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 סדר היום

 הנחייה   תכנית שעות

,  אילנה קלר, גרינשטייןיערה , עינת פולק הוראה וטיפול בשפה ותקשורת   14:45-15:15
 אגף חינוך מיוחד , מדריכות ארציות

15:15-16:45 
 

כלים : בשבילי השפה והלשון
 פדגוגיים להנחלת שפה  -פסיכו

 מורה ומורת מורים, צורית ארזי

 הפסקה 16:45-17:00
 

 הצגת מודלים שיתופיים מחוזיים 17:00-17:30
 

 מחוז ירושלים , מחוז מרכז
 

 שיח בקבוצות וסיכום 17:30-18:30
 ט"בתשעהיערכות להטמעה ויישום 

 



 התהליך  

 גיבוש מסקנות ותובנות לתכנית עבודה ותוצרים משותפים

 שיח משותף ברמה ארצית ומחוזית  

 -החינוכי והטיפולי זקוק ל הצוות                          

 כלים ושפה מקצועית משותפים 

  הגדרת תפקידים ברורה 

וסדירויותנהלים , מדיניות 

 מנגנונים להטמעה של המדיניות והכלים 



 התוצרים

פיתוח  
 מקצועי

 

מפגשים משותפים  
 :למובילי תחום

 , בית יציב

 מחוזות  

  

השתלמות מחוזית  
משותפת לצוותים  
:  וקלינאיות תקשורת

 ,  מחוז מרכז

 מחוז חיפה

 כלים

 –האזנה ודיבור "פרק 
"  כשירות תקשורתית

מדריך  "בתוך ה
היישומי לחינוך לשוני  

 "בחינוך המיוחד

מחוון להערכת  
ההישגים הנדרשים  

 בהאזנה ודיבור

 מדיניות

 מודל שיתופי  

צוות חינוכי וקלינאיות  
 תקשורת

מסמך  עם  חיבור
פיתוח מיומנויות  "

 "   תקשורת
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 מודל עבודה שיתופי בתחום השפה והתקשורת

 מחנכת וקלינאית   קריאת דוחות  , שיחות היכרות, מבחני מיפוי , תצפית אקולוגית: היכרות

 קלינאית תקשורת הערכה לעומק ובניית פרופיל תקשורתי שפתי  

 מהצוות לקראת בניית פרופיל וקביעת מטרות אישיותאיסוף מידע 

 
 מחנכת

 case manager  
 

 קביעת מטרות אישיות לתלמיד

 
 

צוות חינוכי  , מחנכת
 וטיפולי תלמידי והוריו

 

 
 בניית תכנית ושלבי ההתערבות והלמידה  

 
 

 צוות וקלינאית  , מחנכת
 

 

 בחירת התאמות ואסטרטגיות

 
 

קלינאית תקשורת  
בשיח משותף עם 

 המחנכת  
 

 שיתוף הדדי והתייעצות במהלך ההתערבות  :  דינימיתהתערבות  

 
 

 מקצועי -צוות בין 
 

 



 

 : כל יום מספק לכל אחד מאתנו הזדמנות להפגין מנהיגות"

 לפנות לערכים החשובים באמת  , להציג את השאלות המהותיות

 .  ולהעלות על פני השטח מחלוקות בלתי פתורות

 ". בכל יום יש לכל אחד מאתנו הזדמנות להשפיע על חיי הסובבים אותנו
 

 

 (2010, ולינסקיחפץ , "מנהיגות במבחן: "מתוך)
 



 ט"תהליכי ההטמעה תשע -שיח ודיון 

 

 (:היעזרו במודל השיתופי)דונו בצמד 
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