
משרד החינוך

, אגף בכיר יישום התיקון לחוק החינוך המיוחד

ההכלה וההשתלבות



משמעותו,הרגילבחינוךאפשרויותמיצוי

והטיפולייםהחינוכייםהתהליכיםכלשבוצעו

ההתאמותהמעניםכלוניתנוהקיימים

במרחבהתלמידשללהכלתוהנדרשים

:באמצעות,האפשרויות

שיתנוועשייהעקרונות,תרבותהבניית•

ללומדמענה

וההשתתפותהלמידהחסמיצמצום•

תכנית,התרבותבמסגרתההדרהצמצום•

ספריתהביתוהקהילההלימודים



מרחב אפשרויות ההתערבות לקידום ההכלה כרוך בהתאמות  
:בתחומים הבאים

חברתיים-רגשייםארגוניים סביבתיים ופיזייםפדגוגיים



התאמות ארגוניות



צוות בית ספר משעולים-נעים להכיר

:והכלתםקליטתםלקראתלהיערךלנועזרו

?המיטביתולהכלתםלקליטתםהנדרשתההיערכותמהי•

ברמהלבצעשעלינו(וסדירויותלשגרותהנוגעים)הארגונייםוהשינוייםההתאמות,התהליכיםמהם•

?כיתתית/ספריתבית

.פסיכולוגית-שיר,יועץ-יובל',ט-ו'זמחנכות-ורונהדנה,הספרביתמנהלת-קורי

.קטנותכיתות2-ורגילחינוךכיתות4.11הטיפוחמדד.צוותאנשי40,תלמידים280ספרנובבית

:חדשיםתלמידים2אלינויצטרפוהבאההלימודיםבשנת

.חברתיתודחייהסגירות,במופנמותהמתבטאותרגשיותבעיותלנעמיהוריהדיווחילפי.'זלכתהעולה,נעמי

נשירה,התנהגותבעיותריבויעםתלמידשלתמונהעולהוהתעודותהמסמכיםמתוך.'חלכתהעולה,יוגב

.באמנותמצטיין.לימודיתפקודחוסר,סמוייה



מיקוד בפרט-התאמות ארגוניות

,צרכיו,יכולותיועםוהיכרותתלמידקליטתתהליךביצוע✓

וכדומהחוזקותיו,קשייו,רצונותיו

המתקשההתלמידפרופילמיפוי✓

התלמיד,המקצועגורמיבשיתוףהתערבותתכניתבניית✓

אישיתמותאםמענהומתןחסמיםזיהוי.והוריו

,בתלמידתמיכהשלועקביממוקד,מוסדרתהליךיישום✓

הצורךבמידתושינויויעילותואחרמעקב

מראשקבועיםהערכהבצמתיוהוריוהתלמידעםשיח✓

נוספותסיועדרכיולאיתורהתקדמותולבחינת
נוגה קוראת מחשבות/ גידליאורית 



שלהכלתולקידוםותמיכותמענים,תקציביםמתן✓

,ייעוץשעות,פרטניותשעות,שקליתקציב:התלמיד

ייחודיותתכניות,רגשית/לימודיתלקבוצהצירוף

ספריתביתוהפניםהחוץהפעילותוהנגשתהתאמת✓

להמשךהתלמידהפנייתעלהמלצה,הצורךבמידת✓

וטיפולאבחוןתכניתוקביעתהערכה

עלהשפעתוומידתאיכותו,שבוצעהתהליךבחינת✓

התלמידהתקדמות

חוזקותשלאישיביטויהמאפשרותמסגרותאיתור✓

התלמיד



ברמת מוסד החינוך-התאמות ארגוניות

מקצועיושיחעדכון,שוטפיםעבודהקשריקיום✓

והטיפוליהחינוכיהצוותחבריבין

וההוריםהחינוכיהצוותביןשוטפיםולמידהשיח✓

התלמידצרכיעםלהיכרות

בקהילהתפקידבעליעםפעולהשיתופיקיום✓

החינוכיהצוותשלולווילהדרכהזמןמרחבקיום✓

התלמידלצרכיבהתאמה

בקבוצות,בתכנים,השעותבמערכתגמישות✓

הלמידהובסביבות



התאמות פדגוגיות



נעים להכיר

:מתלבטותאנו

?השכבהלמורילתתשראויהמרכזייםהפדגוגיים"טיפים"המהם•

והכלתםקליטתםלקראתהארגוניתלהיערכותבנוגעהחדשהלמנהלתלתתשראויההמלצותמהן•

?התלמידיםשלהפדגוגית

'זשכבתיועצתבתפקידאשמשב"תשפבשנת.שנים8מזהיובלב"בחטיועצת,אפרת

.חדשהמנהלתתגיעב"תשפובשנתלגמלאותיוצאתהספרביתמנהלת.כיתות7המונה

קשבהפרעתעםתלמידים10יהיושבשכבהלישסיפרההמנהלתלחדרנקראתיאפרילבסוף

,ההשתלבותרכזת.בשכבההמלמדיםהמוריםישתתפובההיערכותישיבתתתקייםמחר.וריכוז

כדיפדגוגיתמבחינהלהיערךעלינושבוהאופןעליהיההמיקוד.הדיוןאתמובילותואנילית"המת

.התלמידיםקבוצתאתולהכיללקלוט



הפרטברמתפדגוגיותהתאמות

תכנוןמשלבכברוהשתתפותלמידהחסמיוצמצוםאיתור✓

ההוראהיחידת

הגורמיםכללבשיתוףאישיותלמידהתכניותבניית✓

התלמידשלענייןותחומייכולות,לסגנוןההוראההתאמת✓

בלמידהפעילהולמעורבותלהשתתפותהתלמידעידוד✓

מגוונותוהערכהלמידה,הוראהדרכישלוהתאמההנגשה✓

לימודספריאוהלמידהחומריוהנגשתלתלמידומותאמות

שיעורלפניפרטניתהקנייהאו/והטרמהביצוע✓

התלמידליכולותהמתייחסיםהערכהתהליכיקיום✓

והביתהכתהמטלותבמתןהתלמידביכולותהתחשבות✓



החינוכיהמוסדברמתפדגוגיותהתאמות

החינוכילצוותורגשיפדגוגיתמיכהמעגלהבניית✓

המוסדמתוךתפקידיםבעלישלהדרכהבאמצעות

לוומחוצההחינוכי

בהיבטיםולוויהדרכה,מקצועיפיתוחתהליךקיום✓

והערכהלמידה,ולהוראההפרטלהכלתהקשורים

ההטרוגניתבכיתה

העבודהתכניתעלרפלקטיבייםתהליכיםקיום✓

הצוותשלהפדגוגיתעבודתוועל,לתלמידשנבנתה



התאמות רגשיות חברתיות



חברתיות-התאמות רגשיות

,חינוכיתיועצת:המקצועגורמיבליווי,התלמידבהכלתהתומכותוחברתיותרגשיותתכניותהפעלת✓

ועודחברתירכז,השתלבותרכז,פסיכולוג

ורלוונטיותאישיותלחוויותהתוכןולחיבורהלמידהשלרגשייםלהיבטיםלבתשומתהקדשת✓

וכדומהמועדונית,צהרון:התלמידמשתתףבהןהשונותהחינוךמסגרותביןחינוכירצףעלשמירה✓

הפנאיבשעותהתלמידמשתתףבהןבמסגרותלצוותיםהחינוכיהמוסדצוותביןפעולהשיתופיביסוס✓

ספריותביתחברתיותבפעילויותוהוריוהתלמידשלוהשתתפותמעורבותעלהקפדה✓



התאמות סביבתיות ופיזיות



התאמות סביבתיות ו פיזיות

-הוראהדרכיהמאפשרכיתתימרחבעיצוב✓

ולצרכיולתלמידהמותאמותלמידה

הפרטניים

מנתעללשינוייםואפשרותגמישותמתן✓

ליחידמענהלתת

מרחבישלוסביבתיתפיזיתהנגשה✓

הפיזילמבנהומחוץבתוךהלמידה



מענים לקידום הכלה ותהליכי התערבות

תקציב שקלי
רכז השתלבות

,  תומכי הוראה

,  מתנדבים

שינשינים

תמיכה במרחב 

הכלה

הדרכה ולווי לצוות

(ס"עי)ה"אלשעות  תכניות ייעודיות

שיחות ייעוץ

התערבות פסיכולוגית
שעות סל שילוב והכלה  

(הוראה, טיפול)

שעות פרטניות



תחילת שנת לימודים

, רגשי, לימודימיפוי•

התנהגותי וחברתי  

לתלמידים

איתור תלמידים  •

הזקוקים לפדגוגיה  

מותאמת או להתאמות

אוקטובר

בניית  תכנית חינוכית  

חינוכית  -או פסיכו/ו

ותכנית תמיכה עבור כל 

תלמיד מאותר  

במהלך שנה לפחות

הפעלת תכנית  •

התערבות  

מותאמת

בחינתה ושינוייה  •

בהתאם למתבקש

תיעוד מהלך  •

ההתערבות

החל מנובמבר

ישיבה לבחינת תכנית  •

ההתערבות  

ומיצוי  שהופעלה 

האפשרויות

קבלת החלטה על •

להפנייהמתן המלצה 

ואיפיוןלוועדת זכאות 

ממרחב אפשרויות עד לישיבת מיצוי האפשריות: תהליך נדרש



:טרם הפניית התלמיד יש לבצע את הצעדים הבאים

ידי הצוות המקצועי-מילוי מסמך לבחינת מיצוי אפשרויות על•

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

.  הן בתוך הכיתה והן במענים תוספתיים, האפשרויות

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

.  חינוכיות וטיפוליות שניתנו ממשאבי השילוב וממשאבי המסגרת החינוכית

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

. יחתום על המסמך לבחינת מיצוי האפשרויות ועל ההחלטה שהתקבלה/ת תחתום/המפקח•

.ת התחייבות למתן זכאות בוועדת זכאות ואפיון/אין בחתימת המפקח

.פי חוק-אינה מונעת הגשת תלמיד לוועדה על, אי המלצה של המפקח-חשוב לציין•


