
הוראת שפה בחינוך המיוחד

דגל ארצי

ב"תשפ

מדריכות חינוך לשוני בחינוך המיוחד

חינוך מיוחד' אגף א

משרד החינוך
המנהל הפדגוגי

חינוך מיוחד' אגף א



מטרות מערכת החינוך 

ב"ל תשפ"לשנה



מטרת העל של 
מערכת החינוך

מגיל לידה ועד גיל  , מטרת העל של החינוך בישראל

ידע בעלי , ובוגרות ערכייםהיא לטפח בוגרים , 18

,  שיאפשרו להם לעצב את זהותם, ומיומנויות

בעלי חוסן  , ומשכיליםכאנשים עצמאיים להתפתח 

מתוך תחושת  למצות את יכולותיהם , רגשי וחברתי

.לחברה ולקהילה, ולתרום למדינה, טעם ומשמעות

ח"משה, ב"ל תשפ"מטרות ויעדים לשנה–אבני דרך : מתוך

https://mosdot.education.gov.il/content/milestones


מטרות מערכת  
החינוך

ידע  , למידה מצמיחה המעניקה ללומדים ערכים: 1מטרה 
.ומיומנויות לשגשוג במציאות משתנה

חיזוק החוסן ותחושת השייכות באמצאות למידה רגשית :2מטרה 
.וחברתית

פיתוח זהות ישראלית בתוך מרחב החיים המשותף במדינת  : 3מטרה 
.ישראל

.הוגנת והכלה כמקדמות מוביליות חברתית, הזדמנות שווה:4מטרה 

.  חיזוק וקידום צוותי חינוך: 5מטרה 

ח"משה, ב"ל תשפ"מטרות ויעדים לשנה–אבני דרך : מתוך

https://mosdot.education.gov.il/content/milestones


: 1מטרה 

למידה מצמיחה  
המעניקה  

, ללומדים ערכים
ידע ומיומנויות  

לשגשוג במציאות  
משתנה

יעד ג

קידום  •
הערכה  

המשלבת  
, ידע

מיומנויות 
וערכים

יעד ב

הרחבת דרכי •
תוך , הלמידה
דגש על  
למידה  

עצמאית 
ושיתופית 

ושילוב  
מיטבי של  

כלים 
דיגיטליים  

יעד א

יישום כולל •
ורב גילי של 

שילוב  
, ידע, ערכים

ומיומנויות 
בלמידה



:5מטרה 

חיזוק וקידום  
צוותי חינוך  

יעד ב

הרחבת •
הגמישות  
ארגון )הפדגוגית 

( הלמידה
והבחירה  
למנהלים  

ולמורים

יעד א

קידום תהליכי  •
למידה 

והתפתחות 
מקצועית של 

הצוות החינוכי



מטרות ויעדים 

בהוראת עברית



דגשים בחינוך 
הלשוני ביסודי

ב"תשפ

הוראה מותאמת  
לשונות בכתה

איתור התלמידים  
המתקשים  הוראה מפורשת של  

מיומנויות השפה

שילוב הערכה מגוונת 
ומותאמת לפרט  

יצירת תרבות של  
כתיבה 

קידום שטף הקריאה 
בכל שכבות הגיל  

הוראת ספרות יפה  
ועידוד קריאה

הקנייה של ידע לשוני  
ואוצר מילים



הוראה מותאמת  
לשונות בכתה

על ידי  למידה חומרי הנגשה  של 

הקראה-

קטנותלמנות חלוקה -

תיווך מוגבר-

של משימות מתאימות  בחירה -

יותרבחומרי למידה קלים ופשוטים בחירה -

ח"משה, ב"ר עברית למורי החינוך היסודי תשפ"חוזר מפמ: מתוך

: להרחבה

חינוך מיוחד ' אגף א, תכנון למידה משמעותית והוראה איכותית בחינוך המיוחד, הנגשה פדגוגית לתלמידים עם צרכים מיוחדים

,  תכנון למידה משמעותית והוראה איכותית בחינוך המיוחד, התאמת ספרי לימוד וחומרי למידה לתלמידים עם צרכים מיוחדים

מיוחדחינוך ' אאגף 

https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/HebrewPrimary/mafmardesk/hozer-august21.pdf
https://edu.gov.il/minhalpedagogy/Special/telem/teaching/Pages/teachingprocesses/accessibility.aspx
https://edu.gov.il/minhalpedagogy/Special/telem/teaching/Pages/teachingprocesses/books.aspx


דגשים בחינוך 
ב  "הלשוני בחט
ובעל יסודי

ב"תשפ

הוקרת הלשון  
העברית טיפוח עניין וסקרנות  

ללשון העברית

צמצום פערים 
מתקופת הקורונה

טיפוח מודעות  
למבנה השפה 

ולשימושיה  

שיפור הכשירות 
האוריינית הדבורה 

והכתובה

גיוון בדרכי הערכה  
חלופיות  

טיפוח הכשירות
הלשונית

שילוב טקסטים 
מסוגים שונים  

ומתחומי דעת שונים  



עקרונות 
ומיומנויות  

בהוראת העברית  
ב"בחט

מיומנויות בתכנית הלימודים

 הבנה והערכה  , מידעאיתור
ביקורתית

  איתור מידע משותף ומיזוג מידע
מטקסטים

 קריאהאסטרטגיות

 שוניםחיפוש מושכל ממקורות מידע

כתיבה תהליכית

 פ"בעמיומנויות הבעה

אוצר מילים

עקרונות בתכנית הלימודים

 ומצטברספירלי החומר

  הקנייה ולמידה מפורשות של

מיומנויות

 שילוב הערכה מעצבת ומסכמת-

,  הבנה: מיפוי השליטה במיומנויות

מושגים בלשון, כתיבה



הוראת שפת אם 

בחינוך המיוחד



יעדי ההטמעה  
בחינוך הלשוני  
בחינוך המיוחד

הוראת הקריאה

הרחבת המודל השיתופי עם קלינאי התקשורת לקידום הקריאה:1יעד 

לקידום שטף הקריאה בכל שכבת גיל פרקטיקותליישום הדרכה : 2יעד 

במסגרות לתלמידים עם מוגבלויות שכיחות  

הדרכה ליישום עקרונות להוראת קריאה במסגרות לתלמידים עם  :3יעד 

נמוכהמוגבלויות בשכיחות 

הערכה

העמקת הידע ושיקולי הדעת בבחירת כלי הערכה מגוונים להערכה  

פנימית בשפה  



דגשים בהוראת  
עברית בחינוך  

המיוחד

בהלימה לשכבת הגיל•
בהתאמה לרמות התפקוד של התלמידים• תכנון לימודים 

כתיבה וידע לשוני, קריאה, האזנה ודיבור•
הוראה ישירה של  
מיומנויות השפה 

במודל עבודה שיתופי עם קלינאיות  •
התקשורת הוראת קריאה 

באמצעות פרקטיקות להוראת קריאה  •
(."קול קורא"תכנית ) קידום שטף הקריאה 

בכל שכבות הגיל 

https://edu.gov.il/mazhap/Hebrew-Primary/Pages/reading-fluency.aspx


דגשים בהוראת  
עברית בחינוך  

המיוחד

באמצעות טקסטים נלמדים•
קידום מיומנויות  

חשיבה מסדר גבוה  

בהקשר לטקסטים הנלמדים ובאופן  •
ממוקד כמטרת שפה מרכזית בשיעור

קידום תהליכי  
כתיבה  

באמצעות כלים להערכה פנימית  •
(  ה"ראמ, ר"מפמ) הערכה מעצבת 

ומסכמת  

מרשימת הספרים המאושרים לחינוך  •
הרגיל ולחינוך המיוחד ספרי לימוד וחומרי  

למידה  



דגשים בהוראת  
ערבית כשפת  

אם  

מילים חדשות באופן יומי והוספת  5הוראה של  •
המילים ללוח האימון בכיתה

הוראה של אוצר מילים  
והגברת הלקסיקון  

המנטלי 

בניית תכנית התערבות לתלמידים עם קשיים בקריאה  •
קידום שטף הקריאה בשילוב כלים דיגיטליים ותכניות  •

לעידוד הקריאה

קריאה שוטפת  

ופרוזודיהדיוק , קצב

הוראת הבעה בכתב בצורה שיטתית ומאורגנת ותוך  •
חיבור לעולמם של התלמידים קידום ההבעה בכתב  

טיפוח הידע הלשוני בהקשר לנושאי הלימוד  •
והטקסטים הנלמדים הוראת לשון מתוך  

הקשר

הקניית מיומנויות ואסטרטגיות להבנת הנקרא  •
והבנת הנשמע הבנת הנקרא  קידןם

והבנת הנשמע



פיתוח מקצועי
מפגשים ארציים  

מקוונים

(.אוקטובר)תכנון לימודים והוראה בתחום שפה בחינוך המיוחד : 1מפגש 

(.נובמבר)הערכה תפקודית בשפה בחינוך המיוחד :  2מפגש 

(.דצמבר)ת תקשורת /הוראת קריאה במודל שיתופי עם קלינאי: 3מפגש 

(מאי)ספרי לימוד וחומרי למידה בשפה בחינוך המיוחד : 4מפגש 



פיתוח מקצועי
מפגשים מחוזיים

תכנון לימודים בשפה בחינוך המיוחד: 1מפגש 

להוראת קריאה ושטף קריאה לתלמידים עם  פרקטיקות: 2מפגש 
.מוגבלויות שכיחות

להוראת קריאה לתלמידים עם מוגבלויות בשכיחות  עקרונות : 3מפגש 
נמוכה



אנו מאמינים כי לכל תלמיד הזכות  "

ליהנות מנכסי השפה והתרבות של החברה  

".להיות שותף ולהשתתף בה, והקהילה

חינוך מיוחד' אאגף , החינוך הלשוני בחינוך המיוחדהמדריך ליישום ולהטמעה של : מתוך

https://edu.gov.il/minhalpedagogy/Special/pedagogy/curricula-in-core/Pages/language_education.aspx


:  להרחבה
תכניות וכלים  
לצוותי החינוך

 ח"משה, עברית בקדם יסודי וביסודי–חינוך לשוני

ח"משה, ב ובעל יסודי"הבעה ולשון בחט, הבנה: עברית

חינוך מיוחד' אגף א, הוראת חינוך לשוני בחינוך המיוחד

ח"משה, ב"ר עברית למורי החינוך היסודי תשפ"חוזר מפמ

תכנון למידה משמעותית , הנגשה פדגוגית לתלמידים עם צרכים מיוחדים
ח"משהחינוך מיוחד ' אגף א, והוראה איכותית בחינוך המיוחד

תכנון , התאמת ספרי לימוד וחומרי למידה לתלמידים עם צרכים מיוחדים
חינוך מיוחד ' אגף א, למידה משמעותית והוראה איכותית בחינוך המיוחד

ח"משה

https://edu.gov.il/mazhap/Hebrew-Primary/Mafmar/Pages/mafmar-home.aspx
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/ivrit_havana_habaa_lashon/
https://edu.gov.il/minhalpedagogy/Special/pedagogy/curricula-in-core/Pages/language_education.aspx
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/HebrewPrimary/mafmardesk/hozer-august21.pdf
https://edu.gov.il/minhalpedagogy/Special/telem/teaching/Pages/teachingprocesses/accessibility.aspx
https://edu.gov.il/minhalpedagogy/Special/telem/teaching/Pages/teachingprocesses/books.aspx

