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 2021פברואר של "תהודה" במיניות נוער  ההכשרמידע על תכנית ה
  

 שלום רב.
למיניותצוות   מקצועיים    המנחים  וצוותים  הורים  מתבגרים,  אלפי  עם  ארצית  בפריסה  עובד  תהודה,  של 

   מיניות ומגדר בתהליך הכשרה ייעודי .ל םשואפים להקים דור חדש של מנחי אנווחינוכיים. 
" תהודה" בשורות  במידת האפשר  ויוכלו להשתלב  בתכנים מעולם המיניות    יתמחו ויתנסו  בוגרי ההכשרה

 המנחים. כחלק מצוות 

 

 החזון  
 יחסים בין המינים. המגדר וה ,מיניותתחום הפתוח וחיובי, ב , להוביל שיח חדשני ויצירתי

לקחת חלק  ו  של בני נוער ומתבגרים בהנחיה בנושא המיניות    להתמחותעניק הזדמנות מקצועית  הכשרה תה
 בהשפעה על יצירת שיח מחבר ומאחד בין המינים בחברה הישראלית. 

מיני    כתתומ  הכשרהה מסלול כחול לתוכניות חיצוניות במשרד    ,"מין חינוך שכזה"את תוכניתנו לחינוך 
 . 1878החינוך מס' 

 

 כנית ומטרת הת
מאוכלוסיות יעד שונות, כולל נוער    ומתבגרים  לעבודה עם בני נוער   ,והדרכה  יפולט  ,אנשי חינוךלהכשיר  

   ומגדר., בנושאי מין, מיניות  בסיכון

 

 ייחודיות התוכנית 
נסגל  בהכשרה הייעודית נכיר את התכנים בנושא מין מיניות ומגדר, בהם אנו עוסקים בעבודה עם בני נוער.  

אתם אנו עובדים ונתרגל את המערכים  ההנחיה    פתח את מיומנויותנשפה טבעית ובריאה בשיח על מיניות,  
   עם המתבגרים .  ים מפגשב יםשעולוקשיים התנגדויות  עם להתמודד נלמד כמו כן מול בני הנוער. 

 

 מנהלת התוכנית
מנהלת תחום מיניות נבונה ב"תהודה", מנחת קבוצות מוסמכת בתחום המיניות, בעלת ניסיון   -גלית מילצ'ן

אלפי בני נוער, הורים וצוותי חינוך, יועצת מוסמכת במרכז ייעוץ מיני  לרב בהעברת סדנאות מיניות ומגדר  

קורסים אותם גלית מנהלת עשרות עד כה למדו ב  .הסבת אקדמאים להוראה בכירהבוגרת מסלול    לבני נוער.

 רכה. אנשי חינוך והד

 

   אוכלוסיית היעד 

, המעוניינים  בלתי פורמאליתוה והדרכת נוער, יעוץ וטיפול במערכת החינוך הפורמאלית אנשי/נשות חינוך

 . ולעסוק בהנחיית מיניות להתמחות בנושאי המיניות של בני הנוער 

 

 משך ההכשרה: 
 .  17.00-22.00' בין השעות ב, אחת לשבוע בימי אחדכל  מלאות שעות 5באורך  מפגשים  12

 1.2.2021, פ''אתש יט' בשבט',  ב: יום תחילת הקורס

 26.4.2021 'א'פתש איירב ' די' ביום   סיום הקורס:

http://www.min-hinuch.co.il/
http://www.tehuda.org.il/
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  .ש"א 80 :סה"כ שעות לימוד

 מגבלות הקורונה: 

תחת כל הנחיות ומגבלות הקורונה בכתה מתאימה, במגבלת מספר המשתתפים  רךההכשרה תע •

ותוך שמירה על כללי האחריות להימנע מהדבקה. במקרה הצורך נשלים חלק מהתכנים במפגשי 

 . זום מרחוק

 אדיו.  -. מתחם תהודה וטופכפר הנוער כנות  מיקום:

   רישום שלא יוחזרו₪ דמי   ₪025 מתוכם  4500  : שכר לימוד

 :  הקורסחובות 

 מהנוכחות( 20%היעדרות מוצדקת עם אישורים עד ) מלאהנוכחות  ●

 לאחר כל מפגש במיילמילוי המטלות ומעקב אחר התכנים שיועברו בהכשרה וישלחו  ●

 ומעלה .  85  עמידה במבחן עיוני בציון  ●

 

 .בהכשרה להחזר שכר הלימוד ע''י קרן ההשתלמות בשנת שבתון הוגשה בקשה להכרה*

 להכרה בהכשרה  בשנת שבתון. אישור אישי מקרן ההשתלמות*ניתן  לבקש 
 

 קבלה  ם והליכיתנאי
    צרוף קו''ח עדכני.בטופס פרטים אישיים ימלאו מועמדים בעלי הכשרה רלוונטית  ●
 את טופס הרישוםיש למלא  ●

ע''י  . המקדמה לא תוחזר אלא אם כן הקורס יבוטל ש''ח לשמירת מקום בקורס  250תשלום מקדמה ע''ס  ●

 תהודה או שהמועמד/ת לא תתקבל לאחר ראיון אישי )כפי שיפורט בהמשך(*

 ראיון אישי  ●

 תשלום על הקורס  ●
 

 מועדים לראיונות אישיים: 
 יתואם מועד לראיון אישי עם גלית בזום/ווטסאפ וידאו. ותשלום מקדמה לאחר מילוי הטפסים 

 בתחום תוכן הקשור לבני נוער.דקות   5באורך הדרכה עם לראיון מוכנים ש להגיע י

 *מועמדים שלא יתקבלו לאחר הראיון האישי יקבלו את דמי המקדמה בחזרה.

 

 :תעודה
של  וסיום בהצלחה    השתתפות  לעתהודה"  " תוענק תעודה מטעם  ועמידה בדרישות    הכשרהעם סיום ה

 .ש''א 80בהיקף של  לבני נוערהכשרת מנחים למיניות ומגדר 

השיעורים בקורס  מסך    80%לא פחות מ  בנוכחות  ו  85  - למעלה ממעבר מבחן בציון  קבלת תעודה מותנית ב*

 ייעשו באישור ולאחר תיאום מראש. תשההיעדרויובלבד ו

 

 :וסופרויז'ן  פרקטיקום -הסמכת המשךאפשרות ל

ההכשרה   סיום  הקורס  עם  בחובות  בהצלחה  המשך    תתאפשרועמידה  מעשי  התנסותלתכנית   באופן 

 בליווי סופרויז'ן. פרקטיקום  תוך כדי בהנחיה

העברת  הפרק יכלול  מיניות ב  ש''א  24טיקום  נוערב  הנחיית  ל).קבוצות  בעצמו  לדאוג  המועמד  איתור  על 

 (קבוצת עבודה של בני נוער

http://www.min-hinuch.co.il/
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ועוד   ש''א(  16)שעות כל מפגש    3באורך    בקבוצות קטנות,יז'ן  והנחיית סופרו  מפגשי  4יערכו  במקביל אליו  

 ש''א.  44. סה''כ ש''א( 4)  . וקבלת משוב מקצועי בהנחיה בשטחתצפית   מפגש

 וקבלת משוב מקצועי ומדויק על ההנחיה. המפגשים יערכו בקבוצות קטנות ויאפשרו עיבוד של החומר 

 חובות הפרקטיקום: 

 . ומפגשי הסופרויז'ן כנדרש כנית הפרקטיקוםובת עמידה בכל שעות ההנחיה ●

 אישור חתום על נוכחות במפגשי הפרקטיקום  ●
 משוב והמלצה מאת אנשי המקצוע המלווים את הקבוצות בהן נערכו סדנאות הפרקטיקום.  ●

 עלויות:  

 ש''ח 2200 פרקטיקום והסופרויז'ןעלות תוכנית ה

 :תעודה

תהודה"  " מטעם  ת הסמכהתעודתוענק  פרקטיקוםהועמידה בדרישות  אהלהמ עם סיום התוכנית

 ת למיניות ומגדר" /ת מוסמכ/"מחנכ

 

של   ם לפי שיקול דעתבמידת האפשר ובסיום הקורס יגויסו המנחות והמנחים המצטיינים,   :אופק תעסוקתי

 לצוות המנחים והמנחות הפועלים מטעמה בפריסה ארצית.   " תהודה"והנהלת   מובילת התכנית
 

הרשמה ותשלום דמי הרשמה. מספר מילוי טפסי  מחוייבת בההשתתפות בהכשרה ובתכנית ההמשך  

 המקומות בהכשרה מוגבל!
 של מנחת הקורס. הט.ל.ח התכנית נתונה לשינויים ע''פ שיקול דעת*

 
 

 תקנון ההכשרה 

 מגבלות הקורונה:  

תחת כל הנחיות ומגבלות הקורונה בכתה מתאימה, במגבלת מספר המשתתפים ותוך   רךההכשרה תע •

 . במקרה הצורך נשלים חלק מהתכנים במפגשי זום מרחוק. שמירה על כללי האחריות להימנע מהדבקה

   הרשמה לתוכנית

 ש"ח עבור דמי רישום.   250תעשה באמצעות הגשת טופס הרשמה לתהודה בצירוף ההרשמה  •

₪ יחויב עד מועד פתיחת הקורס באמצעות כרטיס אשראי    4250, ע"ס  שכר הלימוד שאר התשלום עבור   •

 תשלומים.  3עד - בחלוקה ל

 תעודת סיום: 

וסיום בהצלחה של    השתתפות לע תהודה"  " ועמידה בדרישות תוענק תעודה מטעם   הכשרהעם סיום ה •

 ש''א.   80הכשרת מנחים למיניות ומגדר לבני נוער בהיקף של 

השיעורים בקורס  מסך  80%בלא פחות מ נוכחות ו  85 - מעבר מבחן בציון למעלה מב בלת תעודה מותנית ק •

 ועם השלמת החומר הנלמד.  תיאום מראשייעשו באישור ולאחר  ת שההיעדרויובלבד ו

 הכרה לשנת שבתון 

 *הוגשה בקשה להכרה בהכשרה להחזר שכר הלימוד ע''י קרן ההשתלמות בשנת שבתון.  •

 *ניתן  לבקש אישור אישי מקרן ההשתלמות להכרה בהכשרה  בשנת שבתון.  •

 מדיניות ביטול והחזרת תשלומים  

 קיום התוכנית מותנה במספר מינימלי של משתתפים.   •

שומרת לעצמה את הזכות לבטל קורס במועד שנקבע, מכל סיבה שהיא לפי שיקול     " תהודה"מלבד זאת   •

 דעתה. הודעה על ביטול קורס תימסר לנרשמים טרם פתיחת הקורס. במקרה כזה יוחזר שכר הלימוד במלואו 
 . ישום. רלרבות דמי ה 

http://www.min-hinuch.co.il/
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קורונהוכביטול מטעמי   ● כגון סגר  עליון,  זכותם להשתתף בהכשרה הבאה    - ח  יוכלו לשמור את  הנרשמים 

 שתפתח או לקבל את מלוא התשלום בחזרה כולל דמי רישום. 
 . הזכות לבצע שינויים בצוות המרצים ובתוכנית הלימודים תהודה שומרת לעצמה את    ●

 :   הפסקת לימודים 

ימי עסקים לפני   7מיום ההרשמה ובלבד שהביטול יעשה עד  יום    14אם בקשת הביטול תתקבל בכתב תוך   ●

   רישום. ₪ מתוך דמי ה 80 -יחויב המבטל ב  ,תחילת הקורס 
 .  רישום בכל ביטול במועד מאוחר יותר לא יוחזרו דמי ה ●
 פרישה מהקורס לאחר פתיחתו לא תזכה בהחזר שכר הלימוד שהתחייב לו הנרשם.   ●
משכר הלימוד במקרה    80%   - אימים לפי שיקול דעתה, לזכות ב למרות האמור תסכים תהודה, במקרים המת ●

 מפגשים.   2  ישל פרישה אחר
   .מפגשים   4משכר הלימוד במקרה של פרישה לאחר עד  50% -חיוב  ●
מפגשים או במקרה של פרישה ללא הצדק סביר, לפי שיקול דעתה המוחלט של תהודה,    4פרישה לאחר   ●

 לא תזכה בהשבה של שכר הלימוד או חלקו.  
אחריות הצדדים בקשר להסכם ללימודים, לרבות פרסומים ומצגים, וכן כתוצאה ובשל הפרת הסכם, פיצויים   ●

 וף, תהיה מוגבלת בסכום התביעה עד לגובה שכר הלימוד.  ו/או נזקים ו/או מכל סיבה שהיא למעט נזקי ג 
הודעות: יש לשמור עותק מכל מכתב הנשלח בדואר/דוא"ל או בפקסימיליה וכן את אישור המשלוח. באחריותו   ●

 של כל משתתף לוודא קבלת כל מכתב או הודעה במשרדי תהודה. 
 .הינה תנאי להשתתפות בקורסהסדרת התשלום  יש להסדיר את התשלומים לפני פתיחת הקורס. ●

       
 
 

 

 ברכה, ב.

  מנהלת תחום חינוך למיניות נבונה   |    גלית מילצ'ן 

  

    050-4527777נייד: 

 galit@tehuda.org.il   

F:  מין חינוך שכזה –גלית מילצ'ן   

 
 
 
 
 
 
 
 

 בהמשך סילבוס ההכשרה: 

http://www.min-hinuch.co.il/
http://www.tehuda.org.il/
mailto:galit@tehuda.org.il
https://www.facebook.com/pages/%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%A6%D7%9F-%D7%9E%D7%99%D7%9F-%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%A9%D7%9B%D7%96%D7%94/1537246889884819?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%A6%D7%9F-%D7%9E%D7%99%D7%9F-%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%A9%D7%9B%D7%96%D7%94/1537246889884819?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%A6%D7%9F-%D7%9E%D7%99%D7%9F-%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%A9%D7%9B%D7%96%D7%94/1537246889884819?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%A6%D7%9F-%D7%9E%D7%99%D7%9F-%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%A9%D7%9B%D7%96%D7%94/1537246889884819?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%A6%D7%9F-%D7%9E%D7%99%D7%9F-%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%A9%D7%9B%D7%96%D7%94/1537246889884819?fref=ts
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 ומתבגרים  ומגדר נוער מיניות ב החורף סילבוס הכשרת 

   

 שעות אקדמיות  נושא תאריך  מס

1 0211.2.2 נרמול נושא המיניות וחיבור לגיל   הכרות ופתיחה. 
 ההתבגרות 

6 2/3 

 2/3 6 מפרסומות ועד פורנוגרפיה  -תפיסות המיניות 8.2.2021 2

 2/3 6 זיולוגיה ועונגיאיברי מין ורבייה. פ 15.2.2021 3

 2/3 6 מגדר. משיכה וזהות מינית.  22.2.2021 4

 2/3 6 עבודה קבוצתית  דימוי גוף. 1.3.2021 5

6 3.20218.  2/3 6 מרחב אישי נעים ומטריד  

 2/3 6 התאהבות ואהבה  15.3.2021 7

 2/3 6 שיקולים לקיום יחסי מין 22.3.2021 8

 2/3 6 מניעה מצעימחלות מין וא 5.4.2021 9

 2/3 6 רצון והסכמה. מיניות ואלכוהול 12.4.2021 10

11 4.202119.  2/3 6 נורות אדומות בקשר.   

 2/3 6 תהליכי פרידה וסיכומים.   26.4.2021 12

     80 סה''כ     

 

 

 של מנחת הקורס. הט.ל.ח התכנית נתונה לשינויים ע''פ שיקול דעת*
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