
 מתמיכה לצמיחה 
הכלה בחינוך הרגיל
סיפורו של תלמיד 

מחוון פעולה לרכז השתלבות
"כל אחד הוא לא רק 'אחד' במספר אלא גם 'יחיד'. הוא שונה מ'אחרים'.

 יש בו משהו עצמי, ייחודי, משהו ייחודי שאין כמותו אצל אחרים. מכאן שאי אפשר למלא מקומו." 
(הרב סלובייצ'יק, על התשובה)
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מרחב אפשרויות בחינוך הרגיל
בית הספר מקדם את התהליכים החינוכיים והטיפוליים הנדרשים להכלתו 

של כל תלמיד ומספק את המענים וההתאמות הנדרשים לכך. 

תהליכים אלה מתבצעים -

ברמת תרבות בית ספרית (קידום תפיסות הכלה כשפה בית ספרית צוותית)

ברמת מדיניות בית ספרית (הקמת סדירויות והפעלת צוותים רב מקצועיים וקבוצות היוועצות) 

ברמה היישומית (דרכי הוראה ברוח העיצוב האוניברסלי והחינוך ההטרוגני)

מרחב אפשרויות הינו חלק מכלל תהליכי ההכלה אותם מקיים בית הספר.

http://www.pptmon.com/
http://www.pptmon.com/
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מיפוי והערכה כחלק מתפיסת עולם 

רכז ההשתלבות יקדם הטמעה של שגרות מיפוי כדרך עבודה קבועה 

בבית הספר. שגרת עבודה סדורה של מיפוי מייעלת את תהליכי איסוף 

הנתונים כמו כן, מהווה בסיס מיטבי לבניית תוכניות עבודה.

בתחילת שנה כל מחנך עורך שינויים על בסיסי נתונים משנה קודמת.

שלב א'
מיפויים

http://www.pptmon.com/
http://www.pptmon.com/
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תוכנית עבודה כיתתית מיטבית תביא בחשבון את 

כלל התלמידים, המורה, תחום הדעת ודרכי ההוראה 

באופן שיניב שיפור בדרכי הלמידה של כל תלמיד בפני עצמו. 

התוכנית תיתן מענה לכל תלמיד לפי העקרונות של : העיצוב האוניברסלי והחינוך ההטרוגני. 

תוך שימוש בכלים של טכנולוגיה מסייעת (למידה היברידית) ושיתוף התלמיד והוריו.

שלב ב'
בניית תוכנית תומכת

(עד אוקטובר)

מתמיכה לצמיחה
טופס תיעוד

http://www.pptmon.com/
http://www.pptmon.com/
https://drive.google.com/file/d/1xM6Xprmjse1bzj34ZM8uDaE9fdDTZju6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ytc20EAHGU870mVwstxSw1tAFMLFpayK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O2VVIJQaWeNyo8N08z-e1vZ9CVN70Xcs/view?usp=sharing
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התכנית גמישה ומשתנה בהתאם לשינויים המתרחשים בפועל.

תיעוד התהליך הינו אבן דרך משמעותית.

 לאורך כל התהליך חשוב לתעד (מה עבד, מה לא עבד מדוע ומה נעשה בהתאם לממצאים)

תוכנית התערבות מיטבית תהיה לא פחות מ3 חוד'. 

★    חשוב!  לבחור יעדים קצרי טווח (בין שלושה שבועות עד חודש).

★    חשוב! לבחור יעדים מדידים שניתן יהיה לראות השתנות.

★    חשוב!  לבחון את הממצאים, ולבצע תהליכי למידה והפקת לקחים.

    
★    חשוב! לבחור יעדים בצורה מדורגת על מנת להוביל את השינוי עד לתוצאה הרצויה.

http://www.pptmon.com/
http://www.pptmon.com/


Presentation template by

שלב ג'
תפקיד הרכז בשלב זה לתת מענה שוטף לצוות: יישום תוכנית תומכת

הרחבת ארגז הכלים/תמיכה ממוקדת במורים/תמיכה לכלל הצוות 

הכלים הרלוונטים: 

מודל הקשת, דרכי הוראה בכיתה ההטרוגנית, פרקטיקות הוראה מפורשת, תצפית עמיתים ומשוב, 

מודלינג עמיתים, שימוש בחדר הכלה, סדנאות לחדרי מורים לקידום תפיסות ומתן כלים, וכו'

http://www.pptmon.com/
http://www.pptmon.com/
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שלב ד'
 בחינת 

תהליכי עבודה 

 

הערכת התקדמות התכנית תעשה מידי רבעון על ידי צוות רב מקצועי. 

מטרתה לבצע חשיבה ומעקב יעיל המאפשר טווח השתנות בתהליך.

מיצוי אפשרויות טרם הפניית תלמיד 
לדיון בוועדת זכאות ואפיון

מפגש נובמבר: דיון ראשוני ובחינת היעדים שנבחרו ביחס להשתנות

מפגש ינואר: בחינת ההשתנות וחשיבה האם לפנות לועדת אפיון

מפגש מרץ: דיון שני ובחינת היעדים שנבחרו.

מפגש יוני: סיכום והערכות לשנה הבאה.

טבלת מעקב 
תוכנית תומכת

http://www.pptmon.com/
http://www.pptmon.com/
https://docs.google.com/document/d/1i1vCrKOimEQgbQe593NNx_jmXzUWE5Lp/edit
https://docs.google.com/document/d/16IXC_C2xbWGfG7FXaoNN-VzuIKBK1H7JZq-q7H_EHF8/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OBjronAZgWPvDdKPOAj_Ev3GSdNycavB/view
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היחידה לטיפול בפרט
מזנון לימודי - 
הוראה היברידית 

מותאמת פרט בכתה

שיח עם תלמיד- מודל משכי"ת
חשוב לערוך שיחה עם התלמיד ולשתף אותו 

בתכנית בעת השיח ניתן להסתייע מודל משכי"ת.
           (מטרה, שיח, כוחות, יישום, תכנון)

למידה היברידית 
ושימוש בטכנולוגיה מסייעת

כלים 
נוספים

מודל היוועצות - נרקיס שור 
+ סדנא לצוות

s.w.o.t מיפוי
לאיתור חסמים ודיוק האתגרים

גשר הממים

סדנה לצוות-
 ממיפוי לתכנית עבודה 

http://www.pptmon.com/
http://www.pptmon.com/
https://view.genial.ly/5f9940809958830fff4da135/presentation--
https://meyda.education.gov.il/files/yesodi/hachala/hishtalvot/rakaz4.pdf
https://docs.google.com/presentation/d/15E5xjwJreEqYuszNGz0IYLhKSm4Vm1ic1af0qCJLANY/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16su1Tp11p1nLKxPtmP_PfAEaWJFVw5c0/view?usp=sharing
https://meyda.education.gov.il/files/yesodi/hachala/hishtalvot/ogdan2/daf_mikre.pdf
https://docs.google.com/presentation/d/1nsXhaUPKba4WdgWIwSnPDcJUIrXglih6WQZ2pd87Ky4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1EWQ11ano5IWpILeCasjn3IHBfytasw5HDsxJbd1Pg0Y/edit?usp=sharing
https://meyda.education.gov.il/files/yesodi/hachala/hishtalvot/ogdan/tochnit_avoda2.pdf
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הצלחה היא מסע של עשייה עקבית לעבר מטרה משמעותית שהוגדרה מראש.

 הצלחה נמצאת בדרך שאנחנו עוברים יום יום, שעה שעה. 

הצלחה נמצאת בטיפוס על ההר ולא בפסגה. 

הצלחה היא מקום לבוא ממנו ולא מקום להגיע אליו. 

מי שאנחנו הופכים להיות, בדרך לכל מטרה שהצבנו לעצמנו, 

זהו הפרס הכי גדול של ההצלחה. 

הצלחה נמצאת במסע עצמו ולא במטרה הסופית.
יואב זילכה

צוות מדריכות הכלה - מחוז ת"א

http://www.pptmon.com/
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