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ד"ר סוס

חינוך הדרכה ומה שבינהם
איך לעודד מוטיבציה אצל ילדים

איך גורמים לילד להצליח בלימודים? איך גורמים לילד לממש את הפוטנציאל שלו? איך תופרים לכל ילד 
את החליפה שלו? מה מניע את ילדינו? פרופסור ריק לבוי בספרו "פריצת דרך במוטיבציה", מעלה על נס 6 
סודות שיעזרו לנו במשימות הללו. סדנה בת 90 דקות, ההולכת בעקבות ספרו של פרופ' לבוי ותלמד כלים 

יעילים לעידוד המוטיבציה. 

חינוך בלתי פורמאלי
מהו החינוך הבלתי פורמאלי? מה מבדיל אותו מהחינוך הרגיל? אילו זרמים קיימים בו? ואיך אפשר להביא 

אותו לידי ביטוי בצורה הכי טובה? 
סדנה בת שעה על משמעות החינוך הבלתי פורמאלי בחיינו.

החיים על פי משפחת סימפסון
מה מכשיל את ילדינו? מהן הסיבות בגינן ילדים מתקשים לימודית וחברתית ואיך אנחנו עוזרים להם 
במשימות אלו? הסדנה בת השעתיים יוצאת בעקבות בארט )ילד מתקשה לימודית( וליסה סימפסון )ילדה 
מתקשה חברתית( ודרך חווית הצפייה בהם נותנת כלים לעזור לכל אחד מהם בתחומו. הסדנה מועברת 

בעברית / אנגלית

מיומנויות למידה דרך מטלות שוטפות
מהן מיומנויות למידה? איך הן באות לידי ביטוי בחיי היומיום ואיך הן יכולות להוות מקפצה להצלחה 

לימודית? 
סדנה בת 75 דקות הנותנת מענה לשאלות ותלמד מודל עשייה פשוט בן חמישה שלבים שניתן להשתמש 

בו בכל משימה יומיומית על מנת להצליח עם ילדכם.

גבולות ומשמעת
כיצד שמים גבולות לילדים )ובכלל(? האם אני 'רע' בגלל שאני שם גבולות? איך יוצקים משמעות למשמעת 

והאם גבולות הם בהכרח מגבלות? 
הסדנה בת 90 דקות הינה סדנה חוויתית המשלבת משחק ותאוריה. הסדנה היא מבוא לנושא גבולות 
ומשמעת המנסה להתמודד עם קשיים שאנו חווים בתחום הצבת הגבולות ותיתן מספר כלים פרקטיים 

לשימוש אישי. 

למידה חווייתית
אמנם אנחנו לומדים בכל מקום בחיים אבל משום מה למידה נתפסת אצל רבים מאיתנו רק כמשהו 

פאסיבי המתרחש בתוך גבולות בית הספר.
איך יוצרים למידה שהיא חוויה בפני עצמה? איך מוצאים אצל כל ילד את הנושא הקרוב לליבו? איך 

יוצרים תלמידים שנהנים ללמוד ולא מפחדים מהלמידה? 
בסדנה בת השעה וחצי נדון בנושאים אלו, נביא דוגמאות ונלמד איך להפוך למידה לחוויה ומשם להצלחה.
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זמן למידה
אנחנו רוצים ללמד, להנגיש ידע, להעניק כלים. הילדים, חשוב שילמדו, אבל לא תמיד הלימודים בראש סדר 

העדיפויות שלהם. 
בסדנה זו נתחיל לערוך היכרות עם דרכים נוספות להתמודדות הילדים עם שעורי הבית ודפי העבודה. נעניק 
כלים ופרקטיקות לצוותים בתיווך החומר הלימודי בצורה שונה לילדים, מתוך רצון לעודד ולעורר יצירתיות 

בתוך תחום מקובע יותר. 

עם רגלים בנעלים,
עם שכל בראש -

תמצא את הדרך שלך,
אל תחשוש.

אתה יכול ויודע,
מוכן ומזומן,

ואתה הוא זה שיחליט לאן

מטרת הסדנה - שיפור יכולות ההדרכה והעמידה אל מול קבוצה, קבלת כלים רעיוניים ופרקטיים לתכנון 
וביצוע מגוון פעילויות לשימוש עתידי תוך דגש על התייחסות למרחב, תכנון אופן ההעברה ושימוש 

בחומרי עזר.

שיח פתוח עם ילדים
הסדנה מורכבת משני חלקים:

 דיבור �
 הקשבה �

הסדנה נועדה להכיר כלים לניהול שיחה יעילה "מחברת", בעזרת הקטנת גורמים חוסמי תקשורת והגברת 
הקשב והכנות. בסדנה נכיר מספר כלים המהווים עוגן במצבי תקשורת קשים ומלחיצים.

הורים מתקשרים
מהי התקשרות הבריאה עם ההורים? מהן תפישתנו ואמונתינו השורשיות לגבי תפקיד ההורה בחייו של 
הילד. באיזה אופן ההורים מקבלים אותנו? ומדוע תפישתם משפיעה על אופן ההתקשרות שלנו מול 

ההורים.
בסדנה נלמד כיצד לתקשר באופן מיטבי עם הורי החניכים שלנו. 

הסדנה מועברת בעברית / אנגלית

בעיות קשב וריכוז
מה זה ולמה. בסדנה נבין בדיוק מה ההבדל בין בעיות קשב וריכוז ללקויות למידה. נדבר על הגורמים 
לכך, על האבחון, הטיפול ובעיקר על מה אנו, כעובדי חינוך ומתנדבים יכולים לעשות כדי לעזור לילדים 
)ומבוגרים( עם בעיות קשב וריכוז. נדון במשמעות של הגדרת אדם כ"בעל הפרעה", לעומת הבנה כי 

זהו רק מרכיב אחד ממכלול תכונות.
הסדנה מועברת בעברית / אנגלית / ספרדית

מבט שני על לקויות למידה
הסדנה מתמקדת בלקויות למידה בחשבון, כשמטרתה היא להבין כיצד מגדירים לקות, מה היא לקות 

למידה ומה החשיבות והמורכבות בתיוג אדם כלקוי למידה.

איפה הילד?
יותר ויותר ילדים מאובחנים או מתנהלים כבעלי הפרעות קשב וריכוז. האם זו אכן תופעה מתפשטת 
או תירוץ של המערכת והילדים? האם ניתן לזהות הפרעות אלו בעין לא מקצועית? מה יכול לסייע 
לילדים המאובחנים כבעלי ADHD ו-ADD? האם אנחנו משתמשים בכל הכלים האפשריים? ואילו 

איכויות טמונות בילדים עם הפרעות קשב וריכוז.

היקום מתנקם בי? מיקוד שליטה
מה או מי מנהל את עולמנו. האם אי פעם חשבנו על הנושא? האם אנחנו יכולים להשפיע על חיינו 
או שמא ישנם דברים הנתונים מראש? האם אנחנו מזהים מהו מיקוד השליטה אצל הילדים עמם 

אנו עובדים? ומאמינים במיקוד שליטה פנימי בילדים? האם נוכל לשנות זאת?
הסדנה מועברת בעברית / אנגלית

חינוך הדרכה ומה שבינהם - המשך



בקהילה - מלמידה להעצמה / 5

במה אני חזק? זיהוי נקודות חוזק אצל ילדים
אזור חוזק מול אזור צמיחה. גישה הטוענת כי אזור החוזק טבוע בילד מלידה ויש אזור צמיחה שאנו רוצים 

ללמוד או לשפר. מדוע ואיך מזהים נקודות אלו ומה עושים כדי לעבוד על הנקודות עם הילד.
הסדנה מועברת בעברית / אנגלית

אינטליגנציות מרובות
מהי אינטליגנציה? האם העולם באמת מחולק לחכמים וטיפשיים? מדוע החברה שלנו מקדשת יכולות 
גבוהות בתחומים מסוימים ומזלזלת בתחום אחרים? ובעיקר, איך אנחנו יכולים לעבוד עם ילדים ולקדם 

אותם באמצעות התחומים בהם הם חזקים. 
בסדנה נדון בכל השאלות הללו, נזהה מהי האינטליגנציה הבולטת שלנו וננסה לחשוב יחד על דרכים 
לעבודה מגוונת עם ילדים, המחזקת את ביטחונם האישי ויכולותיהם ועוקפת את ההתמקדות בחוסרים 

שלהם בהתבסס על תיאוריות האינטליגנציות המרובות של גרדנר.
הסדנה מועברת בעברית / אנגלית / ספרדית

מובילים תהליכים, מצמיחים מנהיגי נוער
כיום הדיבור על בני נוער מתמקד רבות באלימות והתנהגויות סיכוניות אחרות ומעט מאוד בהיבטים החיוביים 
שיש לגיל הנעורים. אין כמעט מחקר בתחום הנוער שאיננו מתמקד בהיבטים השליליים של גיל הנעורים. 
סדנה זו מציעה שיח אחר, המתמקד ביכולות של בני הנוער להוביל תהליכים, להיות מנהיגים ולקדם את 
עצמם. הסדנה עוסקת בצורות שונות בהן ניתן לגייס ולשתף באופן אמיתי בני נוער למעורבות בתהליכים 

הקשורים בחייהם.
הסדנה מועברת בעברית / אנגלית / ספרדית

עבודה עם נוער
סדנה זו מיועדת בעיקר למתנדבים הקרובים בגילם לבני הנוער. בסדנה נעסוק בשאלות של סמכות, 
אסרטיביות וזכות המחנך לחנך ללא קשר לגילו. נבין מדוע אסור לנו לחנך מתוך רצון להיות נאהבים, 

אלא מתוך רצון בטובת הילד.
הסדנה מועברת בעברית / אנגלית / ספרדית

הזכות לחנך - מדוע אנחנו מחנכים?
האם כאשר אנו ניגשים לעבודה חינוכית אנחנו באמת רואים את טובת הילד, או את טובת החברה 

והמדינה? האם מדובר בהתנגשות? האם יש לנו זכות לגייס ילדים להאמין באמונות שלנו? 
במהלך הסדנה נקרא טקסטים קצרים במחשבת החינוך ונבין יחד האם ניתן לחנך בצורה "נקייה" ללא 

ערכים והאם יש טעם בחינוך כגון זה.
הסדנה מועברת בעברית / אנגלית / ספרדית

אין ילד רע, יש ילד שרע לו
אלימות בקרב בני נוער - סיבות, ביטויים ודרכי טיפול. מדוע בני נוער אלימים, האם מדובר בילדים 
אלימים או בחברה אלימה, האם ענישה באמת מונעת אלימות, האם נטייה לאלימות מולדת או נרכשת 
ובעיקר, מה אנחנו כאנשי חינוך יכולים לעשות כדי למנוע הישנות של מצבי אלימות במסגרות החינוכיות.

הסדנה מועברת בעברית / אנגלית / ספרדית

חונכות אישית
מהי חונכות טובה? כיצד ניתן לעבוד עם ילדים באופן אישי ללא פיתוח תלות? איך בונים תכנית 

עבודה לחונכויות ולא רק "זורמים". הסדנה מועברת בעברית / אנגלית

היה ממש נחמד - סדנת פרידה 
איך מסכמים שנה ונפרדים בצורה טובה מהמסגרות? אילו התנהגויות מאפיינות חניכים לקראת 
פרידה וכיצד ניתן להתמודד איתן? בסדנה זו ננסה להסתכל על פרידה כהזדמנות להעצמת החניך 

וכסיום לתהליך אישי שהמדריך עובר.
הסדנה מועברת בעברית / אנגלית

ODT סדנאות
פעילות Outdoor Training מאפשרת למידה ופיתוח מיומנויות אישיות וקבוצתיות - העצמה 
קבוצתית ואישית, עבודת צוות, שיתוף מידע, אני כחלק מקבוצה, שיקוף תהליכים, תקשורת בין 
אישית, תקשורת בקבוצה, זיהוי נק' חוזק ונק' חולשה, בניית תכנון והקשבה. בנוסף הסדנה מזמנת 

כיף משותף וגיבוש תוך שחרור והנאה, שבירת השגרה ומפגש אחר עם האנשים הסובבים אותנו.

חינוך הדרכה ומה שבינהם - המשך



בקהילה - מלמידה להעצמה / 6

החיים בקבוצה
סדנה שנועדה להמשיג ולמפות יחסים חברתיים, יחס קח-תן תוך בחינה של מעגלים חברתיים שונים ומטרתם. 
הסדנה נותנת נקודת מבט מהותית, אישית לקונפליקטים שעולים בין אנשים ועל ידי כך מציעה גם כלים 

שונים להתמודדות איתם. 

ארגז כלים לעבודה בקהילה
מה בין צדק לצדקה?

בסדנה נתבונן על העשייה של הגופים החברתיים דרך עיניים יהודיות, נלמד את מעלות הצדקה עפ"י 
הרמב"ם וננסה ביחד לחשוב על פתרונות חברתיים המאפשרים לחלש לצאת ממעגל העוני והנצרכות 

מתוך מקום מכבד ושוויוני. 
הסדנה מועברת בעברית / אנגלית / ספרדית

סדנה על אוכלוסיית רווחה - "אוויר לרווחה" 
מתן נקודות הסתכלות רגישות ומעמיקות יותר על אוכלוסיית רווחה. המטרה לשבור את ההסתכלות 

הביקורתית כלפי משפחות הרווחה ולחזק סבלנות, צניעות וראיה לא שיפוטית המנסה להבין. 
הסדנה כוללת מתן ידע כללי בנתונים ותרגילים ליצירת חיבור והבנה.

תעשיית העמותות, הפרדוקס המובנה של המגזר השלישי
בישראל יש קרוב ל-40,000 עמותות, האם כמות העמותות הגדולה והעשייה החברתית הנרחבת 
ע"י ארגונים לא-ממשלתיים יוצרת מציאות מעוותת לפיה במקום לשנות את המצב הקיים עמותות 
משמרות אותו? האם המגזר השלישי תורם בעצם להשרשת המציאות, השארת המצב הקיים על-
כנו, קיבעון והסרת אחריות מצד גורמי הממסד השונים? האם התפתחה כאן למעשה תעשייה, שנוח 
למנהליה ועובדיה וכמובן, לממשלות ישראל לדורותיהן - שתמשיך להתקיים? האם התנהלות זו 

מעודדת צדק ושינוי חברתי או משמרת את המצב בו אנו נותנים, באמצעות גופים אלו, צדקה?
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ניהול חברתי
ניהול זמן

לאן בורח הזמן? איך קורה שאנחנו מבלים שעות על גבי שעות בעבודה ובכל זאת לא מספיקים כלום? האם 
אפשר לעשות משהו בנידון? 

סדנה בת שעה )בכל זאת, צריך לחסוך בזמן....( תיתן מענה לשאלות ותלמד כלים אפקטיביים לניהול זמן נכון. 

גיוס משאבים לפרויקטים חברתיים
"אין לי כסף, אין לי" אומרים מנהלים במגזר השלישי. במציאות התחרותית הקשה במגזר השלישי, תחום גיוס 
המשאבים הינו תחום קריטי להתפתחות ארגונים, לקיומם ולצמיחתם. סדנה בת שעה וחצי תפרט שיטות 

שונות לגיוס משאבים ותיתן טיפים שיכולים לסייע בעבודה השוטפת.

גישות בניהול
איזה מנהל אני? מה מקור הסמכות שלי? איך אני גורם לאחרים לסור למרותי? 

סדנה בת שעה, הכוללת דיון ומפרטת גישות שונות בניהול בימינו, מלמדת על מוטיבציות להנעת עובדים 
ומציעה כלים פרקטיים לעבודה.

מבוא להערכה ובניית תוכניות עבודה
הערכה היא אחד הכלים השימושיים ביותר לשיפור ארגוני ועבודה נכונה. אז מדוע היא לא זוכה להערכה? 
למה כולם מפחדים מלמדוד הישגים? סדנה בת שעה וחצי תעסוק בשאלות הללו ותיתן מבוא לסוגי הערכה 

שונים וכלי פרקטי לבניית תוכנית עבודה משולבת הערכה.

תיאוריות בהנעת עובדים
למה העובדים שלי נעדרי מוטיבציה? איך אני ממקסם את העשייה שלהם? איך אני גורם להם להבין 

שאנחנו באותו צד? 
סדנה בת שעה המאפשרת הצצה לעולם המוטיבציה בקרב עובדים וכיצד מניעים אותם ומבוססת על 4 

תיאוריות מובילות בפסיכולוגיה החברתית.

למידה מהצלחות
כל החיים שלנו סיפרו לנו ש"מטעויות לומדים" אבל האם רק מהן אפשר ללמוד? לא עדיף ללמוד דווקא 

מהדברים שעשינו כמו שצריך? 
סדנה חווייתית בת שעה ורבע תלמד אותנו להסתכל על המציאות האחרת ולהשתמש בכלי החשוב של 

'למידה מהצלחות', הסדנה כוללת דיון, שיתוף ודמיון מודרך.

כלים לניהול
מה יהפוך אותי למנהל מוצלח? מה יעזור לי במשימה הלא פשוטה להניע את הארגון/העובדים שלי 

קדימה? 
סדנה חוויתית בת שעה וחצי תספק תשובות לשאלות הללו ותלמד את המשתתפים כלים אפקטיביים 

וכללי אצבע לניהול נכון ויעיל. 

"סקרנות
חשובה יותר

מהידע,
הידע מוגבל 

הסקרנות
חובקת עולם"

אלברט אינשטיין



בקהילה - מלמידה להעצמה / 8

העשרה כללית
העולם החרדי ומה שבתוכו

הסטריאוטיפ החרדי הוא מושג בלתי נמנע והעולם החרדי נתפס כמקשה אחת בצבעי שחור לבן שאינה ניתנת 
לפריצה.מיתוסים שונים מסתובבים בערוצי התקשורת סביב העולם החרדי ולא תמיד עומדת מאחוריהם 

דמות חרדית התואמת אותם.
בסדנה נלמד על מבנה העולם החרדי וזרמיו וננפץ את המיתוסים השגויים. הסדנה מאפשרת דיון ושאלות 

בנושאים שונים הקשורים לעולם החרדי בישראל ומאפשרת היכרות מזווית אחרת.

משחקים זה לילדים?
סדנה המאפשרת למשתתפים להיזכר בחשיבות המשחק עם ילדים. מדוע כדאי ללמד ילדים דרך משחק. 

מה הם לומדים דרך המשחק? 
הסדנה מועברת בעברית / אנגלית

זום אין זום אאוט
סדנה המתמקדת בזום אין בחיינו, היכולת לראות מקרוב את חיינו ומה קורה בהם. האם זה חיובי או שלילי? 
האם גם וגם? מהי היכולת לראות מרחוק. מתי כדאי כך ומתי אחרת? מדוע היכולת לנוע על הציר מאפשר 

חיים מאוזנים יותר.
הסדנה מועברת בעברית / אנגלית

סדנה על שתיקה
מה מאפשרת השתיקה בעבודה ובחיינו בכלל. סדנה לאנשים שמכירים אחד את השני ורוצים לחזק את 

עבודת הצוות שלהם או לקב' נוער. הסדנה מועברת בעברית / אנגלית


