסת עולם הומניסטית מכוונת אנשים ואמונה בתהליכי הצמיחה •
 שלהם

 

 להתאים את החזון והמטרות של בית הספר לחינוך האישי•

 

להבין מהם המאפיינים המאפשרים הצלחה ולהפעילם באמצעות נתיבי פעולה  •
 וזרועות ביצוע

 

 

 
 



 הגדרת תפקיד המנהל

 

 רכז חינוך  , יועץ בכיר, מפקח, עם מדריךתיאום ציפיות

 חברתי להפעלת התכנית

 צוות  , למפגשים של המדריך עם מנהלהקצאת זמן ומקום

 ביחד ובנפרד חינוכאיםמוביל וצוות 

בהנהגת מנהל  , מוביל לליווי התכנית/ הקמת צוות היגוי

 ס"ביה

 להתפתחות מקצועית בנושא  מיסוד מסגרת למידה

 לכלל המורים  " חינוך אישי"ה



המשך...הגדרת תפקיד המנהל   

 

 וצוות בית הספר כולו לתהליך החינוכאיםגיוס צוות  ,

 .  הכשרת הלבבות ותמיכה במתקשים

 ההוריםשיתוף   

ס"החינוך האישי לתכניות אחרות הפועלות בביה תיכלול 

 בית   יעדייםשימוש בתכנית חינוך אישי כמנוף להגשמת

 ספריים

הכשרת  , הגדרת השעות הפרטניות ברוח החינוך האישי

צוות המורים כולו בפדגוגיה של הוראה פרטנית והגשמת  

 יעדים לימודיים באמצעותה

ס"לצוות ביה מודלינג 



 

 לקחת אחריות כוללת על תהליכים המאפשרים צמיחה של התלמיד ושל
 .הקבוצה

להכיר באופן מעמיק כל תלמיד לצורך: 

פיתוח קשר משמעותי ויחסי אמון. 

העדפותיו וצרכיו, נטיותיו, הכרה חיובית ביכולתו. 

הלימודי והחברתי  , יישום תכניות שתסייענה לקידום תפקודו האישי
 .בכיתה ובבית הספר

ביצוע מעקב ומשוב למימוש יעדים ולהערכת תהליכים ותוצאות. 

 הלימודי  , משמעותי ואכפתי המקדם את התחום האישי,לפתח שיח הדדי
 .והחברתי של הפרט והקבוצה

  לנהל ולהוביל את הקבוצה והכיתה כמסגרות חברתיות הנותנות ביטוי לכל
 .פרט והתומכות בתהליכי צמיחה מתמשכים של התלמיד ושל הקבוצה

 

בחינוך האישי החינוכאיהגדרת תפקידי   



ס  "מנהיגות ומעורבות חברתית של התלמידים במסגרות בי, לטפח שייכות•
 .ובקהילה

 :  לקיים קשר קבוע עם הורי כל התלמידים•

 עדכון ומעקב אחר התקדמות התלמידים,להצבת יעדים . 

לעידוד שיתופי פעולה בפעילויות ומיזמים שבהם מעורבים תלמידים  ,
 .ס ובקהילה"מורים והורים בביה

להשתתף באופן  פעיל במסגרות למידה להתפתחות מקצועית התומכות  •

ליישום החינוך האישי במעגלי  , התכנים ודרכי הפעולה, בהרחבת הידע
 .ס"בכיתה ובביה, השיח

 

המשךבחינוך האישי  החינוכאיהגדרת תפקידי   



 

תכנון והטמעה של החינוך האישי , ליווי המנהל והצוות המוביל בקידום•

 בבית הספר

 

ס ועם המוביל הבית "עם מנהל ביהמפגשי תיאום והדרכה סדירים קיום •

 ס"ספרי מטעם ביה

 

 עם החינוכאים והצוותים המובילים את השכבותהדרכה ולמידה קבוצתית •

 

 על פי הצורך, לחינוכאים ולמורים מקצועיים, לבעלי תפקידיםהדרכה אישית •

 

 במפגשי שיח ומישוב החינוכאים צפייה•

 

 הגדרת תפקידי המדריך בחינוך האישי



המשך ...הגדרת תפקידי המדריך בחינוך האישי  

 

שיתוף  , רפלקציה, עידוד למידת עמיתים: פיתוח הידע ודרכי העבודה•

 דילמות והצלחות וניתוח מקרים, בשאלות

 

,  יועץ, רכז חברתי, מוביל פדגוגי: ס"עבודת צוות עם שותפי תפקיד בביה•

 רכזי שכבות ועוד

 

 :  ייעוץ ושותפות פעילה בתכנון ובביצוע מפגשי למידה•

 "  החינוך האישי"ס בנושא "להתפתחות מקצועית של כלל סגל ביה.  א

להשפעת החינוך האישי על תחומי הדעת הנלמדים ועל מערך ההוראה  . ב

 בשעות הפרטניות

 



כדי להחזיק בכל התלמידים בית הספר חייב  "

,  את פעילותו החינוכית, להתאים עצמו

;  לצרכים וליכולות של כל תלמיד ותלמיד

בית ספר  "ל" בית ספר אחיד"עליו להפוך מ

אינטליגנציות  "מתוך , הווארד גרדנר)"" המרוכז ביחיד

 (1983, "מרובות

 :בל נשכח


