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 הקדמה

בחינוך המיוחד מבוססת על המתקיימת  "התפתחות אישית ומעורבות חברתית"התכנית 

השתתפותם של תלמידי את  שיאפשרובחינוך הרגיל וכוללת התאמות המתקיימת התכנית 

 שלהםתלמידים לעותית ה משמללמידמזמנת אפשרות התכנית  החינוך המיוחד בתכנית.

הילה בקבמעורבות חברתית להרחיב את מעגלי ההתנסות  להםמאפשרת ו צרכים מיוחדים

 . מחוץ לכותלי בית הספרגם ולתרום לזולת 

להשפיע  ותותרומתם לקהילה עשוי בחברה צרכים מיוחדים שלהםשל תלמידים  מעורבותם

 מיוחדים כפרט תורם ומועיל לחברהצרכים  שלות הקהילה הנורמטיבית את האדם סעל תפי

 תחושת המסוגלות של התלמידים התורמים.על על הדימוי העצמי ולהשפיע ו

כיתה רגילה, כיתת שילוב בבמגוון מסגרות חינוכיות: לומדים  צרכים מיוחדים שלהםם תלמידי

 יש. מרכזים חינוכיים בבתי חולים ,בתי ספר לחינוך מיוחד ,רגיל פרסת חינוך מיוחד בבי

 התייחסות למאפייניהן הייחודיים. ב המצוינות לעיל ליישם את התכנית בכל המסגרות

צרכים מיוחדים המשולבים בכיתות רגילות או לומדים בכיתות חינוך מיוחד  שלהםתלמידים 

שכבתיות המתקיימות בבית הספר והבבתי ספר רגילים ישתתפו בכלל הפעילות הכיתתיות 

תלמידים לראות בבתכנון פעילויות התכנית לכלל תלמידי בית הספר, יש במסגרת התכנית. 

 .  התאםנפרד מתלמידי בית הספר ולהיערך ב-צרכים מיוחדים חלק בלתי שלהם

בבניית מעורבותו הגברת ל שלו צרכים מיוחדים קיום דיאלוג עם התלמידבחשיבות רבה  יש

על זאת , ולקשייויו העדפותל, תיולחזקו ומודעות וכן במטרה להגביר את  ההתנסותתהליך 

ם שיבוץ מושכל של התלמיד במקום יחווה חוויה של הצלחה. לששוימצה את יכולותיו שמנת 

  שיקול דעת.מגוון אפשרויות והפעלת בחירה מבין  וללאפשר חשוב  ,מתאיםהתנסות 

 

 

 

 

                                                           
."התפתחות אישית ומעורבות חברתית"מסמך זה יצורף כנספח למסמך התכנית    

http://meyda.education.gov.il/files/noar/tochmeoravut.pdf
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 מערך התאמות מומלץ

 . בה צרכים מיוחדים שלהםלשילובם המיטבי של תלמידים  ,התאמות לתכניתמתווה להלן 

תלמידים הל ששונות ברמת התפקוד בקביעת ההתאמות שיפורטו להלן יש להתייחס ל

  .התכנית הרגילה דרישותד בולעמ, ועם זאת הלומדים במסגרות החינוך המיוחד

  מבנה התכנית. 1

שבעים פחות להשלים לעל התלמידים לצורך קבלת תעודת בגרות,  – מכסת שעות .א

תלמידים  .בממד העיוני ובהתנסות המעשית תכניתהנדרשות ב שעותהמאחוזים 

 הנדרשותהשעות מ שבעים אחוזים אשר אינם ניגשים לבגרות מלאה, ישלימו אף הם

אשר על  תלמידיםתכנית ויקבלו תעודת מעורבות חברתית )ללא תעודת בגרות(. ב

 תכנית,הנדרשות בשעות המ שבעים אחוזיםחובה להשלים לא עמדו ב אף מאמציהם

פעילותם החברתית, יקבלו תעודת הערכה מטעם בית ראויים להערכה על  אך הם

 . הספר

כגון: תלמידים הלומדים  ,הוועדה תדון במקרים חריגים ומיוחדים – ועדת חריגים .ב

אינם מסוגלים לבצע את תכנית הם אך בשל הלקות שלהם  מלאה לתעודת בגרות

   1.חברתית בחלקה או במלואהה המעורבות

יבה לומד יותר משלוש שנים בחטהתלמיד  – על פני שנות הלימודחלוקת השעות  .ג

עם  לילהתח אפשרעד תום לימודיו.  וכל להשלים את דרישות התכניתי 2,עליונהה

תהליך הכנה והיערכות לתכנית כבר בכיתה ט', הן בהיבט הרגשי הן בהיבט התלמיד 

ולגזור  "התפתחות אישית ומעורבות חברתית" להיעזר בתכניתהמעשי. לשם כך יש 

 ממנה תכני לימוד והתנסות ראשוניים.

כולה, כולל  לפרוש את הפעילות על פני השנהאפשר  – חלוקת הזמן לאורך השנה .ד

 חינוך המיוחד. ב הנוהגותחופשות פעילות במהלך 

חינוך הרגיל או מה ,בבתי חולים מאושפזים, הנמצאים בבית או התלמידים חולים .ה

גובש כחלק מהתכנית החינוכית האישית תיישום התכנית דרך  – חינוך המיוחדמה

)תח"א( הנבנית לכל תלמיד מאושפז או חולה, בתיאום עם בית ספרו בקהילה. יש 

בתוך המרכז הרפואי או מחוצה לו,  ,להתאים לכל תלמיד את מקום ההתנסות

 בהתאם למצבו ולאופי האשפוז.

                                                           
0
לצמצם חלופות לתכנית,  להציעסמכותה בו ,נציגות של החינוך המיוחדפי צורך, -על ,ועדת החריגים תכלול 

בהם השלמת התכנית נדרשת לצורך קבלת תעודת שבמקרים  מיישומה פטור ולתתהיקף התכנית  את
  בגרות.

, לעתים הם עשרים ואחתמיוחד זכאים ללמוד במערכת החינוך עד גיל החינוך ב םתלמידי  2

 שנים. ששלומדים בחטיבה העליונה 
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 מעשית התנסות. 2

בהתאם ההפעלה לאפשר גמישות בשעות  יש – הפעלת התכנית לאורך היום .א

)תלמידים רבים אינם לומדים בעיר  הםפיזור הגאוגרפי שללמאפייני התלמידים ול

שעות  לאחרמעשית ההתנסות היש לעודד יישום  .מגוריהם ותלויים בהסעות(

 לפניאת לימודיהם מסיימים ה מידיםשילוב ולתל מידיבעיקר בהתייחס לתל, הלימודים

, יש להתחשב בתלמידים אשר אינם גרים גיסא מאידך. שתיים בצהריים השעה

חלק להם לקיים מגיעים בשעה מאוחרת לביתם ולאפשר הבקרבת בית ספרם ו

יערך  פרהסת ביבמידת האפשר,  .מעשית במהלך יום הלימודיםההתנסות מה

ת או בסמוך לבי התלמיד באזור מגורי בקהילהלביצוע התנסות מעשית משמעותית 

  פר.הס

שעות  תלאפשר גמישות בחלוק יש – התנסות מעשית קבוצתית ואישיתשעות  .ב

בהקפדה על קיום אישית, להתנסות מעשית מעשית קבוצתית בין התנסות התנסות ה

לשנות את  אפשרהתנסות מעשית. ללפחות ממכסת השעות הכוללת שבעים אחוזים 

אישית וקבוצתית משנה לשנה. צוות בית הספר יבחן את  להתנסות ת השעותחלוק

רמת תפקודו ובהתאם לזאת יערוך חלוקה הולמת עבורו. את מאפייני התלמיד ו

יוכל לפעול  אישיתהמעשית הבשעות ההתנסות  תלפעול עצמאיהמתקשה תלמיד 

 . במקרים אלו, רצויהתנסות האישיתהכחלק מ תלמידים שלושהעד  המונהקבוצה ב

בקבוצת  לעודד שילוב של תלמיד מהחינוך המיוחד עם תלמידי החינוך הרגיל

 .האישית תנסותהה

פי הקריטריונים להתנסות מעשית -על פעוליש ל – בחירת מקומות להתנסות מעשית .ג

שיקולים  פי-וכן על ,מופיעים בתכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית"ה

יש לקיים  (.מיוחדיםייחודיים לתלמידי החינוך המיוחד )רמת תפקוד, לקות, צרכים 

למגוון רצוי לעודד ולחשוף את התלמידים  3.קשר עם מנהל ההתנדבות הרשותי

, הן בקרב קבוצת השווים הן מחוצה לה. יש לחשוב על מקומות מקומות התנסות

מהמסגרות  ליציאההזדמנות  ולתתהכנה לחיים ההתנסות מעבר לקיים בתכניות 

 שיתוף מרבי של התלמיד בבחירת מקום ההתנסות.ב – הקיימות

למקומות  ת משאבים לליווי התלמידיםויש להקצ – התנסות המעשיתליווי תלמידים ב .ד

בהתנסות מחוץ לבית הספר במהלך יום הלימודים. לשילוב התלמיד שהתנסות ה

                                                           
0
 לעעל הבניית התשתית ליישום התכנית בבית הספר ובקהילה ו מופקדמנהל התנדבות רשותי  

עובד הוא . הפעלת מרחבי התנסות בהלימה לנוהל הסדרה ואישור מקומות התנדבות לנוער

עם בעלי תפקידים ברשות ובבתי הספר ועומד בקשר עם נציגי ארגונים ומקומות בשיתוף 

 ההתנסות המעשית.
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קשר עם מנהל ההתנדבות הרשותי לצורך לאחר יום הלימודים, יש לקיים מעשית 

 ליווי התלמיד.

לקיים הכנה הצוות החינוכי על  – בו במהלכה ותמיכה אישיתת התלמיד להתנסות הכנ .ה

 תכני הפעילותעמו את עבד ל וכן המעשית משמעותית של התלמיד לקראת ההתנסות

שעה נוסף על הזמן  לכך תויש להקצ במהלכה.שהוא חווה  החוויות הרגשיות ואת

 מורה בתכנית. שמחויב לה כלהפרטנית השבועית 

רכז המעורבות הבית ספרי וצוות בית הספר, בשיתוף מנהל  –הכנת מקום ההתנסות  .ו

לקראת  בו על הכנת מקום ההתנסות וצוות העובדים םאחראיההתנדבות הרשותי, 

 . במקום צרכים מיוחדיםשלו פעילותו של תלמיד 

 העיוני הממד. 3

הלימה מרבית לתכני הלימוד ולמכסת ב תבצעהעיוני של התכנית ייישום הממד  .א

הפעלת שיקול דעת בנוגע ב, חינוך הרגילבבתכנית הנדרשים  השעות העיוניות

 .נדרשים להתאמות ולשינויים

יש להקצות לכל תלמיד המשתתף בתכנית שעה שבועית לליווי ההתנסות המעשית  .ב

 בקבוצה קטנה לאורך השנה.

 תכניות ההכנה לחיים של החינוך המיוחדשבתכנים ה עלעקרונות והיש  להתבסס על  .ג

העיוני הן בהתנסות המעשית. יש  ממד, הן בומעברים (02ל"ב )לקראת בגרות  –

תכנית  – בתכניות האישיות לתלמיד ,התלמיד ומשפחתו , בשיתוףלשזור עקרונות אלו

 חינוכית אישית )תח"א( תכניתוחינוכית יחידנית )תח"י(, תכנית לימודים אישית )תל"א( 

 וכן בתכנית הלימודים הכיתתית )תל"כ(. –

 הערכת תלמידים. 4

תהליך התיעוד משמעותי ב ליווייש לאפשר לתלמידי החינוך המיוחד  – כלי הערכה .א

בביצוע עבודת חקר  וכן, חלק מדרישות התכנית שהם, יומן המסעובכתיבת סיכום הו

 .ככלי הערכהאם הן ייבחרו ומטלת ביצוע 

 , איון מונחהיר , כגוןנוספות תוחלופי ותהערכ בהתאם להנחיות התכנית, יש לאפשר .ב

 .'דסרט, מצגת וכ

התנסות מעבר לנדרש באמצעות תעודה את הלציין תלמידים המבצעים  אפשר

 .מיוחדת וכד'

 

 

 

 ארגוניהמערך ה. 5
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 רשותבמחוז ובספר, הבית הארגוני להפעלת התכנית במערך ה יפ-ללפעול עיש  .א

 עם רכז ההתנדבות ברשות. תכנית, ולעבוד בשיתוףב ג, כפי שמוצהמקומית

יש למנות רכז מעורבות חברתית כמחויב בהנחיות  ,בתי ספר של החינוך המיוחדב .ב

יש לפעול  .יתוגמל בגמול ריכוז בהתאם להוראות משרד החינוך הרכז .המשרד

 בבתי ספר אלו.  ש כיתותמספר הלהתאמת הגמול ל

קשר עם לאורך התהליך יקיימו  א"מתימרכזי ב השונות לקויותה מיתחום במומחי .ג

כגון:  שונים, בנושאיםבעלי התפקידים בבית הספר ועם מנהל ההתנדבות הרשותי 

 ., הכנת התלמיד, משוב ודיאלוגהוהתאמ ה, הנגשההתנסות בחירת מסגרת

בצוות יש לכלול  ,צרכים מיוחדים שלהםבהם לומדים תלמידים שבבתי ספר רגילים  .ד

 .פרהסת מצוות בינציג חינוך מיוחד ההיגוי וההפעלה של התכנית 

ישתתף נציג החינוך  ,בהובלת מנהל ההתנדבות הרשותיש ,עדת ההיגוי הרשותיתובו

 המיוחד הרשותי.

 

 פיתוח מקצועי. 6

פיתוח מקצועי של התכנית תשולב יחידה המתייחסת להתאמת התכנית לבכל מערך  .א

נהל ימ וףתימיוחדים. פיתוח היחידה באחריות אגף חנ"מ בשצרכים  שלהםלתלמידים 

 חברה ונוער ושפ"י.
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 נספח

 מהסביבה הקרובה לרחוקה – מודל לבניית ההתנסות המעשית

בהפסקות,  ההפעל :בית הספרב מילוי תפקידים משמעותיים –מעגל ראשון  ⁻

הסביבה בבית אחזקה וטיפוח עבודות ת בית הספר, ובגינבפינת החי טיפול 

  .'דוכ ותסביבבו הספר

 ,פעילויות מחוץ לבית הספרהתנסות ראשונית ב :תרומה לקהילה – מעגל שני ⁻

 מפגשים עם בתי ספרקיום גני ילדים, בפעילויות , בתי אבותבכגון: פעילות 

 וכד'.חבילות שי, הכנת אחרים, 

אחרים מול תלמידים  :ומעורבות חברתיתפעולות ייצוג עצמי  – מעגל שלישי ⁻

או  וכד'(  בתי אבות, בסיסי צה"ל) קהילההמול מוסדות  ,במסגרות חינוך נוספות

 .וכד'( השקיה, אימוץ אתר)טיפוח,  למען הסביבהבפעילויות 

  

 למקומות התנסות עבור תלמידי החינוך המיוחד דוגמות

 בקהילה בבית הספר

  חונכות לימודית לתלמידים
או לתלמידים  צעירים
 צרכים מיוחדים שלהם

 ספרייה 
 תקשוב  נאמני 
  סיוע בעבודות משרדיות 
 טיפול וות הכנת תפאור

  בציוד
  פרהסת ביחזות טיפוח 
  ייצוג עצמי מול הכיתות

 הרגילות

  ושל תלמידים  תלמידים צעיריםאו ליווי של חונכות לימודית
יתות אחרות באותו בית מאו ב בתי ספר אחריםממתקשים 

 ספר
 ספרייה עירונית 
 בתנועת נוער  השתלבות או הדרכה 
 כלבייה 
 צהרון של המתנ"ס 
 בית חולים 
 גן ילדים 
 כגון: מועדונית לילדים לקויות  שלהםמועדונית לילדים סיוע ב(

 ה(ילקויות ראי שלהםעל רצף האוטיזם, תגי"ל לתלמידים ש
  מסגרות אחרות בסיוע בהעברת חוגים במסגרת מתנ"ס או

 , ספורט וכד'(גינהנבהתאם לכישרונות של התלמיד )
 עמותת של מרכז ייעוץ לנוער בכגון  ,פעילות בעמותות שונות

 "לתת"
 אריזת חבילות לנזקקים וחלוקת החבילות 
 מקומות נוספיםבנגינה בבתי אבות ובהופעות בשירה ו 

  

  באתר מינהל חברה ונוערדוגמות נוספות 

http://noar.education.gov.il/

