פרסומים ,חומרי הדרכה והנחייה
תוכניות הדרכה ותוכניות לימודים
שם

שנה

ארגון

תוכנית לימודים "מורשת הדתות" ,כיתות ב-ו – עריכה

2019

עמותת יד ביד

פדגוגית
תוכנית לימודים נושאית ,חינוך פתוח ,כיתות ב-ו

2018-2019

בית ספר קס"ם

תכנית פעילות חינוכית שנתית ,גילאי א-ד ,ה-ח ,ט-יב

2018-2019

עמותת שמחה לילד

תכנית לימודים בית ספרית (א-ו) :חינוך ,תרבות ומסורת

2018

בית ספר נווה שלום

תוכנית חינוכית לבתי הספר  -התנדבות של בני נוער עם

2017

ג'וינט אשלים

מוגבלות ,תוכנית "לשם שינוי"
תוכנית חינוכית – "אל תפספס חבר" – כיתות ד-ו ,ז-ט ,י-יב

2016

מועצת תנועות הנוער

תכנית חינוכית "בית ספר של החופש הגדול" ,כיתות א-ד

2014-18

עיריית רמת גן

מערך פעילות לקראת התנדבות "לשם שינוי" – כיתות י-יא

2018

ג'וינט -אשלים

חוברות ומצגות " -מלחמות ישראל"

2011

קצין חינוך ראשי

חוברת הדרכה א"י באמצעות שירים " -שמע קטע"

2011

קצין חינוך ראשי

הפקת תכנית הדרכה (חוברת משחק) – מוזיאון אסירי

2011

יחידת המוזיאונים
משרד הביטחון

המחתרות ירושלים
מיפוי אתרים ברמת הגולן ,מאגר מידע ,חוברות ועזרים

2010

למפקד " -המרחב הקרוב"

אוגדה  ,36קצין חינוך
ראשי

חוברת ומצגת עתיקות

2010

קצין חינוך ראשי

חוברת הדרכה לחיילים מסלולי טיולים בעמק יזרעאל -

2010

קצין חינוך ראשי

"מהשומר לאסטרונאוט"
הרשות לבטיחות

תכנית הדרכה ד-ו למרכזי בטיחות בדרכים

2010

תכנית הדרכה לגן לאומי בית גוברין "-הזמנה לחתונה"

2009

רשות הטבע והגנים

עלון למבקרים ופעילות הכנה לביקור  -מוזיאון השומר בכפר

2009

יחידת המוזיאונים

בדרכים

גלעדי
תכנית הדרכה  -מוזיאון גבעתי

משרד הביטחון
2009

054-9720189
rakafa.hz@gmail.com
www.rakefetzehavi.com

מוזיאון גבעתי

שנה

שם

ארגון

"הנשק הסודי שלך גבעתי הרי הוא האדם"
חוברת מור"ק " -אתרים וערכים  -הדרך לירושלים"

2007

קצין חינוך ראשי

חוברת מור"ק " -אתרים וערכים -השביל המחבר"

2007

קצין חינוך ראשי

תיק קורס מדריכים

2005

תנועת נוער מכבי
צעיר

054-9720189
rakafa.hz@gmail.com
www.rakefetzehavi.com

מחקר והערכה ,פיתוח מודלים ארגוניים
שם הפרויקט

שנה

ארגון

מדריך הפעלה לתוכנית "מקום לנשימה" – ליווי רוחני

2019

ג'וינט אשלים ,משרד
הרווחה

למשפחות שחוו אבדן ושכול פתאומי
מדריך הפעלה לתוכנית "חץ לעתיד" – מערכי שיעור בנושא

2019

ג'וינט אשלים

תעסוקה לכיתות ז-ט
מדריך הפעלה לתוכנית "פרילנסרים" ואוגדן מערכי הכשרה

2019

ג'וינט תבת

(הכשרה לעצמאים)
מדריך הפעלה לתוכנית "לינק" (הכשרה לסחר מקוון

2019

ג'וינט תבת

לאוכלוסיות ייחודיות בשוק העבודה)
חינוך מאפשר :החינוך בתנועת הנוער כהכנה לחיים (ספר)

2018

מועצת תנועות הנוער

מדריך הפעלה לתוכנית "ותיקים בתנועה"

2018

מועצת תנועות הנוער

מדריך לניהול שינויים והטמעת ידע

2016

משרד הרווחה

הזדמנות למנהיגות :מנהיגות וחינוך למנהיגות בתנועות

2016

מועצת תנועות הנוער

הנוער (ספר)
צפונה ונגבה :טיולי תנועת הנוער ,תמונת מצב ( 2015ספר)

2016

מועצת תנועות הנוער

מדריך לשילוב חניכים עם צרכים מיוחדים בתנועות הנוער

2015

מועצת תנועות הנוער

חוברת דרכי הנצחה – מדריך למשפחות להקמת הנצחה

2009

הנצחת החייל ,משרד
הביטחון

ליקיריהם שנפלו

054-9720189
rakafa.hz@gmail.com
www.rakefetzehavi.com

פיתוח הכשרות וניהול הדרכה
שם הפרויקט

שנה

ארגון

השתלמות מוסדית צוות מורים בנושא לומד עצמאי

2019

בית ספר קס"ם

השתלמות מוסדית צוות מורים בנושא למידה אינטרגטיבית

2018

בית ספר קס"ם

השתלמות מוסדית צוות מורים בנושא הוראה מיטבית

2015

בית ספר נווה שלום

קורס מדריכות מוזיאונים ,בניית תיק הסמכה (מוזיאון בתי

2010-16

יחידת המוזיאונים משרד
הביטחון

האוסף) ,ניהול והנחייה בפועל
הכשרת ( freightשילוח מטענים בינלאומי)

2013

UPS

הגדרות תפקידים בשלטון המקומי

2012

מרכז הדרכה שפלה,
משרד הפנים

הגדרת תפקיד מדריכי טיולים מערכת החינוך  ,פיתוח סילבוס 2011

משרד החינוך

הכשרה ומבחן מסמיך
הכשרת מנהלים  -רשת קרוקס

2011

054-9720189
rakafa.hz@gmail.com
www.rakefetzehavi.com

רשת קרוקס

פרוגרמות ומאגרי מידע
שם הפרויקט

שנה

ארגון

פרוגראמה רעיונית למוזיאון בית הגדודים אביחיל

2014

יחידת המוזיאונים ,משרד

פרוגראמה רעיונית להקמת מרכזי פעילות לעידוד אזרחות

2014

הביטחון
מכון מרחבים

משותפת
פרוגראמה רעיונית למרכז מבקרים מט"ש מיצר

2011

פרוגראמה רעיונית למוזיאון ההעפלה בחיפה ,ניהול הכנת

2011

קולחי גולן ,מועצה
מקומית גולן

תיקי מיצגים

יחידת המוזיאונים ,משרד
הביטחון

פרוגראמה רעיונית מרכז הצלה לצבי ים (ניתוח תוכן והצעת

2008

רשות הטבע והגנים

מבנה ותכנית הדרכה למרכז מבקרים)
פרוגראמה רעיונית לגן לאומי אשקלון

2008

רשות הטבע והגנים

תחקיר לתיעוד אנדרטאות לחללי צה"ל והקמת מאגר מידע

2008-12

הנצחת החייל משרד

ממוחשב ברשת – גלעד (מקושר לאתר יזכור)
טקסטים לשילוט באנדרטאות ואתרי הנצחה

הביטחון
2008

הנצחת החייל ,משרד
הביטחון

054-9720189
rakafa.hz@gmail.com
www.rakefetzehavi.com

