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כל מה שילד צריך הוא  "
 "מבוגר אחד שיאמין בו

 הרב קרליבך
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 משרד החינוך

 המנהל הפדגוגי

 האגף לחינוך על יסודי

 

 "  אופק חדש"בחטיבות הביניים שב "חינוך אישי"
 

 ב"מפגש מנהלי בתי ספר מצטרפים בתשע
 
 

 מנהלת האגף לחינוך על יסודי, יפה פס

 מנהלת גף מוסדות חינוך, מירי ונד

 מרכזת התכנית, סימה עובדיה פורצנל

 מדריכת מטה לתכנית, טלי כהן אורנשטיין
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  יעדי התכנית

 ?מה רוצים להשיג
ברמת התלמיד 

פיתוח תחושת ערך עצמי ושייכות של התלמיד לכיתתו ולבית ספרו  

 

העלאת הישגים לימודיים 

 

פיתוח אחריות אישית של התלמיד לקידום תחומי מצוינות ומימוש עצמי 

 

ס  "טיפוח כישורי מנהיגות לקידום השפעה ומעורבות חברתית בביה

 ובקהילה

לרוב התלמידים מספיקה שיחה אחת כדי לעבור מהצד של הכישלון לצד  "
 (.בן לוין' פרופ)" של ההצלחה



ברמת המורה 

תלמיד לקידום תפקוד התלמידים -מחנך-פיתוח שיח משמעותי ואכפתי בין מורה

 הלימודי והחברתי, בתחום האישי

 

הובלת הקבוצה והכיתה כמסגרות חברתיות הנותנות ביטוי אישי לכל פרט /ניהול

 והתומכות בתהליכי צמיחה מתמשכים של התלמיד והקבוצה

ס והקהילה"ברמת ביה 

פיתוח אקלים חינוכי מיטבי והפחתת האלימות 

 

של ההורים וגורמים בקהילה , ס"העמקת השותפות והאחריות של סגל ביה

 ס ובקהילה"לקידום התהליכים החינוכיים ולהעמקת הרווחה ואיכות החיים בביה
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  המשך -יעדי התכנית 

 ?מה רוצים להשיג

איכות ההוראה והאקלים הרגשי ־ חברתי משפיעים על ההישגים האקדמיים  "
ואף משפרים את   ,והחברתיים של התלמידים גם בהווה וגם בעתיד

 (.שגיא־ְשוַרץאבי )" המוטיבציה ללמידה ואת המעורבות בכיתה
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 עקרונות התכנית

 ?באמצעות מה

  הרחבת המפגש הבין אישי בין תלמידים ומחנכים באמצעות

 חלוקת הכיתה בין שני מחנכים

 

המבוססת על פיתוח  , בניית תכנית עבודה אישית לכל תלמיד

 חוזקות אישיות

 

גיבוש הכיתה לקבוצת תמיכה משמעותית לכל תלמיד 
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 עיקרי התכנית

 ?מה עושים בפועל

  ליווי צמוד ומשמעותי של כל תלמיד על ידי חינוכאים האחראים על
 תלמידים 20עד  15קבוצות שיח בנות 

 

   התלמידים נפגשים עם חבריהם והמורים במסגרות למידה ושיח
 :מגוונות

 
בכיתת הלימוד הגדולה 

 (תלמידים 20עד )בקבוצת השיח 

 (תלמידים 5עד )בשעות הפרטניות 

 (אחד על אחד)"במפגש אישי עם החינוכאי" 

 



7 

 מאפייני התוכנית
 מילון מושגים

"ועדה בית ספרית לפיתוח וניהול התכנית ":צוות מוביל 

"תלמידים 20עד  15קבוצה בת  ":קבוצת שיח 

"מחנך קבוצת השיח ":חינוכאי 

"מפגשים של קבוצות השיח עם החינוכאי ":מעגלי שיח 

"שעתיים מתוך ארבע  ":שיחות אישיות אחד על אחד
השעות הפרטניות של החינוכאי המוקדשות לשיחות אישיות עם  

 התלמידים

"ס בהיקפים משתנים"לכל סגל ביה ":השתלמויות וימי עיון 
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 "קבוצות השיח"מודלים לחלוקת 

 (  קבוצות שיח)"תלמידים  20מורה אחראי לקבוצה של עד"

 :לפי מודלים שונים

 

פיצול כיתה אחת לשתי קבוצות 

פיצול שתי כיתות לשלש קבוצות 

 בכתות  )תלמידים  20חלוקת כל תלמידי השכבה לקבוצות בהן עד

 (הלימוד התקניות ישובצו תלמידים ממספר קבוצות שיח
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 הקצאת שעות וגמולים

  להוציא  ) ב"בתשעבבתי הספר המצטרפים ' בשכבה ז תקניתלרשות כל כיתה

 עבור מפגשי השיח ש"ש 4עומדות ( מ"כיתות ח

 

מקורות המימון: 
 2 ייעודיות   ש"ש 2+ י הליבה המחייבת "לשעות החינוך עפ ש"ש

 הספרהמתווספות לתקן בית 

 

 כמתחייב ומתווסף גמול חינוך   החינוכאיםלאחד  10%גמול חינוך בשווי

 השני בכל כיתה במימון משרד החינוך לחינוכאי 10%בשווי 



10 

 הערך המוסף
 יוצרות שינוי  " אופק חדש"יחד עם " חינוך אישי"תכניות

 :משמעותי בתרבות הבית ספרית

 

  הרחבה והעמקה של הדיאלוג בין המורה לתלמיד באמצעות שעות ניהול

 כיתה ומפגשי השיח

 

אישית  , קידום יעדים לימודיים של כל תלמיד באמצעות הוראה פרטנית

 ודיפרנציאלית  

 

תרגום ערכים חברתיים הלכה למעשה 

 

למידת עמיתים ופיתוח מקצועי במסגרת שעות השהייה 
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 תפקיד המנהל
    

 למנהל תפקיד מפתח בהובלת התכנית והנהגת תהליך השינוי     

 

 

 

 

 

יעדיה ותהליכי הפעלתה  " חינוך האישי"הגעה למפגשי החשיפה של תכנית ה

 ס"בביה

 

רכז חינוך חברתי להפעלת / יועץ בכיר/ מפקח/ עריכת תיאום ציפיות עם מדריך

 להנחיית החינוכאים וליידוע המורים המקצועיים וההורים, התכנית

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ברוחם של האנשים  , יותר מכל דבר אחר, של מעשה תלויה אמיתיתהצלחה "
ורוחם של האנשים היא תמיד ההשתקפות של רוח  . המעורבים בעשייה

 (2008" אמנות המנהיגות התומכת" וולטרסדונלד ' מתוך ספרה של ג, קריאננדה סוואמי) "  מנהיגם
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 המשך -תפקידי המנהל 

ס"תכלול החינוך האישי עם תכניות אחרות הפועלות בביה 

 

חינוך האישי"פיתוח מערך אירגוני ומסגרות פעולה התומכים ביישום תכנית ה  "

 :ס"בביה

 

שיבוץ חינוכאים לכיתות תוך בחירה בדגמים שונים 

ס"מיסוד מערכת שעות במסגרתן ניתן יהיה לקדם תהליכי הדרכה למורי ביה 

מינוי מוביל חינוך אישי  בבית הספר 

מפגשי צוות מוביל המיועדים ללווי התכנית/ הקמת ועדת היגוי 

 לכלל המורים" חינוך אישי"מיסוד מסגרת למידה על 

 

חינוך האישי"קיום מפגשי מערך מישוב על תהליכי ההפעלה ב" 

 

חינוך האישי"המשך למידה והתעדכנות בתחום ה" 
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השתתפות במפגש  .1

"  חינוך האישי"חשיפה  ל

קבלת מענה , ומטרותיו

 לשאלות

 מילוי מסמך התחייבות.2

 קבלת שם המדריך.3

 

 ציר הזמן בעבודת המנהלים
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 צוות מוביל/ הקמת ועדת היגוי. 5

מוביל  בית ספרי  / מינוי אחראי.6

 לתכנית

קביעת ימי  , שיבוץ חינוכאים.7

ימי חשיפה לכלל  , היערכות

השתלמות  , יידוע ההורים, המורים

ישיבת צוות חינוכאים  , בית ספרית

בת שעתיים שתהיה בהלימה ליום  

 ההדרכה

": חינוך אישי"בחירת מודל . 4

חלוקת כל תלמידי השכבה  

 לקבוצות שיח
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לקחת אחריות כוללת על תהליכים המאפשרים צמיחה של כל תלמיד ושל  1.

 הקבוצה

 

 :להכיר באופן מעמיק כל תלמיד לצורך2.

 פיתוח קשר משמעותי ויחסי אמון -

 העדפותיו וצרכיו, נטיותיו, הכרה חיובית ביכולתו -

 הלימודי והחברתי  , יישום תכניות שתסייענה לקידום תפקודו האישי -

 ,  אישית ודיפרנציאלית, התאמת הוראה פרטנית)בכיתה ובבית הספר   

 (שיתוף מורים מקצועיים  

 ביצוע מעקב ומשוב למימוש יעדים ולהערכת תהליכים ותוצאות -

 

הלימודי  , משמעותי ואכפתי המקדם את התחום האישי, לנהל שיח הדדי3.

חוזה  ", והחברתי של הפרט והקבוצה באמצעות כתיבת תכנית עבודה אישית

 "כתב התחייבות"/ "אישי

 

 

 החינוכאיתפקיד 
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 לנהל ולהוביל את הקבוצה והכיתה כמסגרות חברתיות הנותנות ביטוי  . 4

 לכל פרט והתומכות בתהליכי צמיחה מתמשכים של התלמיד ושל       

 הקבוצה    

 

 מנהיגות ומעורבות חברתית של התלמידים במסגרות   , לטפח שייכות. 5

 בית הספר ובקהילה    

 

 :  לקיים קשר קבוע עם הורי כל התלמידים. 6

 עדכון ומעקב אחר התקדמות התלמידים  ,להצבת יעדים  -

 לעידוד שיתופי פעולה בפעילויות ומיזמים שבהם מעורבים    -

 ס ובקהילה"מורים והורים בביה, תלמידים  

 

 להשתתף באופן פעיל במסגרות למידה להתפתחות מקצועית  . 7

 ליישום החינוך  , התכנים ודרכי הפעולה, התומכות בהרחבת הידע    

 ס"בכיתה ובביה, האישי במעגלי השיח    

 המשך - החינוכאיתפקיד 



 תפקיד המדריך
יעדיו וצרכי ההדרכה שלו בתחום החינוך האישי, ס על מאפייניו"הכרת ביה 

 

 הצגת מאפייני החינוך האישי והדגשים בהם יש להתחשב לצורך קביעת תכנית

 ס והתנאים הנדרשים ליישומה"ההדרכה בביה

 

ס במסגרת חצי יום הדרכה"ליווי המנהל והצוות המוביל של ביה 

 

מתן הדרכה אישית וקבוצתית 

 

ס"טיפוח עבודת צוות עם שותפי תפקיד בביה 

 

ס והחינוכאים"פיתוח הידע ודרכי העבודה של צוות ביה 

 

צפייה במפגשי שיח ומישוב 

 

ניתוח מקרים ושיתוף, עידוד למידת עמיתים באמצעות צפייה הדדית במפגשי שיח 
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 !חשוב לזכור

 אינה נכללת במסגרת ההסכם של" חינוך אישי"תכנית 

 "אופק חדש"     

 

  הבחירה להפעיל את התכנית דורשת מחויבות והתחייבות

 לתהליך שינוי

 

ג מותנה בתקציבי משרד "ל תשע"המשך הפעלת התכנית בשנה

 החינוך באותה שנה
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 1995 עם עובד, אלבר קאמי, אדם הראשון

 ,רמן היקר'מר ז
 ועכשיו אני פונה אליך  , נתתי להמולה שהקיפה אותי בימים אלה לשכוך מעט 

 . לומר לך דברים היוצאים מהלב
 .  שלא רדפתי ולא ביקשתי לי, חלקו לי כבוד גדול מדי

 .  היית אתה, אחרי אמי, הראשון שחשבתי עליו, אבל כשקיבלתי את הבשורה
,  בלי תלמודך, בלי היד החמה הזאת שהושטת לילד הקטן שהייתי, בלעדיך

 .לא היה קורה דבר מכל זאת, והדוגמה שנתת
 ,ועודך בשבילי ולהבטיח לך שמאמציך, זו הזדמנות לומר לך מה היית

, עודם חיים בלבו של אחד מתלמידיך הקטנים, עבודתך והנדיבות שהשקעת בה
 . שלמרות שנותיו לא חדל להיות תלמידך המכיר לך טובה

 .אני מחבק אותך בכל כוחי
 

מיד אחרי הזכייה בפרס נובל לספרות , ס היסודי"התייחסות למורה בביה, סיום הספר     
1957 


