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קרן משפחת ליאון 

קרן משפחת ליאון פועלת לקידום שוויון הזדמנויות וחינוך לערכים באמצעות 
חיזוק וביסוס מחנכי ומחנכות הכיתה בישראל.

מחנכות הכיתה הינן גורם משמעותי ובעל פוטנציאל גדול להשפעה על מימוש 
שוויון הזדמנויות במערכת החינוך. 

מחנכות',  קהילות  'ראשית:  בשדה:  ותוכניות  מודלים  במגוון  פועלת  הקרן 
חממות למחנכות חדשות, מעבדות בתי הספר, מודל עירוני ועוד. 

כמו כן, הקרן מפתחת ידע ושותפויות לטובת ביסוס הפרופסיה וקידום צמצום 
הפערים באמצעות מחנכות הכיתה.



כצ'ק  מרוכזת  בצורה  והפרקטיקות,  לרשימת העקרונות  נוחה  גישה  מציג  הקטלוג 
ליסט. בכל תחום עשייה מופיעים עקרונות העבודה המובילים ולאחריהם מסודרות 

הפרקטיקות על פי תהליכי העבודה באותו תחום. 
העקרונות והפרקטיקות ממוספרים על פי סדר רץ, לטובת התמצאות במאגר, ואין 

המספור מעיד על סדר חשיבותן.
הקרן מודה לעשרות מחנכות הכיתה והמנהלות שהשתתפו בתהליך איסוף הידע.

 www.lionff.com את המאגר המלא ניתן למצוא באתר הקרן

על מאגר הפרקטיקות והקטלוג

במסגרת תהליכי פיתוח הידע בקרן, הפקנו משאב נגיש ורלוונטי לכל מחנכת כיתה - 
מאגר פרקטיקות. פרקטיקות אלה נכתבו בתהליך פיתוח של ראיונות עומק וקבוצות 
"מה  על  שסיפרו  יסודיים  ספר  בתי  ומנהלות  מצטיינות  מחנכות  כ-75  עם  מיקוד 

שעובד להן" ביום יום.
מטרת המאגר להציג פתרונות רלוונטיים לאתגרים יום יומיים. מאגר זה הינו תוצר 

מהשטח ונועד לשרת את כלל מחנכי הכיתה בישראל.
במסגרת המאגר מופו כ-190 עקרונות עבודה ופרקטיקות יישומיות בשישה תחומי 

עשייה בתפקיד חינוך כיתה:

.3
חינוך לערכים 

והכיתה כקבוצה 
חברתית

.4
עבודה עם 

שותפי תפקיד

.5
קשר

עם הורים

.1
ראייה ותכלול

הוליסטי 
של הילד

.2
חינוך הוגן, 

שוויון הזדמנויות 
ומיצוי

פוטנציאל

.6
ניהול עצמי, 
שימור עצמי 

ומניעת שחיקה



פרקטיקות:

תחום
1עשייה

עקרונות עבודה:
1. זמינות, נגישות ופניות 2. יצירת מרחב בטוח עבור הילד 3. גמישות ורכות

4. ליהנות עם הילדים 5. אמת מול הילדים 

שיחות אישיות6. 
תצפיות ולמידה7. 

מהסתכלות

מפגש פתיחת יום8. 
פגישה ושיחה לפני9.

תחילת השנה

שיחת חניכה עם10.
המחנכת הקודמת 

להיכרות עם הילדים

שיחת היכרות ראשונית 11.
באמצעות שאלון "על 

עצמי"

ביקור בית12. 

שיתוף אישי13. 
התעניינות בתלמידים 14. 

וגילוי אכפתיות

משחקים עם הילדים15. 
תיווך בין הילד16.

למורים אחרים

מחברת מקרבת17.
חיבוק ומגע18.
פינוקים ומחוות קטנות 19.

לילדים

אפשרות למתן משוב 20.
למחנכת

שיח רפלקטיבי21.
בסוף יום

עצירה למחשבה -22.
"מה אני יודעת על כל 

ילד?"

מיפויים לימודיים23. 
דיאלוג עם הורים על 24. 

הצרכים של הילד

שיח עם מורים 25. 
מקצועיים

תצפיות באינטראקציות 26.
חברתיות

מיפוי צרכים באמצעות 27.
רפלקציה אישית

מיפוי רגשי דרך שאלון 28.
דיגיטלי

קבצים שיתופיים 29.
לריכוז ידע על הכיתה

כלים ידניים לריכוז ידע 30.
על הכיתה

דו״ח מעקב על מענים 31.
לתלמידים

רצף פדגוגי בין שנות 32.
הלימוד - שיח בין 

מחנכות

זיהוי צרכים, 
מיפוי ומעקב יצירת קשר מיטבי היכרות עם הילד

ראייה ותכלול
הוליסטי 
של הילד



פרקטיקות:

ראייה ותכלול
הוליסטי 
של הילד

תחום
1עשייה

חיזוק, העצמההערכה ומשוב
בעת למידה מרחוקומוטיבציה

הערכה דיאלוגית33. 
רפלקציה אישית34. 

של הילד

מכתב אישי לילד35. 
הערכה מילולית ולא 36.

מספרית

תגובתיות תמידית, 37.
מיידית ורלוונטית

מחוון למשימות38.

משוב חיובי, 39.
ממוקד ומיידי

זמן שיתוף פתוח42. 
קשר טלפוני או שיחות 43. 

מצלמה עם כל הילדים

שאלון בירור מצב 44. 
התלמידים

שיתוף תלמידים 45.
והתייחסות לכולם  

בשיעור און ליין

תקשורת ישירה46.
עם הילדים )ללא תיווך 

הורים(

הארה והנכחה של 40. 
הדברים הטובים בילד

מילים טובות מהחברים41. 

ראייה ותכלול
הוליסטי 
של הילד



פרקטיקות:

חינוך הוגן, 
שוויון הזדמנויות 
ומיצוי פוטנציאל

תחום
2עשייה

עקרונות עבודה:
47. אוטונומיה למחנכת 48. הזדמנות אמיתית לילד וראייה שוויונית

49. היכרות המחנכת עם אפשרויות ומענים 50. איזון בין צרכים פרטניים לצרכי הכיתה

דיפרנציאליות
ומענים מותאמים

תוכניות אישיות 51. 
לתלמידים

זמן למידה עצמאית 52. 
מובנה בסדר היום

ארגון מרחב ללמידה 53. 
עצמאית - איתי, לידי, 

במרחב

למידה עצמאית 54.
קבוצתית של יחידות 

הוראה

פיתוח יחידות הוראה 55.
וגיוון בדרכי הוראה

תכנון הוראה על פי 56.
קבוצות

למידה מבוססת 57.
PBL - פרויקטים

התאמת משימות 58.
לחוזקות של הילדים

תגבור ומענים מותאמים 59.
לתלמידים חזקים

שימוש במשאבים 60.
ותוכניות חיצוניות

עבודת חקר אישי61.
זמן קריאה עצמאית62.
השלמת ציוד לכיתה63.

הסבר והמשגה של 64. 
התנהגות בבית הספר

סדר על הלוח לניהול65. 
יום הלמידה

סדר וארגון לוחות 66. 
הכיתה והמרחב

כרטיס ניווט לשיעור67.
שימוש בכלי ויזואלי 68.

לתקשורת עם המחנכת

אחריות ללמידה אצל 69.
הילדים )ולא אצל 

ההורים(

פיתוח מיומנויות 
תלמידאות ולמידה 

עצמאית

שימוש בכלים לניהול 70.
זמן, ארגון ותכנון

הפנייה להתמודדות 71.
עצמאית וחשיבה 

עצמאית

ציר מוטיבציה ומסוגלות72.

יצירת הזדמנויות מגוונות 73.
לבחירה

תרגול ממוקד של 74.
אסטרטגיות למידה



פרקטיקות:

חינוך הוגן, 
שוויון הזדמנויות 
ומיצוי פוטנציאל

תחום
2עשייה

התייחסות ייחודית 
לאוכלוסיות מוחלשות

שיתוף הורים בקבלת 80. 
החלטות, הסבר ותיווך

תמיכה והנחייה 81. 
מותאמת להורים

התאמה שפתית להורים82. 
קירוב וחיזוק הורים83.
הימנעות משאלות 84.

המעידות על פערים

בעת למידה מרחוק

סדר יום קבוע וזמן 85. 
למידה עצמאית

כללי התנהגות בזום86. 
שיח על כללי התנהגות 87. 

במרחבים הדיגיטליים

עבודה בקבוצות קטנות 88.
במרחב למידה דיגיטלי

הנחייה לארגון89.
פינת הלמידה

שיתוף באחריות על 90.
הלמידה באמצעות

כלים שיתופיים

גיוון והתאמת שיטות 91.
ההוראה ללמידה 

דיגיטלית

יצירת הזדמנויות
להתפתחות אישית

איתור חוזקות ותחומי 75. 
עניין והעצמתם

יצירת אפשרויות76. 
מגוונות לביטוי אישי

תפקיד לכל ילד77. 
למידה פתוחה על בסיס 78.

שאלות תלמידים

תלמידים כמורים79.
נוספים בכיתה



היכרות ויצירת קשר 
בין התלמידים

משחקים כחלק משגרת 96. 
היום

משימות לימודיות 97. 
בקבוצות

מעגלי שיח בקבוצות 98. 
קטנות

יצירת הזדמנויות למילים 99.
טובות בין תלמידים

בוקר של חיבור100.
מפגשי חינוך אישי - 101.

תהליכים בקבוצות 
קטנות

תפקידים ומשימות 102.
חברתיות

מפגשים חברתיים מחוץ 103.
לבית הספר

יצירת תחושת גאווה 104.
כיתתית

שיתוף מעולמם האישי 105.
של הילדים

תיווך זמני הפסקה106.

חינוך לדרך ארץ - 
התנהגות ערכית

שיח רפלקטיבי ערכי על 114. 
מצבים חברתיים

עידוד ערבות הדדית115. 
תוכנית התנהגות 116. 

כיתתית חברתית

שימוש בסיפורים117.
חוקים וכללים118.

חברתיים בכיתה

מפגש סיכום יום107.
למידה בזוגות108.

)"טובים השניים"(
עבודה על פרוייקטים 109.

כיתתיים

פתקי מיפוי מצב חברתי110.
שיתוף התלמידים 111.

בבחירות והחלטות 
חברתיות

שיתוף מחיי המחנכת על 112.
נושאים חברתיים

חגיגת ימי הולדת113.

שימוש בכלים ומודלים 119.
של פרשנות

למידה סביב ערך מוביל120.
שיח ערכי מתוך121.

למידה נושאית

התנסות בהתנהגות 122.
ערכית יישומית

הקרנת תוכניות 123.
וסרטונים חינוכיים

נוכחות ועדות בפתרון 124.
סיטואציות חברתיות

הפניית תשומת לב 125.
לאנשים ה"שקופים"

שיח על כללים 126.
ומוסכמות בית-ספריות

העצמת התנהגויות 127.
חיוביות

מעורבות בשיח בקבוצת 128.
וואטסאפ כיתתית

כתיבה רפלקטיבית 129.
בעקבות אירוע התנהגות

שימוש בסימולציות130.
שיחות בעקבות אירועים 131.

אלימים

תחום
3עשייה

חינוך לערכים 
והכיתה כקבוצה 

חברתית

פרקטיקות:

עקרונות עבודה:
92. דוגמא אישית )מודלינג(  93. התנסות ואפשרות לטעויות

94. שיח רפלקטיבי ערכי מתמיד 95. הנכחה ומתן מקום למגוון זהויות



מודעות ומעורבות 
חברתית

בעת למידה מרחוק מקום למגוון
זהויות בכיתה

התייחסות לאירועים 139. 
מהמציאות וקישורם 

לחיי הכיתה

שימוש בטקסטים 140. 
הקשורים לתופעות 

חברתיות

פרויקטים למעורבות 141. 
חברתית

זמן אקטואליה142.

חיבור תכני הלימוד 143.
לנושאים עכשוויים

שימוש בשירים ישראלים144.

זום בוקר טוב145. 
זמן חברתי וקבוצות 146. 

חברתיות און ליין

פעילויות מעבר לתוכנית 147. 
הלימודים

משימות משותפות 148.
לביצוע יחד

הנכחת המורשת 132. 
והשפות השונות

ציון החגים של כולם133. 
שימוש בתוכניות 134. 

לימודים חברתיות-
ערכיות

היכרות עם מוגבלויות 135.
ושונות

שיח על דומה ושונה136.
בחירת תכני הלימוד 137.

בהתאמה לרגישות 
תרבותית

שימוש במוסיקה מגוונת138.

תחום
3עשייה

חינוך לערכים 
והכיתה כקבוצה 

חברתית

פרקטיקות:



פרקטיקות:

עקרונות עבודה:
149. פתיחות, שקיפות, שיתוף 150. היכרות עם הארגון 151. שיתוף ויצירת שותפות

152. הכלה 153. המחנכת כסמכות

עבודה מול מנהלת, יועצת ומורות מקצועיות

שיח שוטף ותיאום עם מורות מקצועיות154. 
תיווך ויצירת תקשורת טובה בין מורה מקצועית לילד155. 
ישיבות צוות156. 
שיתוף, שיח וביסוס שגרות עבודה עם יועצת בית הספר157.
הזמנה ושיתוף מורים מקצועיים בפעילויות של הכיתה158.
הוראה משותפת עם הצוות המקצועי159.

תחום
4עשייה

עבודה עם 
שותפי תפקיד



פרקטיקות:

עקרונות עבודה:
160. שותפות באחריות על הילד 161. חיזוק אחריות הילד 162. זמינות ונגישות להורים

163. הקשבה אמיתית, אמפתית ובטחון מול הורים 164. דיפרנציאליות בקשר עם הורים
165. הצבת גבולות להורים

קשר עם הורים בהיבט קשר פרטני עם הורים
כיתתי

בעת למידה מרחוק

עדכון הורים כיתתי 166. 
שוטף

עדכון הורים פרטני 167. 
קבוע

עדכון על היבטים חיובים 168. 
של הילד

מפגש כאמצעי ליצירת 169.
קשר חיובי

קשר יזום וממוקד על 170.
בעיות

מחברת קשר171.
חתימת הורים על תוצרי 172.

הילדים

הגדרת תפקיד ברורה 173. 
ותוכנית עבודה לוועד 

הורים כיתתי

יצירת הזדמנויות 174. 
להשתתפות הורים 

בפעילויות הכיתה

הורים מלמדים175. 

שיתוף ועדכון הורים176. 

מפגש ערב משפחתי 177. 
בזום

תחום
5עשייה

קשר
עם

הורים



ניהול עצמי, 
שימור עצמי 

ומניעת שחיקה

תחום
6עשייה

יצירת Well Beingניהול זמן, סדר וארגון
)שלומות( וחוסן נפשי

התמודדות עם ילדים 
מאתגרים

גבולות ושעות עבודה 178. 
מוגדרים וידועים

שימוש בכלים לארגון 179. 
וניהול הכיתה

תכנון חודשי/שבועי180. 

פיתוח מודעות וקבלה 181. 
עצמית, אורך רוח ובטחון

גמישות, רכות ושחרור 182. 
שלמות

טיפול עצמי183. 
למידה והתפתחות184. 
ביסוס עבודת צוות טובה185. 
עיצוב הכיתה כמרחב 186. 

נעים למחנכת

שיתוף, בקשת עזרה 187. 
ותמיכה מהמנהלת 

והיועצת
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