
 

1 

 סילבוס קורס מנהיגות קשובה שנה א'

 על הקורס 

קורס מנהיגות קשובה מכשיר את הצוותים המובילים להוביל את השינוי לקראת הפיכת בית הספר לבית ספר  

ידע וכלים שמאפשרים להשפיע על המרחב הבית ספרי הן בהיבט   סגול. בקורס,המשתתפים.ות רוכשים.ות

המטפחים   ארגוניים  מנגנונים  ובניית  קשובים.ות  למנהיגים.ות  הפיכתם.ן  דרך  הארגוני  בהיבט  והן  האישי 

קשיבות בארגון. קשיבות ארגונית היא איכות המתבססת על מיומנויות הגרעין של מיינדפולנס: עצירה, איסוף  

התנהלות   וטיפוח  קשב,  מתחיל  תודעת  ופתוחה,  מקבלת  גישה  ערה,  ומודעות  התבוננות  ערכים,  מכוונת 

( ולסביבתם  לעצמם  קשובים  אנשים  מטפח  קשוב  ארגון  מיטיבות.  שגרות Bottom Upאיכויות  בונה  וכן   )

 (.   Top Downומנגנונים המאפשרים קשיבות ברמה הארגונית )

 

דגש על פיתוח קשיבות במרחב האישי והבין אישי, תשומת לב  שנים. בשנה א' נשים  3קורס מנהיגות נמשך 

לצרכים שלנו ושל הצוות כולו ופיתוח איכויות מנהיגות שיאפשרו הובלת השינוי הבית ספרי. בשנה ב' נלמד 

כיצד לתמוך בשינוי הארגוני ובהכנסת שינויים למרחב  הכיתתי ולפדגוגיה. בשנה ג' נעמיק את העבודה על 

, נכניס פרקטיקות נוספות של קשיבות לחיי בית הספר, נרחיב את הכנסת הפדגוגיה הקשובה  השינוי הארגוני

 לכיתות נתנסה בהדרכה של הצוות בפרקטיקות קשובות ובפיתוח עצמאי של פרקטיקות כאלו. 

 

 מטרת העל של קורס מנהיגות שנה א' 

המשך יפתחו גם קשיבות  המשתתפים.ות יפתחו מודעות ומיומנות של קשיבות לעצמם ולצרכים שלהם וב

 לסובבים אותם ולצרכים של צוות המורים כולו ויתאמנו בפעולות מבוססות מיינדפולנס.

 יעדי הקורס 

מנהיגותית   .1 ופרדיגמה  ערכים  ומחזיק  משותפת  שפה  הדובר  הספר  בבית  מוביל  מקצועי  צוות  יצירת 

 משותפים המבוססים על  תרגול נוכחות קשובה.

 הקניית ידע והרחבת המודעות להיבטים התומכים בתפיסת מנהיגות קשובה .חיזוק הצוות המוביל דרך  .2

 התנסות בפיתוח מענים מבוססי צרכים עבור הצוות המוביל וצוות המורים כולו.  .3

 יצירת מסגרת נוספת להעמקת התרגול .  .4
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 בשנה א׳  נושאים מרכזיים

 סגנונות מנהיגות ומנהיגות קשובה  .1

 SDTמילוי צרכים רגשיים כבסיס ללמידה והתפתחות, תיאוריית  .2

 תודעה, מודעות ותפיסת מציאות  .3

 הקשבה, ותקשורת קשובה  .4

 רגשות עוכרים, רגשות מבקשים  .5

 בניית חוסן והתמודדות עם תסכול, לחץ ושחיקה .6

 ניהול קונפליקטים קשוב  .7

 פיתוח חמלה -איכויות הלב  .8

 שגשוג, צמיחה והתנהלות מכוונת ערכים .9

 פגש מסכם והצגת תוכניות עבודהמ .10

 מתכונת הקורס ומספר שעות לימוד 

 שעות אקדמיות שיתקיימו אחת לחודש בבית שמש.  4.5הקורס מורכב מעשרה מפגשים בני  

 

 ת בקורס.וחובות הלומדים

 .מהמפגשים 80%נוכחות בלפחות  .1

 . קצרה עבודת סיכוםרפלקציית אמצע ורפלקציית סיכום קורס וכן הגשת  .2

 

 אתר הקורס 

תמצאו את מצגות הקורס, חומרי עבודה שונים וכן חומרי העמקה, העשרה והשראה  הקורס מלווה באתר ובו 

סיסמת כניסה:  .  .a-course-leader-sagolschool.org.il/mindfulwwwקישור לכניסה לאתר:  לכל מפגש.  

minded . 

 

 

 

 

 

 

http://www.sagolschool.org.il/mindful-leader-course-a/
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 . 1(. מנהיגות אותנטית. הוצאת הקריה האקדמית אונו, פרק 2011גלית עילם שמיר ) •

 .1דביר,  פרק -(. לחשוב מהר לחשוב לאט. כנרת זמורה2013)  דניאל כהנמן •

• ( להוביל שינוי ולהישאר בחיים. ידיעות ספרים,    –מנהיגות במבחן    .(2007רונלד א חפץ ומרטי לינסקי 

 . 3, 1פרקים 

 .1( תודעת הזן תודעת המתלמד. הוצאת אסטרולוג, פרק 1970שונריו סוזוקי ) •

  רקע ותיאור כללי. –עודד מבורך. הגישה הנרטיבית  •

 

 הצטרפו אלינו במרחב הוירטואלי 

שלנו תמצאו משאבים רבים שיסייעו לכם לטפח קשיבות ברמה האישית  באתרי האינטרנט ועמודי הפייסבוק

והמקצועית )תירגולי מיינדפולנס מונחים, רעיונות לתרגולים ופעילויות קשובות לכיתה ולבית הספר, מאמרים,  

רגשיות וחקר -סרטונים, פודקאסטים והרצאות מצולמות בתחומים של מיינדפולנס, חינוך, מיומנויות חברתיות

 ח(. תוכלו גם להירשם לניוזלטר החודשי שלנו לקבלת עדכונים וחומרים ישירות למייל. המו

 www.sagolschool.org.ilאתר האינטרנט של תוכנית בית ספר סגול:  ●

 www.facebook.com/sagolschoolעמוד הפייסבוק של תוכנית בית ספר סגול:  ●

 www.facebook.com/groups/sagolschoolקהילת המורים של תוכנית בית ספר סגול בפייסבוק:  ●

 www.sagolcenter.org.il(: אתר האינטרנט של מרכז סגול למוח ותודעה )העשרה בתחום חקר המוח ●

המוח(:   ● חקר  בתחום  )העשרה  ותודעה  למוח  סגול  מרכז  של  הפייסבוק  עמוד 

www.facebook.com/sagolcenter 

https://hizdamnut.org.il/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%94-%D7%94%D7%A0%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99%D7%AA/
http://www.sagolschool.org.il/
http://www.facebook.com/sagolschool
http://www.facebook.com/groups/sagolschool
http://www.sagolcenter.org.il/
https://www.facebook.com/sagolcenter

