
 

 

 

 

 

 חינוך ושינוי, חל"צ(-)חוש"ן עבודה רגישת מגדר ונטיה מינית עם בני ובנות נוער שם הקורס

 

 פרטי הקורס: 

 אופן הלמידה :   שעות המפגש יום בשבוע 
סינכרוני/ פא"פ / למידה  -סינכרוני/א
 היברידית  

 אוכלוסיית יעד  

 2-ו מפגשים סינכורני פא"פ  8 16:00-19:00 ג'
 סינכורני-מפגשים א

מורים ומורות  
 יסודי-לתלמידי על

 

 טלפון נייד  מייל תעודת זהות רכז/ת הקורס

 ceo@hoshen.org 050-6504440 302849187 עו"ס מור נהרי

 

 פרטי המרצה/ים: 

 טלפון נייד  מייל תעודת זהות שם המרצה

 zeevikg@gmail.com 054-678005 58649104 ד"ר זאביק גרינברג 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

רציונאל  
 הקורס

 
כלים פרקטיים לצוותי ההוראה יקדמו    ב בקרב נוער, ומתן"היכרות ושיח בנושאי סוגיות להט

רווחתם הנפשית ואיכות החיים של תלמידים רבים. הדבר יספק להם רשת בטחון אל מול   את 
  .ומשפחתיים שעלולים לעלותאתגרים חברתיים 

מרחב בטוח ומתן מענה לצרכים הייחודיים של    כלים פרקטיים לצוות ליצירתלספק  .1 מטרות הקורס 
 .הנוער במרחב החינוכי ומעבר לו

את הצוות ורותם אותו להכיר באחריותו והשפעתו לשלמות הנוער ובריאותו גם לחבר  .2
 מחוץ לכותלי בית הספר.

לשאלות וקונפליקטים של מוריםות עם סוגיות העולות מן השטח לתת מענה   .3
 אל מול תלמידים להט"ב ומתלבטים.

ראשי פרקים  
 מרכזיים 

 ב"מבוא: הכירות עם עולם הלהט .1

 טרנס בגיל העשרה  .2

 התמודדות קהילתית עם יציאה מהארון   .3

 בפוביה "להט .4

 ב"סיכוניות בקרב נוער להט    .5 

 תפקיד המורה כדמות חינוכית   .6 

 ס: להטב מול החברה "החיים שאחרי ביה  .7 

 מפגש סיכום  .8 

  

 שיבואו לידי ביטוח בקורס: עקרונות/מיומנויות 

 

התוכנית מציגה למורים את מגוון המענים לנוער במצבי סיכון, וכן מציעה כלים לליווי רגשי ושיח מותאם  .1
 הזקוק להם. ומאפשר בין הצוות החינוכי לנוער 

  .קידום רווחתם הנפשית ויספק להם רשת בטחון אל מול אתגרים חברתיים ומשפחתיים שעלולים לעלות .2

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 תכנית הקורס: 

מס' 
 מפגש

 עקרון/  נושא המפגש /תכנים תאריך
מיומנות 
 מוביל/ה

שעות 
המפג

 ש

סוג 
 המפגש

מקום  
המפג

 ש

 שם המרצה

מבוא: הכירות עם עולם   24/11/22 .1
 ב "הלהט

16:00 כלים לצוות 
-

19:00 

ד"ר זאביק   זום סינכרוני 
 גרינברג 

16:00 כלים לצוות  טרנס בגיל העשרה  29/11/22 .2
-

19:00 

ד"ר זאביק   זום סינכרוני 
 גרינברג 

התמודדות קהילתית עם  06/12/22 .3
 יציאה מהארון 

16:00 כלים לצוות 
-

19:00 

ד"ר זאביק   זום סינכרוני 
 גרינברג 

16:00 קידום רווחה  בפוביה "להט 13/12/22 .4
-

19:00 

ד"ר זאביק   זום סינכרוני 
 גרינברג 

16:00 כלים לצוות  סינכרוני -שיעור א 27/12/22 . 5
-

19:00 

 - - סינכרוני -א

רווחה, הכרת   ב "סיכוניות בקרב נוער להט  3/1/23 .6
 מענים

16:00
-

19:00 

סיור  פרונטלי 
שטח  

תל  
 אביב 

ד"ר זאביק  
 גרינברג 

תפקיד המורה כדמות   10/1/23 . 7
 חינוכית 

16:00 קידום רווחה 
-

19:00 

ד"ר זאביק   זום סינכרוני 
 גרינברג 

16:00 כלים לצוות  סינכרוני -שיעור א 17/1/23 .8
-

19:00 

 - - סינכרוני -א

ס: להטב "החיים שאחרי ביה  24/1/23 . 9
 בחברה 

רווחה, הכרת  
 מענים

16:00
-

19:00 

ד"ר זאביק   זום סינכרוני 
 גרינברג 

16:00 כלים לצוות  מפגש סיכום  07/02/23 . 10
-

19:00 

פסג"ה      פרונטלי
 בת ים

ד"ר זאביק  
 גרינברג 

 

 



 

 

 

 

 הוראות למשימת הסיום  –דף למשתלם 

 

 ניקוד  הנחיות למשתלם  המרכיב

 שם הקורס, שם המרצה, שם המשתלם/ת,   עמוד השער
 מספר ת.ז 

5% 

 היקף העבודה  
 )מספר עמודים(

 טקסט עמודי 4-6
 

95% 

 

 

 

  מרכיבי העבודה והיקפם

  האפשרויות:  2מבין  1יש לבחור  רקע תיאורטי 

גוף העבודה:  
  יישוםתהליך,

 ושותפים 

על  עלייך לבחור ולראיין אדם  (1
סיפור חיוו ולנתח את הריאיון ע"פ 

  מתוך 2
 במהלך הקורס. שיילמדו הנושאים

 
 .ת נהצגת המרואיי -
חיים  התחנות מסיפור  3-2הצגת  -

העמקה תאורטית על פי  ןשבה
 הנלמד בקורס. 

 

עלייך לכתוב מערך שיעור באחד  (2
 מהנושאים שיילמדו לאורך הקורס. 

 
הצגת הכיתה, תיאור הכיתה,   -

ניתוח שלהם, מה המצב בכיתה,  
רוצים מה המציאות שהיינו 

 להנחיל בכיתה. 
הצעת מערך השיעור והקשר שלו  -

 לנושא הנבחר. 
 

עמודי   2-3בין 
 טקסט  

 )לא כולל שער( 
 

 DAVIDפונט 
 .   12גודל 

תובנות,  
 מסקנות, לקחים

מסקנות מביצוע הראיון,  -
כיצד הרגשת במהלך  

 הראיון? 
האם עלו קונפליקטים   -

במהלכו? מה ניתן ללמוד  
בעבודה ממנו להמשך הדרך 

 עם להט"ב? 
  

מסקנות מהעברת השיעור   -
בכיתה, כיצד הנושא התקבל,  

האם עלו קונפליקטים במהלך  
 השיעור 

כיצד  התמודדתי איתם, מה  -
ההשלכות של ההתנהלות  

בכיתה/ התתמודדות שלי עם  
 הקונפליקטים. 

הצגת לקחים להתמודדות    -
 בפעם הבאה

עמודי   1-2בין 
 טקסט 

)לא כולל   
 שער( 
 DAVIDפונט 
 .   12גודל 

ספר.י על החוויה בכתיבת  - רפלקציה אישית
העבודה, באילו אתגרים  

נתקלת בעת כתיבת העבודה 
 והביצוע בפועל? 

מה למדת על עצמך במהלך   -
כתיבת העבודה? כיצד את  

קושרת את הלמידה בקורס 
 לחוויה בכיתה? 

ספר.י על החוויה בכתיבת  -
העבודה, באילו אתגרים נתקלת 

העבודה והביצוע  בעת כתיבת 
 בפועל? 

מה למדת על עצמך במהלך   -
כתיבת העבודה? כיצד את  

קושרת את הלמידה בקורס 
 לחוויה בכיתה? 

 1עמוד טקסט 
 DAVIDפונט 
 .   12גודל 
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