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ון רחב ˘ל בחובר˙ הבאה ני˙ן למˆוא מגו
יו˙ וסדנאו˙ לפי˙וח מ˜ˆועי ˘ל ה˘˙למו

ˆוו˙י החינוך במהלך ה˘נה ובימי ההערכו˙.
.ו˙ ן מכיל הכ˘רו˙ למנהלי החל˜ הרא˘ו

וˆוו˙י הגיל הרך, 
.ו˙ החל˜ ה˘ני מכיל הכ˘רו˙ למנהלי ו

. וˆוו˙י החינוך החבר˙י
, ני˙ן למˆוא בחובר˙ מפג˘ים כמו כן

להורים וסדנאו˙ לבני נוער.
 

בנוסף להיˆע הרחב בחובר˙, ני˙ן לפנו˙
י˘ירו˙ למדריכה או היועˆ.˙ ˘לכן.ם לבניי˙

מפג˘ מו˙אם אי˘י˙ לˆרכים ולˆוו˙.

הגן הקיבוצי     עמודים 3-4

החינוך החברתי    עמודים 5-8

פרטים נוספים והזמנות:
נעה שחר פיצר 050-5791269

noashfi@tkz.co.il

נוער וצעירות.ים     עמוד 10

נעים להכיר-מערך ההדרכה  עמוד 11-12

מנהלות ומנהלים    עמוד 9



הכ˘רו˙ וסדנאו˙ לˆוו˙י הגיל הרך

חˆר הגרוטאו˙-
מבי˙ ה˙ינו˜ו˙ ועד הגן 

ואז באה המˆלמה-

ילדים מˆלמים א˙ הגן ארגון סביבה חינוכי˙
נלמד כיצד לארגן את הסביבה
החינוכית באופן שמשקף

תחושת שייכות, התפתחות,
התנסות, חקר, למידה, ביטחון

ועוד.

מיועד לכל צוות הגיל הרך,
 אורך מפגש 90-120 דקות

מיועד לכל צוות הגיל הרך,

אורך מפגש גמיש

הסדנא תיתן כלים מעשיים
לבניית חצר טובה, ותעמוד על
תפקידה המרכזי של המחנכת
ביצירת החצר ובעבודה בה.

מיועד לכל צוות הגיל הרך,
אורך מפגש 90-120 דקות

מיועד לכל צוות הגיל הרך
והחינוך החברתי

מה˜ו אל המרחב

בעזרת מבט המצלמה של

ילדות וילדים, הגננות תלמדנה

על תפיסת הילדות.ים את הגן,

ותוכלנה להשתמש במרחב

התצלום ובסיפור שמאחוריו כדי  

ללמוד על עצמן כגננות ועל
ניהול הגן .

מיועד לכל צוות הגיל הרך,
אורך מפגש גמיש

הסדנא מאפשרת הרחבה והעמקה
בעולם החינוכי, ומזמנת תהליכי למידה

בהם אנו משתמשים ביצירה כדי
ללמוד ולהתנסות בתכנים רלוונטיים

לעבודה בגיל הרך. 
(מודולרי- ממפגש אחד ועד שמונה)

מה בין וויסו˙ חו˘י
לילד המא˙גר

וויסות חושי מהווה בסיס חשוב
בהסדרת מצבים פנימיים, שליטה

בתפקודים חושיים, הרגעה עצמית,
ופיתוח כלים לוויסות תשומת הלב

ולשליטה בהתרגשות אל מול
גירויים חדשים. בסדנא נתנסה,
נחוש ונלמד איך להבין טוב יותר

את עצמנו ואת הילדים המאתגרים
אותנו- תובנות שישפיעו על האופן

בו נגיב לאתגר, ונארגן את הסביבה
החינוכית.                



ללמוד לחיו˙ ביחד

˙נועה ולמידה בגיל הרך

מיועד לצוותי הגיל הרך
אורך מפגש גמיש

התוכנית ללמוד לחיות ביחד
עוסקת בחוויה החברתית של
ילדים בגיל הרך. היא מאפשרת
לצוותי החינוכי להרחיב
ולהעמיק את הבנתם לגבי
המתרחש בקבוצת הילדים,
ונותנת כלים שיסייעו לבנות בגן
אקלים רגשי וחברתי שיאפשר
לכל ילד למצוא את מקומו
בקבוצה, לתת לו מקום לביטוי
אישי, ומעניקה כלים
להתמודדות עם אירועי אלימות. 

 
ההשתלמות כוללת 6 מפגשים

אורך כל מפגש 3 שעות אקדמאיות

ילדים בגיל הרך חוקרים, לומדים
ומתפתחים, תוך כדי תנועה במרחב,
המאפשר מפגש מסקרן ומרגש עם

עולמם. 
בסדנה "נסייר" בגובה עיניהם של
תינוקות ופעוטים בכמה מקומות

במרחב הגן ונבין מה יכולות להיות
חוויות החקירה הלמידה והלמידה
החברתית.  נציע רעיונות להעצמת

החוויות הללו ע"י מעורבות מותאמת
של הצוות החינוכי וארגון הסביבה,
ובהמשך נחשוב יחד למה, בחלק

מהמקרים, קיימת הסתייגות מעידוד
פעילות מוטורית בתוך מרחב

הפעילות וסדר היום.

אינטרא˜ˆיה ˙יווכי˙ לפי
MISC -גי˘˙ ה

הבסיס לכל התפתחות אנושית הוא
הקשר המיידי והעמוק בין התינוק לבין

המבוגר המטפל בו.
שורשי העץ, כמטאפורה לשורשי הטיפול

בילד, מייצגים את המרכיבים הרגשיים
הבסיסיים של אינטראקציה איכותית בין

המבוגר לילד. (קליין, 2010)
הסדנא כוללת היכרות עם מרכיבי

התיווך, חשיבות התיווך, ומהו תיווך
איכותי.

מועברת באמצעות מצגת, סרטונים,
ודיון בקבוצות על הדרך בה מרכיבי

התיווך באים לידי ביטוי במהלך
הפעילויות בגן.

מיועד לכל צוות הגיל הרך,
אורך מפגש 90-120 דקות



ה˘˙למויו˙ בחינוך
החבר˙י

מה זה חינוך חבר˙י בעˆם?
מפגש לצוותי חינוך, העוסק בשאלת החינוך

החברתי, למה חשוב לעסוק בו, ואיך עושים את
זה.

מהות החינוך החברתי קהילתי - עקרונות החינוך הבלתי
פורמלי, ומה ייחודיותו של החינוך החברתי קהילתי?  

ה˘לם גדול מסך חל˜יו

היבטים אוניברסליים לעבודת צוות מיטבית. מהי עבודת צוות
בשבילי? יצירת Setting של עבודה המאפשרת תקשורת מקדמת.

מיועד לצוות חינוךעבוד˙ ˆוו˙ ו˙˜˘ור˙ בינאי˘י˙
חברתי א-יב

אורך מפגש 90-120
דקות



זהו˙ מ˜ˆועי˙

סדנא למנהלות.ים ולמדריכות.ים על
בירור הזהות המקצועית שלהן.ם.

האם מקומי בעולם החינוך? 
מהו ה-DNA המקצועי שלי?

סדנא מגוונת המעלה שאלות אלה
ועוד רבות אחרות, ומשאירה מקום

לשיח פתוח על מיקום מקצועי בחיים.

ה˘רוף ˘ל היום 
הוא ה˙בלין ˘ל מחר

סדנא למנהלות.ים ומדריכות.ים,
הנותנת מבט שונה על האופן בו
הופכים אתגר או אי הצלחה, 
להתחלה של תהליך חדש.

ציוד נלווה- סיר פוייקה, עצים למדורה.
מתבצעת בתנאי שטח.

מיועד לצוות חינוך חברתי א-יב
אורך מפגש 4 שעות

מיועד למנהלי וצוות חינוך חברתי א-יב
אורך מפגש 90-120 דקות

כיצד נבנה תכנית עבודה שנתית על פי
מאפייני גיל ועקרונות החינוך החברתי.

על אילו עקרונות מושתתת תכנית
עבודה שנתית? 

איך בונים תכנית שנתית? 

נברר לעצמינו מהי מיניות בריאה.
נדבר על התנהגויות "נורמליות"

בגילאים השונים בחברת הילדים
ובנעורים.

נבנה ביחד גבולות בטוחים ושמורים
לכלל הילדים והנוער.

כיˆד בונים ˙כני˙ ˘נ˙י˙ה˙נהגויו˙ מיניו˙ במרחב החבר˙י

מיועד למנהלי וצוותי חינוך חברתי א-יב
אורך מפגש 4 שעות

מיועד למנהלי וצוותי חינוך חברתי 
אורך מפגש 90-120 דקות



ילדים מא˙גרים במאה ה-21

בניית תכנית התערבות, ומתן
כלים להתמודדות עם צרכים

שונים של ילדים בקבוצה.

מיועד לכל צוות החינוך החברתי
אורך מפגש 90 דקות

 ODT ˙סדנ

לפי˙וח עבוד˙ ˆוו˙

מיועד לכל צוות החינוך החברתי,

אורך מפגש גמיש

סימולציה קבוצתית ועבודה עוצמתית

על תחומים שונים בעבודת צוות.

מתן כלים לביצוע ימי ODT עם

החניכות.ים לחיזוק תהליכים
קבוצתיים.

מיועד למנהלי ואנשי חינוך בכל הרצף,
אורך מפגש 90-120 דקות

הורים וצוות חינוכי כשותפים
במעשה החינוכי. כיצד מקיימים

תקשורת עם ההורים?

כולנו בסירה אחת

בירור אישי של מקום המדריך.ה
מול הצבת גבולות, עקרונות
מנחים לבניית מדרג תגובות,

והתנסות בבנייתו

חו˜ים וגבולו˙ בחבר˙ הילדים

מיועד לכל צוות החינוך החברתי,
אורך מפגש 90-120 דקות

מיועד לצוותי חינוך ולהורים,
אורך מפגש 90 דקות

אילו כוחות ומשאבים ייחודיים יש
לנו המבוגרים - הורים ומחנכים -
שאין לילדים, והם זקוקים מאוד

לקבל אותם מאיתנו.

עשרה משאבים
וכוחות הוריים



אני לא יאנו˘ ˜ורˆ'א˜

מסע ˜בוˆ˙י

מעגל החגים בחינוך החבר˙י

חרם ב˜הילה

˘נ˙ מˆוו˙

תהליך מערכתי קהילתי לבניית תכנית לשנת מצוות.

מיועד לצוות החינוכי-חברתי
אורך מפגש 90-120 דקות

מהם הסמלים וערכי החג, 
כיצד נתכונן לקראת החג וכיצד נכין

תכנית חופש מתאימה?

מיועד לצוות החינוכי-חברתי ולהורים
אורך מפגש 90-120 דקות

סדנא להורים ולצוותי חינוך בנושא
מניעת חרם, 

בריונות ודחייה חברתית.

מחוı למעגל

תהליך למניעת חרם בתוך קבוצת ילדים ונוער. תהליך בן
מספר מפגשים ליצירת הסכמות בין כל הנוגעים בדבר

במטרה ליצור אווירה טובה ומאפשרת לכלל הילדים.
התהליך כולל מפגש הורים, מפגשים עם קבוצת הילדים
ומפגש סיכום משותף. לפי גיל הילדים וחומרת המקרה,

תיכתב תוכנית ספציפית לכל פונה

מיועד ילדים הורים וצוות,
אורך מפגש גמיש

סדנא לצוותי חינוך חברתי העוסקת
בשלבים בהתפתחות קבוצה, 
ובתפקיד המדריך.ה בכל שלב.

בסדנא נתנסה במתודות מתאימות לכל
אחד מהשלבים, ונבין כיצד למקסם את
האקלים החברתי על מנת להפוך את
הקבוצה למקום בטוח עבור חבריה. עבודה עם הורים בעידן פוסט קורונה.

 
מיועד לצוותים חינוכיים לידה-י"ב
אורך הסדנה" שעתיים וחצי-שלוש

מיועד לצוות החינוכי-חברתי 
אורך מפגש שעתיים וצי



סדנאו˙ למנהלו˙ 
ומנהלים

כיˆד בונים ימי הערכו˙

כמה זה עולה לנו

סדנא למנהלים, העוסקת
בתכנון ובניית ימי הערכות
לצוותים. מהגדרת מטרות

ועד מתודות.

הכנה למפג˘ הורים
˘ל פ˙יח˙ ה˘נה

מאפייני גיל, עקרונות החינוך

החברתי ותקשורת מיטיבה.

בניית מפגש הורים שיונחה
ע"י מנהל.ת המערכת או

מובילי הבתים, בעזרת יועצ.ת
במידת הצורך.

מיועד למנהלי חינוך ולצוות המוביל
אורך מפגש 90-120 דקות

אורך מפגש 90-120 דקות

מפגש למידה בנושא בניית
תוכנית כלכלית / תקציב שנתי

למערכת החינוך.
במפגש נלמד על חשיבות בניית

תכנית תקציבית, הקשר בין
התקציב לבין תוכנית העבודה

השנתית שלנו, וכיצד בונים
תקציב שנתי. 

עוד נעסוק במעקב ובקרה, על
אילו דוחות חשוב שתהיה לי
בקרה, וכיצד לקרוא אותם.
נשתף ב"טיפים על המזלג" 

 ונגלה מהו הכלי הפרקטי שיש
למערך ההדרכה להציע.

אורך מפגש 120 דקות
בזום או בלייב



סדנאו˙ לנוער

מפגש מרתק העוסק במערכת יחסים אלימה,
דרך הסיפור האישי בעברה של של דליה, 
אמא לשלושה, אשת חינוך ויועצת שבילים.
במפגש יתקיים שיח סביב מסרים שהסיפור

מעלה כמו אלימות וההתמודדות איתה, 
בניית וביסוס מערכות יחסים בריאות,
יכולת ריפוי אישית וכוחו של שיתוף.

˘מרי נפ˘ך

הכנה לשירות משמעותי, 
תהליכי מעבר ופרידה לבני יא'-יב'.

מטרת העל של התכנית היא לתת מענה ותמיכה
בתהליכי הבחירה וההתמיינות למסגרות השונות
וכן בתהליכי המעבר והפרידה בשנת י"ב ברמה

האישית והקבוצתית.
התכנית מציעה תהליך בו משולבים יועצי.ות
שבילים, פעילי מחלקת שנת שירות, מחלקת

הביטחון של התנועה הקיבוצית, מנהלי החינוך,
מדריכי.ות הנעורים, וגם בוגרי המסגרות
מהקהילה. בתהליך  משולבים המפעלים

החינוכיים של אגף החינוך בתק"צ: 
כנס י"א, מסע י"ב והרפסודיה.

דרו˘ים: חולמו˙ וחולמים

מיועד לבני נוער וצעירים
אורך מפגש כשעתיים

 

מיועד לתלמידי יא-יב
 



נעה שחר פיצר 
מנהלת מערך ההדרכה 

חמוטל פרידברג
מדריכה, הגן הקיבוצי

מאיה עין הבר שמידט
מדריכה, הגן הקיבוצי

אדריאנה סלום 
מדריכה, הגן הקיבוצי

נעים להכיר: מערך הייעוı וההדרכה

אורנית יחזקאל אגמון
מדריכה, הגן הקיבוצי

דליה אונר
יועצת שבילים

אייל מוריוסף
יועץ שבילים

בועז לרון
יועץ שבילים

דקלה פרץ
מדריכה, הגן הקיבוצי

טלי כהן
יועצת שבילים

יעל שרי
מדריכה, הגן הקיבוצי

ליטל שדה
יועצת שבילים



מעיין להב פיין
יועצת שבילים

עוזי לוינבך
יועץ שבילים

מוראל ישראלי
מדריכה, הגן הקיבוצי

מיה חדש
מדריכה, הגן הקיבוצי

מישל דגני
יועצת שבילים

ניצן שדה
מדריכה, הגן הקיבוצי

סיוון מלמד
מדריכה, הגן הקיבוצי

סמדר שם טוב
יועצת שבילים

סנדרה קליירוף
יועצת שבילים

עדי וגה
מדריכה, הגן הקיבוצי

ענת גרוסמן
מדריכה, הגן הקיבוצי

קרלה ניימרקס
יועצת שבילים

שירי אביב
מדריכה, הגן הקיבוצי

שרון חי
מדריכה, הגן הקיבוצי

נוגה צדוק
מדריכה, הגן הקיבוצי 



אוסנת חביב גל
מנהלת פיתוח תוכן, מחקר והדרכה

osnat@tkz.co.il
0546693232

דבי ברא"ס
ראשת אגף החינוך
 deby@tkz.co.il 

052-2755323

סינטיה כהן
מנהלת הגן הקיבוצי

cintia@tkz.co.il
050-7438619

אורי פלד נקש
מנהל שבילים
oripn@tkz.co.il
053-8268090

נעה שחר פיצר
מנהלת מערך ההדרכה והייעוץ

 noashfi@tkz.co.il 
 050-5791269

רויטל נאמן
מזכירה אגפית

 revital@tkz.co.il 
09-9755008

גיא גרסול
רכז מפעלים

 guy@tkz.co.il
 050-7659399

רות ברנד
מנהלת תחום העשרת ש"ש

 ruthb@tkz.co.il 
052-4400989

יוחאי גרוס
צוות שנת שירות
 yochai@tkz.co.il

054-7427024

עופר רימון
צוות שנת שרות
 ofer@tkz.co.il 
052-5013060

גלי גרוס
צוות שנת שרות
 gali.g@tkz.co.il
 050-7579204

ˆוו˙ אגף החינוך

רון ויצנר
צוות שנת שרות
 ron@tkz.co.il 
054-5637634

לירז ברנד
מנהל מחלקת שנת שרות

lirazb@tkz.co.il
052-2232303

mailto:deby@tkz.co.il
mailto:noashfi@tkz.co.il
mailto:revital@tkz.co.il
mailto:guy@tkz.co.il
mailto:ruthb@tkz.co.il
https://www.kibbutz.org.il/he/contacts/%D7%99%D7%95%D7%97%D7%90%D7%99-%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%A1
mailto:yochai@tkz.co.il
mailto:ofer@tkz.co.il
mailto:gali.g@tkz.co.il
mailto:ron@tkz.co.il


פרטים נוספים והזמנות:
נעה שחר פיצר 050-5791269

noashfi@tkz.co.il

נתראה..

עריכת החוברת: אוסנת חביב-גל. אגף החינוך בתנועה הקיבוצית


