
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 "האחר הוא אני" בקהילה מכילה

 

 דבר העורכת

 

 קוראים יקרים,

אני שמחה להציג בפניכם את המהדורה המחודשת של איגרת מחוז הצפון,  המוקדשת 

 "האחר הוא אני".לנושא  

בראשית החוברת תמצאו את דבר מנהלת המחוז לרגל פתיחת הנושא, ובהמשכה תוכלו 

ורט על היערכות מוסדות החינוך במחוז ברוח הערכים שמציב העיסוק בנושא לקרוא דיווח מפ

 ועל הפעילויות שבהן מיושמים ערכים אלה בכל מוסדות החינוך של מחוז הצפון.

אנו רואים באיגרת המחוז במה להצגת תהליכי העבודה המקצועיים המתרחשים במוסדות 

הטווח המתרחב של התכנים המתכנסים החינוך. מגוון הנושאים המוצגים בחוברת מייצג את 

ואת התרגום המעשי שהעניקו צוותי  בקהילה מכילה" -"האחר הוא אני תחת הכותרת 

 ההוראה לנושא.

אני מקווה שהגיליון הנוכחי יוסיף נדבך ללמידת עמיתים בין מוסדות החינוך במחוז ויקדם 

 הבנות נוספות בקרב צוותי החינוך.

 

 קריאה מהנה

 

 פרנץגזנ-טניה לוי

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ענייניםתוכן 

 

 דבר מנהלת המחוז

  החינוך המיוחדהפיקוח מתאמת  - דבר הרפרנטית 

 דבר המדריכה המחוזית להכלה

 פון"האחר הוא אני" בגני הילדים במחוז צ

 הספר היסודיים-"האחר הוא אני" בבתי

 יסודיים-"האחר הוא אני" בבתי הספר העל

 "האחר הוא אני" במוסדות החינוך המיוחד

 וא אני" במחוז הצפוןמיזמים בינתחומיים בנושא "האחר ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 דבר מנהלת המחוז

 

 

ֹּלּו ָהֶאָחד יִָקים ֶאת ֲחֵברֹו  נַיִם ִמן ָהֶאָחד ֲאֶשר יֵש ָלֶהם ָשָכר טֹוב ַבֲעָמָלם: ִכי ִאם יִפ " טֹוִבים ַהשְּׁ

ֶאָחד ֵאיְך יֵָחם: וְִּׁאם וְִּׁאילֹו ָהֶאָחד ֶשיִפֹול וְֵּׁאין ֵשנִי ַלֲהִקימֹו: )יא( ַגם ִאם יִשְּׁ  נַיִם וְַּׁחם ָלֶהם ּולְּׁ כְּׁבּו שְּׁ

ֵהָרה יִנֵָתק:" ָלש ֹלא ִבמְּׁ שֻׁ דּו נֶגְּּׁדֹו וְַּׁהחּוט ַהמְּׁ נַיִם יַַעמְּׁ פֹו ָהֶאָחד ַהשְּׁ קְּׁ  יִתְּׁ

 י"ב-קהלת פרק ד, פסוקים ט

המציב "האחר הוא אני",  בשנת הלימודים תשע"ד החלטנו להעמיק במערכת החינוך בנושא

בקדמת הבמה ערכים אוניברסליים, הומניסטיים, דמוקרטיים ויהודיים, המבטאים את כבוד 

האדם, השוויון, הצדק, הסובלנות, קבלת האחר, ההכלה והחמלה, הדמוקרטיה, הזהות 

יסודות שעליהם  -והשייכות. ערכים אלו מאפשרים קיום משותף, שלום וסדר חברתי 

 מושתתת חברת מופת. 

ראשותו של שר החינוך הרב שי פירון בחרה להבליט את נושא קבלת מערכת החינוך ב

האחר והשונה כהזדמנות לצמיחה ולהעצמת המיוחד שבכל אחד מאתנו וכתשתית לחיזוק 

מייצג את הרוח ואת הדרך לצמיחתו  -"האחר הוא אני"  -תחושת היחד שלנו.  הנושא 

 האישית של היחיד בתוך חברה מוסרית, אנושית והומנית.

שנה נעסוק באופן משמעותי באחת הסוגיות המרכזיות בחברה הישראלית המחייבת ה

התמודדות חינוכית מעמיקה עם תופעות כגון הדרת האחר, חוסר סובלנות וגילויי שנאה, 

 דעות קדומות והתייחסות סטראוטיפית כלפי השונה. 

ותיים של כל פלורליזם בחינוך הוא מפגש בין שונים והכרה בשונה, הכרת הקודים התרב

קבוצה, מתן הזדמנות לקבוצה לשמור על מנהגיה ושורשיה והתייחסות שווה לכל קבוצה ללא 

העדפה או אפליה. גישה חינוכית פלורליסטית תורמת במספר מישורים: יצירתיות ומקוריות 

תורמות לשימור הזהות והתרבות המקורית החשובות לעיצוב הדימוי של הפרט ושל הקבוצה 

 יך אליה, והפריה הדדית תורמת לפיתוח היכולת של התלמיד להיחשף למגוון שהוא משתי



 

זהויות ולגבש זהות עשירה יותר בעקבות חשיפה זו, המאפשרת לו לבדוק את עצמו ביחס 

לאחרים ולאמץ לעצמו דפוסים המתאימים לו. מורה הרואה את השונות כאתגר ונותן 

את ההבנה בין הקבוצות ולצמצם את הפערים הזדמנות לפלורליזם בכיתתו,  עשוי להגביר 

 ביניהן.

הנושא מעלה סוגיות מרכזיות במעגלי החיים השונים: במשפחה, בקהילה ובמדינה, ומאפשר 

דיאלוג  עם כל הגורמים המשמעותיים המשפיעים על חינוכו של הילד: אנשי החינוך 

 והקהילה.  

שא "האחר הוא אני" משנה תוקף גוני וההטרוגני, מקבל העיסוק בנו-במחוז צפון,  הרב

ומשמעות נוספת. במחוז נבנתה תכנית מתווה הכוללת המלצות לפעילויות לשכבות הגיל 

השונות, תכניות אינטגרטיביות ופעילויות בשילוב תחומי דעת, לרבות החינוך המוזיקלי, 

להעצים קיום, אמנות ועוד. מוסדות החינוך קיבלו חוזר מיוחד והונחו -אזרחות משותפת ודו

, וכן להיערך ליום הארצי שיתקיים ביום 3102את הפעילות בנושא במהלך חודש נובמבר 

.  ביום השיא תתקיימנה פעילויות חינוכיות מיוחדות 01.00.3102שלישי, ט"ז בכסלו תשע"ד, 

 בכל מוסדות החינוך. 

מיוחדת חלק מהפעילות המחוזית  במסגרת הנושא "האחר הוא אני" בא לידי ביטוי באיגרת 

 זו. 

אני שמחה על ההיענות הגדולה מצד מוסדות החינוך לשתף אותנו בהתנסויות ההוראה 

והלמידה שחוויתם באופן אישי ובתוך מוסדות החינוך, ומודה לכולם על השיתוף, על העבודה 

 המעמיקה ועל הנכונות לתת יד לעיצוב דור צעיר רגיש, סבלני ומקבל את הזולת. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

קשת להודות לחברי הנהלת המחוז ולצוות ההיגוי המחוזי על ההתגייסות, על הכנת אני מב

לוח גאנט בנושא "האחר הוא אני" ועל הצגת מגוון עשיר של הצעות ליישום הנושא במישור 

הלימודי, הערכי והחברתי. אני מברכת את המפקחים, המנהלים, המדריכים, צוותי ההוראה 

עילות הענפה המתקיימת במוסדות החינוך סביב הנושא ושותפי התפקיד ברשויות על הפ

"האחר הוא אני" ומבקשת להודות לכם על שיתוף הפעולה ועל התגייסותכם להטמעת 

 הנושא.

 

 בברכה,

 ד"ר אורנה שמחון

 מנהלת המחוז

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 החינוך המיוחד הפיקוח דבר הרפרנטית מתאמת 

 יהלומן, מדוע הוא מרבה להתעסק עם יהודים פשוטים ,"כשנשאל פעם ר' שלמה  קרליבך על ידי 

 השיב בשאלה: "קרה לך פעם שזרקת לאשפה יהלום גולמי של מיליון דולר?"

 "בוודאי שלא, אני הרי מומחה ליהלומים", השיב היהלומן.

"ובכן גם אני מומחה ליהלומים", המשיך ר' שלמה קרליבך. "אני הולך ברחובות מדי יום וכל מה 

ואה זה את היהלומים היקרים בעולם מהלכים סביבי. כמה מהם צריך אולי להוציא מן שאני ר

ממש כמו  -הבוץ ולנקות קצת, ללטש קצת, אבל אחרי שעושים את זה, הם כל כך מאירים 

 המרגליות הכי מושלמות".

 

תחלה, בעבודתנו היומיומית אנו פוגשים יהלומים שונים ומגוונים שלא תמיד מאירים בפנינו למן הה

הגולמית, אבל ניתן לראות את הניצוץ והזוהר הטמון -שכן אנחנו פוגשים אותם בצורתם הטבעית

 בהם.

כל אחד מאתנו הוא בעל המלטשה הכי יקרה בעולם... בידינו הכלים המיוחדים לגלות את הטמון 

 בפנים, ללטשו ולהאירו.

בצפון. מילותיה נוגעות ללב  בשבוע שעבר קיבלתי דברים שכתבה אם לילד אוטיסט מאחד הישובים

 ומעבירות מסרים ערכיים וחשובים:

"מה שחשוב לי לומר זה, שהכול תלוי בנו, בכל אחד מאתנו. פשוט לפתוח את הלב וללמוד לקבל 

 - כך מוכשרים ומקסימים-הכל-ברה ורק בזכותנו הילדים האלה את השונה כי הכוח טמון בנו, בח

 יצליחו להשתלב בחברה".

 לי אנחנו הם אלה ששונים?!חשבתם שאו

עלינו כאנשי חינוך מוטלת החובה להנהיג ולהוביל מערכת ערכית של הכלה ושל קבלת האחר 

והשונה, שיש בה סובלנות ואמפתיה שתוביל לדיאלוג אִמתי ומשמעותי בין כל השותפים בקהילה. רק 

 באמצעות ערכים אלו תתהווה חברת מופת, והחלום יהפוך למציאות.

ציינה מערכת החינוך את יעד ההכלה. הובלנו תפיסות של מניעת הדרה, מתן מענה מגוון בתשע"ג 

רשות, הורים, צוותים  -לכלל התלמידים והרחבת יכולת ההכלה לכל השותפים בתהליכים החינוכיים

 חינוכיים ותלמידים.

צפון מוביל הז . מחוהוא בנפשנוהאתגר העומד לפתחנו אינו פשוט, אך אני מאמינה שהוא בר ביצוע , 

באמונה עשייה ערכית וחינוכית בכל התחומים. אנו פועלים במשותף למודעות שכולנו שונים זה מזה 

אך גם שווים זה לזה. בבתי הספר נבנו תכניות ייחודיות בהיבטים רב תחומיים, והם נערכים ליום שיא 

 מחוזיים במהלך השנה.  בנושא, וכן לימים

 

 מתוך אורות הקודש, הראי"ה קוק: בחרתי לסיים איגרת זו בקטע

" אנו מלקטים חיים מכל תנועה, מכל שיח ומכל שיג, מכל רגש ומכל דבר קל וקטן, את האור 

 קודש קודשים".-המזרים חיים מלאי קודש הפזור, המגמגם, לצרפו לפרק שירה איתן,

 

 בברכת

 נעשה ונצליח

 אדלשטיין צילה

 

 



 דבר המדריכה המחוזית להכלה

 

 אני במוקד העשייה החינוכית המכילה במחוז האחר הוא

ֵאין ָאָדם ְלָך ֵאין ֵאין ָדָבר ְלָך וְֵאין ָשָעה לֹו שֶׁ  ג( ד, אבות )מסכת ָמקֹום לֹו שֶׁ
 

משרד החינוך חרת על דגלו בשנה שעברה את היעד לטפוח יכולת ההכלה במוסדות 

מחודשת במשמעות  החינוך.  השנה המשרד מרחיב ומעמיק תפיסה זו ומזמין התבוננות

, אל בית הספרהמושג "הכלה" באמצעות מעגלים מתרחבים מהפרט אל הכיתה, אל 

 קהילה ואל חברה.

 
התבוננות ב"אחר" במעגלי העשייה החינוכית בבית הספר מאפשרת הכלה ונותנת מענה 

מגוון לצרכים השונים באמצעות שותפי התפקיד המצויים במערכת. היא גורמת לראיית 

לומדים על כל היבטיה )לימודית, חברתית רגשית וכדומה( ול"גילויה" מחדש,  שונות ה

ומלמדת את התלמידים לגלות את ייחודו של האחר משום ש"האחר הוא אני", כדברי ר' 

. "חפש את המקודש הטמון בחולין. חפש את המופלא בתוך השכיח" נחמן מברסלב:

קידום תרבות ארגונית מכילה, שבה בדרך זו מתרחבת יכולת ההכלה בד בבד עם טיפוח ו

 חזונה ועשייתה החינוכית. "האחר הוא אני" במוקד

 

ליכולת ההכלה נדרשת סביבה חברתית ולימודית תומכת, שקיימות בה דמויות חינוכיות 

משמעותיות המכירות בפוטנציאל וב"אחרות" הטמונים בכל פרט במערכת. הדבר מחייב את 

 האישי,  –מליים עם תלמידיהם ולהכיר את עולמם השלם המורים ליצור יחסי קרבה אופטי

 



 

הלימודי, החברתי והמשפחתי מקרוב. היכרות מעין זו מצמיחה קהילה  שקיימים בה ערכים 

 של תקשורת מקבלת, שוויונית ומכבדת.

במסגרת התכנית של המשרד להטמעת יעד ב' "לצמצום פערים והרחבת יכולת ההכלה" 

במחוז הדרכה מקצועית, המשלבת בהובלת תפיסת ההכלה גם את הוכנסה בחינוך היסודי 

 הנושא השנתי "האחר הוא אני".

צוות המדריכות מצוי בתהליך הכנסת הנושא והטמעתו בבית הספר. תהליך זה דורש זמן 

ומרחב. עם זאת ניכרים במוסדות החינוך תהליכי הרחבה והעמקה בנושא, כפי שעולה 

 באגרת זו.

 

 

 י מקוצ'קאם אני אני/ הרב

 אם אני אני מפני שאתה אתה,

 ואתה אתה מפני שאני אני,

 אז אני לא אני ואתה לא אתה.

 עם זאת, אם אני אני מפני שאני אני,

 ואתה אתה מפני שאתה אתה,

 .אזי אני באמת אני ואתה באמת אתה

 

 מדריכה מחוזית וארצית  -עליזה שפירו

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

החינוכי בגני הילדים מציבה בקדמת העשייה את צורכי הילד הקטן ואת עולמו ליבת המעשה 

הרגשי. תפקידו העיקרי של הצוות החינוכי בגנים הוא לפגוש את עולמו של כל ילד ולהגיע 

 אליו באופן המתאים לו ביותר, לראות את ייחודו בחברת השונים ולהעצימו. 

רכזיות בהובלת תהליכים מיטביים בגנים לשם הכלה בגן הילדים וקידום הילדים הם מטרות מ

סיוע להתפתחותם של ילדים עם קשיים בפרט ושל ילדי הגן בכלל. תפקיד הגננת להכיר 

על ָחזְּׁקֹותיו וקשייו הוא משמעותי ביותר בהובלת תהליכים אלה.  היכרות מעמיקה את הילד

בגן, ובד בבד מטרת ההכלה בגנים היא לקדם ולחזק ילדים עם קשיים לשם השתלבותם 

 לקדם ולהעצים את כל ילדי הגן. 

הרחבת יעד ההכלה במוסדות החינוך ובגנים בפרט הציבה לפנינו, מפקחות הגנים, אתגר 

עבור בעבור הילדים ובעבור הגננות, בחדש שמטרתו להעמיק במושג ההכלה ובמשמעותו 

 ההורים. 

הגננות עם עצמן בתהליך בכל אזורי הפיקוח במחוז מתקיימות השתלמויות המפגישות את 

שיאפשר להן להכיל את הרגשות המציפים אותן  תוך־ אישי כצעד ראשון בתהליך

 בהתמודדויות  מאתגרות ומורכבות בגנים מתוך התבוננות בשונות הילדים בגן כערך.

במקביל, היועצות החינוכיות נותנות מענה משמעותי ביותר לצרכים הרגשיים של הגננות 

 הן עם ילדים בעלי צרכים שונים ומיוחדים הן עם הוריהם.  -תגרים בגן בהתמודדותן עם א

מערכת הגנים במחוז החלה במסע של למידה והעמקה בנושא "האחר הוא אני בקהילה 

מכילה". אנחנו בטוחות שלמידה זו תעניק כלים מקצועיים לגננות על מנת שתוכלנה להכיל 

 את ילדי הגן באופן בוגר ורגיש. 

 

 רחל שפירא הילד שבי/

 "הילד שבי מסתכל בגבי,

 לרגע איתי ולרגע נגדי, הילד שבי.

 הילד שבי כמעט כבר מחונך,

 פוחד במיוחד להיות מגוחך, עד כדי כך.

 

 רוצה להעז, לא תמיד מסוגל.

 חושש להגיד מה שלא מקובל.

 ואם תעמדי לצדי,                                       

 אם תביני ולא תלעגי,

 תכירי, קבלי את הילד שבי"...אם 

 מפקחות גנ"י

 מחוז הצפון



 

 

 בכפר חיטים "בוליםיש"יופי של צמיחה בגן 

הן הופכות למעשיך.                                                                          :"שים לב למחשבותיך: הן הופכות למילותיך. שים לב למילותיך

היה מודע להרגליך: הם הופכים   .עשיך: מעשים הופכים להרגליםשים לב ושפוט את מ

לערכים שלך. הבן וקבל את הערכים שלך: הם הופכים לגורלך. היה השינוי שאותו אתה רוצה 

 מהאטמה גנדילראות בעולם".  

במסגרת עבודתי החינוכית בגן ילדים נחשפתי לשונות ולמגוון רחב של ילדים: ילדים בעלי 

ילדים שנצפו ו ם, ילדים הסובלים מלקויות למידה או מהפרעות קשב וריכוזצרכים מיוחדי

אישית. כמחנכת נאלצתי להתמודד עם -קשיים בהסתגלותם הלימודית, החברתית והבין

ילדים חסרי מוטיבציה, עם בעיות התנהגות ובעיות משמעת, עם ילדים שלא האמינו ביכולתם 

ברו כישלונות, תסכולים, חששות, דחייה ותגובה ועם תלמידים בעלי דימוי עצמי נמוך אשר צ

שלילית מהסביבה. התמודדות עם מגוון של תלמידים הייתה כרוכה בעמידה מול אתגרים 

 ם ודרשה השקעת מאמץ.קשי

עם הזמן בחנתי את דרכי ההוראה שלי, כלומר שאלתי את עצמי שאלות אשר הובילו  

אם דרכי העבודה שלי יעילות ? איזו דרך בתפיסת ההוראה ובדרכי הפעולה: ה שינוי לתהליך

 מובילה את הילד להצלחה ולהתקדמות ואיזו דרך הוראה מעכבת את התקדמותו של הילד?

, כלומר לצאת מהמוכר, מהישן, מהאזור שינוי והחלטתי לעשות  הצבתי לעצמי מטרה

ודאות -הבטוח שלי, ולא תמיד הצלחתי. אט אט סללתי את הדרך, שהייתה מלווה באי

 ובחששות:  לאן ? האם הניסיון יצליח ? ועוד .

הייתה להוביל את הילדים להצלחות אישיות שישפרו את הביטחון ואת הדימוי העצמי מטרתי 

   שלהם, ולפתח את המסוגלות האישית בכל הילדים.

שימש לי דרך לשפר את החשיבה של הילדים ולהתמודד עם אתגרים חברתיים, אימון 

בחיי היום יום. העמקנו בנושא "מחשבות": מהן מחשבות מזיקות או פיזיים , רגשיים ולימודיים

מגבילות, כלומר: מחשבות המגבילות את יכולתנו להצליח ולהתקדם )כמו: "משעמם לי" , 

לי", "אין לי חברים", "אני  "אין לי מה לעשות", "לא משתפים אותי", "אני לא מצליח", "לא בא

מהן מחשבות מועילות ומנצחות המקדמות אותנו וגורמות  -לא טוב בזה" ועוד(. ולעומתן 

 בחברה, בלמידה ובעמידה מול אתגרים. טיפחתי מסרים וערכים של ,להצלחה בסביבה

 ביכולתו של הילד ובמסוגלות האישית שלו באמצעות  תקווה וגישה חיובית אמונה,



 

" חכם, יכול, מקסים, ומצליח!  -"אני "מנטרות" השגורות בפינו:

השקעתי בהעצמה ובחיזוק התכונות הטובות הטמונות בכל ילד כדי 

 להעלות  את הערך העצמי והייחודי של כל אחד.  

 

יצרנו "תבניות" של מחשבות: מיינו, "טעמנו", פעלנו, התנסינו וניסינו 

להעלות אותן למודעות. לדוגמה: אחד הילדים הרכיב פאזל של מאה 

: "דני אתה לא תצליח ם הייתהוהתגובה שזכה לה משני ילדי חלקים

בחיים להרכיב את ה פ א ז ל  הזה... זה קשה"!   דני: "אני כן יצליח"!  "אתם חושבים עלי  

 ני רבות(.מדוגמה אחת  ,כמובן הי,מחשבות מזיקות"... )זו

החוויות המעצימות הייתה לבנות בעזרת הילדים את כיסא הכבוד. יצרנו את כיסא אחת 

כבוד,  -כהכיסא ייצג את הערכים הבאים:   תי בעיסת נייר, צבע ומכחול.הכבוד באופן חווי

על כיסא הכבוד ישבו  אני אהוב, אהבה, אמונה בעצמי.  -אסבלנות, סיפוק.  -סכוח, כיף. 

ילדים "שרכשו את הזכות להצלחה אישית", ובכך יכלו להרגיש מכובדים ומסוגלים ולקבל 

ינוכי וממשפחתם. הילדים צברו הצלחות אישיות אישור לתחושה זו מחבריהם, מהצוות הח

מלווים  םכשחבריה "במחשבות מנצחות" וזכו לשבת על "כיסא הכבוד" )"כיסא ההצלחה"(

 בגביע הניצחון ובכבוד! - בשירה, במחיאות כפיים, בתחושת שייכות, בהתרגשות אותם

 "יופי של צמיחה" בגן שיבולים הוא תהליך צומח הפועם בלב ובמחשבה.

 היחד החברתי ואת קבלת האחר. חושת  להמשיך לטפח גן מכיל שישפר ויחזק את וונתיבכ

"שפת האימון" בכותלי הגן שלי  מאפשרת הזדמנות והתפתחות אישית של כל ילד על פי 

 יכולותיו וָעצְּׁמותיו הייחודיות. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 בנצרת עילית "מורן"גן  -גינה המצמיחה קשר בקהילה 

 -אשר נמצא בנצרת עילית  "מורן"גננת בגנון  שמי חגית עוז ואני

עיר רב תרבותית. למשפחות המזינות את הגן רקע תרבותי  

 מגוון. 

לאורך השנים שבהם אני עובדת בקרב קהילה זו,  למדתי רבות 

על עצמי, על הסביבה שבה אני עובדת ועל תפיסתי החינוכית 

אשר התגבשה ועודנה מתגבשת. אני והסייעת שלי מרים 

ביאות אל הגן את התפיסה הפלורליסטית, המכירה בשונות התרבותית וגורסת  שלכל אחד מ

יש זכות לבטא את עצמו ואת צרכיו. בשל כך היה עלי ללמוד על מושא עבודתי ולהכיר את 

האקולוגיה המקומית על מאפייניה על מנת לתת מענה הולם לכל באי גני. עבודתי עם  

כוונה ובהדרכה. אני רואה בהם שותפים מלאים לעשייה ההורים מתאפיינת  בהקשבה, בה

 בגן. כדי לקרבם לעשייה זו בחרתי ב"גינה הלימודית" כמקדמת קשר.

תכנון הגינה, הקמתה וטיפוחה נעשה בשותפות עם ילדי הגן והוריהם. ההורים הביאו את 

וות הגן הידע שלהם בכל הנוגע לתכנון, להקמה ולטיפוח הגינה. דרך עבודת האדמה קידם צ

אישים עם ההורים  וטיפח קשר שבו ההורים הם חלק בלתי נפרד -את היחסים הבין

בין  גשר לקשרמהעשייה, ואילו ההורים זכו לזמן איכות עם ילדיהם. בנוסף שימשה הגינה  

הצוות לבין ילדים מאתגרים המתקשים  להתנהל בסדר היום הרגיל של הגן.  עבודת הגינון 

ים, ויש בה מרחב שבו ניתן לעבוד בשקט. בדרך חווייתית זו מכיר היא עבודה נטולת מתח

 הילד בחזקותיו ומאפשר לצוות לגלות אותו.

תרבותי זימן העיסוק בגינה נושאים הקשורים במסורת היהודית, בחגי ישראל -כגן רב

ובהכרת הארץ על צמחיה ובעלי החיים המזדמנים לגן. בכל שנה נוספו חלקות עצי פרי 

שונים ובכך הפכה הגינה מגינה לימודית לגינה קהילתית. הגינה שימשה ועודנה וגידולים 

ומשמעותי בין הורי הגן לצוות החינוכי. זהו מסע של חינוך  מכיל גשר לקשרמשמשת 

 תרבותית, ש"האחר הוא אני" במרכזו.-בחברה רב

                                  הגינה שלנו. -אין טוב יותר ממראה עיניים 

 

 

 

 



 

 בכרמיאל "סמדר"כל  אחד יכול בגן 

מתניידת באמצעות  .C.P,ד' בת השש, ילדת 

ומתקשרת באמצעות מחשב  כיסא גלגלים

תקשורת. היא משולבת בגן "סמדר" 

ילדים. ד' מגיעה  23בכרמיאל, המונה 

לשילוב  פעמיים בשבוע, בימי שני ושישי. 

בשאר הימים היא מבקרת בבית ספר 

פה. היה חשוב לשלב את ד' "עופרים" בחי

בימי שני, מפני שביום זה אנו משתתפים  

 בתכנית "מעברים" עם בית הספר.

 

נעשתה הכנה לילדים לקראת שילובה של ד' בגן, וגם ההורים שותפו בתהליך. במהלך 

היומיים שבהם ד' משתלבת היא מגיעה בשמחה ונראית מאושרת. כבר מהיום הראשון קיבלו 

תנו לה הרגשה שהיא חלק מהגן. ד' משתלבת בכל הפעילויות בגן, הילדים את ד' ונ

משתתפת במפגש ונעזרת במחשב התקשורת. להלן מספר דוגמאות להשתלבותה בסדר 

 היום והפעילויות של הגן:

להשתתף  מיזמתם כאמור, היא שותפה לכל הפעילות בגן. הילדים מזמינים אותה -

 ולסדר אותם במקומם. את כלי המשחקבמשחקיהם.  ראוי לציין שהיא עוזרת לאסוף 

למרות התניידותּה בכיסא גלגלים היא עוזרת כמיטב יכולתה בניקוי השולחנות אחרי 

 הפעילות.

 היא שמחה  .הילדים מתמסרים איתה בכדורהיא יושבת בכיסא הגלגלים בחצר, ו -

 ומראים  לה את השינויים בגינת הירק שבחצר הגן. מסיעים אותה בחצרם שהכ

תפה בפעילויות השונות המתקיימות בחצר: מדידת כמויות הגשמים שירדו שוהיא  -

 בעזרת מד הגשם, קישוט הגדר בחצר הגן בסוגי בדים שונים ועוד.

במסגרת פעילות ירוקה למען הסביבה הצטרפה ד' להליכה למכלי איסוף בקבוקים  -

 לִמחזּור, שנמצאו לא הרחק מהגן. 

 

ר משמעותי במיוחד נוצר עם ילדה הממעטת לדבר בגן ד' יצרה קשר עם ילדים רבים בגן. קש

קלינאית תקשורת וגננת שיח.  מאז שד' הגיעה נעשו השתיים חברות טובות  על ידיומטופלת 

 מאוד. הילדה מסבירה לד' מה עושים בגן. הן מדברות, משחקות, צוחקות ושמחות מאוד.

 

 גדולה הן לד' הן לילדי הגן ולצוות.בהכלתה של ד' על ידי ילדי הגן, הצוות וההורים יש תרומה 

  

צוות גן סמדר מאחל לכל ילדי הגן ובעיקר לד' שיגדלו  בסביבה סובלנית שערכיה הם ערכים 

של נתינה, של קבלת השונה ושל אהבת הזולת. אין ספק שבגן סמדר ערכים אלו מיושמים 

 הלכה למעשה.

                                           

                                    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ילת השחרי"האחר הוא אני"  בבית ספר "מבוא הגליל" בא

בבסיס תפיסת העולם של בית ספר "מבוא הגליל" עומדת ההכרה בשונות בין בני האדם 

באי בית ובשוויון ערך האדם. ערך זה בא לידי ביטוי בעיקר בטיפוח מערכות היחסים בין 

הספר והקהילה. אנו שוקדים על מתן הזדמנות שווה לכלל התלמידים בפיתוח הזיקה 

יום בבית -החברתית ותחושת השייכות שלהם. כל אלה מיושמים באופנים שונים בחיי היום

הטמעת עקרונות הגישה הספר. שני תחומים מרכזיים מובילים אותנו ביישום ערכים אלו: 

ומהווים מוקד התעניינות  בבית הספר מזה ארבע שנים מיושמיםה עקרונות -האדלריאנית 

בית ב  PDDושילוב ארבע כיתות   -ו"מודלינג" ללמידה של בתי ספר נוספים במרכז הארץ 

 .על בסיס התפיסה שלכל ילד הזכות להשתייך לקהילת בני גילו במסגרת הרגילה הספר

 הבאות: םבבית הספר בדרכימת מיוש ,תפיסת העולם המכירה בשונות ובשוויון ערך האדם

מעגל במסגרת הטמעת עקרונות הגישה האדלריאנית אנו מקיימים מדי שבוע  .1

בכל אחת מכיתות האם, על פי מודל שנבנה בבית הספר.  הקשבה / שיחה כיתתית

אנו לומדים  –השיחה נפתחת בדברי עידוד של התלמידים זה לזה )עידוד ולא שבח 

(. לאחר מכן מעלים התלמידים נושאים לדיון. את ההבדל ומשתכללים כל הזמן

חוקים למשחק בחבל, , למשל יום שלהם בכיתה ובחצר-הנושאים הם מחיי היום

אופן שבו אנו מדברים זה אל זה ועוד. לאחר מיקוד הנושא והגדרתו מתקיים דיון ה

בפתרונות אפשריים לבעיות שהועלו. בסופו של הדיון מתקבלת החלטה דמוקרטית 

הקשר לקבלת ן,  ונעשה ניסיון ליישמו במשך שבוע, עד לשיחה הבאה. על פתרו

על מנת לעודד נדרשים התלמידים להבחין  :האחר הוא קודם כול בעידוד

במעשים של חבריהם שבהם הם הפעילו מאמץ מיוחד. כמו כן הם מתבקשים 

למרות  -להפעיל את ערך הקבלה וההכלה של האחר מתוך ראיית היש והמשותף 

אמריקאי -למשל, ילדה מכיתה ב אשר אביה חי בארה"ב והוא ממוצא אפרו. השוני

התקשתה לקבל את השונות של צבע עורה. כתוצאה מהעידוד שקיבלה מבני כיתתה 

והראתה  בסיפורה על השתלבותה החברתית והלימודית, היא שיתפה את הכיתה

תמונה להם את תמונת אביה בפעילות לקראת ראש השנה. הילדים קיבלו את ה

עובדה שהפתיעה אותה וחיזקה את  –כמובן מאליו ואפילו לא הבחינו בשונות 

 תחושת השייכות שלה. 

חלק מתפיסתנו הערכית נוגע לשילוב ההורים ולשיתופם בלמידה ובעשייה בבית  .2

בבית הספר קבוצות הורים המונחות על ידי  מזה ארבע שנים מתקיימותהספר. 

, ולשתף את ההורים ונות שלאורם אנו עובדיםהמורים, שמטרתן ללמוד את העקר

ביישום העקרונות בכיתות. במפגשים ניתנת להורים הזדמנות לשתף את הקבוצה 

באתגרים ובהתמודדויות שלהם בבית. דרך השיתוף אנו מעבירים את המסר כי 

לאורם של אותם  למרות השונות בינינו אנו יכולים לחנךוכי  ,"האחר הוא אני"

לומדים זה מזה ומלמדים זה את זה.   -ההורים והמורים   -אנו  .סלייםערכים אוניבר

מניסיון השנים החולפות אנו לומדים שקבלת האחר כרוכה בעבודה שיטתית 

ורצופה, שאותה מאפשרים בין השאר מפגשים אלו. אנו לומדים על המשמעות 

של הקשבה לא שיפוטית, של הכלת קשיי האחר, של שוויון ערך האדם ושל 

 סובלנות כלפי דעות מנוגדות.



מודל נוסף שבנינו המיושם ברמה יומיומית בבית הספר הוא מודל לפתרון  .3

. על פי עקרון זה לכל אדם עקרון הסובייקטיביותקונפליקטים. מודל זה מושתת על 

תפיסת מציאות שונה משל חבריו, ולכן לאירוע אחד יכולות להיות פרשנויות רבות. 

בין ילדים אנו עוזרים להם ללמוד להקשיב לתפיסתו  כאשר נוצר קונפליקט

 -הסובייקטיבית של חברם, להבין שפרשנות שונה אין פירושה שקר, וחשוב מכול 

בשלב האחרון של  ללמוד לקבל את השונות בתפיסה של כל אחד ואחד מהם.

בירור הקונפליקט כל ילד אומר מה למד מהאחר ומה הוא מתכוון לעשות אחרת 

 קונפליקט נוסף. במקרה של 

  - מלמדים תלמידים בעלי צרכים מיוחדים 'תלמידים מכיתות ה -הוראת עמיתים  .4

PDD ."העצמת תלמידים עם קשיים התנהגותיים,  –המטרה : "כיתות קשר

רגשיים וחברתיים מהמסגרת הרגילה ושיפור המיומנויות החברתיות ומיומנויות 

מקיימת קבוצת תלמידים מכיתות מדי שבוע  התקשורת של תלמידי "כיתות קשר".

הרגילות שיעור חינוך גופני לתלמידים מ"כיתות קשר". כל אחד מהם נקרא "מורה  'ה

עמית". התהליך מתחיל בשלושה שיעורים שנותנת מחנכת "כיתות קשר" לקבוצת 

המורים העמיתים במטרה ללמדם מהי החריגות ואילו דרכי העבודה ותקשורת 

אלה. לאחר מכן נפגשים התלמידים לפעילות משותפת  נדרשים לעבודה עם ילדים

בכיתת קשר לשם היכרות קרובה עם החריגות. בשלב הבא בונים המורים העמיתים 

תכנית עבודה עם מורת החינוך הגופני, ולאחר מכן הם מתחילים ללמד שיעור 

אחרי כל שיעור מתקיים מפגש משוב וסיכום שבו התלמידים מתייחסים בשבוע. 

על בסיס זה קובעים  שהיו צריכים לגייס בתהליך הלימוד ובקבלת השונות.לכוחות 

מטרות לשיעור הבא. במקביל, לאורך כל התהליך מקיים הצוות החינוכי: מרכזת 

שיח שמטרתו להעביר  ,ומורת החנ"ג 'מכיתות קשר, המחנכות של כיתות ה תכניתה

י מספר ערכים: תכנית זו מביאה לביטואת ההצלחות שלהם לתוך כיתות האם. 

חיזוק תחושות האחריות, השייכות והערך. ילדי ו ("קבלת השונה )"האחר הוא אני

זוכים לתרגול מיומנויות תקשורת עם בני גילם ולחיזוק תחושת השייכות   pdd-ה

 למסגרת שבה הם לומדים. 

מטרות  .ד משמשים חונכים לילדי כיתות "קשר"-חונכות:  תלמידי כיתות  ג .5

לפתח לחשוף את ילדי החינוך הרגיל לאוכלוסייה עם צרכים מיוחדים; החונכות הן 

סבלנות וסובלנות כלפי השונה;  ליצור תקשורת בין ילדים בעלי צרכים מיוחדים 

לילדים רגילים ולהקנות מיומנויות תקשורת והתנהגות לילדים עם צרכים 

  מיוחדים.

 הפעילות מתקיימת פעם עד פעמיים בשבוע במספר אופנים: 

  קבוצה מהכיתה הרגילה מגיעה לכיתת "קשר" שאותה היא חונכת, לפעילות

 מובנית המועברת על ידי המורות.

 .קבוצה מהכיתה הרגילה מגיעה לכיתת "קשר" לפעילויות בהפסקה 

  ילדים מהכיתה הרגילה חונכים את ילדי "כיתת קשר" בהפסקות, מלווים אותם

 לחצר ומשחקים איתם.

 שנתיים הולכים ילדי הכיתה הרגילה עם ילדי כיתות הולים טיבו יםיומיים הטיולב

 "קשר".

 

 

 



 

 פעילויות בנושא "האחר הוא אני"  בבית ספר "גוונים" בעפולה

 ו ואח"כ פעילות במסגרת יום השיא במגוון תחנות-טקס פתיחה באמפי כיתות א

 

 

 

 

 "האחר הוא אני" בבית ספר "אופק" בכרמיאל

)ילדים עם ליקויי  P.D.Dכתות חינוך רגיל ושתי כיתות  01 -ת כיתו 31בבית הספר 

תקשורת( המשתלבות בעשייה החינוכית והחברתית. כל פרט מוצא את מקומו ומשתלב על 

פי כישוריו ויכולותיו, ומושם דגש על טיפוח ָחזְּׁקֹותיו. מכאן שאמירות בדבר קבלת השונה, 

תיו אינן סיסמאות, אלא תפיסות המיושמות , התייחסות לכל לומד על פי יכולוהלומד במרכז

למידה שבו. תפיסתנו החינוכית כוללת את והבחיי בית הספר וטבועות בתרבות ההוראה 

הקשר בין הרגש, החשיבה וההתנהגות. ברוח דברי אמנון שימוש "לעוף עם שורשים" אנו 

פיים הן הרוח רואים את הקשר בין החלקים ליצירת  השלם.  השורשים  הם החומר ואילו הכנ

. 

ערכי בית הספר שעליהם אנו שמים דגש הם כבוד, אחריות, סובלנות ושייכות  לצד קבלת 

השונות. יחד הם מהווים דרך חיים ותרבות התנהגות אשר יישומם הלכה למעשה בא לידי 

. שילובם כשווים בכיתות בבית הספר ביטוי בשילובם של התלמידים המוגדרים כ"שונים"

כקבוצה יוצר את הביטוי יד+יד = ידיד. תלמידי כיתות אלה  " הן כפרטים הןהאם "הרגילות

 התרבותיות ובפעילויות ו החברתיותבפעילויות :  בית הספרמשתלבים בכל תחומי החיים ב

 שם התחנה התחנהמספר 

באלאבלוק )סרטון על אי קבלת השונה( +  0תחנה 

"השתלבות בקבוצה" )באחריות  משחק

 המחנכת(

שונים אבל שווים בספרות הילדים  3תחנה 

 )באחריותה של מרינה(

 הכנת סימניות )באחריותה של גלית( 2תחנה 

"כמו דג במים" סיפור ופעילות בעקבותיו  4תחנה 

 )באחריות המחנכת(



למידה מגוונות. דבר זה מאפשר לצוות המורים ולתלמידים לפתח כישורים חברתיים   

 ת.כישורים של תקשורת בין אישי -ערכיים 

שיתוף הפעולה בין כל באי בית הספר יוצר אווירה תומכת ואכפתית, אווירה  שיש בה 

תלמידים והורים. המפגש התמידי עם אוכלוסיית  ,פתיחות, גמישות וסובלנות בין מורים

בית כן, המפגש הופך את  כיתות אלו מעודד הפנמה של ערכים הקשורים לחיי קהילה. כמו

 בהםייהם של כלל התלמידים לממש את הפוטנציאל הטמון למקום המקדם את סיכו הספר

העבודה המשותפת תורמת למימוש ולטפח את היכולת לתת, לתרום ולהתחשב באחר. 

 ערכים אלו ולהפיכתם לחלק מנורמות ההתנהגות של קהילת בית הספר היום ובעתיד.

  בחיי הקהילה ותרבות בית הספר  ) ליקויי תקשורת( P.D.D-שיתוף כיתות ה

 ום יעד זההמאפשרות ייש פעילויות המתקיימות בבית הספר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יד + יד = ידיד

ב"אופק" כולנו 

 שווים

 

השתתפות מורים והורים במהלך  

-השנה במפגשים עם כיתות ה

P.D.D. 

מפגשים  מאפשרים "דלת ה

פתוחה" לנושא, ללמידתו תוך מתן 

מקום לשאילת שאלות, אפשרות  

 ביקור ומפגשים .

 שיעורים משותפים.

 

פיתוח תכנית לימודים לטיפוח 

השונה, התחשבות  קבלת

 בזולת וההכרה שכולנו שווים.

תכנית לכלל ביה"ס , , הנלמדת 

 במסגרת שיעורי  חינוך.

 

 

 

דרכי עבודה המעודדות שיתוף בין  פיתוח

 וכיתות האם. P.D.Dשתי המערכות: 

בכיתות האם  P.D.D-שילוב תלמידי ה

 בשיעורים שונים , בטיולים, בהצגות,

 בהכנת טקסים ובמפגשים חברתיים. 

 P.D.D -שילוב הפוך בשיעורים שונים של ה

 כמו: בישול, תנועה ועוד...

 

מפגשי עבודה בין המחנכות 

-של כיתות האם וכיתות  ה

P.D.D. 

ייעוץ ועזרה בבניית תכניות 

 השילוב מרכז 

 .P..D-ה 

שיתוף הורים בתכנית השילוב 

, הכרות עם מחנכות השילוב 

 ומפגשים איתן על פי הצורך.

 

 
מפגשי חונכות בין תלמידי 

ו' לתלמידי כיתות -כיתות ה'

 .P.D.D-ה



 

 

 'תפירת חליפה אישית' בחוט של אימון ואהבה לכל תלמיד בבית ספר חב"ד אביטל

 

דתי היחיד באזור שיפוטה של המועצה -ספר הממלכתיהבית  הואבית החינוך חב"ד אביטל 

 האזורית הגלבוע. 

את הכיוון לשנת הלימודים בבית החינוך חב"ד אביטל היא "הדרך למצוינות". משמעותה קרי

המעודדת ומנתבת את כל הבא בשערי בית  ,היא שאיפה מתמדת להתקדמות ולהתמקצעות

החינוך לפתח את יכולותיו, להציב מטרות ויעדים ולאתר את הדרך הנכונה ליישומם, וכן 

 ליך זה. לקבל ולכבד את השונות העולה בתה

תפיסת ההכלה מוטמעת בבית הספר כבר שנים רבות. זוהי השיטה החינוכית שעל פיה 

 מתנהל בית החינוך ובה מצוינותו.

בתחומו. באמצעות העצמת  המשנה החינוכית של המנהלת היא שכל תלמיד הוא גאון

האינטליגנציה החזקה של התלמיד מקדמים את הישגיו הלימודיים. התאמת הסביבה 

 רכי התלמיד מתוך ראיה הוליסטית היא תנאי הכרחי לכך.וודית לצהלימ

לפיכך, שיטת העבודה בבית הספר היא 'תפירת חליפה אישית' ב"חוט" של אימון ואהבה תוך 

מתן מענה הוליסטי המתבצע לאחר מיפוי מעמיק המתייחס להיבט הלימודי, הרגשי, 

 ההתנהגותי והחברתי. 

לות התלמיד כפי שזוהו על ידי הצוות, לצד החזון האישי ה"חליפה האישית" מציגה את יכו

שאליו הוא שואף להגיע בכל תחום, ואת הדרך להשגת המטרה באמצעות יכולותיו. במהלך 

 תכנית הפעולה. –השנה נערכות "מדידות המעצבות את תפירת החליפה" 

הות האמונה במצוינות של כל אדם הביאה לכך שלכל תלמיד בבית הספר יש 'תעודת ז

פורמליות והתורניות לצד סגנון הלמידה של -אישית' המציגה את ָחזקֹותיו האקדמיות, הא

 הילד והחזון האישי שאליו הוא שואף להגיע כבוגר. כל אחד מכיר את האחר לעומקו.

"כל ילד הוא יהלום" אומרת המנהלת הגב' רחל קיל "כאשר מלטשים את אישיותו בכלים 

היופי והשווי האִמתי". בבית הספר מותאמת לכל תלמיד תכנית המתאימים מגלים את הברק, 

 הנותנת מענה שבאמצעותו ישגשג ויבהיק.

נוסף על כך פיתח בית הספר תכנית העצמה הנקראת "איים של יכולות". רציונל התכנית הוא 

תחומי החוזק האקדמיים  -יכולת" לנתב את הילד לגלות "איים של יכולות" -"מתוך אי

"במה הוא  -ם החבויים בו. המחנך מאמן את הילד לגלות את כישוריו ואת יכולותיו והאישיותיי

 ולא רק "כמה הוא חכם". -חכם" 

עבודת החינוך וההוראה בדרך זו מאפשרת ומייצרת מערכת יחסים של כבוד, הערכה ואהבה 

 בין כל באי בית החינוך, מובילה לסולידריות חברתית ומצמיחה הישגים.

 



סיפורה של תלמידה חירשת  בכיתה רגילה בבית הספר  –השונה לשווה" "להפוך את 

 היסודי נין

את  הוריה גן לילדים חירשים. לפני קליטתה בכיתה א' הביעו -ס' למדה בגן טיפולי בנצרת 

חששותיהם ואת תחושת המתח והחרדה של ס' לקראת המעבר מגן טיפולי בנצרת לכיתה 

בית הספר לקליטתה  באופן נגיש ומכיל. המורים  רגילה בכפר שלה. לפיכך נערך צוות

הודרכו על ידי מורי "שמע" ונערכו לקבלתה לכיתה א'. היא החלה ללמוד בכיתה רגילה בחדר 

 רגיל.

מורת שמע הגיעה כל שבוע ללמד את ס' ולהנחות את צוות בית הספר. לקראת כיתה ב' 

 הצליח בית הספר לגייס את הרשות והוכנה כיתה אקוסטית.

כיום ס' לומדת בכיתה ד'  רגילה בבית ספר  יסודי נין. יום בשבוע היא לומדת ב"שמע" 

 בנצרת.

 ספורה של ס'  מפי דמויות משמעותיות במסעה בבית הספר:

דועאא, מחנכת כיתה א': "תחילה חששתי: איך אסתדר עם המכשירים? איך יקבלו אותה 

'. הקפדתי לדבר כשפניי מולה ולהיות סייע לסלדרכים  עלהילדים? שוחחתי עם האם וחשבנו 

בקשר עין מתמיד. באמצעות נושא החושים ובשיתוף ההורים ומורת שמע לימדתי את עמה 

הילדים על חוש השמיעה. שועאא היועצת לימדה את הילדים במסגרת שיעור כישורי חיים 

 איך חיים במחיצת ילד חירש. למדנו לאהוב אותה".

ה חששתי ושאלתי את עצמי איך אצור איתה קשר ואיך נבנה אמל, מחנכת כיתה ב': "בהתחל

מבטי , אמון כדי שהיא תבטח בי. נפגשתי עם נציגי שמע וההורים. ס' ישבה בקדמת הכיתה

ממוקד בה. בהיבט החברתי קיימתי פעילויות חברתיות להבנת האחר ופעילויות היה 

ים. ס' צמצמה פערים להעצמה אישית. פעילויות אלה התקיימו בבית הספר ואחר הצהרי

טחונה העצמי השתפר. הדימוי העצמי שלה עלה, והיא מתקשרת נהדר עם ילימודיים וב

סביבתה. הילדים משחקים איתה  גם ללא הנחיית מבוגרים. היום אני רואה את ס' כתלמידה 

 רגילה לכל דבר".

גלית התלמידה ס': "אני מרגישה נוח. אני אוהבת לבוא לבית הספר, אוהבת ללמוד אנ

אוהבת את המורים ואת המחנכת שלי. בהפסקה אני אוכלת את הארוחה שלי  ,ומתמטיקה

 ומשחקת עם חברות".

באהבה גדולה, בהערכה  חסן, מנהל בית הספר:  שועאא היועצת  וצוות המורים עושים הכול

 ובכבוד לילדה הזו כמו לכל תלמידי בית הספר.

 כה למעשה בבית הספר היסודי נין." מתגשם הללהפוך את השונה לשווההמשפט: "

 

 

 

 

 שמונה תקריי -בי"ס חינוך מיוחד "רננים" 



 מפי מנהל חדש - עין מאהל" באלעבהרה"אתגרים בהובלת תפיסת ההכלה בבית ספר 

בכניסתי לתפקיד עמדתי מול אתגרים רבים. ניסיוני עשיר בבית הספר התיכון, ולכן חיפשתי 

היסודי. את הקוד המתאים לתקשורת ביני לבין התלמידים, המורים וההורים בבית הספר 

הבנתי שאני צריך להעמיק את הידע שלי בתחום החינוך המיוחד, ונעזרתי בצוות המיומן 

 למדתי את מהות  השונות ואיך להפוך שונה לשווה.והמקצועי שלי בתחום. 

, ללא מוסדות היכולים דלים משאבים בעלתאני מנהל חדש בבית ספר חדש בלב שכונה 

, בית הספר נותן  מענה לימודי, חינוכי,  ערכי לתת מענה הולם לילדי השכונה. למעשה

 מקור גאווה לשכונה. שמשוחברתי לקהילה כולה ומ

הקהילה הייתה מלאת ציפיות עם הקמת בית הספר החדש ותלתה תקוות רבות בחינוך 

 איכותי. היא  תומכת מאוד בבית הספר, וההורים שותפים פעילים בעשייה הבית ספרית.

חשיבות רבה. המילה הכלה   -בראיית "האחר הוא אני"  -ה אני רואה  בתפיסת ההכל

(  לוקחת אותי למקום עמוק ורחב מאוד בתפיסתי את תפקידי כמנהל מוביל של כל إحتواء)

העשייה החינוכית והערכית המתרחשת הלכה למעשה יום יום בבית הספר ובקהילה. תהליכי 

ה הרחבה. הם באים לידי ביטוי הכלה  מוטמעים בתרבות הבית ספרית ומשפיעים על הקהיל

בשפה המקצועית שלנו, ב"אני מאמין" שלנו וכן בתהליכים הבאים לידי ביטוי בקרב מגוון 

משותפת עם הפעילות ה למשלתלמידינו ובפעילויות עם אוכלוסיות אחרות מחוץ לעין מאהל, 

 תלמידי בית ספר "עופר" לאוטיסטים בחיפה.

הצוות לשינוי תפיסת עולם  דה מעמיקה ובהכשרתתפיסת ההכלה היא אתגר הכרוך בלמי

חינוכית, והוא מוביל להתייחסות להכלת האחר כאורח חיים.  בבית ספר "אלעבהרה" יודעים 

 להפוך את השונה לשווה. אנחנו מאמינים במיצוי המשאבים לחוויות הצלחה לתלמידינו.

 

 

 



 

 בית זרזירב"האחר הוא אני"  בבית הספר "מזאריב" 

שידע לכוון את צליל מיתריו,  חר אות ותו אחר תו נעזור לו לבנות את ניגון חייו,"אות א

 שישכיל לנגן את מיטב לחניו." )מירי רן בירן(

בתרבות העבודה שלנו אנו מאמינים בהכלת כל התלמידים. במטרה להפוך את השונים 

יימות בהובלת לשווים פועלות בבית הספר מספר תכניות הנותנות מענה ליעד זה,  והן מתק

רכזת תכנית "מפתח הלב", רכז החינוך החברתי, יועצת בית הספר, פסיכולוג בית הספר, 

מדריכה מחוזית להכלה ומנהל בית הספר. כל זאת בשיתוף פעולה עם מחנכים ומורים 

 מקצועיים.

 -במפגשי המליאה עלה הצורך לתכנן תכניות התערבות לתלמידים המאתגרים "האחרים" 

דים שהמחנך והמורים המקצועיים בבית הספר עושים ויעשו את המיטב והמרב אותם תלמי

להעצים את תחושת השייכות, המסוגלות וחווית הצלחה  שלהם בכיתה ובבית הספר. צוות 

 בית הספר נרתם לחשיבה על תהליך כתיבת תכניות העבודה.

 :שלבי התהליך

 בחירת תלמידים מכל כיתה על ידי המחנך; 

 האתגרים -זיהוי הקשיים; 

 גיבוש מטרות ודרכי פעולה למימוש  ולהשגת המטרות; 

  מרמת התכנון ועד  -קביעת האנשים בצוות ומחוץ לצוות שייקחו חלק בביצוע התכנית

 ;הביצוע

 שיתוף צוות המורים המקצועיים; 

 שיתוף ההורים; 

 .קביעת לוח זמנים למעקב ולבקרה 

יה הוליסטית מערכתית ימיד כאדם וראחדוות היצירה, עבודת הצוות המשותפת, אהבת התל

 באים לידי ביטוי בבית הספר, וכל אלה יביאו לתחושת שייכות ולהצלחת ההכלה בבית הספר.

 

 

 

 

 תמרה -מקיף "אלביאן" בי"ס 



 ני רבים, שכן "הצלחה מובילה לעוד הצלחות"פריזמה על ספור הצלחה אחד מ

 בבית ספר "אלומות" בעפולה

  מחנכת הכיתה מספרת:

שית שנת הלימודים. בימים הראשונים של השנה ראיתי ילד את התלמיד ת' אני מכירה מרא

 כבוי, סגור, עם ראש מורכן, ובמשך ימים שלמים לא הבחנתי בחיוך על פניו.

תי ועם הסביבה דיבורו החלש וחוסר התקשורת שלו אהליכתו האטית ממקום למקום, 

קושי אישי רב  הדליקו אצלי נורה אדומה שהזהירה: משהו קורה לילד. נראה היה שהוא חווה

בכל תחומי חייו. כאשר סידרתי את מקומות הישיבה בכיתה ביקש ת' לשבת לבד ובמרחק 

 מיתר ילדי הכיתה. מובן  שלא הסכמתי לכך.

מבחינה חברתית ילדי הכיתה התלוננו שלעתים קרובות לא נעים בחברתו. מבחינה לימודית 

פות מתמדת. מובן שלא ויתרתי לו כל דרישה שלי ממנו הייתה מלווה בחוסר מוטיבציה ובעיי

בהפסקות  אתוודרשתי ממנו לבצע את המטלות הניתנות בכיתה. תיווכתי, תמכתי, ונשארתי 

עד לסיום המטלות הלימודיות, ובכל שעות היום הוא נדרש להתנהל במסגרת בית הספר כמו 

 כל תלמיד בכיתה.

ותו בכל התקדמות קטנה, כי הבנתי שיש צורך לגרום לו לתחושת הצלחה ומסוגלות ולעודד א

הצלחה אחת מביאה להצלחות נוספות. לדוגמה, בחנוכה ערכנו פעילות שבה כל ילד קיבל נר 

מבריסטול והיה אמור לכתוב את נקודות החוזק שבו. ת' לא הצליח לכתוב ולו מילה טובה 

שיש לו  אחת על עצמו. לקחתי את הנר שלו ומילאתי אותו בָחזְּׁקֹות שלו. ת' נראה המום מכך

כך הרבה חזקות ושאני רואה אותן, והוא לקח נר ריק וכתב לי את החזקות שלי. הרגשתי -כל

החל  הוא שהקשר שלי עם ת' הולך ומתחזק, והוא מתחיל לתת בי אמון. לאט לאט  

להיפתח, ללמוד, ליצור קשרים חברתיים ולשתף אותי ברגשות ובמחשבות. חשוב היה לי 

 וזן קשבת ושאני מאמינה ביכולותיו.לתת לו  להבין שיש לו א

היום, בתום המחצית הראשונה, ת' הפך להיות אחד מהתלמידים המובילים מבחינה 

מנומס, שמח, משתף פעולה ומפתח קשרים הוא פעיל בכל הנעשה בכיתה, . הוא לימודית

 חברתיים תקינים.

ראומה קשה מאוד אני מלווה את ת' מתחילת כיתה א'. ת' עבר ט מוסיפה: בית הספריועצת 

במהלך כיתה א'. מאז היה סגור מאוד, התקשה ליצור קשר עם מבוגרים  בחייו האישיים

 ,בהפסקות. בלימודים, למרות פוטנציאל לימודי גבוה מאודהעדיף להתבודד וילדים בני גילו ו

הוא התקשה להתחיל ולסיים משימה, התקשה מאוד לכתוב, לאורך רוב השיעורים הניח 

 וציוניו היו בינוניים ומטה. ת' היה עצוב רוב  ,ולחן ולא תפקד כלל כתלמיד בכיתהראשו על הש



 

הן  בבית הספרוהיה קשה מאוד להגיע אליו. לאורך השנים הוא קיבל תמיכה רבה הן  ,הזמן

 ושמרנו על קשר רציף עם אמו ועם גורמים טיפוליים מחוץ לבית הספר.   ,בקהילה

הרגשיים עדיין קיימים, אך אני סבורה שבזכות הקשר האישי  היום ת' הוא ילד שונה. קשייו

שיצרה עמו מחנכת הכיתה, בזכות הגבולות הברורים שלוו בדרישה לעבודה  וחוסר הוויתור 

מצד אחד וחיזוקים החיוביים המלווים בחום רב ובהכלה מצד השני, ובזכות התמיכה הרבה 

הוא הצליח יתרה מזו, רגשיים ולחייך. הצליח להתגבר על קשייו ההוא שקיבל לאורך השנים 

ליצור קשרים חברתיים ולהגיע להישגים לימודיים גבוהים מאוד.  ת' הוא סיפור הצלחה שלנו. 

 בתהליך העבודה אנו שמים זרקור על סיפורי הצלחה שחווינו ואנו חווים בבית הספר . 

    "האחר הוא אני" בערוגות הגינה הלימודית בבית ספר ביר אל מכסור  

בית ספר יסודי ג' ביר אלמכסור הצהיר בחזונו שישמש בית חינוך חם לכל תלמידיו וייתן 

מענה לכל תלמיד לפי צרכיו האישיים. על כן, בבית ספרנו מושקעים מאמצים רבים להכיל את 

דבר המתבטא במתן מענה מגוון לצרכים מיוחדים של , התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים

  .קוגניטיבי, הרגשי, החברתי והתקשורתיהתלמידים בתחום ה

פרויקט הגינה הלימודית נחשב לאחד הפרויקטים אשר נותן לתלמידים תחושת שייכות לבית 

הספר ותחושת שוויון בין התלמידים. באמצעות הגינה הלימודית התלמידים לומדים לעבוד 

ין התלמידים לבין בשיתוף פעולה, וקיימת אינטראקציה פעילה בין התלמידים לבין עצמם וב

 המבוגרים.

הגינה הלימודית משמשת בעבור 

התלמידים השונים מעבדה ללימודי 

טבע וסביבה, ללימודי חקלאות ולהכרת 

הגידולים על סוגיהם השונים והשימוש 

בהם. כמו כן, העיסוק בנושא מקרב את 

הילדים לאהבת העבודה ולהבנת 

 חשיבותה. 

באמצעות הגינה הלימודית הילדים 

ונים לומדים לעבוד יחד, לעזור זה הש

לזה ולהכיר זה את זה. כן הם לומדים לערוך תצפית, להתבונן, לעקוב ולמדוד. העיסוק הוא 

 בדבר אינטראקטיבי וניתן לשלב בו נושאים מגוונים כגון: עונות השנה, מזון האדם, ערכים

 ולאהבת האדמה וכדומה. לאדמה הקשר



אה, התרגשות, שחרור ופורקן, אך היא מזמנת גם הפעילות בחוץ מאפשרת הרפיה, הנ

התנסויות בתסכול ובאכזבה.  מכיוון שזאת פעילות מחוץ לכיתה, יש הקפדה על  כללים 

וחוקים. התלמיד מתרגל לציית לכללים  ומפתח שליטה עצמית. הקרבה אל הטבע מאפשרת 

שות והתמודדות עם השלכה של הרגשות על בעלי החיים והצמחים, וזו דרך נוספת לעיבוד רג

 קשיים אישיים וחברתיים.

 .תלמידיםו...צמחים הגינה מהווה סביבה לימודית מכילה, מטפחת, מעצימה ומצמיחה 

 

  כי "אפשר אחרת" בבית ספר "נופים" במגדל העמק  "האחר הוא אני"

מבית הספר "נופים" נבחרה להשתתף בתכנית "אפשר אחרת". מטרת התכנית  0כיתה ד'

ע את רעיון הקיום המשותף של יהודים וערבים בבית הספר ובקהילה מתוך הבנה היא להטמי

וכבוד הדדי ומתוך עידוד, קבלה והכלת תרבות שונה. התלמידים נפגשים עם תלמידי כיתה ד' 

 מבית הספר היסודי אלג'בל א' ביפיע.

ם, אל תרבותו של האחר בתחומים שונים: מנהגיזה במסגרת המפגשים התלמידים נחשפים 

 יום, דתות, מוסיקה, ריקוד ועוד. -חגים, חיי יום

בכל מפגש התלמידים חווים יחד פעילויות העשרה מתחום האמנות )מוסיקה, תנועה, דרמה, 

אמנות פלסטית( ומדע. המפגשים מתקיימים לסירוגין בבית הספר "נופים" במגדל העמק 

 ביפיע. "אלג'בל"ובבית הספר 

ת, והפעילויות מתקיימות בקבוצות מעורבות ומלוות על ידי כל כיתה מחולקת לשלוש קבוצו 

אותו מדריך. בכל קבוצה נמצא גם מתורגמן, משום שילדי "נופים" לא דוברים ערבית וילדי 

 לשוני.-לא דוברים עברית. הפעילויות נערכות באופן דו" אלג'בל"

רגשים מכל התלמידים אוהבים מאוד להשתתף בתכנית, מצפים לכך בכיליון עיניים ומת

 מפגש. גם אנחנו, המחנכות, נרגשות לפגוש זו את זו. 

כבר במפגש הראשון התחבר לי מאוד.  תלמיד בכיתה בשם לי הוא ילד מתוק, נבון ומיוחד

למוחמד, תלמיד מבית הספר ביפיע. הם הפכו חברים מן הרגע הראשון, והם משחקים יחד 

וב שלי, אפילו שאנחנו לא מתקשרים : "מוחמד הוא חבר טואוהבים לבלות יחד. לי מספר

בדיבור. הוא לא יודע עברית ואני לא יודע ערבית. אנחנו מדברים בעיניים ובידיים, 

נפלא  ולפעמים בקולות. יש ביננו קשר מצוין ואנחנו מתגעגעים זה לזה ממפגש למפגש".

 לראות חיבור שכזה. גם מוחמד מספר על הקשר שנוצר עם לי.



מדווחת כי היא מאוד נהנית מהפעילויות המשותפות.  "אלג'בל"הספר מחנכת הכיתה מבית 

התלמידים אצלה מדווחים על הנאה רבה ותחושת חוויה יוצאת מן הכלל. תלמידי שתי 

 הכיתות מצפים בכיליון עיניים למפגשים, הנערכים אחת לשבועיים.

התלמידים הוא אני אעיד שהצפייה בתלמידים משכיחה כל מחלוקת פוליטית, והחיבור בין 

מקסים. התכנית תורמת רבות לתחושת הסובלנות כלפי השונה, לקבלה ולהכלה של אדם זר 

על אף הסטיגמות והקונוטציות העולות מההתנהלות של המבוגרים בסביבתם הקרובה של 

 התלמידים.

במסגרת התכנית נפגשו בשנה שעברה גם ההורים של התלמידים לפעילות משותפת, 

כן מתקיימים מפגשים של חדרי המורים. מפגשים אלו מאופיינים באווירה  .מוצלחת במיוחד

חברית ונעימה, בתחושת קבלה ובהבנה. אנחנו משחקים, משוחחים, מתווכחים ונהנים מאוד 

בחברה המשותפת. במפגש שנערך בשנה שעברה עלו חילוקי דעות מהותיים: חלק ממורי 

ם נולדו וגדלו כילדים. כן היה ויכוח שנסב יפיע טענו שמגדל העמק בנויה על השטחים שבה

על תחושת הקיפוח. עם זאת, הדיונים התנהלו באופן תרבותי וחברי, לא גלשו לפסים אישיים 

. התחושה הייתה שיש מקום לקיום מפגשים נוספים. כך נטפח מאודוהסתיימו ברוח טובה 

 חברה ערכית פלורליסטית.

 

 ת חוני המעגל" בחצור הגליליתכמו "אחים במשפחה" בבית החינוך "אמי"

 

צרכים מיוחדים שהם, כמשפחה. בחלק מהמשפחות יש ילדים עם שלנו הוא חינוך הבית 

 -חלק מהמשפחה. בדרך כלל הילדים המיוחדים הופכים את המשפחה למיוחדת   כמובן,

 לאיכותית יותר.

ן כולנו נהיים שבזכות ,דוהקב"ה זיכה את משפחת "אמי"ת חוני המעגל" בילדות מיוחדות מא

. הקבוצה הגדולה של התלמידות המיוחדות הן התלמידות העולות מאתיופיה. יותר מיוחדים

חציין לומדות בכיתת יש"י )יחד שבטי ישראל( וחציין משולבות בכיתות עם בנות גילן. בזכות 

ריבוי פעילויות משותפות לתלמידות הוותיקות והעולות ובזכות שילוב התלמידות העולות 

חניכות של להיות תות זוכות התלמידות הוותיקות לשמש חונכות במקצועות רבי מלל ובכי

התלמידות העולות בהזדמנויות אחרות: באמנות, בחינוך גופני, בפינת החי ועוד. התלמידות 

העולות מיוצגות במועצת תלמידים ובמועצה הירוקה, והורה של אחת מהעולות הצטרף 

 להנהגת ההורים.

דות העולות המשפחה שלנו זכתה בתלמידות לקויות ראיה, המשולבות נוסף על התלמי

 בכיתות רגילות. לצד הסיוע הטכנולוגי והמקצועי תלמידות הכיתות והצוות מתנהלים באופן 



 

טבעי בהתייחסות לצרכים המיוחדים. 

מצבים מיוחדים כמו משחקי כדור 

בשיעור חינוך גופני הפכו עם הזמן 

 מזמנים. ממצבים מאתגרים למצבים

זכינו במשפחה גם בתלמידה עם 

לקויות שמיעה, ובזכותה זומנו לנו 

איכויות ערכיות מדהימות. ההרגל של 

המורים והתלמידים לדבר פנים אל פנים והתקנת הכיתות האקוסטיות  משפיעים על האקלים 

 הכללי של הכיתה לחיוב בזכות תלמידה זו.

. ברישומים הכיתה קרויה "חנ"מ מאודיוחדות ולבסוף, זכינו במיוחד לכיתה של תלמידות מ

. התלמידות והמורות של הכיתה מלמדות את כולנו כיתת אופקל"ל" אבל אנחנו מכנים אותה 

אין דבר בלתי אפשרי.  -לעשות קסמים! הן מלמדות את כולנו שכשיש כוח רצון והמון אהבה 

ונכות תלמידות מהשכבות הן לא מכירות את המילה "קושי". מבחינתן הכול הוא אתגר. הן ח

הצעירות, מגישות עבודות חקר, מתנדבות בגנים וממשיכות ללמוד לבד בכיתה גם 

 בהפסקות!

גם המשפחה שלנו מעוניינת לגדול ולהתרחב. יש לנו חלום, שבו תלמידות כמו בכל משפחה 

גם הן  תצטרפנה -אולי בעלות נכות פיזית או תלמידות מחוננות  -נוספות עם צרכים מיוחדים 

 ונזכה ללמוד מאורן המיוחד. ,למשפחה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 נצרת עלית -"ארבל" בי"ס 



 

-דרך עולם האמנות בבית הספר על שם וילקומיץ בראש  "האחר הוא אני"

 פינה

 טובי ואסנת רסקי-כתבו: אירית חן

 ייעוץ: ד"ר אלי ברודרמן

 
דרך חיים בית הספר על שם וילקומיץ בראש פינה הוא בית הספר שחרת על דגלו את קבלת השונה כ

וכערך מרכזי שאותו הוא מנחיל לתלמידים ולקהילה. בבית הספר קיימת זו השנה החמישית כיתת 

חינוך מיוחד לילדים בעלי קשיים התנהגותיים ורגשיים, הקולטת תלמידים מכל רחבי הגליל והגולן. 

ים בסייעות בנוסף, בארבע מתוך שבע הכיתות הרגילות לומדים תלמידים בעלי צרכים מיוחדים המלוו

אישיות: שני תלמידים הסובלים מקשיים בתקשורת על קשת האוטיזם ושני תלמידים בעלי קשיים 

נוצרים ומוסלמים:  -תרבותי וכולל ארבעה אנשי צוות ערביים -פסיכיאטריים. צוות בית הספר הוא רב

למית מורה לערבית, מורה לדרבוקות, מדריך בחממה הטיפולית ובת שירות לאומי ערביה מוס

שעושה את שנת השירות השנייה שלה בכיתת החינוך המיוחד. כמו כן, בבית הספר לומדות שתי 

זנגריה. המרקם המיוחד של בית הספר מחייב את צוות בית -תלמידות בנות הכפר הבדווי טובא

הספר לחשיבה יומיומית כיצד לייצר הרמוניה ושילוב מיטבי בין כל באי בית הספר מתוך הבנת 

והשונה בתרבויות השונות. כבית ספר המקדם יזמּות וחדשנות בחרנו השנה ללמד את נושא הדומה 

ולמידה ניידת כחלק מדרכי ההבעה בשיעורי האמנות,  דיגיטליתהשונות באמצעות שילוב אמנות 

 והמולדת בבית הספר. "מפתח הלב"

האמנות תפקיד מיוחד. חשוב לציין שבבית ספר המשלב ילדים כה רבים בעלי צרכים מיוחדים, לשפת 

 נוסף על פיתוח היצירתיות האמנות משמשת כלי הבעה חשוב ולעיתים מרכזי אצל ילדים אלו.

 רציונל התכנית:

הביטוי "האחר הוא אני" מציב לכאורה בלב התפיסה החינוכית שניים: אחר ואני. אולם ביטוי זה טומן 

אתגר להתייחסות למקומם של יחסי הגומלין  בחובו שלוש ישויות: האחר, אני ומה שבינינו, והוא מציב

בהתפתחות האדם, בתהליך גדילתו, בצמיחתו ובהווייתו הקיומית ולמשקלם של יחסים אלה בתהליך 

 החינוך. 

בהבנה של המתח הטבעי שבין אני לאחר בכל מערכת יחסים בין אני לאחר טמונים סיכון וסיכוי. 

מות, שאינה בהכרח מודעת לנו, לצרכינו אנו. הסיכוי הסיכון מצוי ביחסנו אל הזולת מתוך מתן קדי

כאדם. "האחר הוא אני" מייצג  את הנפרדות של  הילד  -מצוי בהתייחסות לזולת כמכלול אנושי 

המתפתח והממומש כאדם הרואה לנגד עיניו את זולתו, ומתוך מימוש יכולותיו הוא מתעצמת יכולתו 

 שלה. לראות את הזולת כישות בעלת הוויה שלמה מ

היחס לזולת בכיתה הוא מסד ליחס אל האחר שמחוץ למעגל החברים בכיתה. עקרונות התכנית 

לחיים משותפים בחברה רבת פנים דרך עולם האמנות חייבים להיות מיושמים בכיתה על ידי המורה 

והתלמידים כאחד, כחלק משגרת חייהם. על כן יש לכבד את השונות בקרב התלמידים, יש לגוון את 

 רכי ההבעה ביצירה מצד התלמידים ולראות בכל הדרכים לגיטימיות להבעה עצמית.ד



כחלק מהתכנית הכוונה לשתף את ההורים ואת הקהילה בעקרונות האזרחות המשותפת. השפעתה 

של המשפחה על חינוך הילדים גדולה ביותר, ולכן ראוי להיעזר בהורים כמנוף להעצמת הנוכחות של 

עולמם של התלמידים. ניתן לשתף את ההורים במשימות הלימוד ולהגביר את המסרים החינוכיים ב

 מעורבותם בתכנית ובהטמעת ערכיה בקרב הילדים.

 

 בעין מאהל "אלביאדר"חינוך גופני  המחנך  באהבה לאהבת האחר בבית ספר 

בתפיסת העולם המנחה את דרכינו החינוכית אנו מאמינים שחשוב להתבונן על התלמיד 

הוליסטית כחלק מקהילה. על כן חשוב לנו לפתח את ייחודו של היחיד כחלק מקבוצה בראייה 

 ומתוך ראיית ייחודם של האחרים בה.

צוות בית הספר פועל ברוח זו בשיתוף היועצת החינוכית ומורת השילוב. צוות בית הספר 

י, משתתף בהשתלמות מוסדית בנושא ההכלה. בחרנו להציג פעילות בתחום החינוך הגופנ

 הפועלת ברוח זו.

מורה ותיק ומנוסה, לומד ומתעדכן, בחר ליישם את התפיסה והראייה  -המורה לחנ"ג הישאם

ואת  לדעתו, ניתן להעצים ולטפח את התלמידים בכלל. בתחום החינוך הגופני הבית ספרית

התלמידים עם הצרכים המיוחדים בפרט באמצעות הספורט. באמצעות הספורט ניתן להעלות 

דימוי העצמי ואת הביטחון העצמי; באמצעות משחקי ספורט ניתן ללמד ילד מהם את ה

רּות,  עצמאות ויכולות הובלה במטרה לטפח פרט  גבולות, סדר ומשמעת, לפתח תהליכי ִחבְּׁ

 עצמאי בעל הישגים, תורם ושייך לחברה.

ם הפעילות מתקיימת במסגרת שעות ההוראה והשעות הפרטניות. בחלק מהפעילות משולבי

הילדים בעלי הצרכים המיוחדים עם ילדים רגילים. המטרה העומדת לנגד עינינו היא שוויון 

 הזדמנויות ומיצוי הפוטנציאל הטמון בכל ילד וילד.

אנו מאמינים שבאמצעות החינוך הגופני, שבו מתקיימת  פעילות תנועתית לצד הרפיה, 

רּות המשפיעים על הדימוי העצמי ו ומחזקים  הביטחון העצמי של הילדמתפתחים  תהליכי ִחבְּׁ

תכונות אופי ומנהיגות. פעילות זו של המורה לחינוך גופני משקפת  את תפיסת עולמנו הלכה 

 למעשה ואת יעד ההכלה ונושא "האחר הוא אני" בבית ספר "אלביאדר" עין מאהל.

 

 

 

 



 

 "אופקים" במרחביה בית הספרהכלה לכל תלמיד ב

הגיע לכל ילד עלינו לגעת בנקודות החוזק שלו ולאפשר לו לפי תפיסת עולמנו, על מנת ל

מתאימה לו מצליח לחזק בצורה הלהביא את עצמו לידי ביטוי. בנוסף, ילד שלומד במסגרת 

 טובה יותר גם את נקודות החולשה.

לצורך כך בנינו מסגרות המאפשרות כמעט לכל ילד בבית הספר ללמוד משהו מיוחד או 

מקצועות הליבה יצרנו קבוצות קטנות המאפשרות לילדים מתקשים בללמוד בצורה מיוחדת. 

ללמוד בקבוצה קטנה עם תיווך של מורה. בנוסף, בנינו קבוצות מצוינות אשר מאפשרות 

לתלמידים החזקים להביא את עצמם לידי ביטוי. היציאה של הקבוצות הקטנות מאפשרת 

 כאן  שכולם מרוויחים.למורה לתת יותר תשומת לב גם לילדים שנשארים בכיתה ומ

והספורט שמגיעים אליהן ילדים  פועלות אצלנו קבוצות "טיפוליות" קטנות בתחום הטבע

שהקושי שלהם הוא רגשי. נכון, הם מפסידים שיעור כלשהו ביציאה לפעילות, אך האושר על 

 פניהם שווה הרבה...

ליליות מצטיינים. זה המקום ה', נגני ח-ג' יש קבוצות של נגני כינור. בכיתות ד' ו-בכתות ב' ו

לאפשר לילדים שהתחום המוזיקלי בולט אצלם להביא את עצמם לידי ביטוי. היציאה 

לקבוצות אלו אינה מותנית, כמובן, בהישגים לימודיים, נהפוך הוא:. יש ילדים שבעבורם זהו 

" פועלת בקרב 3111סוג של "מקלט" מהעומס של השיעורים העיוניים. קבוצת "מצוינות 

 ו' ומחזקת את תחומי המדעים והמתמטיקה.-תלמידי כיתות ה'

אנו חושבים באופן יצירתי ולא רואים במסגרת הכיתתית מסגרת יחידה. כך קורה שתלמיד 

מחונן מכיתה ג' משתלב בשיעורי האנגלית של כיתה ה'; תושבים חוזרים  דוברי אנגלית 

ו'; ילד צעיר שמתקשה בהשתלבות -מכיתה ג' לומדים בקבוצת מצוינות אנגלית של כיתות ד'

ו', ותלמידה חדשה עם קושי בהסתגלות משמשת -בכיתה מצטרף לקבוצת גינון של תלמידי ד'

, בית הספר"מורה עוזרת" בשיעור יצירה של כיתה ב'. יש לנו סבתות מתנדבות שמגיעות ל

 יושבות עם ילדים ונותנות תמיכה לימודית או אחרת לפי הצורך.

כב ביותר, אך צריך לבוא ולראות כדי להבין את המשמעות של דרך המערך הוא מור

 עבודה זו בעבור הילדים.

 

 בבית הספר היסודי "אבן רושד"  עראבה בחושך האור נראה חזק יותר

הסיפור שלנו מתאר נקודת מפנה בחייה של קבוצת תלמידים עם צרכים מיוחדים הלומדת 

ונומי קשה ותנאים סביבתיים כאלה שפגעו תלמידים בעלי רקע סוציואק -בכיתה המקדמת 

 ביכולתם לתקשר באופן תקין עם סביבתם.



 

כמחנכת לתלמידים אלו יכולות המשמשות בסיס לשינוי לצד קשיים חברתיים והתנהגותיים. 

ביכולתם ובזכותם כבני אדם לחיות בכבוד האמנתי 

בסביבה מקבלת נוכח האתגר הקשה והמשמעותי העומד 

המערכת. אתגרים אלו הם חלק מעבודתנו בפניהם ובפני 

 ומההוויה של בית הספר.

בתפיסת עולמנו אנו מאמינים בכבוד האדם, בזכותו של 

כל תלמיד לקבל מענה הולם לפי צרכיו ובטיפוח תלמיד 

ערכי, אחראי, בעל בטחון עצמי ויוזם,  המקבל את האחר  

ומכבד את סביבתו. כל אלו לצד טיפוח מצוינות ושיפור 

 שגים הלימודיים. ההי

 תפיסת  עולם מעצימה ומייצרת הכלה.

הכיתה שלנו הייתה צריכה לצאת לטיול, והתלמידים נדרשו לשלם את חלקם. המצב הכלכלי 

אנו לא מוותרים על רתי וחינוכי כי שלהם מנע מרובם להשתתף בטיול. חשבנו על פתרון יצי

תלמידי הכיתה יכינו את ארוחות  אף אחד מהם. בהיותנו בית ספר מטמיע בריאות החלטנו ש

תלמידי בית הספר, והצוות יקנה מהם במקום בדוכן הקרוב, וכך ייאסף הכסף הנדרש לטיול. 

רצינו שתלמידים אלה יחושו שהם שווים, ושיש מי שמאמין בהם, דואג להם ומזהה אותם, 

 וזימנו לשם כך חוויה תקשורתית תקינה עם האחר: תלמידים, מורים והורים.

למידים התאמצו למען השגת המטרה הקבוצתית המשותפת. הם פנו בעזרת הצוות  הת

לגורמי חוץ מהקהילה שדרכם גויסו תרומות של מצרכי מזון ותלבושת. התלמידים חילקו 

ביניהם את התפקידים. אנו ליווינו אותם והדרכנו אותם. המטרה הושגה והכסף שאספנו 

 קניית מתנות לכולם.פיק גם לוהסכיסה את השתתפותם של הילדים בטיול 

מקור לתנופה ולשיפור ניכר בהתנהגותם של התלמידים ובטיפוח הקשרים ה הייתהפעילות 

 החברתיים עם שאר התלמידים בבית הספר כולו ועם צוות בית הספר. 

הדבר היקר מכל בעיניי היה ניצוץ השמחה שראיתי בעיניהם של התלמידים לאחר שכל אחד 

 וה בין שווים, בעל יכולות ומקובל עם המון כבוד וחום.מהם הבין שהוא שו

 למידות ותובנות:

 להאמין ביכולתו המיוחדת של כל תלמיד ולראות בשונות מקור להעשרה ולהתפתחות. עלינו 

לגרום לשינוי מכריע בחייהם של תלמידינו. אסור לנו לוותר  עשויההיכולת שלנו לקבל ולהכיל 

 האור נראה חזק יותר.כי בתוך החושך העמוק ביותר 

 

 

 

 

 



 
 -האחר הוא אני" "

   שיח מעצים של מורה ומדריכה
 
בתחילת השנה קיבלתי לכיתה ד' תלמיד 

 לקוי למידה עם בעיית קשב משמעותית.

שיתפו אותי בקשייו, אך לא תיארתי לעצמי 

קשה. הוא התאמץ  זה עד כמה יהיה

להסתיר את הקשיים שלו, ולכן כל רצון שלי 

ו נתקל בסירוב אגרסיבי מצדו. הוא לעזור ל

היה עסוק אך ורק בקלפים. כשלא היה יכול 

להכיל את הקושי יותר היו לו התפרצויות 

בכיתה, שגרמו להפסקת השיעור. הניסיון שלי ושל המורים האחרים להציב לו גבולות גרר 

רב וקללות נוראיות. ההוראה בכיתה הפכה לבלתי נסבלת ועוררה מתח התנהגות אלימה 

 אצל המורים.

לא העליתי בדעתי שהילד הזה יכול לעבור שינוי. נראה היה  כאילו ההתנהגות שלו אינה 

עם רות, מדריכת ההכלה, היא הציעה שאדבר בפעם השנייה  בשליטתו. לאחר שנפגשתי

אתו ואנסה "להגיע אל הלב" שלו. כששמעתי את עצתּה חשבתי לעצמי שזה לא מה שיעזור 

 וכנה לנסות.לו, אבל הייתי מ

ישבתי אתו במסדרון כשכולם למדו. הוא לא הישיר מבט אלא היה עסוק בספירת קלפים. 

אני רוצה ששאני רוצה שהוא יישאר בכיתה ו ,אמרתי לו שאני אוהבת אותו, שהוא חשוב לי

אך  ,לעזור לו. הפתיע אותי שהוא נראה כאילו אינו מקשיב ואינו מתעניין בשיחה שלי אתו

 מע את המשפטים האלה נאמרים הוא הרים את הראש והסתכל עליי במבטברגע שהוא ש

 מופתע.

היום הוא נכנס לשיעורים, יושב במקום, לפעמים משתתף ולפעמים משתדל לבצע חלק 

 מהמשימות. אין התפרצויות, אין אלימות. נקווה שכך ימשיך.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



בית הספר היסודי  - סיפורה של אם לילדה בעלת צרכים מיוחדים בבית ספר רגיל

 בטורעאן

שנים עם מום בעמוד השדרה. במהלך שנותיה  חלתה  03שמי מונא. בתי ר'  נולדה לפני 

במחלות נוספות. פלג גופה התחתון השתתק. היא  מתניידת בכיסא גלגלים. בשנתיים 

ש האחרונות התחיל תהליך של עיוורון הולך ומתגבר, לכן היא זקוקה לליווי ולסיוע צמוד, וי

בית ספר ללא תנאי הנגשה  -לה סייעת צמודה בכיתה ג' רגילה בבית הספר בטורעאן 

 נאותים.

בתי ילדה שמחה, אוהבת את המחנכת, את  התלמידים בכיתה ואת  צוות בית הספר . היא 

ילדה שאוהבת לאהוב  - ואינטליגנטיתילדה  אופטימית, פתוחה, בעלת ביטחון עצמי 

 והחברה אוהבת אותה.

ירה של קבלה, הכלה ואהבה. התנאים הרגשיים, ות שמובילה את הצוות יצרה אוהמנהל

המענה הנפשי והתמיכה החברתית הקיימים בבית הספר תורמים לשמחתה ומעלים חיוך על 

 פניה.

 כיצד מכילים את בתי:

היא לוקחת חלק בפעילויות חברתיות כמו כולם. התלמידים מסייעים לה בכיתה ומחוץ 

יום  הלימודי בתי מקבלת שעורים פרטניים והוראה תומכת בכתב ברייל .בהיבט  לכיתה.

הולדתה נחגג בבית הספר, והיא זכתה להתייחסות מכולם. כל הצוות כמשפחה מלטף 

ומחבק את ר'. בזמן אשפוזה בבית החולים  מנהלת בית הספר וצוות המורים תומכים בה 

 ומבקרים אותה.

 קים ומכילים את בתי היקרה.תודה ענקית וחיבוק גדול לכל המחב 

 

 

 עם מסירות ואמונה  הכול אפשרי בבית ספר "נופים" בעפולה

צוות בית ספר "נופים" דוגל באמונה המלווה אותו מזה שנים רבות ש"כל אחד מתלמידי בית 

הספר יכול להצליח". אמונה זו מובילה לסיפורי הצלחה הבאים לידי ביטוי בחיי היומיום. 

שסיימו את לימודיהם בבית הספר  ולט במיוחד הוא של שני בוגרי בית הספרסיפור הצלחה ב

ועלו לחטיבת הביניים. תלמידים אלה למדו בכיתת החינוך המיוחד במשך מספר שנים, 

ובתהליך הדרגתי שנעשה על ידי מחנכת החינוך המיוחד יחד עם סייעת הכיתה וצוות בית 

 תות רגילות.הספר, שולבו התלמידים בחטיבת הביניים בכי



 

בתחילת הדרך לא היה סיפור הצלחה זה מובן מאליו כלל. האמונה החזקה של המחנכת 

,שכל ילד יכול להתקדם ולהיות במקום אחר, טוב יותר, הובילה את תלמידיה להצלחה 

מישורים: בראש ובראשונה בתחום חינוך הרגיל. העשייה נעשתה במספר ולשילובם ב

ים לבית הספר "נופים" נעשה אבחון לימודי שמטרתו לאתר את הלימודי: עם כניסת התלמיד

נקודות החוזק של התלמידים. לאור התוצאות שעלו מהאבחונים החליטה המחנכת לשלב את 

שני התלמידים שילוב חלקי בכיתות הרגילות, 

במקצועות שבהם יש לתלמידים יכולת להשתלב 

ולהצליח. עם קבלת ההחלטה נעשה תהליך 

, שכלל שיחה עם המורה לממש את היעד

המשלבת לפני השיעור לגבי התכנים הלימודיים, 

מקום הישיבה, הציוד הנדרש, בקרה על כמות 

המשימות בשיעור וכמות שעורי הבית. כאשר 

התעוררו קשיים לימודיים בשילוב קיבלו 

התלמידים תגבור לימודי באמצעות שעות 

פרטניות מהמחנכת או ממשאבי בית הספר . 

ספרי, וכך, בתהליך -פשר את שילובם של התלמידים בכל מבחן  חיצוני או ביתהסיוע אִ 

הדרגתי, שולבו התלמידים במקצועות לימוד נוספים. המחנכת המשלבת  גילתה רגישות 

רבה ורצון אִמתי לתת לתלמידים אלו הזדמנות להצליח. מחנכת כיתת החינוך המיוחד 

נה. הן התייעצו זו עם זו ושיתפו זו את זו והמורה המשלבת קיימו קשר רציף לאורך כל הש

המתאימים שיובילו אותם להצלחה. חשוב מטרה לתת לתלמידים את כל התנאים בכול ב

שותפים להצבת היעדים, ולאורך כל הדרך נערכו עמם שיחות שמטרתן התלמידים היו לציין ש

אותם הייתה לגייסם לתהליך. כאשר התעורר קושי בשילוב הוסבר להם כיצד תשרת 

ההשקעה בעתיד, והם קיבלו עידוד לעבור את המשוכות שבדרך. מדי יום הבליטה המחנכת 

בהם על מנת לדרבן אותם ולעודדם דברים חיוביים שעשו או הצליחו   יחד עם התלמידים

 להמשך המעורבות ולשימור התהליך.

ך נובע במקביל נעשתה עבודת צוות ובניית אמון עם ההורים. חלק גדול בהצלחת התהלי

עם כניסת התלמידים לבית הספר, נעשתה שיחת כבר בימים הראשונים, מגיוס ההורים. 

היכרות אישית עם ההורים. שיתוף ההורים לאורך כל הדרך בתהליך עזר מאוד לרתום את 

התלמידים לתהליך השילוב. כשהתעוררו קשיים ידעו  ההורים והתלמיד שישנה דלת פתוחה 

רה להורים ולמחנכת לקבל תמונה מעמיקה יותר על התלמיד בכל תחום. פתיחות זו עז

קשיים שעלו, במשותף. כמו כן נעשו ביקורי בית כדי להכיר אישית את  בנטרולולסייע 

התלמידים, להכיר את הפינה הפרטית שלהם ולתת להם את התחושה האִמתית שהם 

 חשובים ושצוות שלם מאמין בהם ומלווה אותם.

רגילה הובילה להפניית התלמידים לוועדה מקצועית שבה הוחלט הצלחת השילוב בכיתה ה

 על שילובם בחטיבה בכיתה רגילה.

כפי שנאמר: "המתייחס אל בני האדם כפי שהם, הופכם גרועים משהם באמת. המתייחס 

משפט  אליהם כפי שהיו רוצים להיות, עוזר להם להגיע למה שהם מסוגלים להיות." )גטה(

יס לעבודה החינוכית לימודית שלנו בבית הספר: העבודה עם זה מקפל בתוכו את הבס

      הצליח. כן יהי רצון!       הילדים מבוססת על האמונה בילד ועל רצונו ל



 

 תלמידי בוקעאתא והחווה החקלאית בקצרין עושים ביחד חקלאות

ר "חוות הפלא" היא מוסד חינוכי של משרד החינוך והרשות המקומית שבו תלמידי האזו

לומדים מדעי חקלאות וסביבה, תזונה, עבודת צוות, צמחי תבלין ומרפא ועוד. לראשונה 

מתקיימת ברמת הגולן תכנית המשלבת תלמידים מיישוב דרוזי ויהודי בעשייה מדעית, 

 סביבתית, חברתית ובחוויית למידה בטבע. 

הלי המוסדות. עם מנ מובילי התכנית הם מנהלי מחלקות החינוך של שני היישובים בשיתוף

 מובילי התכנית רואים בה התגשמות חלום על אף קשיי השפה ופערים נוספים.

פתחנו בטקס מרשים ומרגש בשתי השפות. בתום הטקס נטענו עץ זית כסמל לחיבור בין 

 התרבויות וכסמל לשאיפה לשלום. במפגש חוו התלמידים משחקי היכרויות בשתי השפות .

בבוקעאתא שלחו מכתב תודה לצוות החווה  "אלנג'ום"ר תלמידי כיתות ג' של בית הספ

 בקצרין:

, היה לנו תענוג לחוות חוויה בחווה החקלאית "אלנג'ום""אנו תלמידי בית הספר היסודי  

בקצרין, ללמוד ולהתנסות בחקלאות. הרגשנו שייכות ואהבנו את התמיכה והעזרה שקיבלנו 

 לאית, אפילו למדנו מילים אחדות בעברית".מהמורים ומהתלמידים. כיף לנו ללמוד בחווה חק

, מרוואן שמס: "כל הזמן חשבתי להוציא את התלמידים "אלנג'ום"מנהל בית ספר 

מה"קופסה", מארבעת הקירות. התלוויתי אל התלמידים וחוויתי איתם את הלימוד בחווה. 

אחר כך שמעתי את המשוב של התלמידים. הבנתי שהתכנית הזו ממש במקום. תענוג 

לראות את התלמידים עובדים ולומדים ומקיימים דיאלוג עם תלמידי קצרין בנושאים לימודיים 

וערכיים. מובילי התכנית מאמינים  שהתכנית מפתחת איכויות של נתינה, סובלנות וסבלנות. 

הכלה  -קיום ברמת הגולן -התכנית  מזמנת למידה ערכית שתמנף ותעצים את החיים בדו

 לשמה".

 בית וילדי בוקעתא ילדי במסגרתה, בחווה מרתקת פעילות התקיימה נובמבר חודש באמצע

 מאוד הייתה העדות. האישי סיפורם את להם שסיפרו שואה ניצולי עם נפגשו נועם דרכי ספר

 השני את האחד לכבד שצריך הוא שהועבר העיקרי המסר. הילדים עבור ומרתקת מרגשת

 .שווים עדיין אנחנו שונים אנחנו למרות

חברתית שתצעיד אותנו ואת הדורות -מי ייתן ונמשיך לקיים דיאלוג אִמתי של עשייה ערכית

 קדימה .  הבאים

 

 

 

 

 

 

 



 

 בבית ספר "מעלות ניסים"  "האחר הוא אני"  אינו סתם סיסמה אלא דרך חיים

תלמידים בשני נתיבים:  נתיב ממלכתי דתי ונתיב תלמוד  061 -בבית הספר לומדים כ

הנתיבים נותנים מענה מתאים מבחינה דתית למגוון רחב של האוכלוסייה  התורה. שני

 הדתית המגיעה לבית הספר.

בית הספר רואה בשונות ובייחודיות של כל תלמיד ותלמיד דבר טבעי המצריך מענה מתאים 

לצרכיו. בעזרת זיהוי המענה הנכון התלמיד יוכל להישאר במסגרת הרגילה ולהיות תלמיד 

 פעיל בה.

 מנת לתת מענה מתאים, בית הספר, בהובלת המנהלת ג'וליה משיח, מגייס משאביםעל 

הדבר נעשה בדרכים . רבים כדי לתת תחושת מוגנות ושייכות לתלמידיםפנימיים וחיצוניים 

 שונות ומגוונות.

 "האחר הוא אני":  –להלן מעט מהנעשה בבית הספר בנושא ההכלה 

להכלה הוא יצירת קשר משמעותי בין מורה הבסיס הראשוני  -דיאלוג מורה תלמיד 

לתלמיד. המורים בבית הספר עוברים סדנאות בהנחיית היועצת בנושא דיאלוג, ודרכן הם 

 נחשפים לטכניקות שונות בתחום השיח, שיסייעו להם עם התלמידים בכיתתם.

כל מורה בכיתתו לומד להכיר את כל תלמידיו על  -יצירת תרבות עבודה מכילה בכיתות 

ייחודיותם. הוא מאתר את התלמידים "המאתגרים" ומשתמש בכלים שונים שדרכם ניתן 

מענה מכיל לצרכים שלהם זקוקים הלומדים. המורים משתפים זה את זה בדרכים אלה 

 בישיבות המורים, וישנה למידה מהצלחות.

לחדר זה מגיעים תלמידים המתקשים להיות נוכחים בכיתה לאורך כל זמני  -חדר מלא

שיעור, וזקוקים לִאוורּור ולסיוע לימודי ורגשי מחוץ לכותלי הכיתה. בחדר ישנה מורה ה

 הנותנת מענה לתלמידים אלה במטרה להחזירם לכיתה במצב של פניות ללמידה.

 שמטרתה לוודא שכל התלמידים בבית הספר "שמרת מוגנות"מורה זו משמשת גם כ

חדר הלאלו המתקשים בכך באותו רגע. ולתת מענה מידי  ,ישולבו במסגרת הלמידה שלהם

 מלא ושמרת המוגנות נותנים מענה לשוטטות ולתלמידים המצויים בנשירה סמויה.ה

במסגרת שיעורי כישורי חיים מועברת בכיתות תכנית "חוסן בחינוך".  -"חוסן בחינוך" 

התכנית מאפשרת שיח רגשי וחברתי עם התלמידים, ונותנת להם כלים להתמודדות בזמני 

לחץ וקושי. מטרת התכנית היא שהכלים יהפכו לשפה בית ספרית וישמשו את התלמידים 

במצבים שונים בחיי היום יום. שפה זו תקדם אקלים מיטבי, תיצור אווירה חיובית בבית 

הספר ותפחית את בעיות ההתנהגות ומצבי האלימות. המחנכות  מלמדות את התכנית אחת 

 עצת בית הספר.לשבוע בהדרכתה ובהכוונתה של יו

ועם בית הספר נעזר בגורמי הפנים שלו לצורך הכלת התלמידים,  –חיבור בין פנים וחוץ 

גורמי הרווחה והרשות השונים. כמו כן הוא רואה  - אינו חושש להסתייע בגורמי החוץ זאת

 את ההורים כחלק מקהילתו.

יים שהתלמידים מענה מרבי לתלמידים ומעלה את הסיכו מספקשיתוף הפעולה בין כולם 

 יישארו במסגרות הרגילות.



 

 סיפור הצלחה שהפך מודל להתמודדות עם לומדים שונים בבית ספר  -"האחר הוא אני" 

 "ביר אל אמיר"  בנצרת

 

סובל מלקות חמורה בראייה, מבעיות התנהגות המתבטאות בהפגנת הזהו סיפורו של ילד 

יים לימודיים. הוא מקבל שעות תמיכה קשמאלימות כלפי שאר התלמידים, מדחייה חברתית ו

 מסל השילוב וליווי מסייעת .

השפעתם על סדר היום את בתחילת שנת הלימודים חשה  המחנכת  את קשיי התלמיד ו

הלימודי ועל התנהלות השיעורים. הורי התלמיד סירבו לשתף פעולה עם בית הספר, במיוחד 

תו גם בבית. לתלמיד היו קשיים כשהוזמנו לישיבות של ועדות. התברר שהם מתקשים א

 ולא היו לו חברים .  ,לימודיים, התנהגותיים, חברתיים  ורגשיים הן בבית הן בבית הספר

המחנכת החדשה ראתה במצב זה אתגר. לקראת סוף חופשת הקיץ יזמה המחנכת פגישה 

עם התלמיד ואמו. אחרי שיחה משותפת ובונה אמון הצליחה המחנכת לשכנע את האם 

 פעולה עם בית הספר על מנת לסייע לילד. לשתף

המחנכת מספרת שבאחד השיעורים כעס הילד בגלל אחד הילדים. הוא התפרץ, צעק, 

 -השתולל ולבסוף זרק את משקפיו וצעק: "הלוואי שאמות ואתפטר מהחיים הנוראים האלה" 

, שבו רהעם המו משפט קשה לכל השומעים. הסיטואציה הובילה לדיאלוג ולשיח קבוע ומכיל

עלו תחושותיו, קשייו ורצונותיו. כמו כן ניתנו לתלמיד כלים להתמודדות עם שונותו ועם קשייו. 

 השיח הקבוע עמו הוביל לחיזוק ביטחונו ולשיתוף פעולה עם סובביו.

רבה. הבנתי שעליי  לנקוט בכמה  מפי המחנכת: המקרה הזה גרם לי להרגיש אחריות

 ,שינוי בהתנהגות התלמידים כלפיו. וכך המשכתי להכיל אותו צעדים על מנת לעזור לו וליצור

כמחנכת  ניהלתי אתו שיחות אישיות. באחת השיחות שלי אתו שיתף אותי בכך שרוב ו

הילדים רבים אתו בלי שיעשה להם דבר. בתצפיות שלי עליו בחצר בזמן ההפסקה ראיתי 

ת כאילו הוא דוחף אותם שהוא נתקל בתלמידים בשל לקות הראייה שלו, והם מפרשים זא

תהליכי אמפתיה. התהליכים  - בכוונה. בעקבות זאת בניתי שיעורים להכרת קשיי האחר

 תה ועל קבלת התלמיד כבד הראייה.יהאלה השפיעו על האווירה בכ

בשיתוף עם המנהלת ביקור בבית ספר מיוחד   ּונִארגַ  כדי  שהתלמידים יבינו מהי לקות ראייה

עד עיוורון. התלמידים ראו  ,יי ראייה ברמות שונות של קשיים בראייהלחינוך ילדים ליקו

הצלחתם להתגבר על -את הצלחתם או אימקרוב את הקשיים שילדים אלה מתמודדים אתם, 

את הצורך  התלמידים הקשיים ואת הצורך שלהם בעזרת הזולת. בעקבות ביקור זה הפנימו

 במתן עזרה למי שזקוק לה. 

 



 

ם התלמידים התנהלו שיחות עם הוריו  של התלמיד בטלפון, ושיחות עם במקביל לשיחות ע

תה על כל מה שקשור לקבלה ולתמיכה בבנה. כבית ספר הכלנו האם בבית הספר. עבדנו אִ 

גם את האם שנזקקה להכלה כדי שתוכל להכיל את בנה עם כל הקשיים שהיה עליו 

 להתמודד עמם.

נית "מפתח הלב" בנושא השונות שיתף באחד משיעורי החינוך החברתי במסגרת תכ

התלמיד את הקבוצה בתחושת השונות שלו. הוא סיפר שהוא מרגיש שונה משאר התלמידים 

כי הוא תמיד עם משקפיים שבלעדיהם אינו יכול לראות טוב, וקשה לו להסתדר לבד. הוא 

בשיטת סיפר שאחרי הצהריים הוא הולך למועדון לעיוורים שבו הוא לומד קריאה וכתיבה 

 ברייל,  אשר מתבססת על חוש המישוש .

מאחר שהילד סבל מבעיות בתחום החברתי, הרגשי והלימודי, גויס הצוות החינוכי והמקצועי 

שעובד אתו כדי לעזור לו. המחנכת עקבה אחרי התקדמותו בכל הנושאים הלימודיים, ואט 

מות פחתה. יתרה מזו, הציונים שלו עלו,  ורמת האלי :אט ניכרה התקדמותו בכל התחומים

 הוא עבר את שלב א'  באיתור תלמידים מחוננים ומצטיינים .  

במסגרת פרויקט "מצעד הספרים" הנהוג בבית הספר נבחר סיפור העוסק בילדים בעלי 

צרכים מיוחדים. התלמיד שיחק דמות מרכזית  בסיפור "בטהובן המוסיקאי המפורסם", 

ובעקבות  ידים וההורים. הוא זכה להערכה ועידודוהופיע בהצגת הסיפור בפני קהל התלמ

חל שיפור ביחס של ההורים למנהלת ולצוות, והם היו אסירי תודה ונרגשים מהשיפור ההצגה 

שחל בבנם. בישיבת ההערכה עם ההורים שנערכה לאחרונה הם הביעו שביעות רצון ואמרו 

 כי לא ציפו שבנם יצליח להתקדם ולהשתפר כל כך.

שיתוף פעולה מכיל ואחראי בין מנהלת בית הספר, המחנכת, הצוות החינוכי,  כך, באמצעות

ההורים ותלמידי בית הספר, התחזקה האמונה בהצלחת התלמיד. במקביל התעצמה אמונתו 

של התלמיד בעצמו. התמיכה והסביבה הסובלנית המקבלת גרמו לתלמיד להרגיש שייך 

שקיימים בה ערכים של סובלנות, קבלה, ושווה. תהליך זה ִאפשר טיפוח קהילה מכילה, 

 ראיית השונים והכלתם.

 

 

 

 

 משגב -יסודי בי"ס 



 

 שיתופי פעולה בין בית ספר "דקלים" ו"אולפנת גלעד" בעמק המעיינות

"דקלים" הוא בית ספר יסודי אזורי בקיבוץ חמדיה אשר בעמק המעיינות. לבית הספר גדר 

בעלי קשיים  30-02בני  משותפת עם "אולפנת גלעד", שהיא מסגרת ייחודית לבני נוער

 רגשיים ונפשיים. שני בתי הספר משתפים פעולה במגוון תחומים מזה שלוש שנים:

 קונדיטוריה

ב"אולפנת גלעד" מגמת קונדיטוריה בעלת שם נודע בעמק ובאזור. תלמידי המגמה אף 

ניגשים למבחני בגרות ועוברים אותם בהצלחה יתרה. תלמידות המגמה עברו שבע יחידות 

ות וזכו בתעודה מקצועית של "עוזר לשף קונדיטור". לפני שלוש שנים יזמה רחל יהודה, בגר

רכזת המגמה, פרויקט ייחודי שבו בוגרי מגמת הקונדיטוריה מלמדים תלמידים מבית ספר 

 "דקלים" שיעורי קונדיטוריה במסגרת שעורי ההעשרה המתקיימים בבית הספר.

ולפנה וזוכים לחוויה המעצימה מאוד את בוגרות אחת לשבוע מגיעים תלמידי "דקלים" לא

חוויתי. התלמידות -המגמה ותורמת לתלמידים הצעירים הן בתחום הלימודי הן בתחום הרגשי

משלבות פרקים תאורטיים בנושאי תזונה במגוון דרכים יצירתיות, מחנכות לשמירה על 

ידים לומדים להכין מגוון ובכל שיעור הן משלבות עשייה בתחום הקונדיטוריה. התלמ ,היגיינה

 רב של עוגות, עוגיות ומאפים מלוחים. כל שיעור מתוכנן בקפידה  ובסיומו משוב.

 דברי בוגרי המגמה והתלמידים מעידים על עוצמת החוויה:

בוגרות המגמה: "כיף לי להדריך, זה עוזר לי להרגיש אחראית ונחוצה. אני מרגישה שיש לי  

פוק אדירה כי אני מיישמת את כל מה שלמדתי בבית הספר "יש הרגשת סי ;מה לתרום..."

" קשה לי מאוד ללמד תלמידים כי לא הייתי  ;לחיים, למשל להיות מרוסנת למען מטרה..."

" קשה לי  ;בנויה לזה, אך מצד שני זה תורם לי ומלמד אותי שגם אם קשה אפשר להתמודד"

ילות, בכתיבת המתכונים ובשליחת מאוד ללמד ילדים לכן אני תורמת את חלקי בצילום הפע

 "היה לי לא פשוט, הוכחתי לעצמי שאני יכולה ושעבורי השמיים הם הגבול". ;החומר לאתר"

תלמידי "דקלים": "היה לי כיף להכין את המתכונים, אתן מורות צעירות וטובות, מקווה 

מיד מפתיעות "אני מאוד אוהבת ללמוד מכן מתכונים חדשים, אתן ת ;שתצליחו ותהיו שפיות"

"אתן  ;"אתן צריכות לפתוח בית מאפה כי אתן מאוד מוכשרות" ;אותי בדברים טעימים"

 עוזרות ומקשיבות וגם יודעות להעביר שיעורים בצורה מעניינת". 

 השיעורים הם שם דבר בעמק, ובכל שנה הרשימה של המעוניינים ללמוד בה מתארכת...

 



 

 קבוצת קצב

קלים" ו"אולפנת גלעד" היא קבוצת קצב ותיפוף חברתי קבוצה נוספת המשותפת ל"ד

בהדרכתו של ירון שמרת, הפועלת במשותף זו השנה השנייה. בקבוצה משתתפים עשרה 

תלמידים משני בתי הספר ומטרתה היא העצמה אישית וחברתית מתוך התנסות בתיפוף 

לעתים נעשה שימוש  במגוון כלים: הגוף ככלי תיפוף, דליים, מקלות מטאטא, כיסאות וכוסות.

 בשילוב מוסיקה המלווה את הקטע שעובדים עליו. 

 

 כתיבה רפלקטיבית ככלי להבנת  עצמי כאמצעי להבנת האחר -"האחר הוא אני" 

-לפנינו כתיבה רפלקטיבית של תלמיד כיתה ח' בבית ספר שבו תהליכים אלה הם חלק  יום

 הבנת עצמי והבנת האחר.יומי ואינטגרלי ל

 רב באירוע אלימות קשה. להלן דבריו:ט' היה מעו

 לפגוע במישהו

לפגוע במישהו זה יכול להיות קל אבל לפעמים זה קשה. אחרי שאתה פוגע אז אתה מצטער 

על זה. כשאתה עצבני אתה רוצה שאותו ילד ייפגע. אבל אחרי שאתה נרגע אתה מצטער 

בו. היית יכול להרוג שפגעת באותו ילד ומרגיש רגשות אשם של "איזה אידיוט למה פגעת 

אותו", גם אם פגעת בו מילולית כי כולנו יודעים שמילים יכולות להרוג, ואתה אומר לעצמך 

שגם אם אותו ילד פגע בך אז לא היית צריך לפגוע בו בחזרה. כשהתעצבנתי על ח' אז לא 

י התכוונתי לפגוע בו, ואני מצטער על זה. כשראיתי שלוקחים אותו למזכירות ואומרים ל

שבטעות פגעתי לו באף חשבתי לעצמי: "איזה מטומטם! למה בכלל הרמת את האבן הזאת? 

למה בכלל התעצבנת ולמה בכלל זרקת אותה לכיוון שלהם ?) א', ע' וח'(" הרגשתי אשם, 

היית יכול להרוג אותו!" וגם   -ואיך כולם באים ומאשימים אותי "למה זרקת עליו אבן יא מפגר 

חרם בכיתה בגלל זה ושיגידו שאני "זורק אבנים" כפי שפעם  ישיעשו עליכבר חשבתי לעצמי 

היו מכנים אותי כשדברים כאלה קרו. ראיתי פתאום איך כל מי שהצלחתי להתקרב אליו יותר 

ש' וגם כמה בנות מתרחקים ממני שוב, ושהמקרה הזה  ,י', מ', א', נ', י', ש', ע', א' –השנה 

מלא" זמן לא קרה לי מקרה כזה של אבנים, ואני לא יודע מה יחזיר אותי שנה אחורה. כבר "

 קרה לי!

לא הייתי "אני" באותו רגע. כאילו שיש לי בגוף שטן שנלחם מול מלאך, ובמקרה הזה השטן  

ניצח. בשנים האחרונות הקטנתי את השטן והמלאך גדל מאוד )מה שהיה  הפוך לפני כמה 

ול בשביל להגן על עצמו )אני( מפני השטן שנים( אבל עדיין המלאך הזה לא מספיק גד

 שפתאום צץ משום מקום. 



 

אפשר לומר שאני ממש מקנא באח שלי שי שיש לו מלאך ענק ושטן ממש קטן, ואולי בכלל 

אין לו  כי אף פעם הוא לא היה כמוני, וגם אף פעם לא יהיה כמוני. הוא היה אחד הילדים הכי 

ודית, הוא לא נסחף ובכלל לא הגיע לריבים, והוא טובים בבית ספר מבחינה חברתית ולימ

ימשיך להיות ככה. אף פעם לא השעו אותו, ואותי השעו בערך שלוש ארבע פעמים. ואני 

מנסה לקחת ממנו דוגמה, והצלחתי ואני עדיין מצליח, רק שממש מעציב אותי שאני לא אוכל 

תמיד רוצה בטובת אחרים ולא  להיות כמוהו:  כל כך ישר, כל כך רגוע , עוזר, חרוץ, תומך,

חושב רק על עצמו ונותן הרבה מחמאות מכל הלב. אני בקושי מתקרב אליו )זה מה שאני 

מרגיש(. עוד משהו שאני מקנא בש' )אחי( זה בלב שלו. אומרים שהלב שלך הוא יהלום, 

לו והלב שלו הוא יהלום גדול ומלוטש כמעט לגמרי. יש לו לב כל כך טוב ורגיש שממש קשה 

לפגוע במישהו. אף פעם הוא לא גרם לי להרגיש סבל או גרם לי להרגיש שאני לא רצוי או 

שאני אח גרוע, ואני כן גרמתי לו להרגיש ככה לפעמים, ואני ממש ממש מצטער, ולפעמים, 

אחרי שפגעתי בו, רציתי להתאבד כי הרגשתי כל כך לא טוב עם עצמי. הרגשתי כאילו 

שאין לי מקום בעולם הזה, ושלא בא לי לחיות. וגם פגעתי באימא שלי דיברתי על עצמי כאילו 

כמה פעמים, וגם על זה אני מצטער. דיברתי מקודם על הלב יהלום, נכון? אז לכל אחד יש 

כזה: לי, לכם. שלי לא מלוטש כל כך ומלוכלך מהבוץ של החברה שמסביבי, שכל פעם שיש 

ות אותו שוב. לפעמים אני חושב שאם הייתי יכול ריב אז הוא מתמלא בוץ, ואז אני צריך לנק

לעשות משהו שכולם יאהבו אותי וירצו להיות בסביבתי אז הייתי עושה את זה, וגם אם 

הייתה לי הזדמנות ללטש את היהלום שלי כמעט לגמרי הייתי עושה את זה כי אז גם הייתי 

ייתי חוזר על הטעויות שלי יותר טוב לסובבים אותי:  הייתי פחות נוקשה לחבריי, וגם לא ה

רוצה להיות אפילו שבוע אחד כמו אח שלי ולהרגיש  ישל לריב ולהיכנס לבעיות. מצדי היית

איך זה שהיהלום שלך מלוטש ממש. אבל יש ילדים שאני לא מבין. ע' כל הזמן מציק לי ובא 

מפסיק. אני הוא לא  -לכל מקום שאני הולך, ופשוט כיף לו להציק לי. אני אומר לו להפסיק 

ע' בא אחריי וממשיך להציק לי. אני נמצא בסביבתו ואני רב בצחוק עם  -הולך למקום אחר 

ע' מחמם ומנסה להצטרף ולהרביץ לי, ואני אומר לו שיפסיק, אבל הוא מתעלם ממני  -מישהו 

ולא אכפת לו. ובאמת, לצערי, יום אחד אני אתפרץ עליו מרוב זה שהוא מציק לי ומעצבן 

וזה לא ייגמר טוב בשבילו.  אני אומר "לצערי" לא מפני שאני אפגע בו, גם בגלל שאני אותי, 

 אפגע בו, אבל בעיקר בגלל שהוא בסוף יצליח לסחוף אותי למכות, ואני שונא מכות וריבים.

טוב, לסיכום אני רוצה להגיד לכם שהיה לי כיף ומשחרר לכתוב את הדף וחצי הזה, והיה לי  

במה שאני מרגיש, וגם שאני מאוד עובד על ללטש את היהלום שלי, אך חשוב לשתף אתכם 

  יש לי הרבה על מה לעבוד, יש לי עוד דרך רבה, וכמו שאומרים: כל החיים שלי עוד לפניי. 

 



 

 בית חינוך  "ארבל"  בנצרת עיליתב"האחר הוא אני" מזווית ראייה של תלמיד 

לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה"  "חנוך בבית ספר "ארבל" בנצרת עילית המשפט

 הוא סימן דרך עם אמונה ואהבה.

 סיפורו של תלמיד.

 קוראים לי ב' ואני לומד בכיתה ה' עם המורה אתי.

הגעתי לבית הספר "ארבל" בכיתה ג'. בהתחלה היה לי מאוד קשה. כאשר הגעתי המורה 

, היא נתנה לנו משימות, וככה עליזה היא עזרה לי ללמוד. היא דאגה שיהיה לי חונך

 התקדמתי. הרגשתי שהיא מחזקת אותי ותומכת בי.

להשעות אותי יוני המנהל היה אוסף אותי ו ילפעמים, כשהייתי מפריע, במקום לכעוס עלי

לחדרו, משוחח איתי ומקשיב לי. הוא היה אומר לי שהוא "לא מוותר לי ולא מוותר עליי". אני 

יודע שהוא רוצה בטובתי. מהיום שהגעתי הוא מתייחס אלי בכבוד. מדבר אליי במילים 

 טובות, מסתכל לי בעיניים, ושם את ידו על הכתף שלי.

 עדיין כועס ומתרגז. אבל המנהל והמורים  יודעים איך אני נרגע.לפעמים אני 

השנה אני מרגיש שחומר הלימוד יותר קשה, ויש פחות פעילויות חברתיות )שהקלו עליי(. 

"אני יכול" עם המורה  –לכן, בישיבה שהייתה בבית הספר הוחלט שאצטרף לכיתת מל"א 

אני יכול "לשפוך את הלב" בלי שישפילו אורנה. בכיתת מל"א  אני מרגיש שמחה. זה מקום ש

 אותי. אני מרגיש שדרך הדיבור עם אורנה אני מצליח יותר לשבת וללמוד.

לפעמים אני גם  עוזר לאב הבית בכל מיני משימות. אני מרגיש שהוא מעריך אותי כי הוא 

 ב' " ,אומר לי מילות עידוד כמו:  "כל הכבוד

 ת בי. בלעדיהן לא הייתי מצליח בבית הספר.אני מרגיש שהמורות עוזרות לי ותומכו

 

 

 אשרי הרואה את האור בתוכו.

 אשרי הרואה את האור בחברו.

 אור אלי אור,

 יקרין ִויָקֵרב,

 אדם לאדם

 ולב אל לב.   )עליזה שפירו(

 



 

 סיפורי הצלחה בבית הספר היסודי ג כפר כנא 

ות תלמידים המוגדרים כבעלי בית הספר פיתח לאורך השנים גישה ייחודית לשילוב אוכלוסי

צרכים מיוחדים. לפי גישה זו, תקופת שהותו של התלמיד בבית הספר היא הכנה להמשך 

חיים חברתיים, נורמטיביים ככל שניתן. לשם כך הוא מאורגן כמסגרת הנותנת מענה המשלב 

  מיקוד פרטני ומיקוד קבוצתי לכלל התלמידים, מכיתה א' ועד כיתה ו'.

 יים של בית הספר וסיפורי הצלחה :מודלים ייחוד

 מסגרות ייחודיות לטיפול בתלמידים בעלי לקויות וקשיי לימוד : 

כיתה פתוחה מיוחדת לתלמידים בעלי לקויות. התלמידים מקבלים עזרה רגשית, חברתית  -

ולימודית, ושעות נוספות בכיתת האם. המטרה היא למנוע תיוג ולשמור על השתלבותם 

 בבית הספר.

יתת חינוך מיוחד פתוחה עם מערכת שעות מיוחדת שבה התלמיד שוהה בכיתת החינוך כ -

 המיוחד לצורך קבלת עזרה לימודית פרטנית וקבוצתית ואחר כך חוזר לכיתת האם .

ה: בבית הספר יש חדר של מורה ריפוי באמנות וליווי של הפסיכולוג של בית חדר שלוו

ם בעלי בעיות רגשיות והתפתחותיות בתדירות הספר הנותן מענה נוסף  לטיפול בתלמידי

 של פעמיים בשבוע.

: בית הספר אימץ תכנית בשיתוף עם הורים, המשמשת מודל  בעיות קשב וריכוז

תכנית שהביאה להפחתת האלימות ולקבלה על ידי המורים  -לטיפול בתלמידים  

 והתלמידים. 

 

 התכנית פעלה בשלושה מישורים : 

ב וריכוז לכלל המורים באמצעות סדנאות והרצאות ומתן מידע חשיפת נושא הפרעות קש .0

 מקיף וכלים להתמודדות עם תלמידים אלה בכיתה.

שיתוף הורים, הדרכתם והעלאת המודעות שלהם באמצעות סדנאות והדרכות שונות   .3

 במסגרת בית הספר בתדירות של פעם בחודש

 .   קיום מפגשים אישיים עם התלמידים.2

  : תלמידים אלה אותרו בעזרת שאלון בית ספרי מיוחד, הםות גופניתתלמידים בעלי לק

 שולבו בחיי בית הספר בפעילויות החברתיות וקיבלו עזרה לימודית הולמת למוגבלות שלהם.

 שני סיפורי הצלחה בתחום הזה :

 



 

. תלמיד עבר תאונה, והזרוע שלו נקטעה. בעקבות התאונה הוא לקה בטראומה נפשית 0

ור לבית הספר. בהתייעצות עם צוות ההכלה בנה המחנך תכנית ייחודית להחזירו וסירב לחז

ולשלבו בחיי בית הספר. התכנית כללה ביקורים של המחנך, התלמידים, צוות המורים 

 -וההנהלה בביתו של התלמיד והחזרת התלמיד באופן הדרגתי ולפי בחירתו לבית הספר 

תו, ובסופו של דבר לשגרה הלימודית עם ליווי בהתחלה לפעילויות הבלתי פורמליות ולכית

 ועזרה .

. תלמיד בכיתה ב' סבל מקשיי לימוד, ולמרות כל ההתערבויות הבית ספריות הוא לא 3

התקדם. לאחר אבחון מקצועי התברר שהתלמיד סובל מלקות ראייה שלא אובחנה. התלמיד 

הגיע להישגים לימודיים הופנה לרופא עיניים וטופל. מאז התקדם התלמיד באופן מדהים ו

דבר שחיזק את הביטחון העצמי שלו לאחר חוויות ההצלחה שחווה, והוא ממשיך  -גבוהים  

 לחוות .

 

 ה למעשהלכה -"גיורא יוספטל"  בית הספרההכלה ב

ההכלה בבית ספרנו אינה רק סיסמה. האני המאמין החינוכי המוביל את כל באי בית הספר 

נה נובעת ממניעים פנימיים בלבד או חיצוניים בלבד, אלא "התנהגות אי מסתכם בציטוט:

  Alexander, 2000)היא תוצאה של אינטראקציה בין הפרט  וסביבתו". )

מערכת היחסים הרגשית בין התלמידים למורים בבית הספר מאופיינת בחום, בתקשורת 

טבית אישית המי-פתוחה, בתמיכה, במעורבות פעילה ובהעמדת גבולות. התקשורת הבין

מעניקה לילדים תחושת ביטחון, המסייעת לתלמיד להתפנות ללמידה ולחקירה ומקדמת 

 רכישת מיומנויות רגשיות, חברתיות ולימודיות.

"בית הספר גיורא יוספטל הוא משפחה ובית : בית הספריעד ההכלה מקבל ביטוי בחזון 

ר רואים את לתלמידים, למשפחותיהם ולצוות המורים והעובדים בו. אנו בבית הספ

התלמיד במרכז. המיקוד בתלמיד הוא ביטוי לאכפתיות ולדאגה. בית הספר שואף לתת 

מענה לכל אחד ואחת מתלמידי בית הספר ומחויב להצלחתו של כל תלמיד ותלמיד 

בתחומי הלימודים, החברה והרגש. בית הספר מהווה סביבה אנושית ואישית בטוחה 

חתם של התלמידים כולם. בבית הספר הדיאלוג ונעימה, ומטרתנו היא לעודד את צמי

 מיושם כדרך חיים מתוך אמונה שבדרך זו נבטיח חברה בטוחה ומוגנת."

 



 

 פעולות מרכזיות הנעשות בבית הספר:

יצירת אווירה המדגישה את חשיבות הכבוד, הדאגה, האכפתיות, המוגנות  -

כיתה ובבית והאמפתיה לתלמיד, המעודדת ביטוי עצמי ואישי של התלמידים ב

 הספר.

הענקת תמיכה לימודית, רגשית וחברתית לכל תלמיד באשר הוא לשם העלאת  -

 הערכתו העצמית, עיצוב זהותו והתפתחותו האישית.  

המטפלת בפרט ונותנת מענה  ,איגום משאבים, בנייה ויישום של תכנית עבודה כוללת -

הקצאה מושכלת של מיטבי לשונות בכישורים, בצרכים ובשאיפות התלמידים על ידי 

משאבי בית הספר, חברי צוות וגורמי רשות וקהילה. מילות המפתח להצלחה הם: 

 שיתוף, אמון וכבוד.

 צוות בית הספר המקצועי והמנוסה עובד מתוך רגשות אהבה ומתוך תחושת שליחות וייעוד. 

ני לב ליבו של החינוך הוא ביצירת מוטיבציה בקרב התלמידים. למורה חשיבות רבה בעי

מקור השראה בעבורו ויכול לגרום לשינוי. יחס אישי לילד, עידוד והעצמה  שמשהילד. הוא מ

הם בבסיס ההוראה והכלת כל תלמיד. קשר חיובי בין המורה לילד הוא בסיס לחיזוק 

 אלברט איינשטיין"הדרך לחנך בני אדם היא לשמש להם דוגמה" המוטיבציה.  

מבטיחות הכלה מיטבית של התלמידים:  תכנית אחת לבית הספר שתי תכניות ייחודיות  ה

בימינו, כאשר ילדים היא  תכנית  "האימון האישי" המועברת על ידי מנהלת בית הספר. 

מתמודדים עם בעיות שונות ואתגרים שונים או סובלים מהפרעות קשב וריכוז, האימון האישי 

תהליך האימון  ,גי או טיפולייכול לתת תשובה טובה לטיפול בבעיה. בשונה מטיפול פסיכולו

האישי הוא תהליך חווייתי המתקיים במהלך פעילות משחקית ומחשבתית. הוא מעצים את 

בשיעורי האימון האישי כל כישורי הילד המטופל ומתבסס על תבניות של פסיכולוגיה חיובית. 

הוא ילד מציב יעד משמעותי לו בתחום הלימודי, החברתי, ההתנהגותי או האישי שאותו 

רוצה לשפר. הילד כותב בדף היעד מהן ָחזְּׁקֹותיו, מיהם התומכים שיעזרו לו לעמוד ביעד 

ופעולות שעליו לעשות על מנת להצליח. לאחר שבועיים הילד בוחן אם עמד ביעד או לא, 

 וכותב רפלקציה על התהליך שעבר בתקופה זו.

לתלמידי כיתות מתקיימת הישגים בשפה ובמתמטיקה ההתכנית השנייה היא תכנית לשיפור 

פידה ו'  לאחר שעות הלימודים על ידי מורים מוסמכים. קבוצת  התלמידים נבחרה בק -ד'

השיעורים התלמידים . במהלך תחילת שנת הלימודיםלאחר מיון שהסתמך על מיפויי 

ובמתמטיקה כדי שיוכלו להשתלב בשיעורים בכיתה באופן מיטבי. ם מיומנויות בשפה מחזקי

זוכה למימון מטעם אגף שח"ר של משרד החינוך, והתלמידים מגיעים חדורי התכנית 

 מוטיבציה לשיעורים. 

 

 

 

 

 



 

    ההעצמה בבית הספר היסודי "אלחכמה" בפקיעין

יורם מי שיש לו אמונה בכוחותיו ובעצמו הוא יעשה את המרחק בין חייו לבין עולמו " "

                                                                                                                      טהרלב 

נוהגים להכיל תלמידים בעלי צרכים מיוחדים  בפקיעין "אלחכמה"בית הספר היסודי ב

ותלמידים מאובחנים באמצעות הקלות במבחנים והתאמות מיוחדות. בעקבות יעד ההכלה 

 -באופן הוליסטי על התלמידים  : התבוננותותר בבית הספרנושא זה קיבל משמעות רחבה י

 הן על ההיבטים החברתיים והרגשיים הן על ההיבטים הלימודיים. 

 להלן תיאור התהליך בבית הספר:

 

עם המדריכה. המטרה: חשיפת הנושא  וקביעת הצעדים המעשיים  . ישיבת ההנהלה1

בית ספרי שמורכב מהמנהל ,  צועיצוות רב מקשצריך לנקוט בעקבות יישום היעד. הקמת 

הסגנית , רכזת הערבית, רכזת המדעים, רכזת הגיל הרך, רכזת החינוך המיוחד, רכזת 

 החינוך החברתי, מורה לאנגלית ויועץ .

 

הבית ספרי. קבענו לוח זמנים לישיבות הצוות הבית ספרי,  ישיבה עם צוות ההכלה. 3

 כן קבענו באילו מישורים נעבוד השנה:   ושיתפנו אותם בחומר שהעבירה המדריכה. כמו

 א. במישור ההישגי במקצועות מדעים וערבית 

 ב. במישור הרגשי החברתי 

 

 

 העבודה שלנו בבית הספר התבססה על מודל עבודת המניפה המיוצג בתרשים:

 

 



 

 במישור הרגשי החברתי :

דק שלושה ממדים:  , הבושאלון המופנה לתלמיד. בישיבת צוות ההכלה הבית ספרי נבנה 1

 חברתי, רגשי ומשפחתי וכן טופס ריכוז תוצאות השאלון בצורה מספרית.

 .  השאלון מולא על ידי התלמידים בכיתות ג' עד ו'.3

.  כל מחנכת סיכמה את שאלוני כיתתה וסימנה את שמות התלמידים שמתוך התוצאות 2

 היא 

 רגשי.ראתה לנכון לעבוד איתם בשלושת הממדים, תחילה בממד ה

. בנינו לוח זמנים למפגשי מחנכות עם היועץ לשם לקבלת טיפים ותכנית עבודה לחיזוק 4

 .ולשילוב ההורים כגורם מרכזי בהצלחת התלמידיםהממד הרגשי לאותם תלמידים 

. כל מחנכת נדרשת לנהל תיק לכל תלמיד שבו יהיה תיעוד התהליך כולו מתחילתו ועד 3

 סופו.

 

עבודה מתחילה מחלוקת תפקידים ומעקב אחר ביצוע. לכן קבענו לפי אמונתנו, הצלחת ה

 את החלוקה שלהלן: 

 **עבודת המחנכות עם התלמידים היא באחריות היועץ. 

 **עבודת צוות המדעים והערבית היא באחריות רכזת החינוך המיוחד .

 **הסגנית אחראית על כל העבודה .

 לסיכום,

בקידום יעד ההכלה. הדבר בא לידי ביטוי במשוב  ההנהלה והמורים רואים חשיבות ונחיצות

חיובי מהמחנכות ומהמורות שעוברות את ההשתלמות הבית ספרית. לתהליך יש השפעה 

 על המתרחש בין כותלי בית הספר.

 

 

 

 

 

 

 רא סמיעכיס -" אלבסמהחינוך מיוחד "לבי"ס 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 תכנית "כיתות הצלחה"

 ד"ר חמד טרביה -המפקח

של תלמידים, כל תלמיד יכול  מאודי למעט שיעור נמוך תכנית זו מבוססת על ההנחה כ :רקע

לעמוד בדרישות הלימודיות של משרד החינוך, דרישות שהן ללא ספק הקריטיות לעיצוב דרכו 

קל וחומר כאשר הקשר בין הצלחה  - כאזרח פעיל ועומד בזכות עצמו בקהילה שבה הוא חי

-י משתנים שיוכיים כמו רקע סוציולאי הצלחה במערכת החינוך מתווך באופן כה דרמטי על יד

 אקונומי, מוצא, אזור מגורים וכדומה. 

 

של בתי הספר במערכת  : "כיתות הצלחה" הן מענה  כוללני ונחוש לבעיה מרכזיתרציונל

אקונומי נמוך. רבים -החינוך בכלל ובמגזר הערבי בפרט. תלמידים רבים מגיעים מרקע סוציו

הם מפסיקים לנסות ולעתים  לשלב שבוהשנים עד  מהם צוברים פערים לימודיים במהלך

קרובות הופכים למעמסה כבדה על המערכת הבית ספרית. חלק לא מבוטל מתלמידים אלו 

מפסיקים להתמיד בלימודיהם ואף מגיעים למצב של נשירה מבית הספר. המשמעויות הן 

 תית. קשות מאוד הן מבחינתם האישית של אותם תלמידים והוריהם הן מבחינה חבר

בבסיס התכנית של "כיתות הצלחה" קיימת ההנחה שניתן להתגבר על הקושי על ידי ריכוז 

התלמידים בכיתות ייעודיות להם, צמצום מספר מקצועות הלימוד, גיוס מוטיבציוני של 

ההורים לתכנית והכשרה תודעתית ומקצועית של צוות ההוראה. בדרך זו יצומצם הפער 

והם יחלו בתהליך של בניית  ,לבין התלמידים בשכבת הגיל שלהם הלימודי בין תלמידים אלה

חות לימודיות ויוכלו להפוך לתלמידים מן השורה. בכך ייקטע מסלול לרצף של הצ

 ההתדרדרות שלהם.

 

  :אוכלוסיית היעד

התלמידים שנבחרו ביסודי ובחטיבת ביניים הם בעלי ציונים שליליים ברוב או בכל מקצועות 

חלקם אף פיתחו במהלך  -דימוי עצמי נמוך ותחושת מסוגלות עצמית נמוכה  הלימוד, בעלי 

 השנים בעיות התנהגות מגוונות.

בחטיבה העליונה נבחרו תלמידים עם ציונים שליליים בשלושה או ארבעה ממקצועות הליבה 

)ערבית, אנגלית, עברית ומתמטיקה( עם צפי להתפתחות תהליך נשירה, ובכל מקרה, ללא 

 הגיע להצלחה בבחינות הבגרות. סיכוי ל

 

 

 

 

 



 

 : שיטה

 איתור מדוקדק של התלמידים; 

  מבדקים דיאגנוסטיים בתחומי דעת רלוונטיים וכן מבדקי שליטה בקריאה ובכתיבה

 ;אנגלית(בעברית וב)בערבית, 

 מינוי מחנך מוביל לתהליך; 

 )'הכשרת הצוות הלימודי )כולל גיוס והכשרת פרחי הוראה בשלב הסטאז; 

 מצום מקצועות הלימוד למקצועות ליבה בלבד ו/או למקצועות שבהם התלמידים צ

 ;ניגשים לבחינות בגרות במהלך השנה

 שיחות אישיות עם התלמידים; 

 ביקורי בית; 

 מערך בקרה הדוק על פעולת ההוראה; 

 מתן הזדמנויות רבות להצלחה; 

 מניעת היווצרות פערים בין התלמידים במהלך הלמידה; 

 והנחיה ליווי מתמיד; 

 ישיבות צוות קבועות במערכת להערכה ולטיוב התהליך; 

 שמירת קשר איכותי מתמיד עם ההורים; 

  למידה לקראת שליטה" -שיטת לימוד"; 

 שימוש בימי שיא לחזרות על החומר ולהיבחנות; 

 הוספת שעות למקצועות הליבה; 

 שימוש בשעות פרטניות לתמיכה מתמדת בזמן אמת; 

  כקבוצת עמיתים לומדת. קבוצת המחנכיםיצירת  

 תוצאות איכותיות

ניתן לקבוע בהכללה כי במספר  על פי דיווחי מנהלי בתי הספר, המחנכים, המורים והמנחים

התכנית מפנה משמעותי אצל התלמידים, הוריהם ומוריהם חוללה משמעותי של משתנים 

 לעומת הצפוי במסלול הרגיל.

 ;נוכחות והתמדה 11% .א

 ;תית המאפשרת למידה והתקדמותאווירה לימודית איכו .ב

 ;מוטיבציה סבירה עד גבוהה ללמידה בקרב התלמידים .ג

צמצום פערים משמעותי )חלק גדול מהתלמידים היה בדרגות שונות של  .ד

 ;אנאלפביתיות על פי הגדרת בתי הספר(

 ;השתתפות ומעורבות הורים השתפרה משמעותית .ה

 ;נים שיוטמעו בכלל בית הספרנלמדו שיטות למידה, מיפוי ובקרה שבתי הספר מעוניי .ו

 ;ביקורי הבית המנדטוריים חוללו מפנה בהבנת החשיבות העצומה של ביקורים אלו .ז

תלמידים בסיכון נמצאים במסלול אלטרנטיבי העשוי לשנות את "גזירת  –החשוב מכל 

 הגורל" שלהם.

 



 

ח "כיתות הצלחה"  בבית הספר המקיף שפרעם א' על שם שיך סאל –סיפור של הכלה 

 חניפס

בית הספר המקיף א' שפרעם בחר בתכנית מתוך אמונה עזה כי יש לעזור לתלמידים 

ולהעניק להם הזדמנות לחוות דברים שלא חוו קודם ולא עלה בדעתם לחוותם בעבר. יעדי 

אמונה ביכולתו של כל תלמיד להצליח  -התכנית הולמים את האני מאמין הבית ספרי 

 ים. והתחשבות בשונות שבין התלמיד

ברור שהתכנית הזו עלתה מתוך צורך פדגוגי וחברתי לתת מענה לכל התלמידים בעלי 

והיא  ,ההישגים הנמוכים והגבוהים כאחד. התכנית היא התערבות ספציפית לצמצום פערים

זוכה להובלה והדרכה צמודה של מפקח בית הספר ד"ר חמד טרביה ומנחה התכנית מר דודו 

של מנהלי בתי הספר: מנהל המקיף מר סלמאן אבו עביד ומנהל שוובר בליוויים ובתמיכתם 

 חטיבת הביניים מר פהים נקד. 

 אוכלוסיית היעד

תלמידים,  30תלמידים ובחטיבה העליונה  01"כיתת ההצלחה" בחטיבת הביניים כוללת 

אקונומי נמוך. בעבר לא ניתן להם מענה לקשייהם או תחושה שהם -רובם בעלי רקע סוציו

 סוף סוף יש בידינו תכנית המאפשרת את המענה החינוכי והמוסרי הזה. שווים, ו

חשוב להזכיר שלפני פתיחת הכיתה בתחילת השנה אנחנו מקיימים  - מוטיבציוניתהליך 

שיחות אישיות עם כל תלמיד ותלמיד. בשיחות אלה בודקים יחד עם התלמיד מדוע לא הצליח 

 עליו ולא מוותרים לו בדרך להצלחה. עד עכשיו  ודואגים שהוא יבין שלא מוותרים

כאן חשוב לנו להרחיב: בהתחלה קשה היה  לאחר מכן עורכים ביקורי בית אצל כל תלמיד.

לעכל את הריצה שלנו מבית לבית בעיר שפרעם כדי לבקר את התלמידים, אף כי תמיד הבנו 

מאוד  . כשהתחלנו לבקר אצל התלמידים הרגשנו קרובותאת חשיבותם של ביקורי הבית

לנו אפשרות להבין  וניתנההכרנו אותם טוב יותר והכרנו את הסביבה שלהם מקרוב,  -אליהם 

 יותר את ההתנהגות של התלמידים.

 : גורמים מוטיבציוניים ייחודיים נוספים בתכנית

   ;הקשבה, עידוד, חיזוק וכדומה - תמיכה רגשית - . אווירה הולמת0

 ;מאתגרתתכנית לימודים  -. תשומה 3

 ;מתן הזדמנויות רבות להצלחה  -. תפוקה 2

 פידבקים מגוונים. –. היזון חוזר 4

 

 

 

 

 



 

 תרומת התכנית בתחום הלימודי בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה:

  צמצום פערים באותה שכבת גיל; •

 שיפור הישגי התלמידים; •

 אסטרטגיות חדשות וכלים חדשים המאפשרים למורים להפעילם ולהשתמש בהם גם •
 בכיתות אחרות;

 מערכת לימודים מותאמת לצרכים של כלל התלמידים; •

ההתקדמות אצל רוב התלמידים הייתה מרשימה ביחס לתחילת השנה, כאשר רובם  •
 והיום רוב התלמידים שולטים בחומר הנלמד. ,לא שלטו בכלל במקצועות הליבה

 חברתי-תרומת התכנית בתחום הרגשי

  הפחתה בשיעור האלימות; •

ביכולת של כל תלמיד לשפר את ההישגים כדי להגיע לרמה הנדרשת האמונה  •
 ולעורר בו מוטיבציה להשיג את המקסימום;

 שפה משותפת בין המורים והמורות המלמדים את הכיתה;  •

 שיפור בדימוי העצמי;  •

  פחות בעיות משמעת. •

 תרומת התכנית בתחום הקשר עם ההורים

  ואפילו יש המתפעלים מהישגי ילדיהם ההורים התחילו להאמין בילדיהם וביכולתם
ומהשינוי שעבר עליהם בתחום הלימודי, החברתי ובתחום העצמת הערכים הטובים 

  אצלם.

והם בקשר  ,ההורים מעריכים את מה שנעשה בית הספר, מבקרים בו באופן קבוע •
 מתמיד עם מחנכת הכיתה.

הם ולחזק הם הפגינו תמיכה בתכנית הזו במטרה להעלות את ההישגים של בני •
 אותם.

ההורים מרוצים מאוד לאחר שהרגישו שיש התקדמות משמעותית בשליטה בכל  •
  המקצועות.

 ההורים שיתפו פעולה ונתנו גיבוי מלא לתכנית. •

גיוס ההורים לתכנית תרם רבות. ההורים מעורבים יותר בנעשה בבית הספר בכלל  •
 מההורים. 011%ובכיתה בפרט. לאספות ההורים מגיעים כמעט 

 

 

 

 



 

 סיפור אישי של תלמיד

 שלושים ותשעה סיפורים נוגעים ללב של תלמידיםברצוננו לשתף אתכם בסיפור אחד מבין 

 שחוו שינוי דרסטי בחייהם כתוצאה מהתכנית והעבודה הצמודה שעשינו איתם.

המורה סוהא מספרת שהתלמיד ט' שנא את בית הספר, לא הייתה לו היכולת לדבר בפני 

ם בהפסקה ובכיתה, והוא לא השתתף בפעילויות כי תמיד לעגו לו. לדבריו תלמידים אחרי

 ולדברי אמו,  בבית ספר היסודי הוא נהג לברוח מבית הספר ואף נרשם כתלמיד נעדר. 

בשיחה האישית הוא נטה לזלזל בדברים שלי כשאמרתי לו שהוא יצליח. הוא התאפק ולא 

ביקשתי ממנו שייתן לי שבוע אחד בלבד כדי  צחק , אך אמר בוודאי ש"המורה הזו משוגעת".

אם הבטחתי לא תתגשם תהיה , ולהוכיח לו את הצלחתו ויכולתו להתאמץ וללמוד כמו כולם

לו כל הזכות ללכת לכיתה אחרת. היום התלמיד הזה הוא אחד התלמידים המבריקים שלי. 

)ברמת אמצע כיתה  הוא התחיל כתלמיד ברמת כיתה א' והיום, בכיתה ח', הוא תלמיד מצטיין

לעזור ו ז'( עם ביטחון עצמי. הוא מרים את היד ומבקש רשות לענות על שאלות מאתגרות

, אם הוא חולה הוא אומר לאמו: "תני לי יתרה מזומתקשים לעבוד לבד בכיתה. הלתלמידים 

 !"לא רוצה לפספס את היום -אקמול ומים ואני רוצה ללכת לבית הספר 

. הלוואי שהייתה נו להזיל דמעהמדהימים שכל אחד ואחד גורם לסיפורים שלושים ותשעה 

 לנו אפשרות לדבר על כולם.

 המורות -אמירה אישית 

כמורות ותיקות במשרד החינוך חשבנו תמיד שאנחנו מורות מצליחות; שהצלחנו עם קבוצה 

לא מבוטלת של תלמידים בכיתה. אבל זו הפעם הראשונה בחיינו שאנחנו טועמות את 

ה עם התלמידים בצורה אמתית. לקחנו תלמידים ברמה הנמוכה ביותר, עבדנו איתם, ההצלח

היינו בקשר צמוד איתם ועם ההורים שלהם כדי להגיע ביחד לרמות הצלחה שאף פעם לא 

הגענו אליהן. הדבר נותן לנו סיפוק מלא ודחיפה לתת יותר ולעבוד יותר, כי בסוף שווה 

הצלחה ולא רק קבוצה קטנה מהכיתה. השנתיים לראות שכל הכיתה, באמת, מגיעה ל

 .גם יחדשהתנסינו בהן ב"כיתות ההצלחה" שוות את כל שנות העבודה שלנו 

אנחנו ממליצות לכולם לעבוד בדרך הזו לשם השגת תוצאות אמתיות. זו היא השיטה הנכונה 

 .שתיתן מענה לכל תלמיד, לכל הורה ולכל מורה

 

בין היתר  "הרפתקה  -ים "טאהא חוסין" בסחנין הכלה כאורח חיים  בחטיבת הביני

 בטבע"

בכל יום מתקיימים בתוך בית הספר סיפורי הכלה. בית הספר חרת על דגלו לתת מענה לכל 

אנחנו מאמינים תלמיד באשר הוא, להאמין בו ולפתוח לפניו דלתות להתקדמות האישית. 

 כמורים וכמנהיגים. ושהיכולת להכיל היא תכונה שאפשר ללמוד, לרכוש ולטפח אצלנ

תלמידים  01. מדובר בקבוצה של "הרפתקה בטבע"אחד האמצעים לעשות זאת היה 

 "מרחב למידה אחר", תכנית שמופעלת בבית הספר שנים  -מל"א שמקבלים מענה בחדר 



 

ההכלה מתרחשת דרך ביקור הילדים  רבות במימון אגף שח"ר לילדים על סף נשירה.

מקבלים תמיכה חברתית ורגשית דרך חוויות הצלחה במשימות בחדר מרוהט וחם. שם הם 

לימודיות מותאמות לרמת התלמידים ברמה אישית וברמה קבוצתית. את הקבוצה מלוות 

שרוב האנשים אינם מעריכים מזה שנתיים שתי מורות שמרכזות את התכנית מתוך אמונה 

 בחון את גבולותיהם.נכונה את היכולת שלהם, משום שמעולם לא ניתנה להם הזדמנות ל

 במקביל, הקבוצה נפגשת אחת לחודש עם  מדריך מטעם חברת "ספורט טבע".

הפעילויות של "הרפתקה בטבע" מתקיימות בחורשה קרובה ליישוב. תחילה דאגה הקבוצה 

שיהיה נעים לשבת ולקיים שם פעילות. דרך הפעילויות בטבע התנסו הילדים בהגדרת יעדים, 

כרה ביכולות, באמון, בפתרון בעיות אישיות וקבוצתיות, במודעות בהרחבת גבולות, בה

 ובהגשמה עצמית.

 ממטרות התכנית:

וההערכה  העצמי העלאת הדימוי •

 העצמית;

שינוי ושיפור תפיסות של יכולת עצמית  •

 וקבוצתית;

 שיפור אסטרטגיות להתמודדות בחברה; •

התנסות בהצלחות שחוזרות על עצמן  •

 ;גבוה ושת ערך עצמיאשר מובילות לתח

 הפחתת מחשבות שליליות המונעות מאתנו להתקדם; •

התנסות בתקשורת יעילה, בפתרון בעיות, ביצירתיות, ביוזמה, במנהיגות ובשיתוף  •

 פעולה בריא;

 ;שימוש מודע במטפורות בפתרון בעיות ובקבלת החלטות •

לו להתמודדות נכונה                עיבוד ושיקוף אִמתי של היכולת האישית והמסוגלות אשר יובי •

 יותר עם מציאות החיים.

כל משתתף פוגש צדדים חזקים יותר וחזקים פחות באישיותו. בתוך התהליכים ההרפתקניים 

הוא  יכול להרשות לעצמו להיות חלש במצבים מסוימים ולהיעזר בחברי קבוצתו מתוך ידיעה 

 יעזור לחבריו. הדדית שבתהליך אחר, במקום אחר, יהא זה הוא ש

במקום הזה, "באזור הפעולה והשינוי", מתקיימת העצמה אישית וקבוצתית. כל אחד מחברי 

הקבוצה יודע שבמרכז המעגל הקבוצתי מונחים יתרונותיהם של כל חברי הקבוצה ושניתנת 

 לו הרשות להשתמש בהם בכל עת שיחפוץ.  



 

 רפלקטיבי של תלמידה למנהלת מכתב אישי -"אף מורה שהייתה לי לא ויתרה עלי..." 

 בית הספר אמי"ת בנות

 למנהלת יפה היקרה שלום רב!

כשהמפקחים נכנסו ושאלו אותנו איך אנחנו מרגישות בבית הספר, רציתי להגיד הרבה 

 )לא יודעת למה(. דברים, אבל אני לא אוהבת להגיד דברים כאלה ליד כולם

 אז מה שרציתי להגיד: 

ל עצמי, שאני לומדת פה מכיתה ז', ופעם הייתי מאוד ביישנית, קודם הייתי רוצה לספר ע

וכשלא הייתי מבינה הייתי מתביישת להגיד, וגם כשהיו מסבירים לי הייתי מרגישה שאני 

עדיין לא מבינה ושאני בחיים לא אבין את זה. נכון, יש לי יכולות וָחכְּׁמה, ואם אני רוצה אני 

לא האמנתי וגם לא כל כך היה אכפת לי מהלימודים.  יכולה להגיע להישגים גבוהים, אבל אז

גם כשאמרו לי כל פעם שזה העתיד שלי ובקרוב הבגרות, עדיין לא היה אכפת לי. אף מורה 

לא ויתרה עליי כי היא ידעה שאני יודעת ויכולה, וכל מה שאני צריכה זה כוח רצון.  שהייתה לי

כיתה מדעית, כי איך אפשר לשבץ ואז הגיעה כיתה ט'. שמו אותי בכיתת תל"ם ולא ב

 בכיתה מדעית? 32תלמידה עם ממוצע של 

ובימים של מבחן לא הייתי באה, כדי להתחמק  ,אך גם בכיתה ט' לא למדתי, "הברזתי"

, אבל האווירה שהייתה בכיתה הייתה 41מהמבחן. סיימתי את סוף השנה עם ממוצע של 

 שונה .

תלמידות עם ממוצע נמוך והודיעה לנו שלא נוכל בסוף השנה המנהלת יפה פנתה אלי ולעוד 

 לעלות כיתה אם לא נלך לתגבור קיץ ונשפר את הציונים.

כל כך נבהלתי, שעשיתי כל מה שאני יכולה וקיבלתי ציונים טובים. הם ראו, שאם אני רוצה 

אני מסוגלת להרבה יותר, ושיש לי את מה שנחוץ כדי להצליח. לכן, לא היה משנה להם 

הציונים שלי והיותי בכיתת תל"ם, אלא  מה שהיה אכפת להם זו ההשקעה שלי.  ממוצע 

 הרגשתי איך אני משתפרת ועולה.

היום  אני תלמידה בכיתה י"א, כשבחיים לא חשבתי שיהיה אכפת לי מהלימודים, בחיים לא 

 האמנתי בעצמי ולא השקעתי כמו עכשיו.

ים להבין כל בעיה לימודית שלה וגם המורים בבית הספר מתייחסים לכל אחת בכבוד, מנס

 לא לימודית.

אני רוצה להגיד ספציפית שהן שתיים מהמורות האהובות עליי. כשאני לא  'א-ו 'על המורות ר

האמנתי בעצמי במתמטיקה ואמרתי "לא, אני טיפשה במתמטיקה ואני בחיים לא אבין את 

 זה" הן לא ויתרו עליי והתעקשו שאני אנסה שוב ושוב.

א' לא ניגשתי לבגרות במתמטיקה, ובתגבורים של מועד ב' הייתי עם המורה ר', ולא  במועד

משנה כמה פעמים לא הבנתי או גם תלמידה אחרת, היא עצרה הכול וחזרה על זה שוב 

 ואפילו עוד כמה פעמים.



 

כל מורה ומורה כאן מתייחסת לקשיים של כל אחת, והן עוזרות לתלמידות לעלות גבוה. 

הן במקום הכי נמוך, הן לא מוותרות על אף אחת, לא משנה כמה פעמים היא  אפילו אם

ויתרה לעצמה )אני כדוגמה( הן לא ויתרו, והתעקשו והתאמצו עד שהתלמידה הגיעה להישג 

 הכי גבוה שלה. 

הצוות החינוכי דואג שלא נהיה רק בית ספר עם ציונים, אלא שנלמד גם מהם ערכים, כבוד 

 יעות. אכפת להם שקודם אהיה בן אדם ולא אתמקד רק בציונים ולימודים. לעצמי ולאחרים וצנ

הנתיב החדש אמי"ת בנות הוא נתיב דתי, ואני יכולה להגיד שהרבה למדתי מהבית ספר על 

יהדות, מה זה להיות יהודי בארץ ישראל ואיזה ערך יש לזה. הרבה ממה שאני זה בזכות 

 המקום הזה.

וקצת בעיות, אבל מה שמיוחד באמי"ת בנות, שכל הצוות דואג  בכל בית ספר תמיד יש קשיים

לכל אחת, מתמקד בקשיים שלה ומעלה אותה מעלה מעלה, מוצא מה שמיוחד וייחודי בכל 

 אחת, ומחזק אותה בפני כולם.

 צפתאולפנית  - א' כיתת מב"ר                                                                            

 

 

 

 בית ספר "מח"ט עמל" בטבריה  –"האחר הוא אני" 

בית הספר מח"ט עמל טבריה קולט תלמידים בסיכון שנשרו מכל מסגרות החינוך הרגילות 

על רקע אי ביקור סדיר, חוסר הסתגלות למסגרות חינוכיות וחוסר יכולת לקבל חוקים וכללים 

 חברתיים וחינוכיים. 

ציואקונומי נמוך. קיים שיעור גבוה של תלמידים ממשפחות רוב התלמידים מגיעים מרקע סו

שעברו גירושין, עולים חדשים ובני מיעוטים. בולטת בהיעדרה מודעות הורית לצרכי 

 התלמידים ולהצבת גבולות נאותה בגיל ההתבגרות. 

חלק מן התלמידים הם בעלי רקע פלילי של שימוש וסחר בסמים, של אלימות פיזית ומילולית 

 עשי עבריינות שונים. תלמידים אלו מטופלים ומלווים על ידי רשויות החוק וקציני מבחן. ושל מ

רוב תלמידי בית הספר הם בעלי לקויות למידה, בעיות קשב וריכוז והיפראקטיביות. רבים 

מהם מאובחנים באבחונים המצביעים על לקות למידה. למרות שלחלק מן התלמידים הומלץ 

כר מן ההורים מסרב לשתף פעולה בטיפול מסוג זה ומכחיש את עצם טיפול תרופתי, חלק ני

קיומה של בעיית קשב וריכוז אצל התלמידים. הצוות החינוכי בבית הספר נדרש להשקיע 

 מאמצים רבים בהקניית הרגלי למידה בסיסיים ובניהול השיעורים. ביחד עם זאת בית הספר 



 

בקבוצות קטנות על מנת להוביל את משקיע משאבים רבים בעבודה פרטנית ואישית ו

 התלמידים להצלחות ולהישגים.

תלמידינו הם "אחרים" ו"שונים" בעצמם. הם חוו בחייהם כישלונות, דחיות קשות חוזרות 

ונשנות מצד משפחתם ומצד אנשי חינוך ומוסדות החינוך שלמדו בהם. כתוצאה מכך 

שלהם ליצור יחסים תקינים  של תלמידינו מגיעים אלינו משוללי אמונה בעצמם, ביכולת 

קבלה והכלה עם הסביבה. הם מבטאים בהתנהגויותיהם חוסר אמון בכל מי שעומד מולם 

ורוצה להיטיב עמם, ניכור כלפי הסביבה, כלפי ערכים מובילים וכלפי החברה, הארץ  

 והמדינה.

 ה?אז איך ללמד תלמידים "אחרים" או "שונים" לקבל את ה"אחר"  או ה"שונה" בחבר

 טיפוליים: -שלבים חינוכייםכולל מספר התהליך 

 התמקדות בצרכים המיוחדים של התלמיד –שלב א 

אנו עורכים ראיונות, שיחות, אבחון ומיפוי מובנה של התלמיד באספקט הרגשי ומאתרים את 

טיפולית -הצרכים המיוחדים של כל תלמיד. מתוך כך נתפרת לכל תלמיד "חליפה" חינוכית

ת, שמותאמת למידותיו. בתכנית זו אנו עושים שימוש במגוון טכניקות לימודיות בתפירה עילי

וטיפוליות. אם בעבר התלמיד נפלט ממסגרות שונות כי ההתמקדות הייתה בחולשותיו , 

 בתהליך שלנו  מושם  דגש על איתור ָחזְּׁקות ובניית החלום האישי.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 טיפולים פרטניים 

ות הטיפולי, הנעזר בסטודנטים לעבודה סוציאלית במכללת תל חי הטיפול ניתן על ידי הצו

שעות פרטניות  , טיפול בדרמה, וסטודנטים לקרימינולוגיה במכללת כנרת:  טיפול באמנות

 תלמיד. -ממקור "עוז לתמורה" שבהם נערך מפגש ודיאלוג מורה

 הקניית תחושת שייכות והחזרה אל החברה  -שלב ב' 

ים תחושת ניכור מערכים מקובלים בחברה שמסביבם והם מצויים מאחר שתלמידינו מבטא

בהקניית תחושת השייכות לארץ בסיכון להגיע למצב של נתק מוחלט, בית הספר רואה 

 , ופועל בדרכים הבאות:מטרה עליונהולמדינה 

עקב הליקויים הקשים בהתנהגותם תלמידינו לא חוו מעולם תהליך תקין של  - טיולים .א

לראשונה כנסה אל תוך התרבות הישראלית. אצלנו הם יוצאים ִחברּות, של ה

. בטיולים מושם דגש על מאמץ בחייהם מחוץ לגבולות העיר לטיולים להכרת הארץ

פיזי, על דחיית סיפוקים, על שותפות , על עזרה לזולת, על פיתוח מנהיגות ושיתוף 

 ם יום.פעולה, ובעיקר על אפשרות להצטיין בתחומים שלא נראים בחיי היו

כאמצעי להחזרתו של התלמיד אל השורות  חתירה לשירות משמעותי בצה"ל .ב

הנורמטיביות של החברה מאחר שהם מצויים בסיכון של עריקות ושל אי גיוס עקב אי 

הכוללת היבטים שונים של הנושא: תכנית שנתית  נבנתההתאמה. בבית הספר 

רים שישמשו לתלמידים מסירת המידע, טיפול בבעיות הפרט, ביקורי קצינים בכי

שבוע מלא של הכנה לצה"ל ו מודל הזדהות גברי תקין, ביקור ביחידות צה"ל השונות

 במחנה צבאי. 

תהליך זה הוא מודלינג של יציאה מתוך הכאב של עצמי אל  – טיפול בבעלי חיים .ג

תקשורת  כיצד ליצורהצרכים של האחר, הנזקק, חסר הקול. זהו אמצעי ללימוד 

חיים משקף את המצב הנפשי של הילד, והוא משליך עליו את תקינה. בעל ה

רגשותיו. מכאן ניתן לסייע לתלמיד להתמודד עם הקשיים של עצמו בלי לנגוע בפצע 

 הפתוח. התלמידים חווים תהליך של העצמה, קבלת שליטה ופיתוח מנהיגות.

  

 

 

 

 



 

  התנדבות ותרומה לקהילה -עם הפנים החוצה  -שלב ג' 

ח"ט היא ערך חינוכי חשוב. אנו עוסקים בהשכלת התלמידים ובהצמחתם אל הנתינה במ

לתרום מיכולתם, כל תלמיד בדרכו,  למען המאה העשרים ואחת ועם זאת מחנכים אותם 

 .   הקהילה, ובעיקר לשונה ולאחר בקהילה

מזה שנים רבות עוסק המח"ט בפעילות התנדבותית למען הקהילה: במכבי אש, במד"א, עם 

ם חרשים ב"שמע" ומתי"א המגיעים לקונדיטוריה של בית הספר בשעות אחר הצהרים ילדי

לפעילות ולחוויית אפייה משותפת עם תלמידי בית הספר,  ב"אימוץ" בתי אבות על ידי מגמת 

עיצוב שיער ואיפור, בהבאת שמחה למאושפזים בבתי חולים בחגים, וכמובן ב"אימוץ" 

 ריה. ג' בטב הקשישים במועדון שבשיכון

זו השנה השנייה שקבוצה קבועה של  תלמידי מח"ט עמל טבריה מגיעה למועדון הקשישים 

שבוע בימי ראשון לכמה שעות למועדון. הקשישים מחכים  מדיבשיכון ג'. התלמידים מגיעים 

. נוצרו קשרים של איתם רוח, שואלים לשלומם, מתחבקים ומתנשקיםמידים בקוצר לתל

ים לקשישים. הפעילות התמקדה בנושאים הקשורים ללוח השנה, קרבה אישית בין התלמיד

ובעיקר סביב החגים המתקרבים. בראש השנה אפו התלמידים עם הקשישים עוגות דבש 

במקום, ובחנוכה הכינו יחדיו לביבות. בטו בשבט הכינו מטעמים מֵפרות יבשים וסלט ֵפרות. 

נשלחו לבית החולים פוריה, בפורים אפו עוגות והכינו עם הקשישים משלוחי מנות ש

ים משחקי שולחן. הקשישים ובמימונה הכינו מופלטות. התלמידים משחקים עם הקשיש

 על תולדות חייהם ומתעניינים בחיי היום יום של התלמידים.מספרים 

באמצעות ההתנדבות והנתינה של התלמידים לזולת  תחושתנו ותחושת התלמידים היא כי

 ו בעצמם .ולקהילה הם התעצמו והתעשר

 סיפורה של מ'

כדי להמחיש את דרך העבודה שלנו נספר את סיפורה  אישי  של מ', שהפכה למעשה 

כי כל  ל"פרויקט" בית ספרי שמעורבים בו כל צוות מורי בית הספר ועובדיו. כאן המקום לומר

 המחבקת והמכילה של "בן יחיד ומיוחד". תלמיד במח"ט זוכה לתחושה 

ם, הגיעה אלינו באמצע כיתה י'. היא הייתה ילדה נטושה שמצאה  מ', עולה מחבר העמי

"מאורה" לגור בה. אמה נשארה באוקראינה ואביה נטש אותה בארץ. באחד הלילות יצאנו, 

המחנכת ומנהלת בית הספר, למקום. כנגד כל הסיכויים הוצאנו את התלמידה מן המקום 

 האפל והנורא. 



 

נרתם לסייע לילדה ולספק לה את הצרכים הבסיסיים דאגנו לתלמידה לקורת גג. הצוות 

לנערה בגילה. ליווינו  את מ' עד סוף כיתה יב' ליווי צמוד, מחבק וִאכפתי.  מ' סיימה יב' כיתות 

כחיילת בודדת. גם כיום, בעת שירותה בצה"ל, היא עדיין עם בגרות מלאה והתגייסה לצה"ל 

 מלווה על ידינו בתקווה שתגיע לאקדמיה.

ת כל העשייה הברוכה הנעשית בבית הספר לא תמיד אנו מצליחים . עם זאת אי למרו

 ההצלחה אינה מרפה את ידינו. 

 

 חטיבת הביניים "נופרים בגליל"ב"האחר הוא אני" 

בדרך לחברת מופת" משתלב  –"האחר הוא אני  הנושא הנבחר בשנת הלימודים הנוכחית

שפעל ופועל במהלך השנים לקדם ערכים של  ערכי שבו מאמין בית הספר,-עם החזון החינוכי

 כבוד, קבלת השונה, שייכות ושוויון בין כל באי בית הספר. 

בכל כיתות בית הספר וכוללות  הן תכניות הפועלות תכנית כישורי חיים ותכנית חינוך אישי

בתוכן פיתוח מיומנויות הקשבה, קבלה, שייכות, התמודדות עם קונפליקטים חברתיים ושונות 

חברתיות -כוללת בתוכה פעילויות ערכיות תכנית החינוך החברתיברתית ועוד. בנוסף, ח

 רבות, המשרתות את המטרות של "האחר הוא אני".

שנעשה מאמץ גדול לקבלן שתי כיתות מקדמות של החינוך המיוחד, בבית הספר קיימות 

ם, השתתפות הופעה בטקסי -ככיתות רגילות בשכבה, בשיתופם בכל פעילויות בית הספר 

בחידון חנוכה וט"ו בשבט )על ידי הכנה מתאימה לתלמידים והתאמת שאלות ללא ידיעת 

 המשתתפים...(, יציאה לטיולים שנתיים ועוד. 

מחנכות כיתות אלו, שהן בעלות ניסיון רב גם בבתי ספר אחרים, אומרות שתמיד חשו 

וה נטל על הנהלת בית שכיתתם חריגה, מקבלת יחס שונה, ממודרת מפעילויות ואף מהו

ותלמידי כיתתן מקבלים בחטיבת הביניים "נופרים" הוא יוצא  הספר, ואילו היחס השווה שהן

 דופן, מעצים את התלמידים ומעלה את דימויים האישי והחברתי.

בהמשך לנאמר לעיל אודות   - פעילות "מעברים" בהובלת תלמידי כיתת החינוך המיוחד

הקודמת בשנת הלימודים חד במכלול הבית ספרי התקיימה שילוב תלמידי החינוך המיו

פעילות "מעברים" לתלמידי כיתות ו', שהובילו אותה תלמידי כיתה ז' מקדמת. בפעילות, 

שהתקיימה במרכז הימי וכללה שיט וחתירה בסירות סנונית, שימשו תלמידי הכיתה 

בילו אותם בעבודת המקדמת כמפקדי הסירות, הדריכו את תלמידי בית הספר היסודי והו

 צוות נפלאה ללב הים. שם עצרו, סיפרו לתלמידי היסודי אודות חטיבת הביניים וענו על 



 

שאלותיהם. תלמידי הכיתה המקדמת שיווקו את בית הספר בצורה נהדרת והותירו רושם רב 

 הן על התלמידים הן על הצוות החינוכי כולו.

העצים תלמידים בעלי הישגים נמוכים ביותר. נתנה לנו הזדמנות לקדם ול תכנית "עזריאלי"

נוסף על הקידום הלימודי נעשתה העצמה אישית וחברתית, ואנו רואים היום ילדים 

שמרגישים "שווים" ומאמינים שהם מסוגלים להתמודד עם הלעג ועם חוסר הקבלה שהופגנה 

 כלפיהם על רקע הישגיהם הנמוכים.

המשלבת תלמידים  "דקלים" ומקהלה ייצוגית שיתוף פעולה עם בית הספר לחינוך מיוחד

התלמידים  -מחטיבת הביניים "נופרים" עם תלמידים בעלי פיגור שכלי מבית ספר "דקלים" 

שרו יחד בטקסי בית הספר ובטקסים עירוניים. הצוות החינוכי של החטיבה התארח בבית 

כנן יחד פעילויות ספר "דקלים" לישיבת מורים משותפת במטרה להכיר זה את זה לעומק ולת

 משותפות לשני בתי הספר.

 נוסף על הפעילויות המוצגות לעיל התווספו השנה פעילויות ממוקדות בנושא:

 "אתר  –שפורסמה באתר שפינ"ט  לקט פעילויות מתוך החוברת "ברוכים השווים

השירות הפסיכולוגי הייעוצי בהלימה לתכנית "האחר הוא אני". החוברת נשלחה לכל 

ת הספר, הפעילות הנקראת "שוויון" נחוותה כמוצלחת במיוחד, והשיר מחנכי בי

"שווים" של הזמרים עילי בוטנר ורן דנקר שהתלמידים דנים בה לאחר צפייה בסרטון 

 אף בוצע עם ריקוד בטקס הזיכרון ליצחק רבין ז"ל.

האתר עם הפעילויות נשלח לכל הצוות החינוכי בבית הספר. המחנכים התבקשו 

 לקראת יום הזיכרון ליצחק רבין. עילויות המוצעות בפלעסוק 

 

בכיתה אחת שבה שהיו בה אירועים של הקנטות ולעג על רקע מוצא התקיימה 

פעילות שדווחה כמוצלחת בנושא קבלת השונה בפעילות הנקראת "מצגת 

 אינטראקטיבית" הכוללת סרטון נוגע ללב "זרה בתוכנו". 

 

 

 באולפנית טבריה חברותא הקפטרי -"האחר הוא אני" 

על מפגש עם אנשים שונים מעולמן של  באולפנית טבריה קיימת תפיסת עולם השמה דגש

 התלמידות.

 



 

בתוך האולפנית נמצאת "קפיטריית חברותא" המעסיקה חניכים בעלי   קפטריא חברותא :. 0

ד לצלמידות האולפנית פועלות בהתנדבות צרכים מיוחדים מההוסטל "שחר" השוכן בעיר. ת

החניכים ומסייעות בהכנת המזון ובמכירתו. החניכים שותפים לפעילות החברתית באולפנית, 

 והם חלק בלתי נפרד מהנוף הבית ספרי.

בנות שכבת י' פועלות במספר מקומות בהתנדבות במסגרת מחויבות  עולם חסד ייבנה :. 3

בות ולמועדוניות הבנות מבקרות קשישות בביתן ומגיעות לבתי א. בגרות חברתית -אישית 

 לקשישי העיר. 

   מעורבות בקהילה:. 2

  מדי שנה מארחת האולפנית את חודש הקשיש. הבנות שותפות לפעילות הכוללת

 הרקדה, הרצאה וצעדה משותפת לאורך הטיילת העירונית.

  יש בעיר מספר מוסדות לבעלי צרכים מיוחדים. נוסף על ההתנדבות השבועית, כל

מפגשים לאורך השנה לחיזוק הקשר עם בעלי  מספר כיתה באולפנית מקיימת

 הצרכים המיוחדים. 

  בראש השנה יוצאות תלמידות שכבת ט' למבצע "תפוח בדבש" שבו הן נפגשות עם

 דיירי המוסדות, פועלות איתם בצוותא ומחלקות תפוח בדבש לשנה טובה ומתוקה.

 בו מארחת בתקופת  ט"ו בשבט מתקיים באולפנית יריד צדקה "טו"ב בשבט" ש

האולפנית את הדיירים לפעילות משותפת. הדיירים מוזמים להציג דוכנים משלהם או 

 לקנות בדוכנים שהעמידו הבנות.

  בפורים, מתקיים באולפנית שוק היתולי שנבנה במיוחד ובהתאמה לבעלי צרכים

 מיוחדים.

  גם בשעות אחר הצהריים נמשך הקשר באמצעות התלמידות הפועלות כמדריכות

 יף המקומי של "כנפיים של קרמבו".בסנ

 קרטוני מזון למשפחות מעוטות יכולת  231-פרוס לרעב לחמך:  מדי חודש מחולקים כ

 בקהילה בהתאם לרשימות של מחלקת הרווחה.

 משותפים עם חניכי בית הספר לחינוך מיוחד "דקלים".ימי שדה . 4

 



 

 :  היכרות עם קהילות אחרות של עמ"י. 3

 זרחות. במסגרת המטלה באזרחות נפגשות בנות שכבת י"ב עם מטלה משותפת בא

תלמידות חילוניות בנות גילן מהעיר טבריה ודנות יחד בסוגיות חברתיות הקשורות 

 בדת ומדינה. 

  שבת בני ברק: מפגש בלתי אמצעי עם הקהילה החרדית, אירוח בבתים לסעודות

 שבת והשתתפות בטיש חסידי.

 עי החברה עם הקהילה השומרונית והקהילה מגמת מד מפגש במסגרת לימודי

 החרדית .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 במתי"א עכו "רק בגלל הרוח"

 

זהו סיפור קצר ופשוט על מקום מכיל, חם ובטוח 

לילדים בעלי צרכים מיוחדים, אשר לא מיצו את 

הפוטנציאל הגלום בהם במסגרות חינוכיות 

ע קט לפני שהם נפרדים מהגן קודמות, ורג

ועוברים לבתי הספר ניתנת להם הזדמנות נוספת 

 משולבלהרגיש מוכלים, חשובים, מסוגלים ושווים באמת. המקום הוא "גן האורן", גן ממלכתי 

ילדים, מתוכם עשרה בעלי צרכים מיוחדים. בגן אנשי צוות רבים:  גננת  21בעיר עכו. בגן 

 ים ופסיכולוג.וגננת שילוב, סייעות, מטפל

": מה רוח הגןכדי להבין את סיפור ההכלה אנסה לגרום לכם הקוראים להרגיש ולו מעט את "

כל כך? כיצד מצליחים כל השותפים לרקוד יחד בהרמוניה מכיל הופך את הגן הזה למקום 

ולהביא את הילדים לקדמת הבמה? כיצד מצליחה מנהלת הגן לאסוף את כל החלקים 

ם ולחבר אותם יחד, ברוחב לב, באופן שיתאימו לכל אחד ואחת? האם זה הקטנים והזעירי

מתוך חיבור נאמן לאידיאולוגיה ולערכים משותפים? האם זו הדוגמה האישית שנותנת 

מנהלת הגן? האם זו השפה המכבדת בין השותפים אשר מחלחלת אט אט אל הילדים 

יש, רגיש ומלא אמפתיה והיכולת הרכים? אולי זו היכולת לקיים דיאלוג פתוח, מזמין, גמ

לדבר גם ללא מילים ולהבין באמת? האם זה האומץ להתנסות, להעז, לא לפחד משינויים, 

 רוח נדירהלהעמיק ולחקור? אינני יכולה לשים את האצבע על סיבה אחת, אך ברור לי כי 

 , שכל הנכנס בשערי הגן מרגיש אותה. רוח של ריפוינושבת בגן הזה, 

בסיפור אחד מני רבים על תלמידה בת חמש, חנה שמה )שם בדוי( אשר באה אשתף אתכם 

מבית דתי ומאמין. חנה סובלת מלקות שמיעה חמורה ואיננה שומעת כלל באוזן אחת. ברקע 

שלה מצויות בעיות התנהגות קשות במיוחד וקשיים משמעותיים בפרידה בבוקר מההורים, 

חילוני(, סירבו -)גן      מעו על הגן המשולבאשר נמשכו כמעט שנה שלמה. ההורים, אשר ש

תחילה לשבצה בגן זה,  אך לאחר שיחות רבות 

עם הרב נענו ההורים להמלצת  ולאחר התייעצות

 הצוות המקצועי ורשמו את בתם לגן.

 

 



 

כיום, שלושה חודשים בלבד לאחר פתיחת השנה, חנה מגיעה בשמחה לגן, קורנת ומאושרת 

 בשביל המוליך לגן, ובגן היא היא נפרדת מהוריה כבר 

תכנית עטופה בחום רב,  -רגועה ובעלת מוטיבציה רבה. חנה מוכלת. יש לה תכנית ברורה 

 באהבה ובמילים טובות של הצוות. 

שם המשחק הוא "הכלה" הלכה למעשה: הכלה של צוות הגן זה את זה, את הילדים, את 

 ההורים ואת כל הגורמים המלווים את העשייה בגן.

 

 

 נושא "האחר הוא אני" בבית הספר "עגורים" מבואות חרמון

במסגרת נושא "האחר הוא אני" פיתח בית הספר "עגורים" תכנית בנושא הדמוקרטיה וקבלת 

 :להלן סיכום של חמישה  מערכי שיעור בנושאהאחר. 

   פתיחת הנושא "דמוקרטיה". -  1שיעור מספר 

 מוקרטיה.התלמידים ילמדו ויבינו את מהות המושג ד .1

 התלמידים יכירו את כרזת מגילת העצמאות. .2

 התלמידים יבינו את אופייה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית. .3

התלמידים ילמדו ויבינו שקיימות זכויות יסוד מרכזיות והן: הזכות לחיים, לחירות, לשוויון,  .4

 לקניין, לכבוד,  להערכה ועוד.

 

  2שעור מספר 

 ות של היות החברה הישראלית חברה פלורליסטית. התלמידים יבינו את המשמע  .1

התלמידים יבינו שמדינת ישראל היא  מדינה יהודית שחיים בה חילונים, דתיים, ערבים,  .2

 דרוזים ועוד.

התלמידים יבינו שהפלורליזם מחייב את כל אזרחי המדינה להגיע לפשרה ולהסכמים על  .3

 ני ביניהם.מנת שכלל האזרחים יוכלו לחיות בה יחד  על אף השו

 התלמידים יזהו פשרה אחת שכל אזרחיה  של המדינה מסכימים לה. .4

 

 יום הזיכרון ליצחק רבין -  3שעור מספר 

 יב' -פעילות תלמידים מכיתה ז'

 התלמידים יכירו את פועלו של יצחק רבין ואת תרומתו למדינת ישראל. .0

 התלמידים יכירו את דעותיו לגבי השלום עם מדינות ערב.  .3

ים ילמדו על פעולותיו של רבין בנושא השלום, על כך שיצחק רבין שילם בחייו עקב התלמיד .2

 דעותיו הפוליטיות ועל מניעיו ורצונו בשלום עם מדינות ערב.

 

 

 



 

 דעות וערכים   - 4שיעור מספר 

 מקום הפעילות:  אולם הספורט,   

 זמן הפעילות: שעה וחצי

 יב'-שותפים תלמידים ט'

 ת שונות תוך כדי תקשורת, הבנה.  הפעילות: קבלת דעו

הם היו צריכים לעבור ממקום אחד למשהו בלי  -כלל התלמידים קיבלו משימה   - 0משימה 

 לתקשר    עם האחר.

בכל פעם התווספה משימה, והתלמידים נתבקשו להמשיך להעביר חפצים ואת  – 3משימה 

 עצמם ממקום אחד למשנהו.

שבה היה עליהם לבקש עזרה, ועמיתיהם היו צריכים התלמידים קיבלו משימה  – 2משימה 

 להיענות לבקשתם.

התלמידים נתבקשו לעמוד במעגל. הם קבלו משימה, ובכל פעם שאחד מהתלמידים  – 4משימה 

 טעה כל הקבוצה הייתה צריכה להתחיל מחדש את המשימה. 

ה נאלצה בכל משימה חיפש המדריך טעויות אצל אחד מהתלמידים, וכל הקבוצ – 3משימה 

 לחזור על המשימה כאשר כל התלמידים נתבקשו לגלות סבלנות ולקבל את האחר. 

שיחה שבה ניתנה הזדמנות לתלמידים להביע את עצמם מבחינה רגשית. בשיחה זו  – 6משימה 

האשים, לאבד שליטה, להנהיג, להתלונן על האחר, התקשו לגילו  התלמידים רצון 

גשות כמו כעס, אכזבה, ייאוש, רצון להצליח, לגלות לגלות סבלנות וסובלנות, העלו ר

 אחווה ועוד.

המדריך התוודה בפני התלמידים שהתרגיל היה לחפש טעויות  –סיכום הפעילות  – 2משימה 

אצל התלמידים שלא בהכרח טעו. נערכה שיחה על הקושי  לגלות אמפתיה, הבנה 

קנות שעלו בקבוצה הן והכלה כלפי האחר ועל הקלות לפנות לרגשות השלילים. המס

שיש צורך רב בתקשורת, בקבלת דעותיו של האחר, בהבנה שאנו בני האדם שונים 

 בהתייחסות שלנו למשימות ולחיים בכלל, וכל אדם יכול לתרום בדרכו.

  – 5שיעור 

 בחירת תלמידים למועצת תלמידים.  .0

 בחירות דמוקרטיות לאחר ששמעו את המועמדים.  .3

 בכיתות. סכום הפעילויות שנערכו .2

 

 

 

 

 



 

 ה"אחר הוא אני" בבית הספר לחינוך מיוחד "שחפים" במבואות חרמון

שנים  6במסגרת היכרות עם האחר נפגשים תלמידי בית הספר לחינוך מיוחד "שחפים" מזה 

 שאמס".-החולה" ו"מג'דל-עם תלמידי כיתות ט' של חטיבות הביניים "עמק

 ויות משותפות שבהן האחר בא לידי ביטויי:אורכת שנה שלמה ישנן פעילהבמהלך הפעילות 

  תלמידי "שחפים" יוצאים לתעסוקה במקומות שבהם הם  -במסגרת התעסוקה

 נפגשים עם הקהילה ה"רגילה" ובאים איתה במגע.

  תלמידי בית הספר נוסעים לבוקעתא לציין את חג הקורבן יחד עם  -חגים ותרבות

 תושבי הכפר.תלמידי בית הספר היסודי בבוקעתא, ההורים ו

  תלמידי בית הספר הולכים ארבע פעמים בשבוע לבריכה הטיפולית, ובה הם נפגשים

 עם האוכלוסייה שבאה לבריכה.

  הטיולים שאליהם אנו יוצאים מפגישים אותנו עם האוכלוסייה הרגילה תוך שילוב

 עובדי מפעלים, חיילים ומתנדבים המצטרפים לפעילויות .

 "שחפים" יש פתיחות לאחר במהלך כל השנה ויום יום. בבית הספר לחינוך מיוחד  

 

 

 

 בית ספר "הגליל", בית ספר לחינוך מיוחד, הפרעות התנהגותיות, נהריה

  מורה נבוכים  "האדם הוא נכבד מכל מה שנתהווה בעולמנו"

תכנית כישורי חיים השנה מתמקדת בנושא ה"אחר הוא אני". תכנית זו היא תוצר של ההכרה 

פר אחראי לא רק לקידום האינטלקט והידע העיוני והמקצועי של התלמידים, אלא כי בית הס

גם לפיתוחם הרגשי, החברתי והערכי. ההנחה המרכזית בבסיס התכנית היא שלמידה 

רגשית חברתית וערכית היא תנאי בסיסי לקיומה של הלמידה בבית הספר וגם משלימה 

ה הנפשית של התלמידים אינם מולדים, אותה. רוב הכישורים המשמעותיים לקידום הרווח

 שליטה בהם. ה שלאלא נרכשים, ולכן ניתן ללמד אותם, להתאמן בהם ולהגיע לרמ

החשיפה של תלמידי בית ספר "הגליל" למצבי חיים מורכבים ולמצבי סיכון שונים הן באופן 

ר ישיר הן באופן עקיף, בין היתר דרך אמצעי התקשורת השונים, מחייבת את בית הספ

למידה והשכלה, גם למצבי החיים שהתלמידים , קרי להתייחס לצד היעדים המסורתיים שלו

יום בבית הספר, במשפחה ובחברה. על מנת לא -חווים ונדרשים להתמודד איתם בחיי היום

ליצור מצב של ניתוק, שבו בית הספר הוא מקום לרכישת ידע והשכלה, ואילו על החיים יש 

הספר, בית הספר נדרש לראות במצבי החיים השונים שהילדים  ללמוד מחוץ לכותלי בית

 משפחה, בית ספר, קבוצת הגיל וכדומה - מתנסים בהם במסגרת מעגלי ההשתייכות שלהם

 חלק בלתי נפרד מהעשייה החינוכית.ומרכיב חשוב בתכנית הלימודים  -



 

באמצעות טיפול  בית ספר "הגליל" שם דגש על המצב הרגשי של התלמידים ונותן מענה לכך

ותיווך של הצוות החינוכי והצוות הטיפולי. במקביל למתן המענה הרגשי ניתן סיוע להבנת 

תהליכים קוגניטיביים ולהבנת ההשלכות העתידיות של התנהלותם והתמודדותם של 

התלמידים במצבים שונים בחברה. הטיפול והתיווך באים לידי ביטוי בכל מקצועות הלימוד, 

 סעות. בהפסקות ובה

שואף שבוגריו יהיו אוטונומיים, בעלי השקפת עולם ערכית ומוסרית  "הגליל"בית ספר 

אישים ולפעול למען -המכוונת אותם למצוא משמעות, לחוש השתייכות, ליצור קשרים בין

הזולת. בוגר בית הספר יהיה בעל מודעות עצמית לכוחותיו, לחולשותיו, לסיכוייו ולסיכוניו, 

 יים ולגבולות החיצוניים שלו. לגבולות הפנימ

מטרות בית ספר "הגליל" הן לסייע לבוגריו להיות בעלי הנעה פנימית ויכולת לממש את 

נטיותיהם ואת יכולותיהם. כמו כן הוא שואף שתלמידיו יפתחו יכולת גמישות בהתמודדות עם 

חיובית,  שינויים ומצבים משתנים, יהיו בעלי כישורים לניהול עצמי הכוללים אקטיביות

מנהיגות, יָזְּׁמה, יכולת הבעה, יכולת לניהול ולוויסות רגשות, שליטה עצמית ומציאת 

 אפשרויות חלופיות ובעלי כלים לפתרון בעיות.

על מנת להשיג את מטרות בית הספר התלמיד יפעיל חשיבה מעמיקה, משוחררת 

צירת ידע ובעל יכולת וביקורתית. כמו כן הוא יהיה בעל כישורים לרכישת ידע, לארגונו, לי

 לכוון ולהנהיג את חייו על פי המטרות שהציב לעצמו.

תיאור זה משמש מתווה לתכנית כישורי חיים. התכנית פועלת לפיתוח כשירות רגשית 

חברתית של תלמדים ולחיזוק היכולת שלהם להשתמש במשאבים פנימיים וחיצוניים 

 ם שבהם הם מתמודדים.בהתמודדות עם סוגיות התפתחותיות ועם מצבים שוני

 הנושאים שבהם נתמקד במסגרת הנושא השנתי "האחר הוא אני":

 שכבה בוגרת שכבת ביניים שכבה צעירה פירוט הנושאים

אני והסביבה 

 החברתית שלי

הכרת הסביבה  

החברתית 

המצומצמת שלי 

 תה(:י)כ

הכרת תלמידי 

תה והצוות יהכ

 בשמותיהם

הקניית מושגי 

חברות: חבר, 

 ולה,שיתוף פע

יָזְּׁמה ליצירת קשר 

 בהפסקות

הכרת הסביבה  

החברתית 

המצומצמת שלי  

ובית  כיתה)ה

 הספר(:

הקניית מושגי 

חברות: שיתוף 

פעולה, יצירת קשר, 

סוגי קשרים 

 חברתיים

יָזְּׁמה ליצירת קשר 

 בהפסקות 

הכרת סביבות חברתיות 

 שונות 

הרחבת המעגל 

 החברתי

הקניית מושגי חברות: 

ירת שיתוף פעולה, יצ

קשר, סוגי קשרים 

חברתיים: בין המינים 

 ובקבוצת השווים

יָזְּׁמה ליצירת קשר 

 בהפסקות

 



 שכבה בוגרת שכבת ביניים שכבה צעירה פירוט הנושאים

הקניית ערכים 

וכללים של התנהגות 

 בחברה

כרות עם זכויות, יה

 אחריות ותפקידים

 

הכרת כללי 

תה יההתנהגות בכ

על פי ערכים 

חברתיים 

קבוצתיים ונורמות 

 התנהגות מקובלות 

 

התייחסות לאחר 

למידת  ולשונה:

השונות בין בני 

האדם במאפיינים 

פיזיים והעדפות 

 אישיות

 זכות

הכרת כללי 

תה  יההתנהגות בכ

ובבית הספר על פי 

ערכים חברתיים 

קבוצתיים ונורמות 

התנהגות מקובלות 

 (.בית הספר)תקנון 

התייחסות לאחר 

ולשונה: למידת 

השונות בין בני 

האדם במאפיינים 

חברתיים והעדפות 

ומים אישיות בתח

 שונים

 זכות, אחריות

הכרת כללי ההתנהגות 

בקהילה בסיטואציות 

שונות על פי ערכים 

חברתיים קבוצתיים 

ונורמות התנהגות 

מקובלות : מקומות 

 ציבוריים.

התייחסות לאחר 

ולשונה: למידת השונות 

בין בני האדם במאפייני 

 היכולת והצרכים השונים

 

זכות, אחריות, כבוד 

 לזולת

ת לזיהוי פיתוח יכול

רגשות של עצמי ושל 

 האחר ולביטוי רגשי

זיהוי ושיום של 

מצבים רגשיים 

 שונים.

הרחבת רפרטואר 

 של שמות רגשות.

התאמה של שם 

הרגש למצב 

 הרגשי שלי.

פיתוח יכולת 

שליטה על 

רגשותיי בהתאם 

לנורמות 

 המקובלות

 

התאמה בין מצב 

רגשי לשם הרגש 

במצבים חברתיים 

 שונים

ר הרחבת רפרטוא

של שמות רגשות 

בהתאם לגיל 

ולמערכות היחסים 

 השונות.

פיתוח יכולת 

אמפתיה וזיהוי 

 רגשות של האחר.

פיתוח יכולת שליטה 

על רגשותיי בהתאם 

 לנורמות המקובלות

התאמה בין מצב רגשי 

לשם הרגש במצבים 

 חברתיים שונים.

הרחבת רפרטואר של 

שמות רגשות בהתאם 

לגיל ולמערכות היחסים 

 השונות.

יה תפיתוח יכולת אמפ

 וזיהוי רגשות של האחר. 

פיתוח יכולת שליטה על 

רגשותיי בהתאם 

 לנורמות המקובלות

 

פתרון בעיות ביחסים 

 בין אישיים

פיתוח יכולת 

לפתרון בעיות בין 

תה יאישיות בכ

ובהפסקה בעזרת 

ניתוח אירועים על 

פי מודל 

התמודדות ומעגל 

פיתוח יכולת לפתרון 

בין אישיות בעיות 

בעזרת  בית הספרב

ניתוח אירועים על פי 

מודל ההתמודדות 

 ומעגל ההפנמה

פיתוח יכולת לפתרון 

בעיות בין אישיות  

בסביבת שונות בקהילה 

בעזרת ניתוח אירועים 

על פי מודל ההתמודדות 

 ומעגל ההפנמה



 שכבה בוגרת שכבת ביניים שכבה צעירה פירוט הנושאים

 ההפנמה

 

 "קפה בגלעד" והקונדיטוריה בבית הספר "אולפנת גלעד" –פרויקט בית קפה 

סגרת תכנית הלימודים באולפנא, אנו מקנים לתלמידנו כישורי עבודה ועצמאות כחלק מהכנתם במ

להשתלבות בחברה ובקהילה. כמחנכים לתלמידים עם קשיים רגשיים והתנהגותיים אנו בטוחים כי 

ביכולתם ומחובתם של תלמידנו לתרום לסביבתם. בית הקפה הוא פרויקט המאפשר לתלמידינו 

אתגרת מזה שמונה שנים. בית הקפה משתלב היטב עם המטרות והיעדים של סביבת למידה מ

המועצה האזורית עמק  "עמק חינוך" של. זאת יחד ובשיתוף עם חזון משרד החינוך מחוז הצפון

המכוון למציאת הָחזְּׁקות של כל נערה ונער. עם התפתחות בית הקפה הוקמה בבית הספר המעיינות 

 " בהתמחות בקונדיטאות.ל"מגמת מלונאותה סדנת קונדיטוריה שבהמשך הפכ

 מטרותינו העיקריות הן העצמת התלמידים, העלאת יכולת המסוגלות שלהם וביטחונם העצמי.  

המבשלים, המלצרים, הקופאים , התלמידים הם המעצבים ,30בבית הקפה הנבנה ומופעל על פי ל"ב 

ורמות תקשורת, ניצול שעות הפנאי, והמנקים. בית הקפה מאגד בתוכו תכנים ומיומנויות רבות: נ

עצמאות, שימוש בכסף, ובנוסף יש שיתוף רב של ההורים והקהילה האזורית בבואם להתארח אצלנו 

בבית הקפה. בבית הקפה אירחנו את עובדי מועצה אזורית "עמק המעיינות" , את תושבי קבוץ 

 וד.חמדיה, מנהלים ומפקחים מהחינוך המיוחד, פנסיונרים מבית שאן וע

האפייה בקונדיטוריה מאפשרת לתלמידים עשייה מכוונת מטרה עם תוצר סופי מוחשי, התנסות שיש 

בה הנאה חושית )מגע, ריח וטעם( ותחושת הצלחה בדרך ליצירת המוצר המוגמר. אפייה דורשת 

התמצאות במטבח, מיומנות שימוש בכלים השונים, עבודה על פי הוראות הכנה ועמידה בזמנים. חלק 

תלמידי סדנת הקונדיטוריה לומדים במגמת המלונאות שבה נלמדים מקצועות מדעי התזונה, יזמות מ

 –וביולוגיה כחלק מלימודי הבגרות. תלמיד המסיים את המגמה מקבל תעודה של משרד התמ"ת 

 עוזר לשף קונדיטור.

 פים:הקונדיטוריה עמדה במספר פרויקטים של אפיית עוגות ועוגיות לאירועים רבי משתת 

  מוזמנים במסיבת העשור למתי"א 211אירוח של; 

 משתתפים בערך בכל אירוע לאורך השנה 011-אירועי תרבות באולם הקימרון ל; 

 אירועים תרבותיים שונים במסגרת המועצה האזורית עמק המעיינות; 

 מסיבת בת מצווה; 

 משתתפים בערך 411-אירוע סוף עונת הצגות התיאטרון ל; 

 דכנס החינוך המיוח; 

  .מכירות של עוגות ועוגיות לצוות המורים ולתלמידים 

 



 

עבורם כלי  שמשיםשני הפרויקטים משמשים סביבות למידה משתלבות ומשלבות לתלמידנו, הם מ

חשוב להכרת חיי העבודה ומחזקים מיומנויות חיוניות לחיים, הגורמות להם סיפוק והנאה. התלמידים 

 ם גאווה גדולה הממלאת גם אותנו, צוות בית הספר. אוהבים מאוד לארח  בבית הקפה וחשי

 

 המציאות חזקה מהריאליטי...

אדיש לשירו של הנער שהצהיר  בוודאי לא נשאר "פקטור "X מי מכם שצפה בתכנית הריאליטי 

אוטיסט גאה, נער שעבר דרך ארוכה ושירתו המרגשת הייתה לנו לעדות. שהוא על עצמו 

 פוסט  בפייסבוק. הפוסט הגיע אלינוממחוז הצפון  לבן אוטיסט מאבתגובה שלחה אי

 ברשותה:

באקס פקטור כשדניאל, הילד עם האוטיזם שר כולם בכו )מבינה שזה מרגש מאוד(. אבל " 

תבינו, הילדים . כאימא לילד עם אוטיזם דעתי היא שבמקרה הזה אנשים בכו מתוך כאב עליו

אך עם עבודה קשה יש תוצאות  ,קשה להם לחיות בחברה, בקבוצה האלה לא מסכנים,

 ,טובות ואני יכולה לומר בגאווה גדולה שהיום הבן שלי שהוא אספרגר על ספקטרום האוטיזם

הוא נמצא : הוא ילד מאוד פעיל בחיי היום יוםו עשה קפיצה גדולה בחיי החברה ,03בן 

מיד שנים, לומד בכיתה מוסיקלית, תל 4בצופים, מנגן בקונסרבטוריון על חצוצרה כבר 

מצטיין, שר מדהים ואפילו לאחרונה יש לו חברה. מובן שהכול בעבודה קשה, אך מה שחשוב 

פשוט לפתוח את הלב וללמוד  -לי להעביר בפוסט הזה זה שהכול תלוי בנו, בכל אחד מאתנו 

לקבל את השונה כי הכוח טמון בנו בחברה, ורק בזכותנו הילדים האלה הכל כך מוכשרים 

 להשתלב בחברה. חשבתם: אולי אנחנו הם אלה ששונים? "ומקסימים יצליחו 

חשוב שנקרא את המסרים שהאם מעבירה לכולנו. מסרים אלה עשויים להשפיע על כל 

 . השותפים בחברה הישראלית

 

 

המרכז הטיפולי לתלמידים לקויי  -הכלה של תלמיד עם לקות שמיעה בכיתה השומעת 

 שמיעה 

פולי לתלמידים לקויי שמיעה המלמדת את ק', החליטה איריס, המורה התומכת מהמרכז הטי

לצרף אותו לאחת מתכניות הלמידה מרחוק המתקיימות בשעות אחר הצהריים. התכניות 

מאפשרות לתלמידים לקויי שמיעה מכל המחוז להצטרף לקבוצות שווים וירטואליות, 

בניגוד לכיתה  המונחות על ידי מורה מומחית להוראת לקויי שמיעה, לשם חיזוק והעשרה.

הרגילה שבה הוא משולב, שאין בה תלמידים כמוהו ולכן יש לו לעתים קשיים חברתיים 

המשפיעים על מצבו הלימודי, הקבוצה בתכנית זו  ורגשיים נוסף על ליקויי השמיעה שלו

מאפשרת לתלמיד לקוי השמיעה ליצור קשר עם תלמידים נוספים עם לקות שמיעה ולשפר 

 הרגשי. את מצבו החברתי ו



 

במפגש הווירטואלי הראשון פגשתי ילד ביישן, מנומס ודייקן, שחיכה בסבלנות לתורו והשתדל 

לענות על כל שאלותיי. בהמשך, כשלמדנו על ארצות הים התיכון, הצביע ק' בפעם הראשונה  

 ואמר: "המשפחה שלי באה מלבנון".

גדול נולדו שם, ואני ואחותי . הוריי ואחי ה3111לשאלותיי ענה בביישנות: "הגענו בשנת 

נולדנו בישראל". רציתי לשמוע עוד ושאלתי אם הוא מוכן לספר לנו על הארץ השכנה בשיעור 

 הבא. אולם בשיעור הבא הייתה זו הפעם הראשונה שק' לא הגיע לשיעור, וגם לזה שאחריו.

ק טובה חששתי שמא נגעתי בנקודה רגישה, אך איריס הרגיעה אותי ואמרה שהלמידה מרחו

בשבילו וגורמת לו לאושר. איריס נרתמה לעזרה. ק' בנה מצגת לשיעור גאוגרפיה בנושא 

לבנון. הוא קיבל חיזוקים רבים והרגיש בטוח להציגה בפני תלמידי  - מדינות הים התיכון

 הכיתה.

כפי שסיפרה איריס, ק' הציג את המצגת בכיתתו וזכה לתגובות נלהבות מהמחנכת 

יום אחר הצהריים החל שיעור הלמידה מרחוק בהסבר של ק' על לבנון.  ומהילדים. באותו

כולנו היינו מרותקים לסיפורה של המשפחה שנאלצה לעזוב את לבנון כי "אבא שלי היה 

בצבא שעזר לישראל, ואם היינו נשארים בלבנון אז היו מכניסים את אבא לבית הכלא לשלוש 

פעיל ויוזם בכל שיעורי הלמידה מרחוק שבהם  שנים" סיפר לנו ק'. הוא הפך להיות תלמיד

הוא משתתף. אני זכיתי להכיר את סיפורם של אזרחי לבנון, משפחות צד"ל שהגיעו לישראל, 

 התיכון. ממבטו של ילד שנולד למציאות הלא פשוטה של המזרח

שאנחנו מקיימים  eTeacherאנחנו לומדים זה על זה המון במפגשים הווירטואליים של 

 הטיפולי", ולמידה זו תורמת, ללא ספק, להכלת הילדים שקולם לא נשמע בכיתה. ב"מרכז

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 "כשם שאין פרצופי בני האדם דומים, 

 כך אין דעותיהם דומות"

 )מדרש רבה, כ"א(.



 

 העשייה המחוזית בתחום החינוך המוסיקלי בנושא "האחר הוא אני"

ּלֹו ה יֵש לֹו ִנּגּון ְמיּוָחד ִמשֶׁ ה וְרֹועֶׁ ָכל רֹועֶׁ  "ַדע ְלָך שֶׁ

ב ָכל ֵעשֶׁ ּלֹו ַדע ְלָך שֶׁ ת ִמשֶׁ דֶׁ ב יֵש לֹו ִשיָרה ְמיּוחֶׁ   וְֵעשֶׁ

ה ל רֹועֶׁ ה ִנּגּון שֶׁ   .ּוִמִשיַרת ָהֲעָשִבים ַנֲעשֶׁ

ם ָּלהֶׁ שֹוְמִעים ַהִשיָרה שֶׁ ה ְכשֶׁ ה וְָנאֶׁ  ...ַכָמה יָפֶׁ

 "ּוִמִשיַרת ָהֲעָשִבים ִמְתַמֵּלא ַהֵּלב ּוִמְשּתֹוֵקק

 מברסלב נחמן מתוך שירה של נעמי שמר בהשראת ר'

שיר זה מראה את הייחודיות של כל בריה תחת השמים, את דרכה ואת הניגון המיוחד לה, ומכאן 

החובה המוטלת על כל אדם להיות רגיש וער ל "ניגון" של זולתו עם שירה המאפשרת אהבה, כבוד 

 וצמיחה.

פר היסודיים שתפסה מקום של קבע ברוב בתי הס "שירת רבים""שירה" זו תבוא לידי ביטוי ב

במחוז. בהתכנסויות השירה יושם השנה דגש על שירים המתקשרים בתוכנם לכבוד האדם, לשוויון, 

לצדק, לסובלנות, לקבלת האחר, להכלה ולחמלה, לרב תרבותיות, לזהות ולשייכות. השירים מזמנים 

 שיח משמעותי  סביב דילמות מוסריות וערכיות. 

 ים אלו הנמצאת באתר המוסיקה בצפונט:הוכנה רשימת שירים מתאימים לנושא

 https://sites.google.com/a/tzafonet.org.il/music2/                                                                                       

 נוספים יתקבל בברכה והשירים יוספו לרשימה.כל רעיון לשירים 

 02.03.3102ביום שלישי, י"ד טבת תשע"ד,יתקיים  –כינוס מורים למוסיקה רב מגזרי 

אנו מצפים המוסיקה כגשר בין תרבויות.  בקונסרבטוריון העירוני בעכו . הכינוס יביא לידי ביטוי את

 זרים.מרבית של כל המורים למוסיקה במחוז מכל המג להשתתפות

השנה  כמדי שנה יתקיימו כנסי מקהלות המהווים שיא להשקעה במהלך השנה.  – כנסי מקהלות

 יתקיימו ארבעה כנסים בקונסרבטוריון העירוני בעכו. 

בין  בשירה בכלל ובשירת המקהלה בפרט טמונה יכולת גדולה ומשמעותית לשילוב מיומנויות שונות.

בוד ועזרה הדדית, התחשבות, פיתוח כללי התנהגות היתר מפתחת השירה סבלנות, סובלנות, כ

חברתיים ותרבותיים המעודדים תקשורת נאותה, מפגש עם השונה דרך היכרות עם תרבויות 

מוסיקליות של מגוון סגנונות ועמים, ובכנסים עצמם מפגש עם מקהלות השייכות לבתי הספר של 

                 החינוך המיוחד.                                     

לאור הנושא השנתי אני ממליצה  למקהלות להופיע בפני גני ילדים, בתי אבות, בתי חולים הנמצאים 

 בקרבת בתי הספר כתרומה לתרבות הקהילתית.                                                            

https://sites.google.com/a/tzafonet.org.il/music2/


 

מוזמנים תזמורות  והרכבי נגינה של עם. קנויתקיים בהיכל התרבות בי כנס תזמורות והרכבי נגינה

 המודל המוסיקלי היישובי. 

תכנית הקונצרטים לבתי הספר היסודיים מתקיימת זו שנה השביעית ברשויות  - תכנית הקונצרטים

שונות במחוז הצפון. התכנית מציעה רפרטואר מאתגר הכולל סגנונות מוזיקליים שונים מן המוזיקה 

נצרט החי".  השילוב בין שיעור המוזיקה הבית ספרי ובין סדרת קונצרטים האמנותית, כשבמרכזן "הקו

תם בתוך התכנית השנתית קה הדוקה של שני ממדים אלה והבנייחינוכיים הוא "שילוב מנצח": זי

שבה מתקיימים בכפיפה אחת למידה וחוויה הן מנוף רב עצמה לשדרוג שיעורי המוזיקה בבתי הספר 

 במחוז הצפון. 

במתווה ההשתלמות יינתנו כלים דידקטיים  -השתלמויות מורים למוסיקה -ון האנושי פיתוח הה

ופדגוגיים למורה למוסיקה ויושם דגש על נושא ההכלה והשילוב וישולבו "ארבעת העקרונות": א. 

Caring    ב. הקשבה והתבוננות פנימית   ג. חוויה של אוטונומיה, שותפות וסינרגיה   ד. האדם

 כשלם.

 בברכה

 רינה גלסנר

 ממונה על החינוך המוזיקלי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 "אמנות של כולאננה"מיזם  -מרחבי הסכמה וחיים משותפים בקרב ילדים יהודים וערבים 

 הפקוח על הוראת האמנות, המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים ו"מכון מרחבים"

 

חינוך מתמודדת עם המציאות החינוך לחיים משותפים הוא אחד הכלים שבאמצעותם מערכת ה

מציאות שבה הסכסוך בין יהודים לערבים בתוך  -הקונפליקטואלית הקיימת בחברה הישראלית 

מדינת ישראל הולך ומעמיק ומהווה איום בין איומים אחרים על יציבותה של החברה הישראלית. 

להתמודדות עם  מערכת החינוך לצד מערכות ממשלתיות  וולונטריות נוספות מנסה למצוא דרכים

מצב זה ואף לשפרו. המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים והפיקוח על האמנות במשרד החינוך 

ה' בשיתוף עם "מכון מרחבים". התכנית -במחוז הצפון משיקים תכנית חינוכית לילדי כיתות יסוד ד' ו

ביות ותלמידים הקרויה "אמנות של כולאננה" היא תכנית מפגשים בין מורות לאמנות יהודיות וער

יהודים וערבים סביב למידה ויצירה באמנות. המטרה של תכנית זו היא לבנות פעילות מפגשים 

ארוכת טווח הנסמכת על פעילות אמנותית משותפת, המזמנת גילוי ויצירה של מרחבי הסכמה 

הודים גילוי תרבותם של מגזרי האוכלוסייה הי -משותפים והכרה וקבלה של האחר או במילים אחרות 

  והערבים זה על ידי זה באמצעות חקירה הדדית זה את תרבותו של האחר ביצירה אמנותית ולמידה. 

 



 

מחקרים מעידים גם על מגמה של הקצנה בעמדות בני הנוער בישראל: ניכור, פחד, דעות קדומות עד 

ות הדדיות של גזענות ובדלנות הן מהצד היהודי הן מהצד הערבי שולטים בכיפה בכל הקשור לתפיס

אוטיפיות אל רטבני נוער יהודים וערבים ובני נוער ומבוגרים כאחד. כל אלו מביאים פחדים ודעות ס

 קבוצות המפגש.

במחוז צפון הוחלט הן לאור הממצאים האקדמיים הן לאור התנסות בשטח לנסות גישה של ניהול 

אן נעשתה חבירה ל"מכון מפגשים המבוססת על מתודה הקרובה ביותר למתודת מפגשי המגע. מכ

מרחבים", המציע מודל למפגשי קבוצות המתמקד במציאת מרחבי הסכמה משותפים מתוך חקירת 

מושגים אישיים ואזרחיים כגון הוגנות, נגישות ובירור זהות אישית וקבוצתית. על מנת להתאים את 

על האמנות במחוז ליעדי משרד החינוך בחינוך לחיים משותפים הוסיפו הפיקוח  "מודל מרחבים"

הצפון והמטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים במחוז את הגורמים הבאים ליצירת מרחבי הסכמה 

 בתהליך חינוכי ארוך טווח, שיענה על המטרות החינוכיות שהציב המשרד:

 



מפגשים סביב יצירה באמנות מתוך אמונה שכאשר הבסיס המשותף לשני המגזרים אינו  .1

 וני יותר. שפתי הוא יהיה  שווי

מפגשים בגיל כיתות היסוד החל מכיתות ד' ה' בין יהודים לערבים מתוך אמונה שככל  .2

שיוקדם גיל המפגשים כך יהיה ניתן למנוע קיבוע של סטראוטיפים שליליים  של כל 

 קבוצה מול רעותה.

 

 

אינו טוב לי", מצופה שהאמנות ביצירה כמי ש"בעקבות ההבנה שכל מגזר תופס את האחר 

למידה תרבותית תוביל לשנוי עמדה זו באמצעות מציאת היופי והאסתטיקה של האחר. ו

תרבותו חיפוש היופי והבנת האסתטיקה של האחר יסללו דרך למציאת הטוב שבו. תפיסת 

תחליש את התפיסות  האחר כטוב תפיסתהאחר כיפה וכתוצאה מכך גם ויצירתו של 

ש ציפייה לפתח בתלמידים תחושת אחריות מסוג כן י אוטיפיות הקשורות בו.הדמוניות והסטר

"care about"   ולחתירה לעבר היעד של מציאת מרחבי  "מרחבים"כחיזוק למודל של

 הסכמה.

 התכנית באה לידי ביטוי בשני מסלולים:

שלושה מפגשי יצירה משותפים לאורך שנת הלימודים של קבוצות תלמידים יהודים  .1

מחוז הצפון. במסגרת מפגשים אלו ייפגשו התלמידים וערבים בארבעה מוזיאונים ברחבי 

לויות שונות של צוות אונים, ישתתפו בפעיאופן ישיר. התלמידים יסיירו במוזזה עם זה ב

 אלי וייצרו יצירה משותפת בפרק זמן מוגדר. השאיפה במפגשים אלוההדרכה המוזי

 .תהיה להביא את הילדים ליצור בזוגות מעורבים שייערכו בגישת המגע

במסגרת פעילות זו בונים המורים במשותף על פי לאומית של צמדי בתי ספר. -יצירה חד .2

חלוקה לצמדים את תכנית העבודה המשותפת לכיתותיהם סביב נושא מוביל. בניית 



התכניות מתבצעת בהדרכת מדריכי האמנות של מחוז הצפון והמטה לחינוך אזרחי וחיים 

שי המורים סביב תכנים וערכים של קיום משותפים. את ההדרכה וההנחיה של מפג

מרחבים" והמטה לחינוך אזרחי וחיים "משותף ושאלות של זהות מעבירים מדריכי מכון 

משותפים. לאחר כינון תכניות הלימודים עובדים המורים בצוותים לבניית עבודת אמנות 

ם, משותפת. ההתאמה בין חלקי היצירה תתבצע בין המורים על ידי העברה של תכני

מסרים ודרכי פעולה לתלמידים ושיתופם בדילמות העולות מהצורך בהתאמה בין 

היצירות. המורים יחברו בין תלמידים שונים לקידום התיאום בפיתוח היצירה ואף יזמו 

מפגשים ספונטניים על מנת למצוא פתרונות משותפים לבניית יצירת האמנות 

השנה. היא מתבססת על מושגי יסוד לאומית תיפרס לאורך כל -החד המשותפת. התכנית

מתוך מתן דגש  (careמרחב הסכמה, רבגוניות, הוגנות, אהדה, אכפתיות ודאגה ) כמו

להיבטים של רבגוניות ושונות בעבודה עם התלמידים, כפי שאלו יבואו לידי ביטוי בסיפורי 

ול לאומי כולל מסל-היצירה שלהם. כחלק אינטגרלי של הגישה הנרטיבית במסלול החד

זה יחידות חקר ויצירה של אמנות אסלאם, אמנות ישראלית עכשווית, אמנות יהודית 

נושאים הקשורים לחגים  -ואמנות ערבית עכשווית נוסף על  לימוד נושאי המורשות 

 המספרים את ,ומעגל השנה בדתות השונותקסים בדתות השונות, תחנות בחיים וט

נית יוצאים מתוך הנחה אפלטונית סיפורה של כל תרבות. כמו כן, מארגני התכ

ואמפיריציסטית  שגילוי יופייה של תרבות האחר יגרום לראייתה כטובה ולהכרה בקרב 

צמה התלמידים שהאחר ותרבותו יפים ועל כן טובים ומעשירים את החברה, וכי יש יופי ועָ 

  ברבגוניות ובשונות.

 

 מטרות על תכנית "אמנות של כולאננה":

 ים ותלמידים צעירים בכתות ה', ו';אוטיפיות בקרב מוררשינוי עמדות סט   

 הטמעת תחום האמנות ככלי שוויוני ליצירת אזרחות משותפת בקרב מורים ותלמידים; 

  יצירת היכרות עמוקה ומשמעותית בין תרבויות שונות כתוצאה מעבודה שנתית משותפת

 .אונים(מידים במסגרת תרבותית אוהדת )מוזשל מורים ומפגשי תל



 

 מטרות אופרטיביות "אמנות של כולאננה"

  כתיבת תכניות לימודים שנתיות לבניית יצירת אמנות משותפת לכל צמד מבתי

-ספר שבתכנית על ידי מורות האמנות. בניית היצירה תתבצע במסגרת חד

לאומית. ההתאמה בין חלקי היצירה תתבצע בין המורים על ידי העברה של 

ה לתלמידים ושיתופם בדילמות העולות מהצורך תכנים, מסרים ודרכי פעול

  ;בהתאמה בין היצירות

  21בניית שלוש תכניות לימודים נפרדות למפגש משותף בן שעתיים למסגרת של 

 ;אוןמפגש התלמידים במוזתלמידים. תכנית זו תצא לפועל ב

 און שייבחר על ידי הפיקוח על קט גמר שנתי באמנות ותלייתו במוזביצוע פרוי

 ;תהאמנו

 61  שעות השתלמות ליצירת מסגרות שיח של חיים משותפים באמנות בין

 ;המורים

  אונים כגון: מייל, מפגשי המוזבניית מסגרות שיח משותפות לתלמידים נוסף על

 ;סקייפ, מדיה חברתית, שיחות טלפון ומפגשים ספונטניים

 .מחקר, הערכה ומדידה לבדיקת שינוי עמדות ויעילות העבודה 

 צוקית שמידט  רודרמן                                      ד"ר אלי ב

 רפרנטית חינוך אזרחי וחיים משותפים במחוז צפון  ממונה על הוראת האמנות במחוז צפון      

 מדריך מחוזי לאמנות –יוסף אליאס 

 מדריכה מחוזית לאמנות –אסתר חן 

 

 

 



 

 בחינוך האזרחי ובחיים המשותפים "האחר שבתוכי"

 רפרנטית המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים -את: צוקית שמידט מ

החינוך האזרחי שם לו למטרה לחנך את כלל תלמידי ישראל  לתפקד כאזרחים בוגרים, פעילים 

 ומחויבים לערכים העומדים בבסיסה של מדינת ישראל  כמדינה יהודית ודמוקרטית.

בין הערכים העומדים בבסיסה הקשורים  יזוןהפנמה ואמשימה זו אינה פשוטה משום שהיא מחייבת 

לזהותה הייחודית הפרטיקולרית באשר היא, והפנמה של הערכים העומדים בבסיסה של הדמוקרטיה 

 כערכים אוניברסליים.

הערכים הפרטיקולריים ראויים לטיפוח משום שהם מאפשרים את תחושת השייכות לקבוצת 

-יןיים מאפשרים את תחושת השייכות לקהילה הבההשתייכות הייחודית,  והערכים האוניברסאל

 לאומית. 

את האיזון המורכב בין הערכים עלינו לחיות במדינה יהודית ודמוקרטית בעלת רוב יהודי, שבה קיים 

 מגוון של  אוכלוסיות מיעוט הנבדלות ביניהן בדתן, ברקען האתני ובלאומיותן. 

 פשר המשכיות של כל ישות לאומית או אתנית. טיפוח ערכים פרטיקולריים מחזק את הייחודיות ומא

עם טיפוח הערכים האוניברסליים, שהם לב מהותה של הדמוקרטיה, ניתן לבסס את הקודים 

והסטנדרטים המוסריים המנחים את תפקוד החברה כחברה הומניסטית, שוויונית, מוסרית, שומרת 

ל זכויות האדם וזכויותיהם של חוק, פלורליסטית, הדוגלת בחירויות למיניהן ודבקה בשמירה ע

 מיעוטים במדינה דמוקרטית.

כל מערכת ערכים משלימה את רעותה לכדי חינוך אזרחי שלם. )פרופ' דניאל ברטל, דברים ביום עיון  

 באוניברסיטת ת"א( 00/2/01-שנערך ב

 הפרטיקולריים והערכים האוניברסליים חשוב כילחינוך אזרחי המאזן בין הערכים  עם החתירה

 התהליך החינוכי המתפתח יעבור דרך שלושה ממדים:

 רכישת ידע( 0ממד המטרה החינוכית של החינוך האזרחי, הכולל ארבעה שלבים הכרחיים: ) .א

גיבוש ( 2בעזרת הידע התאורטי הנרכש; ) יכולת ניתוח המציאות( 3; )תאורטי והפנמתו

 ולה ועשייה אזרחיתפע( 4מנומקת המבוססת על הידע הנרכש ויכולת הניתוח;  )עמדה 

המביאה לידי ביטוי הלכה למעשה את הרצף של שלושת השלבים שקדמו לה ומאפשרת 

 הפנמה וביטוי ממשי וערכי. 

את ארבעת השלבים ההכרחיים לחינוך אזרחי אנו מעודדים לבצע במסגרות חינוכיות בית  .ב

זרחות, הן דרך ספריות יחד ובמקביל מתוך פיתוח זיקות של משמעות ביניהם הן בלימודי הא

 תחומי דעת אחרים והן דרך הפעילויות הלכה למעשה של החינוך האזרחי. 

 



 

אנו מציעים מסגרות מגוונות של לימוד ועשייה כדי שהחינוך האזרחי יתקיים לאורך כל שנות חינוכם 

של תלמידינו במסגרות החינוך. )מבוסס על  דו"ח קרמניצר ו"ממדים הכרחיים בתהליך של החינוך 

 אזרחי", אדר כהן(ה

. בתחום זה מטרתנו במסגרת החינוך האזרחי תחום החיים המשותפים מקבל תשומת לב מיוחדת

מפגש  -ליצור הליך מובנה ומוקפד לתהליכי מפגש חיוביים בין תלמידים יהודים וערבים לאורך זמן 

שיבה תרבותי, הומניסטי, מכבד ופתוח; מרחב שבו הח-אשר יאפשר כינון מרחב ציבורי רב

הרציונאלית וההומניסטית תיקח חלק פעיל בגיבוש כללי שיח, ניהול מחלוקות ויצירת אופני הכרעה 

הוגנים; מרחב של רגישות והבנה לצרכים המגוונים של הפרטים ושל הקבוצות הפועלות במרחב זה; 

 מרחב של חיים משותפים שבהם השונות וכיבודה משמשים  בסיס לדיאלוג בונה .

להכרת הערכים ו מטרתנו היא לאפשר לתלמידים למצוא את הדרכים להסכמותבמסגרת זו 

 המשותפים ולהטמיע כללי התנהגות מכבדים המאותגרים מן השונות ואינם מאוימים על ידה.

לאור זאת אנו מפעילים במחוז הצפון תכניות רבות, שונות ומגוונות של הפגשת תלמידים והפגשת 

לעשייה משותפת. בבסיסן של תכניות ההשתלמויות למורים וגננות מורים  וגננות מקבוצות שונות 

חינוך נגד ו קיימות גישות הומניסטיות ומרחבי הסכמה מבוססי ערכים של הוגנות, נגישות, זהות

גזענות. אנו מקיימים קבוצות שיח זהות ודיאלוג על בסיס המקורות הדתיים הן של הקבוצה היהודית 

גשי תלמידים ומורי אמנות "כולאננה באמנות" במטרה ליצור יצירות המקורות הנוצריים; מפשל הן 

לאומית; תכנית המפגשים "יא סלאם" המבוססת על -משותפות בהליך של מפגש ועבודה חדאמנות 

הוראת הערבית בבתי הספר היהודיים ומאפשרת לקבוצות המעורבות של תלמידים ערבים ויהודיים 

האחר  עם  משימות משותפות המזמנות קירוב לבבות והיכרות ולמורים יהודים וערבים להתמודד עם

 באמצעות חווית מפגש טובה.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 הגלריה לאחווה וחיים משותפים

הפיקוח על האמנות של מחוז הצפון יחד עם המכון לאמנות במכללת "אורנים", מוזיאון "וילפריד 

ים" חברו יחד להקמת גלריה לאחווה ישראל"  בקיבוץ הזורע, המטה לחינוך אזרחי ומכון "מרחב

 ולחיים משותפים.

גלריה זו היא מרכב משותף של גורמים רבים הרואים באמנות בסיס לשיח זהויות פורה ולחקר פעיל 

 של האחר, והיא ייחודית מסוגה בארץ.

הגלריה תכיל תערוכה פעילה הקרויה "האחר שבתוכי". את התערוכה אצרה והקימה שיר ימגוצ'י 

תערוכה הפעילה תשכן הגלריה עבודות על היחד עם הסטודנטים של המכון. נוסף  לאמנות, מהמכון

 תלמידים המשתתפים במיזם "אמנות של כולאננה".

בתערוכה הפעילה יתקיימו פעילויות בהשראת יצירותיהם של שישה אמנים העוסקים "באחר 

 שבתוכי" מנקודות מבט שונות. להלן טעימה קטנה מהמוצג בגלריה:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 מפגשי יהודים וערבים ב"סולחה" -דפנה קפלן 

 כיצד אני פוגש את האחר?

     

 

 

 אם ובת, מסורת מול שינוי -חוה ראוכר 

 



 

 

 

 

 האחר שמולי והאחר שבתוכי -גד אולמן  

 

 

 ד"ר אלי ברודרמן

 ממונה על הוראת האמנות

 מחוז צפון

 

 

 



 

 ת במרכזי פסג"ה במחוז הצפוןהצצה לפעילויו -"האחר הוא אני"   

מרכז פסג"ה רואה עצמו כגוף מקצועי המוביל את הפיתוח המקצועי של עובדי ההוראה לכל אורך 

הנתיבה המקצועית שלו. במסגרת זו צוות המרכז מפתח מסגרות למידה ומודלים שונים להתפתחות 

המצטבר של עובדי מקצועית. מתוך תפיסה זו צוות המרכז שואף להעמיק ולטפח את הניסיון 

 ההוראה במוסדות החינוך ולהטמיע תרבות של שיח בנושא "האחר הוא אני" כתהליך חינוכי מתמשך.

 מספר הצעות )מני רבות( שצוותי המרכזים מקדמים בשנת הלימודים תשע"ד:

 :מרכז פסג"ה טבריה בהנהלת שמחה כחלון

המרכז מפתח סביבה לימודית בנושא 

ירות פעילים "האחר הוא אני" ומעצב ק

במרכז בנושא: הקיר מזמין את הצופה 

לקחת בו חלק ולתאר את השונות 

והייחודיות שלו בעזרת חוטים צבעוניים. 

הצופה שוזר את החוטים על מילים שיש 

להן משמעות בעבורו ומגדירות את הזהות 

האישית שלו בתחום במחשבה והרגש. 

הקיר ממחיש באופן חזותי את המגוון 

באי הפסגה. הכותרת תהיה: והשונות  של 

כל בן אדם הוא צבע שונה, וביחד העולם  "

 "צבעוני

 

המרכז מקיים יום עיון אזורי שיתמקד  

בשלושה מעגלים: הפרט, האחר, הקהילה 

 והחברה. 

 הפרט: באמצעות סיפור אישי של עולה חדש.

 האחר: באמצעות סיפור אישי בנושא קבלת השונה.

 העוסקת בנושא קבלת השונה. ,ומחה תוכןמשל  ההקהילה: באמצעות הרצא

ויתקיים  ,תינתן במה להצגת תוצרי למידה חזותיים ומילוליים מבתי הספר כחלק ממרחב הלמידה

 שתהיה בו נציגות של אנשים ממעגלים שונים ביישוב.   פאנל

 

 

 

 



 

  מרכז פסג''ה קריית שמונה בהנהלת איילת גולן: 

 צה מומחית בנושא ניהול שיח עם ילדים בנושאים שקשה מקיים מפגשים סדנאיים בהנחיית  מר

מחלה קשה, תקיפה , שילוב החריג בכיתה, התמודדות עם גירושים לנו המורים לדבר עליהם:

ויוקמו קבוצת  ,מינית ועוד. יזוהו דילמות וקשיים העולים מהשטח במפגש עם המורים המשתלמים

 תמודדות עם הקשיים והדילמות שעלו;תמיכה לה

 ל חדר לימוד במרכז הפסג"ה שבו מוצג הנושא באופן חזותי באמצעות קירות פעילים מפעי

הממחישים את קשיי הילד האחר. כן מופיע על קירות החדר מידע על מאפייני הילד האחר: 

  ועוד; לקויות,  קשיי קשב וריכוזחודיים,  יי סגנונות למידה

   "העיתון המקוון של הפסג"ה מכיל חומר רלוונטי   -מקדיש "פסגתון" לנושא "האחר הוא אני

                                  ;ועדכני  בתחום: מאמרים לעובדי ההוראה, פעילויות לשעת חינוך בנושא, מצגות ועוד

  ליווי עובדי ההוראה המתמודדים עם קשיים הנובעים מהוראה ללסיוע ו "רכזת הכלה"מקצה

היא בעלת צרכים שונים ויכולות שונות, ולכן  בה אוכלוסייה מגוונתבכיתה הטרוגנית, שיש 

 ;מצריכה פדגוגיה מותאמת

  מקיים קורסים העוסקים בנושאים הבאים: הרחבת יכולת ההכלה וקידום לומדים, למטפלים

התייחסות למורכבות תרבותית באמצעות תרפיה באמנויות, חינוך מיני בחינוך המיוחד,  -רגשיים

 ;תיווך לגיל הרך ועוד

 י"מקיים שני ימי עיון מחוזיים במהלך השנה בשיתוף עם מתי"א בנושא "האחר הוא אנ; 

 תמיכה לעובדי הוראה בפסג"ה בשאלות המתעוררות בתחום בנושא דרכי ו מפעיל מוקד יעץ

 הוראה מותאמות.

 

 :מרכז פסג"ה כרמיאל בהנהלת גלילה פישמן

 ,מזמין את עובדי ההוראה להיכנס לאתר מרכז פסג"ה אזורי כרמיאל בנושא "האחר הוא אני"המרכז 

 לרשות כלל אנשי קהילת החינוך בישראל ובתפוצות. המשמש מאגר ידע ומשאבים פדגוגי העומד 

בהלימה לעקרונות תכנית החינוך הערכית "האחר הוא אני", ובאהבה רבה האתר נבנה באמונה, 

 שמטרתה לטעת יסודות ואבני בניין אשר בכוחם להצמיח חברת מופת. 

https://sites.google.com/a/pk.tzafonet.org.il/hevratova/ 

 

 

 

https://docs.google.com/a/pisgak8.tzafonet.org.il/file/d/0BzaLTXp8npY4WXJreGdCSG1YY0k/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/a/pisgak8.tzafonet.org.il/file/d/0BzaLTXp8npY4WXJreGdCSG1YY0k/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/a/pisgak8.tzafonet.org.il/file/d/0BzaLTXp8npY4WmMycEotRzlTOTA/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/a/pisgak8.tzafonet.org.il/file/d/0BzaLTXp8npY4RTNneUNjTXV1VXc/edit?usp=drive_web
https://sites.google.com/a/pisgak8.tzafonet.org.il/imdex/pisgaton
https://sites.google.com/a/pk.tzafonet.org.il/hevratova/


 

 מרכז פסג"ה תמרה בהנהלת כמאל דיאב:

מזמין את עובדי ההוראה להיכנס לאתר מרכז פסג"ה אזורי תמרה, המייעד לנושא "האחר המרכז 

ויות וסדנאות הוא אני" תכנים עיוניים בשפה הערבית והעברית ומקבץ של סרטונים לימודיים ופעיל

 נושא.בלמימוש הלמידה האפקטיבית והיעילה 

 /https://sites.google.com/a/pst.tzafonet.org.il/alahar  אתר :לקישור 

מורים לשכבות הגיל כמו כן, המרכז מקיים שש השתלמויות בית ספריות לקידום הנושא  בקרב ה

 יסודי ועל יסודי. -השונות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/a/pst.tzafonet.org.il/alahar/

