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 ובקהילה ספרית הבית במערכת קשב הפרעת או/ו למידה לקויות עם התלמידים באוכלוסיית לטפל המיועדות התערבות כניותת
   

שם 
 התכנית

מרחב התעצמות  -מרכזי מהו"ת קבוצות רגשיות לגעת מבעד לשריון משיקים אני יכול להצליח  )א.י.ל(
 ותובנה

 מטרות 
 התוכנית

 

הבנה ועבודה על הקשר שבין 
-רגשי-תפקוד לימודי

 חברתי/בינאישי 
 הבנה ויישום תהליכים פסיכו

 פדגוגיים.
קידום תפקוד  ברמת התלמיד

 רגשי חברתי-לימודי
הקניית כלים  ברמת המורה

מבוססי מחקר לעבודה עם כלל 
התלמידים על תפקודים 
ניהוליים תוך התמקדות 

בתלמידים עם לקויות למידה 
 קשבהפרעת ו

יצירת שפה כלל  ברמת ביה"ס
בית ספרית אחידה להבנה 

טובה יותר וקידום של תלמידים 
עם לקויות למידה והפרעות 

 קשב. 
חיזוק הקשר  ברמת המשפחה

עם ביה"ס, תוך ביסוס מטרה 
משותפת  לעזור לתלמיד. 

הקניית כלים להורים לצורך 
תמיכה בילדיהם המתמודדים 

הפרעת עם לקויות למידה ו
 קשב

 הכשרה ומתן כלים
למורים המסייעים 

הוראה  תוך דרכי הב
קיום דיאלוג בין "שפת 

המקצוע" לבין 
הקשיים/לקויות 

  .השונים
פיתוח מודעות 
 להיבטים פסיכו

  .פדגוגיים בהוראה
כלים להוראה מתן 

ה מותאמת בכית
 השלמה

. 
 

יצירת מודעות והבנה 
למאפייני הפרעת 

הקשב ואופן ביטויה 
בכתה,  -בחיי הילד

שפחה בבית הספר, במ
 ובחברה

יצירת מרחב לקשר 
המהווה פוטנציאל 

לצמיחה והתפתחות בין 
התלמיד ודמויות 
 -משמעותיות בחייו

 הורים ומורים. 
עיצוב וחיזוק הדימוי 

העצמי ותחושת הערך 
 העצמי של התלמיד. 

שיפור מודעות וקבלה 
תלמידים עם של עצמית 

פרעת ו/או ה לקויות למידה 
 .קשב

תהליך קבוצתי המתבסס 
תרפויטיים" העל ה"כוחות 

של הקבוצה, לכידות 
קבוצתית, קתרזיס, למידה 

 .בין אישית ועוד
תית יקידום התנסות חווי

המהווה מרכיב מרכזי 
בתהליך הטיפולי ומסייעת  

לשיפור  ההרגשה 
 והתפקוד. 

פתיחת "צוהר" ויצירת 
הזדמנות לעיבוד רגשות 

ובהמשך, להגדלת הסיכוי 
 ודד באופן יעיל יותר.  להתמ

  -מרחב 
מטרת המרחב לייצר בתוך בית 

הספר "בית" מכיל ומוגן, פיזי 
ופסיכולוגי, שיאפשר תהליכי 

עומק בכל רמות הסיוע: לימודי, 
רגשי, חברתי, ערכי וחינוכי. 
המרחב ישמש עוגן מקצועי 

לשלושת הגורמים שהסינרגיה 
שביניהם מאפשרת מימוש 

המורים והתקדמות: התלמידים, 
 וההורים.

 –התעצמות 
בתוך המרחב יתרחשו תהליכי 
התעצמות שמשמעותם, ברמת 

שימוש מושכל ויעיל  -התלמידים
בחוזקות שלהם ודרכים 

אפקטיביות לעקוף את החולשות. 
זאת באמצעות אימון 

באסטרטגיות למידה, שימוש 
בסגנון למידה אישי ושיפור 

 התפקודים הניהוליים.
מרחב בעבור המורים ישמש ה

לשיפור דרכי ההוראה שלהם 
את בכתות האם, כך שיאפשרו 

המתקשים התקדמות התלמידים 
ויועילו  ועם חשד ללקות למידה
 לכל התלמידים ככלל. 
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בעבור ההורים, ישמש המרכז 
כמקור ידע לצורך אימוץ דרכים 
הוריות יעילות יותר להתמודד, 
ולחיזוק הקשר התומך עם בית 

 הספר. 
 תובנה

כל הגורמים להביא את 
רבים לידי הבנה מעמיקה המעו

על כל  הלמידה לקותשל תופעת 
רבדיה. במסגרת תהליכי התובנה 

 מתקיימים "שיעורי תובנה" 

למי 
התכנית 
 מיועדת

 כלל התלמידים -כתה ז
תלמידים  – ט-כתות ח

חשד  שלגביהם מתעורר 
קויות למידה ו/או הפרעות לל

קשב או תלמידים שאובחנו עם 
 והפרעות אל

בחטיבות ביניים  -מורים
 ותיכונים.

קיימת התאמה גם 
למורים בבית הספר 

 היסודי
 

מורים בכיתות עם 
תלמידים שיש לגביהם 
חשד להפרעת קשב או 

הפרעת שאובחנו עם 
 קשב

התוכנית מיועדת ומותאמת 
לתלמידים בכתות יסוד ועד 

 כיתה יב.
העבודה בקבוצות עם 

דגשים מיוחדים ומותאמים 
 לשלב ההתפתחותי 

 תלמידים, מורים והורים.
תלמידים מאובחנים או ללא  

על פי אינדיקציות שר אבחון א
ם  הבית ספריות, נראה שקשיי

 הם על הרקע הזה.
בנוסף, משרתת התוכנית את 

 צוות בית הספר כולו ואת ההורים

הגוף 
 איאחרה
 תכניתל

 

עולה בין משרד שיתוף פ
החינוך, המרכז הבינתחומי 

הרצליה, הביטוח הלאומי ומרכז 
 שניידר לרפואת ילדים

אגף שיתוף פעולה בין 
לקויות למידה והפרעת 

והמזכירות  קשב
, משרד הפדגוגית

  החינוך

אגף לקויות למידה 
והפרעת קשב ועמותת 

"ביחד" של הורים 
לילדים עם הפרעת 

 קשב וריכוז.

דה והפרעת אגף לקויות למי
 קשב.

מפתחת התכנית פרופסור 
ציפי שכטמן מאוניברסיטת 

 חיפה

מרכז דרך מהות במכללת סמינר 
 הקיבוצים, תל אביב.

תכני 
 התכנית 

 

מודעות עצמית לתחומי חוזק -
 וקושי בתחום הלמידה

 הכרת סגנון הלמידה האישי-
הכרת פרופיל לקויות הלמידה -

 והקשב האישי
רגשי פתוח מיומנויות ויסות -

 ולמידת אסטרטגיות ויסות
מיומנויות התארגנות, ניהול -

עם  היכרותכלים ל
 התלמיד וצרכיו:

דרך שיח, היכרות  -
תצפית, מבחן, פגישה 

סביב עבודה  אישית
בכתב הכוללת תיווך 

 .מדורג
עם תחום היכרות 

הרחבת הידע  -ידע
העדכני של הצוות לגבי 

 -הפרעת קשב וריכוז
מהותה, סימנים לאיתור 

 ודרכי התמודדות.
מתן כלים  -לימודי

 פדגוגיים לניהול כיתה.
שינוי עמדות  -רגשי

התהליך מורכב משלושה 
 רכיבים מרכזיים:

ביטוי רגשי, תמיכה  
חברתית ומיומנויות 

קוגניטיביות לשליטה 
 עצמית. 

לאחר תהליכים של בניית 
קבוצה ויצירת אמון בסיסי 

  פדגוגיים-היבטים פסיכו
 היבטים פדגוגיים

 אסטרטגיות למידה 

 סגנונות למידה מועדפים 

 תפקודים ניהוליים 

  דרכי התארגנות בלמידה
 )כגון מיומנויות היבחנות(

 היבטים פסיכולוגיים
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 זמן, פיקוח ובקרה
מיומנויות תקשורת בינאישית -

 יעילה 
מנויות סנגור עצמי וקבלת ומי -

 החלטות

הדעת והמיומנויות 
 הייחודיות שלו.

אורות אדומים לזיהוי 
 תלמיד עם ל"ל וה"ק

כלים לבניית תכנית -
התערבות על סמך 

 האבחון.
 

 התערבותכלים ל
כיתה במסגרת 

תלמידים עם  הכוללת
 ל"ל וה"ק:

עשרת הדיברות 
לשיעור המותאם 

 .לשונות לומדים
מיומנויות קידום 

א קריאה, הבנת הנקר
לתלמידים עם  וכתיבה

 .ל"ל 
 .המבחן ככלי התערבות

 כלים לסיכום שיעור
כלים לארגון מידע 

 בסכמות מקצוע.
כלים לפיתוח הרגלי 

 .למידה והתארגנות
 התערבותכלים ל

השעות במסגרת 
 . הפרטניות

הוראה מבוססת על 
 פדגוגיה. פסיכו

 והיכרות עם הקושי.
כלים  -התנהגותי

להתמודדות בכיתה, 
לסיוע לתלמיד  ולבניית 

 תכנית אישית.
 

עיקר העבודה הקבוצתית 
מטרתה לאפשר 

למשתתפים להביע את 
 .רגשותיהם ומחשבותיהם
 ,לקראת סיומו של תהליך

כל משתתף מונחה לזהות 
ולהגדיר  מטרות לשינוי 

שי, הבין אישי  בתחום האי
והלימודי.   הוא מלווה 

ומועצם על ידי הקבוצה 
 לקראת יצירת השינוי.

  ייצוג עצמי בפני
רכת ובפני גורמים המע

 שמחוץ לבית הספר

  מערכת היחסים עם
 ההורים

 תקשורת בינאישית 

  מודעות ללקות 

 תהליכי חוסן אישי 

 אני בתוך המשפחה שלי 
 

 שנים 2-3 שנתיים שנים 1-2 או שנתיים  שנה אחת שנים  2-3משך 
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 התכנית
 

של הכשרת הצוות  
שנה נוספת במקביל ו

 ומעלה לליווי והטמעה.

מבנה 
 התכנית

 

שיעור אחד לשבוע  –כתה ז' 
 לכלל הכתה

עבודה קבוצתית  –ט' -כתות ח'
מפגשים  3-5אחת לשבוע + 

 משותפים עם ההורים
 

התכנית מכשירה את 
צוות המורים בבית 

הספר, על ידי 
 60השתלמות של 

שעות הנבנית באופן 
מודולארי המותאם 

למאפייני הצוות 
 המודרך.

מת ייבנוסף מתק
רים המושל  הדרכה

בפיתוח והתאמת 
הכלים למאפייני 
הכיתה, המקצוע 

ההדרכה  והמורה.
מתקיימת על ידי מדריך 

שמגיע לפגישות 
הדרכה שוטפות עם 

 צוותים מקצועיים.

התכנית מכשירה צוות 
מצומצם בביה"ס הכולל 
יועצת, פסיכולוג ומורה 

 מהצוות.
הצוות המצומצם מעביר 

את התכנית בביה"ס 
ומלווה את המורים  

בתהליך במקביל לליווי 
שהוא מקבל ממנחה 

 התכנית.
שמונה מפגשים בחדר 

 המורים.
 עבודה עם הורים

הכשרה ליועצים חינוכיים 
ו/או פסיכולוגים חינוכיים  

שעות למידה 30וכוללת 
והתנסות בשנה הראשונה 

שעות המשך למידה  30
והדרכה על ההנחיה  בשנה 

 השנייה. 
כל משתתף מחויב להנחות 

 15לדים במשך קבוצת י
 מפגשים בשנה השנייה.

ההכשרה בשנה הראשונה 
יכולה להתקיים גם  בימים 

 מרוכזים .

 3-4עבודה עם קבוצות קטנות )* 
פעמים  2-3תלמידים( במרכז, 
 בשבוע לכל קבוצה.

הדרכות של מורים בעיקר * 
לאסטרטגיות הוראה בכתות 

 האם, על ידי רכזת המרכז.
השתתפות הרכזת בפורומים * 
 ים לצורך יידוע והדרכה.יית ספרב
 מפגשים עם הורים.* 
 ."סיזום של פרוייקטים בי* 
הכשרות מטעם דרך מהות * 

 במרכזי פסגה.

מי מעביר 
את 

 התכנית 
 

העדפה למחנכי  –מורי ביה"ס 
 הכיתות

המורים מקבלים הדרכה 
והנחיה ע"י צוות מקצועי 

 שהוכשר לכך

מנחים שהוכשרו לכך 
ע"י האגף ללקויות 

 למידה והפרעת קשב

מנחים של האגף 
ללקויות למידה 

 והפרעת קשב

מבוסס על מודל העבודה 
שפיתחה פרופ' ציפורה 

 שכטמן
מנחים של אגף לקויות 

 למידה והפרעת קשב
 

 

בראש כל מרכז עומדת רכזת 
מקצועית, עדיף מתוך בית הספר. 

אם אין דמות מתאימה, מגוייסת 
אשת מקצוע המשתלבת בצוות 

בנוסף, מנהל בית  בית הספר.
הספר, צוות ההנהלה ורכזי 

 –המקצוע, יועצות  ורכזת המרכז 
כולם שותפים מלאים להעברת 

 התוכנית בבית הספר.



 מדינת ישראל
 משרד החינוך
 המינהל הפדגוגי

 שרות פסיכולוגי ייעוצי
 אגף לקויות למידה והפרעות קשב

 

 02-5603375פקס  02-5603246טל'   91911,ירושלים, 2רח' דבורה הנביאה  

 www.edu.gov.il|  02-5603375فاكس  02-5603246هاتف  91911القدس, -, اورشليم2شارع دبورا هنبيئة 

 

איפה 
התכנית 

פעלה/פוע
לת עד 

 היום

בערים: הרצליה, גבעתיים, בת 
ים, אור יהודה, אור עקיבא, 

דליית אל כרמל, עוספיא, נשר, 
 קריית ים, ת"א, רעננה

ר שונים בבתי ספ
ברחבי הארץ, במגזר 

 היהודי והלא יהודי
במסגרת השתלמויות 

 מפמ"ר בפס"גות.

במחוז צפון ודרום 
 במגזר היהודי והערבי.

התקיים במחוזות דרום, 
מרכז ות"א  במגזר 

הממלכתי,  ממ"ד ומגזר לא 
 יהודי 

בתי ספר  40-התוכנית פועלת ב
ברחבי הארץ, מצפון עד דרום. 

ומיות, שותפים לה רשויות מק
 מועצות מקומיות, ויצו העולמית.

מה 
התוצאות 

 המרכזיות 
 

שיפור  – ברמת התלמידים
תפקוד מובהק סטטיסטי ב: 

: ירידה ברמות דיכאון רגשי
וחרדה, שיפור יכולת הוויסות 

הרגשי, תפיסת הכוחות 
תפקוד כתלמיד; 

ירידה בבעיות חברתי/בינאישי: 
התנהגות, ירידה במעורבות 

בבריונות, צמצום נשירה סמויה, 
 ירידה בתחושת הבדידות 
: תפקוד קוגניטיבי/לימודי

הכרות עם פרופיל הלמידה, 
 עליה בהישגים לימודיים.

עליה מובהקת  – ברמת ביה"ס
בתחושת המסוגלות של המורה 

להתמודד בצורה יעילה יותר 
ועם עם תלמידים המתקשים 

בלמידה חשד ללקות למידה 
בכיתה.  עליה ביכולת המעקב 
של המורה אחרי התלמידים, 
התפתחות מקצועית ורכישת 

כלים חדשים, הכרות מעמיקה 
עם תחום לקויות למידה, עליה 

בתחושת השייכות של התלמיד 
לביה"ס, שיפור מובהק בקשר 

רכישת כלים גנריים 
המסייעים למורה 

ודתו היום יומית בעב
 בכתה

היכרות מעמיקה של 
המורה עם תחום ל"ל 

והחיבור בינם לבין 
 תחום הדעת.

היכרות של המורה עם 
התלמיד, על כוחותיו 

 וקשייו.
העצמה ושינוי בתפיסת 

התפקיד והמסוגלות 
של המורה ,   בעבודה 

עם תלמידים עם ל"ל 
 וה"ק.

הוראה מתחשבת 
 בשונות לומדים.

נים שימוש בכלים מגוו
 במסגרת השיעורים.

עליה בתחושת 
המסוגלות של התלמיד 

 ושיפור בהישגיו  

רכישת כלים, שינוי 
עמדות והתגייסות  של 
מורים ביחס לתלמידים 

 עם קשיי קשב.
ההיכרות של המורים 

עם עצמם ועם 
עמיתיהם לעבודה 

מכוונת  אותם להשקיע 
בהיכרות עם 

 התלמידים.
שינוי עמדות אצל 
צמם תלמידים כלפי ע

 וכלפי ביה"ס.
שימוש בכלים מגוונים 
להתערבות במסגרת 

 הכיתה או באופן פרטני.
עבודה עם קבוצות 
הורים לילדים עם 

 הפרעת קשב. 

תפות בקבוצה תההש
מאפשרת לרכוש כלים 

להעצמה והתמודדות עם 
קבוצת השווים, מציאת 

משמעות והסבר לקשיים 
וחיפוש פעיל של דרכי 

התמודדות ולמידה הדדית 
באמצעות התהליכים הבין 

אישיים והתוך אישיים 
 המתקיימים בה.

שיפור אצל התלמידים  .1
בכל הממדים "הרכים" 

כגון שביעות רצון, 
תחושת שייכות, תחושת 

מסוגלות, מוטיבציה 
 ללמידה.

שביעות רצון רבה בקרב  .2
מנהלי בתי ספר, 

מחנכים והורים 
מההיבטים הרגשיים, 
החברתיים וההישגים 

מובעת הלימודיים . 
הערכה רבה למקצועיות 

 של המרכז.
המרכז משמש  .3

לתלמידים כבית שני 
וחשים כי יש להם עוגן 

 חזק בבית הספר.
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 הורים -תלמיד-מורה

כיצד 
התבצע 
תהליך 
הערכת 
 התכנית

 

סדרת מחקרים שכללו מחקר 
הערכה מלווה ע"י מכון 

"מובנים" ומחקרים שבוצעו 
תחת קבוצת חוקרים בכירים 

מהמרכז הבינתחומי הרצליה, 
סיטת ת"א ואוניברסיטת אוניבר

 קולומביה בניו יורק. 

משובים מהמשתלמים 
 בתכנית

משובים ממנהלים , 
 מורים ויועצים.

מבוסס על מודל העבודה 
שפיתחה פרופ' ציפורה 
שכטמן  ומלווה במספר 

אלה . מחקרים בראשותה
פורסמו באופן מרוכז  

בספרה "טיפול קבוצתי 
בילדים ומתבגרים" הוצאת 

ערבי מכללת הגליל המ
 ואוניברסיטת חיפה.

שני מחקרים איכותניים שנערכו 
על ידי עיריית חולון וויצו 

 העולמית.
 בדיקת זכאות לבגרות.

התקדמות בכל  -ישיבות סטטוס
שנה בכל בית ספר ועם הבעלויות 

)רשויות, ויצו העולמית( לגבי 
התקדמות התלמידים בכל 

 ההיבטים הרלוונטיים לתוכנית.

תהליך 
ההכשרה 

מעה וההט
 בביה"ס

 מנהלת תהליך התכנית
  

 צוות מוביל בית ספרי
 

 מורים          
 

 תלמידים והורים          

מנחה "משיקים" 
מכשיר את מורי בית 

 הספר.
או במקביל לאחר מכן 

נעשית הטמעה 
במסגרת פרטנית או 

 קבוצתית.
ניתן להטמיע במסגרת 

ישיבות צוותי מקצוע, 
צוותי שכבה, רכזי 

 ועוד.מקצוע 

מנחה מכשיר 
בהשתלמות מרוכזת 
צוותים מבתי הספר 

וממשיך ללוות אותם 
במהלך השנה בפגישות 

 קצרות.
כל צוות מכשיר את 
חדר המורים בבית 

 הספר ממנו הוא מגיע.
 

המנחה מכשיר פסיכולוגים 
/יועצים חינוכיים ברמה 
היישובית ומלווה אותם 

 בתהליך ההטמעה

 הכשרה מקדימה לרכזות חדשות
שעות של  30הכשרה בת  –

בניית התשתית המקצועית לריכוז 
 מרכז ברמה מקצועית וארגונית. 
הכשרת רכזות חדשות במהלך 

פורום חודשי של  - שנה ראשונה
 הרכזות החדשות 

הכשרת רכזות חדשות וותיקות 
פורום של כל  – אחת לחודש

רכזות המרכזים לפיתוח מקצועי 
 בתחומים המרכזיים של העבודה 

מקצועי לכל רכזות  פיתוח
השתלמות  – המרכזים בקיץ

העשרה בקיץ תוך התמקדות 
בנושא אחד מרכזי אחד בכל 

 שנה.
 -ביקור חודשי של מנהלת הרשת
בשנה הראשונה לעבודתה של 

רכזת המרכז ,וביקור אחת 
לחודשיים החל מהשנה השנייה 

 לעבודתה של רכזת המרכז.
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לפי הצרכים של רכזת  ליווי מקוון
 המרכז.

של  היוועצות בפורום משותף
רכזות המרכזים ושימוש באתר 

 החומרים הייחודי לרשת.
ביקורים של מנהלת דרך מהות, 
ד"ר נעמי וורמברנד, אצל מנהלי 

ביקורי בתי הספר החדשים, 
משוב אצל חלק מהרכזות 

 והשתתפות בישיבות הסטטוס.
 ישיבות סטטוס פעמיים בשנה

בכל בית ספר )השגת המטרות, 
ת עתידיות, קשיים כניות

 והצלחות(

מאפיינים 
 ייחודיים

 

התכנית מכוונת לחיזוק -
התשתית ויכולת ביה"ס כך 
שיוכל להפעיל את התכנית 

 באופן עצמאי 
 תכנית מבוססת מחקר-
עבודת המורים נעשית -

בהתאם לפרוטוקול מפורט 
 הכולל הפעלות, סרטונים וכיו"ב

 RTIעבודה במודל -
 התכנית כוללת עבודה עם-

ההורים באמצעות מכתבים, 
מפגשים ואתר אינטרנטי  ייעודי 

 להורים
ביה"ס מקבל חומרי עבודה -

הכוללים מצגות, הפעלות, 
חוברות ונגישות לאתר המכיל 

מידע מקצועי כולל הרצאות 

התכנית מכוונת 
להעצמת המורה 

כמומחה לתחום הדעת 
שיש בכוחו להתאים 

את הוראתו לתלמידים 
 עם ל"ל וה"ק.

התכנית משלבת בין 
ידע תיאורטי בתחום 
לקויות הלמידה לבין 

ים לשימוש כלים פרקטי
המורה במהלך השיעור 

בכיתה ובקבוצה 
 הקטנה.

ההשתלמות משלבת 
תכנים חווייתיים 

מגוונים כולל סרטונים, 
תרגילים להתנסות 

ת שיח התכנית מאפשר
מעצים בין הצוות לבין 

עצמו ובין הצוות 
 לתלמידים.

התכנית מאגמת 
משאבים וכוחות 
הקיימים בביה"ס 

ומביאה אותם לידי 
ביטוי לטובת קידום 

התלמידים בכלל 
ותלמידים עם לקויות 
למידה והפרעת קשב 

 בפרט.
העובדה שהצוות 

המוביל הוא חלק מצוות 
ביה"ס מאפשרת 

זמינות והתמודדות 

ההכשרה מאפשרת יצירת 
קבוצת עמיתים לומדת 
)יועצים, פסיכולוגים(  

במרחב בטוח לשיתוף,  
לחשיבה , ולחיפוש 

פתרונות יצירתיים ובמציאת 
 מענים הולמים .

בקווים מקבילים התוכנית 
מאפשרת מרחב בטוח 

יטוי ומכיל לתלמידים לב
רגשי , קבלה , הכלה , 
עבודה תוך אישית ובין 
אישית בעזרת משובים 

 מחברי הקבוצה.

התוכנית מלווה באתר חומרים 
שהוקם ופותח על ידי דרך  מלווה

מהות במכללת סמינר הקיבוצים. 
של  "ודלמ"החומרים מצויים על 

המכללה ופתוחים לכלל הרכזות 
במרכזים. החומרים מעובדים 

שוטף, כאשר  ועולים באופן
היוזמה באה מתוך הצרכים 

בשטח. חלק מן החומרים נכתבים 
על ידי הרכזות עצמן ועוברים 
עיבוד מקצועי במכללה. קיים 

קשר שוטף בין האקדמיה לבין 
המרכזים לצורך התחדשות 

 והתמקצעות.
השנה נכנסה התוכנית לשלב 

חמישי בפיתוח שלה, שבו 
האסטרטגיה המרכזית היא חיזוק 
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מצולמות של מומחים מובילים 
 בתחום

התוכנית פותחה על סמך -
שילוב ידע מחקרי עדכני וניסיון 

המגיע חינוכי -קליני
מדיסציפלינות וגופים מרכזיים 
בתחום הפסיכולוגיה החינוכית 

והקלינית, תחום לקויות 
 הלמידה והייעוץ

וגיוס לתהליכי שינוי. 
במסגרת ההשתלמות 

המורים מתנסים בפועל 
בכל אחד מהכלים 

ומביאים  הנלמדים
למפגשים תובנות 
בדרך של למידת 

 עמיתים.

 ת טובה יותר.משותפ
ניהול סביבה לימודית 

מכוונת יותר לצרכי 
 התלמידים 

מקצועי של רכזת המעמד ה
המרכז בתוך בית הספר, כך 

שנתח גדול בעיסוקה יהיה 
הדרכה והנחיה )באופן מסודר 
ומקצועי( של צוות בית הספר 
לקראת התמקצעות מעמיקה 

שלהם בהבנת הלקות והדרכים 
פדגוגיות לקדם את -הפסיכו

 התלמידים.
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