
 ממרחב אפשרויות למיצוי אפשרויות 
 בחינוך הרגיל

 



ב בַּכִּתָּה ֲאנִי יֹוׁשֵ
ה לִי לִלְמֹד וְָקׁשֶ

ֵּל לְהְַסתִּיר תַּד ֲאנִי ִמׁשְ
מֹר זֹאת בְּסֹוד וְלִׁשְ

ָמֵתָמִטיָקה נְִרֶאה לִי ֶאְתגָּר
בְּלִי פְִּתרֹונֹות

בְַּאנְגְּלִית ִמְתבַּלְבְּלֹות לִי
כָּל הָאֹוִתיֹּות

ְ פָה, הְִסטֹוְריָה, תָּנָך וְגַם בְּׂשָ
ת' ֱאֶמת ֲאנִי כֹּוֵתב
ַרק כִּי ֲאנִי ֻמכְָרח. 

לִּי הְַרבֵּה יֹוֵתר ִאּטִי ֶצב ׁשֶ הַקֶּ
ב לְיִָדי ְחנוּן ֲאִמתִּי וְיֹוׁשֵ

ֵאלֹות ֲחכָמֹות ֹוֵאל ׁשְ ׁשּ כָּזֶה ׁשֶ
ר הוּא ֻמכְׁשָ בִּגְלַל ׁשֶ

נְִדבָּקֹות ֵאלָיו בָּנֹות. 
לִפְָעִמים ֲאנִי ְמַקלֵּל 

וַּמֲעלֶה ֶאת הַּטֹון
גַּם הוּא יְַאבֵּד כְֵּדי ׁשֶ

ְקצָת בִּּטָחֹון.



ֲאבָל הַיֹּום בַּהַפְָסָקה
ָרִאיִתי ֶאת הָאֹור

בִּזְכוּת טוְּרנִיר הַכַּדּוֶּרגֶל
ל הַּמֹוֶרה ָמאֹור.  ׁשֶ

ּ הֲמֹונִים בו ִמסָּבִיב לַּמִגְָרׁש יָׁשְ
בָּנֹות, בָּנִים

ּ מֹוִרים.  וֲַאפִלּו
וֲַאנִי הְִתַמסְַּרתִּי ִעם הַכַּדּוּר

בְִּקלִילוּת
כְּמֹו ֶמסִּי וְרֹונַאלְדֹּו 
ּ ַאלִּיפוּת.  לְָּקחו ׁשֶ

הִבְַקְעתִּי ֶאת הַגֹּולִים הֲכִי טֹובִים
תֹּולֵל הָל הִׁשְ הַקָּ

ְצָרחֹות בַּיְִּציִעים
ָחק וּבְסֹוף הַּמִׂשְ
ר,  ָ יָצָאִתי ְמֻאׁשּ

ּ לִי ְּרֹון צֲָעקו בַּּמְִסד
ַסְחתֵּין ַעל הַגְָּמר! 

לָם וּלְֶרגַע ֶאָחד ָארֹךְ וֻּמׁשְ
הָיִיִתי הַתַּלְִמיד
הַּטֹוב בָּעֹולָם. 



בַּתְּעוָּדה  הַלְּוַאי ׁשֶ
ׁש בְּלִי כָּל ֲחׁשָ
יֹופִיַע כַּדּוֶּרגֶל 
כְִּמְקצֹוַע ָחָדׁש

יְִּתנֹוֵסס  וְהַ 100 ׁשֶ
יְַרֶאה בְּבִּטָחֹון
ֲאנִי, כֵּן ֲאנִי  ׁשֶ

הַתַּלְִמיד הַגָּאֹון!

תַּלְִמיד גָּאֹון / טל רייס



חינוך מכיל

חינוך המקבל בברכה

את השונות בין

התלמידים, המכבד

כל אדם ומאמין

בזכות הבסיסית של

כל אחד לתחושת

שייכות והכרה

בייחודיותו



מערכת החינוך תטפח חברה המכבדת כל אדם ומאמינה

בזכות הבסיסית של כל אחד ואחת לתחושת שייכות,

להשתתפות אזרחית פעילה, לביטחון ולמוגנות תוך הכרה

בייחודיותו ובתרומתו לחברה

 

 

מערכת החינוך תיצור מגוון שירותי חינוך במוסדות

החינוך המאפשרים לכלל התלמידים להיות שותפים

במסגרת החינוכית, ובכך ליצור תמונת מראה לחברה

מכילה והומאניסטית, הרואה במגוון האנושי נכס

 

 

תינתן הזדמנות שווה והוגנת לכל תלמידה ותלמיד לפתח
ולממש את יכולותיהם במלואן 

חזון ההכלה במדינת ישראל



שותפים לדרך

תלמיד

הורים

מחנך/ת

יועץ/ת

רכזת השתלבות

מת״לית

פסיכולוג בית הספר

מומחית תחום מתי״א

מדריכת הכלה/ אלה הכלה

רכזי מקוצוע

מורת שילוב



מהו מיצוי אפשרויות?

הבניית תרבות, עקרונות ועשייה שיתנו מענה ללומד

צמצום חסמי הלמידה וההשתתפות 

צמצום ההדרה במסגרת התרבות, תכנית הלימודים

והקהילה הבית ספרית

מיצוי אפשרויות בחינוך הרגיל, משמעותו שבוצעו כל

התהליכים החינוכיים והטיפוליים, וניתנו כל המענים

וההתאמות הנדרשים להכלתו של התלמיד באמצעות: 

מיצוי אפשרויות פירושו מתן ההתאמות הבאות: 

התאמות פדגוגיות

התאמות ארגוניות

התאמות רגשיות חברתיות

התאמות פיזיות



גאנט התהליך הנדרש למיצוי אפשרויות 
 

מיפוי לימודי, רגשי,
התנהגותי וחברתי

לתלמידים
איתור תלמידים

הזקוקים לפדגוגיה
מותאמת או

להתאמות

 

בניית  תכנית
חינוכית ו/או

פסיכו-חינוכית
ותכנית תמיכה עבור

כל תלמיד מאותר 

 
במהלך השנהאוקטובר- נובמברספטמבר-אוקטובר

יישום תכנית
התערבות מותאמת

בחינתה ושינוייה
בהתאם למתבקש

תיעוד מהלך
ההתערבות

למשך שנה לפחות

החל מנובמבר
ישיבה לבחינת תכנית
ההתערבות שהופעלה

ומיצוי האפשרויות
קבלת החלטה על

מתן/אי מתן המלצה
להפנייה לוועדת

זכאות ואיפיון



מיצוי אפשרויות הלכה למעשה
השטח מדבר

יומנה של מורה



שותפים פרופיל התלמיד/ה
מענים/ משאבים

אפשריים

שלב חינוך- יסודי תמר- תלמידה בכיתה ו׳

ילדה חברותית

מוטיבציה גבוהה

קושי בהבנת הנקרא

אוצר מילים דל

שגיאות כתיב 

קשיי קשב וריכוז

רכזת הכלה

והשתלבות

הילדה והוריה

מחנכת הכיתה

מורת שפה

מורת שילוב

יועצת בית הספר

קבוצות קטנות- מודל
משכ״ית

שעות פרטניות- הבנת
הנקרא

שעת מחנכת- חיזוק קשר
מורה תלמיד

ש״ש2 סל שילוב והכלה-
הוראה מתקנת

תקציב שיקלי- תכנית
ללימוד אסטרטגיות

למידה
סביבה- לוח מובנה 

נושא, מטרות ומהלך
השיעור

שימוש בכרטיסיות
אסטרטגיות להבנת הנקרא  



שותפים פרופיל התלמיד/ה
מענים/ משאבים

אפשריים

שלב חינוך- יסודי אדם- תלמיד בכיתה ג׳

ילדה חברותית

אוהב שיעורי מדעים

וספורט

קושי בהתארגנות

מוסח בקלות

קושי בקריאה 

קשיים התנהגותיים-

קושי בקבלת סמכות

ומרות

חסר מוטיבציה

רכזת הכלה

והשתלבות

הילד והוריו

מחנכת הכיתה

מורת שפה

מורת מדעים

מורת שילוב

פסיכולוג בית הספר

קבוצות קטנות- מודל משכ״ית
שעות פרטניות- מיומנויות

קריאה
2 ש״ׁש מחנכת- חיזוק קשר

מורה תלמיד- עידוד
ומוטיבציה

ש״ש1 סל שילוב והכלה-
הוראה מתקנת

חברתית- העצמה תפקיד
מוביל בשיעור ספור

תקציב שיקלי- ניתוח התנהגות

סביבה- לוח מובנה 

נושא, מטרות ומהלך השיעור
תנועה- שולחן גבוה, כסא

מתנדנד, פינת פופים...



שותפים פרופיל התלמיד/ה
מענים/ משאבים

אפשריים

שלב חינוך- חט״ב אלון- תלמיד בכיתה ח׳

רגיש לסביבה

קשיי התארגנות

מוסח בקלות

קושי בקבלת סמכות

פערים במיומנויות

שפה, מתמטיקה

ואנגלית

חוסר שליטה בכעסים

חסר מוטיבציה

ללמידה

רכזת הכלה

והשתלבות

מת״לית

הילד והוריו

מחנכת הכיתה

מורת שפה

מורה לנתמטיקה

מורה לאנגלית

יועצת בית הספר

קבוצות קטנות- 2 ש״ש

שעות פרטניות- אסטרטגיות

למידה, מתמטיקה ואנגלית.

ש״ׁש יועצת- העצמה רגשית

וסיוע בהתמודדות עם תסכול

וכעסים

תקציב שיקלי- טיפול בבעלי

 cpt חיים, טיפול

צמצום פערים- שעה שבועית

סדנא באסטרטגיות ארגון

והתארגנות לקבוצה קטנה

 



שותפים  פרופיל התלמיד/ה
מענים/ משאבים

אפשריים

שלב חינוך- חט״ב שירה- תלמידה בכיתה ז׳

ילדה רגישה

דימוי עצמי נמוך

דימוי גוף נמוך

פערים לימודיים

קשיים לימודיים

רכזת הכלה

והשתלבות

הילדה והוריה

מחנכת הכיתה

מורת שילוב

יועצת השכבה בית

הספר

שיחות אישיות- לפחות
פעמיים בשבוע עם המחנכת.

קבוצות העצמה- השתתפות
בקבוצת העצמה חברתית עם

היועצת.
ש״ׁש יועצת- העצמה רגשית

אישית.
תקציב שיקלי- תכנית

להעצמה רגשית וחברתית.
שעות שילוב- שהקניית

אסטרטגיות למידה.
חוגים- חוג עם חברות,

מועדונית וכדומה...
 



כלים שימושיים ניתן למצוא ב... 

https://pop.education.gov.il/hahala-hishtalvot/
https://edu.gov.il/sites/merkaz/Districtplans/Integration-and-integration/Pages/provincial--model-for-class.aspx


כרגע הגענו לצומת
כיצד עלינו לפעול



דיון בנושא מיצוי אפשרויות ההתערבות- צוות רב מקצועי

מילוי מסמך לבחינת מיצוי אפשרויות על-ידי הצוות המקצועי

דיון של הצוות המקצועי בהשתתפות המפקח/ת הכולל/ת לבחינת תהליך ההכלה ומיצוי

האפשרויות, הן בתוך הכיתה והן במענים תוספתיים

במהלך הדיון, יוודא/תוודא המפקח/ת הכולל/ת כי בוצע תהליך הכלה ומיצוי האפשרויות

חינוכיות וטיפוליות שניתנו ממשאבי השילוב וממשאבי המסגרת החינוכית

האם זהו פער נרכש או פער כתוצאה ממוגבלות?

תלמיד המוכר לצוות החינוכי שעלה במיקוד בשנים קודמות.

צבר פערים של שנתיים לפחות ביחס לבני גילו.

המפקח/ת תחתום/יחתום על המסמך לבחינת מיצוי האפשרויות

חשוב לציין- אי המלצה של המפקח להפניית התלמיד לוועדת זכאות ואיפיון אינה מונעת

הגשתו לוועדה על-פי חוק.

חשוב להתייחס לנקודות הבאות בזמן הדיון:

בסיום הדיון, תתקבל החלטה על הפנייה/ דחיית הפנייה של התלמיד לוועדת זכאות ואפיון

טרם הפניית התלמיד יש לבצע את הצעדים הבאים:



זמן לשאלות



״כשמשהו לא עומד בקצב ההתקדמות של עמיתיו,

אולי זה משום שהוא שומע מקצב של תוף אחר.

הניחו לו לצעוד לפי המנגינה שבאוזניו,

שונה או רחוקה ככל שתהיה"

הנרי דייוויד תורו



תודה      شكراً 


