
 אודות התכנית



 הרקע לתכנית

, בעל תחושת ערך ומשמעות, התכנית מכוונת לטפח בוגר ערכי"

 לחברה ולמדינה  , המרגיש שייכות ואחריות לקהילה

 ."והמוכן ליטול חלק בעיצובן
 (ה"התפתחות אישית ומעורבות חברתית תשע -למידה משמעותית -ל"חוזר מנכ) 

ה החל משרד החינוך להפעיל את התכנית התלת שנתית  "בשנת תשע

,  בקרב כלל תלמידי התיכון בארץ' התפתחות אישית ומעורבות חברתית'

 .  תלמידים עם מוגבלותובכללם 



 הרקע לתכנית

יש חשיבות רבה בקיום דיאלוג עם התלמיד שלו צרכים מיוחדים  "

זאת על , להעדפותיו ולקשייו, במטרה להגביר את מודעותו לחזקותיו

 ."מנת שימצה את יכולותיו ושיחווה חוויה של הצלחה
 

 (ה"תשע -התאמות לתכנית התפתחות אישית ומעורבות חברתית) 

   -לתכניתמסמך התאמות גובש 

 .  עם מוגבלות בתכניתאת השתתפותם של תלמידים אפשר יאשר 



 הרקע לתכנית

 :לחינוך המיוחד מאפיינים ייחודיים
 

 שהות ארוכה במסגרות על אזוריות •

 מתח בין אישיות עובדת ואישיות מתנדבת•

 מגוון אפשרויות מצומצם•

 עמדות ותפיסות•
 

 מאפיינים אלה הדגישו את הצורך   

 לפיתוח ידע וכלים     , משיקה, בתכנית עומק

 מעורבות והתנדבות של נוער עם מוגבלות     לעידוד 



 מקדמת מעורבות חברתית והתנדבות משמעותית                   

 ,  מוגבלותשל נוער עם                           

 ,  באופן המאפשר להם למצות את כישוריהם ומותאם לצרכיהם  

 תוך פיתוח השיח המכוון לאישיות מתנדבת               

 .ושינוי עמדות בחברה                            



 קהל היעד

 תלמידים עם מוגבלות



 קהל היעד

 תלמידים עם מוגבלות

 מכלל התלמידים 9%-כ

 מסגרות 
 חינוך מיוחד

 כיתות 
 חינוך מיוחד  

 בבתי ספר רגילים

 שילוב פרטני
 בכיתה רגילה



 קהל היעד

 תלמידים עם מוגבלות

 גופים המפעילים מתנדבים

 מובילי התנדבות ברשויות

 הורים

 צוותים חינוכיים

ארגונים נותני שירות  
 לנוער עם מוגבלות

 כלל בני הנוער



 בניית מאגר ידע ופיתוח מודל עבודה  •

 פיתוח כלים והכשרות  •

 הסברה ושינוי עמדות•

 הרחבת מגוון האפשרויות למעורבות והתנדבות•

 ביצוע מחקר מלווה•

 דרכי פעולה



 <חזרה לתכנית 

 שפרעם

 ראש העין

 חולון

 פיילוט רשותי
 

פיתוח מודל עבודה רשותי לפריצת גבולות  •
 בית הספר ולהתנדבות רחבה בקהילה

 

 צרכים והתנסות בכליםמיפוי •
 

, ייצוג  שונות מבחינה גיאוגרפית•
 .חברתית ועוד, תרבותית

 

 תיקוף מחקרי•

 

 דרכי פעולה

 פתח תקווה



 הפלטפורמה המרכזת את כל הידע והכלים המפותחים היא  

 :  מנהל חברה ונועראתר 

 

 

 דרכי פעולה

 ...ועוד

http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/social-community/Pages/leshem-shinooy-main.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/social-community/Pages/leshem-shinooy-main.aspx


,                אלווין ישראל, אשלים-וינט ישראל'ג, משרד הרווחה, משרד החינוך: שותפות של
 .איגוד מנהלי מחלקות החינוך ואגודת מנהלי מחלקות הנוער, מרכז השלטון המקומי בישראל

 


