
 

 

15.9.17

יםמנהליםיקר

 הנדון: מסמך עבודה להטמעת תפקיד רכז השתלבות ואוכלוסיות מיוחדות 

מטרתו זה התפקידמסמך הגדרת את ,לחדד שאלות על הפעולותלענות את ולהציג

המרכזיותהמצופותמהרכזהנבחר.

 

 ? רכז ההשתלבותמדוע יש צורך בתפקיד 

הרגילהמנחהאתעבודתנוהתפיסההחינוכית בחינוך תלמיד כל של ללא,היאשמקומו

בצרכיו תלות מחונן, תלמיד עולה, תלמיד זה עםומצטייןובכלל תלמיד בסיכון, תלמיד ,

תלמידהזכאילתקציביחינוךמיוחדועוד..למידה,לקויותעםשונים,תלמידקשיים

דורשתהתמודדותעםאתגרמתןהמענהלכלתלמידבהתייחסלצרכיו תפיסהחשובהזו

הייחודיים,גםבמסגרתהשיעוריםהנלמדיםבכיתההרגילה.

 שאלון מנתוני המצטבר משמעותית"המידע מכון"למידה של וממחקרים ראמ"ה של

חוסר בכלים מתאימים להתמודד עם כיאחוזגבוהשלמוריםמדווחעלמראהברוקדייל

.סוגיית ההטרוגניות ועם היכולת לתת מענה לפרט בכיתה בהתאם לצרכיו

 

 ?מהות התפקידמה 

סיועבפיתוח,המשגהושימורהידעהפדגוגיהביתספריבכלהנוגעלניהולתהליכילמידה

 בכיתהההטרוגנית:

 .חינוכיתמכילהההרכזיפעללקידוםתפיס 

 שיעור לטכניקותהוראהוניהול הנוגע יסייעבפיתוחוהרחבתהידעהפדגוגי הרכז

מיטביבכתהההטרוגנית.

 .שגרותוסדירויותעבודההמכוונותמתןמענהלפרטלפיתוחהרכזיפעל 

 .יוזמותפדגוגיותביתספריותהרכזיהיהשותףלפיתוח 

 



 

 

 

 ?מהן הפעולות המצופות 

תאורטי ידע רכישת על המושתת מתפתח תפקיד הוא ההשתלבות רכז של תפקידו

מעשית והתנסות תלויות. הראשונה בשנה / הראשונים בחודשים המצופות הפעולות

הר של המקדימה שבהכשרה המקצועי הפיתוח בתהליכי הכשרתוכז, במסגרת יעבור

וךביתהספר.לתפקידובהתנסותהמעשיתשלובת

לשתיקטגוריותבחרנולחלקאתהפעולות,לפיכך

רק,משימות שהן במסגרת התפקיד השוטף .א לבצע להתחיל אפשר חלקן אשר

 במחציתהשנייהשלהשנה.

נתונה,משימות הרחבה והעמקה .ב חלקי מלאאו באופן אשרההחלטהעלביצוען, ,

 בידיביתהספר.

 ההשתלבות מרכז המצופות ועוסקותהפעולות התפקיד מהות הגדרת על מתבססות

טרוגניתההבכיתהלניהולתהליכילמידההנוגעותופרקטיקותשותפויות,תפיסהבקידום

 

 קידום תפיסה פדגוגית מכילה 

הנדרשותבמסגרתהתפקידמשימות

 ולמידהבנושאהוראהמפגשלמידהלכללצוותהמורים)מפגשאחדלפחות(קיום

רצהמומחהמפגשזהיועברעלידירכזההשתלבותאועלידימבכתההטרוגנית.

הספר בית ידי על שיבחר עם להתייעץ ה)מומלץ המרצהמרכז לגבי פסג"ה

 .המתאים(

 ו הפצה חשיפה, חומרי של תיווך ההשתלבותלמידהוהוראה רכזי יחשפו להם

מחוז.במסגרתהפיתוחהמקצועיב

והעמקה)משימותאלומוגדרותכךרקבשנההראשונה(הרחבהמשימות

 יבנהביחדעםקבוצתמוריםצוותחשיבהרכזההשתלבות:קהילהלומדתהבניית

העוסקבמתןפתרונותביתספרייםוכיתתייםהמקדמיםאתהמענההדיפרנציאלי

 .בכיתהההטרוגנית

 מגווניםלשונות.קידוםיוזמותחינוכיותלביתהספרולקהילהשיתנומענים 

 



 

 

ניהול תהליכי שיתמכו בקידום תהליכים פדגוגיים בית ספריות וביסוס סדירויות 

 בכתה ההטרוגנית:למידה 

משימותהנדרשותבמסגרתהתפקיד

 גיל שכבת מורי / לפחות אחד מורה עם ביחד כיתתית התערבות תכנית בניית

 אחת)החלמחודשינואר(.

 הוראה בדרכי גיוון לטכניקות המורים של הרפרטואר באמצעות-הרחבת למידה

ועוד.מומלץלהתרכזבשנההראשונהבקבוצת– COשיחאישי,מודליניג,עבודהב

 מוריםנבחרתאובשכבתגילאחת.

 ניצול אחת. גיל שכבת מורי / לפחות אחד למורה תלמידים עם עבודה הדגמת

 עבודה של ויעיל כימותאם מומלץ הפרטניות. השעות במסגרת תלמידים עם

 תתקייםלפחותשעתהדגמהאחתבשבוע.

 שותבהטמעתשותפות יהיה ההשתלבות רכז דורנר: ועדת המלצות לבנייתף

ביחדעם(דורנר)ההשתלבותתכניתהטמעתאתהמקדמותספריותביתסדירויות

המת"יאות מטעם ההשתלבות הספררפרנט בית פסיכולוג הספר, בית יועצת ,

מענים ההשתלבותבמתן במסגרתתפקידזהיתמקדרכז שילובלומורתהשילוב.

תבנה זו משימה הרגילה. בכיתה המיוחדים הצרכים בעל התלמיד של פדגוגי

ובהתאם ההשתלבות רכז שעובר המקצועי הפיתוח לתהליך בהתאם בהדרגה

פעילות התחוםמטעםלצרכיםהביתספריים. תהיהבתיאוםמלאעםמומחי זו

 המתי"א.

 

(אלומוגדרותכךרקבשנההראשונהמשימותהרחבהוהעמקה)משימות

 )מפת ספריים בית הוליסטים מיפויים לעריכת שותף יהיה ההשתלבות רכז

בהתאם השונים...( הדעת בתחומי הערכה מבחני הנהלה/ מבחני ההתבוננות,

 .ובהתייחסלבעליתפקידיםנוספיםבביתהספרלצרכיםהעולים

 המענים מתן בתכנון מקצועי הרב הצוות במפגשי שותף יהיה ההשתלבות רכז

 לפרטבכיתהובביתהספר.

 פסיכו סוגיות סביב לומדות קהילות יוביל ההשתלבות הקשורות-רכז פדגוגיות

בפרט.

 

 



 

 

 ? השילובמה בין רכז ההשתלבות לבין יועץ בית הספר ומורה 

הגדרתתפקידרכזההשתלבותבבתיהספרהיסודייםנועדהלתתמענהפדגוגילמוריםבכל

הנוגעלהוראהולמידהבכיתהההטרוגנית ניסיון. לשםכךבחרנולמנותמורהאשרישלו

.בהוראתתחוםדעתבכיתההרגילה

ציביתהספראורכזההשתלבותאינואמורלבצעפעולותאשרנמצאותבאחריותםשליוע

ברורה,יקייםמנהלמוריהשילובוככלשישנןמשימותביתספריותשהאחריותעליהןאינה

.לחידודהתפקידיםעםאנשיהחינוךהרלוונטייםביתהספרשיח יועץשיתופיהפעולהבין

ומורההשילובלביןרכזההשתלבותחיונייםלהצלחתתפקידהרכז,הפסיכולוגביתהספר

 .בקשיםלפעולליצירתממשקיעבודהמשותפיםואנומ

 

 :בעבודת הרכזת היעד ואוכלוסי

 המורים. הם היעד אוכלוסיית לבחירת אפשריות הצעות שתי קיימות המורים אשרצוות

עםיקיים ביחד למידה החלופותתהליכי בין הבחירה הראשונה. בשנה ההשתלבות רכז

 תהיהשלמנהלביתהספרבהתייחסלצרכיביתהספרולמאפייניהרכז.

 .1 התמקדותבש-אפשרותא' עבודתהרכזתתמקדבשכבתגילאחתכבתגילאחת:

 שתיבחרעלידימנהל/תביתהספר.

 כוללת.התמקדותמערכתית,בראיהביתספרית-'אפשרותב .2

ולהקצותלרכזההשתלבותשעות,אנוממליציםלהרחיבאתאוכלוסייתהיעדגםלתלמידים

החינוך לתקציבי זכאים אינם אך פרטנית להוראה זקוקים אשר תלמידים עם לעבודה

המיוחד.שעותאלויאפשרולמורהליישםבאופןמיטביאתהכליםשרכשובכךלקדםאת

התלמידיםואתצוותההוראהבביתהספר.

 

מעטפת הליווי המקצועי של הרכז

בודתויעשהבערוציםשוניםובהתאםלתנאיםמאפשרים)ידעמקדיםומידתליוויהרכזבע

,ההשתלבותהקודםשלהרכז,בחירתביתהספרבמדריךאשריכולללוותאתרכזהניסיון

.מודלהליוויהיישובישיקבעבתאוםביןהמפקחלמדריךההכלההמחוזי(

  יקבלו ההשתלבות רכזי המקצועכלל הפיתוח במסגרת הלמידהיליווי מסגרת .

 ויישומי. אקדמי מענה ומתן מהשטח סוגיות העלאת ידרשותאפשר הרכזים

 תובנותושאלות.,במסגרתהקורסליישםכליםנלמדיםולחזורעםתוצרים



 

 

 תלווהמדריכתההכלההביתספריתאתרכז ישהדרכתהכלה, בהן ספר בבתי

ההשתלבות אחרת מתאימה הדרכה קיימת בהם במקומות מרום(. תכנית )כגון

אות ידי יעשהעל הליווי  ביתספרית, חוץ ההדרכהתכלולפניםאו ההמדריכה.

מודלינג מהשטח. העולות לסוגיות מענה מערכתומתן את לבנות יש כך לשם

 השעותבאופןאשריאפשרלרכזתההשתלבותלהיפגשעםהמדריכה.

 הדרכהחיצוניתמתאימה אין ספרבהן בחורדמותמצוותהניהולמומלץל,בבתי

הביתספריאשרתלווהבשלביםהראשוניםאתעבודתהרכזתותהיהעבורהמקור

 תמיכה.

  ליצירת המלצה -ישוביתיקהילה כי קהילתמומלץ תתכנס בשנה פעמים שלוש

 המפקחת בנוכחות עירונית מכיל–להכלההמחוזיתוהמדריכהרכזים לשיח

 לדיון.העלאתסוגיותלו

 

 ? מצופות בסוף השנה הראשונההתפוקות ה מהן

 שעות(וירשםלהמשךהפיתוח60השנההראשונה)שלהרכזישליםאתההכשרה

 ולהכשרתוהקודמת.שנקבעהמקצועיבהתאםלמסלול

 יישםבמהלךהשנה.האותתוכניתעבודהביתהספרגישלמנהליבנהויהרכז 

  השנה "הוראהבמהלך בנושא המורים חדר לכלל אחד מפגש לפחות יתקיים

 .בכתההטרוגנית"מותאמתפרט

 יונפקמסמךלמידהלסיכוםהשנה.

 

 ? מתי תתבצע העבודה

 בסך גמול נלווה ההשתלבות רכז רכז6%לתפקיד עם בהיוועצות הספר בית מנהל .

,ההשתלבות יוכלצריךלבחוראתמסגרתהזמן ולאפשרעםהמוריםלהיפגשבההרכז

.)מפגשיצוות,שעותפרטניות,מליאה..(מפגשיםאלהבמערכתהשעותשלהרכז

 

 

 



 

 

 ?כיצד נדע פרטים על הפיתוח המקצועי

בכיתה למידה תהליכי ניהול בתחום ההשתלבות רכז של להתמקצעות פועלים אנו

ההטרוגניתולצורךכךייצרנותכניתחובהלפיתוחמקצועי.

 מתוכםבשנההראשונה.60שעות.180שנים,3-4רכזיההשתלבותמחויביםבמתווה

דידקטיאומת"ל/מחוננים בעליהכשרהשלמאבחן מוריםבעליתוארשנימתאיםאו

 שנתי, דו במתווה מחויבים 90יהיו , בלבד וכן60שעות הראשונה. בשנה מתוכם

ההשתתפותבימיעיוןמחוזיים.

לג ההחלטה מהרכזים אחד לכל המקצועי הפיתוח מסלול המנחהתבי ידי על קבע

המחוזיתלהכלהבשיתוףעםמרכזיהפסג"ה.

הפסג מרכז לגבי מידע רכז כל יקבל ספטמבר חודש הפיתוח"במהלך יתנהל בו ה

המקצועי,אורךהמסלולויוםהלימודים.

 

 ?מה נדרש מאתנו המנהלים

 לבחוראתהאדםהמתאיםביותרלתפקיד,בהתאםלקריטריוניםשהוגדרו√ 

 בית בהתייחסלמסמךזהובהתייחסלצרכי לשנהזו אתמשימותיו לקבועעםהרכז

 הספר.

 המלצהבלבד.–להקצותלרכזשעותלעבודה 

 במערכת זאת ולאפשר לעבוד יוכל הוא שבהן מסגרותהזמן על עםהרכז להחליט

 השעות.

 וודאכיהרכזמשתתףבאופןסדירבמפגשיהפיתוחהמקצועי.ל

 

 למי פונים אם יש שאלות ?

רפרנטהמפקחההטמעתתפקידרכזההשתלבותותהליכיהכשרתונעשיםבמחוזותעלידי

מפקחעלהפיתוחהמקצועיומדריכתהכלהמחוזית.ניתןלפנותהלתפקידרכזההשתלבות,

אלמדריכתההכלההמחוזיתלקבלתעזרהבכלסוגיהרלוונטית.



 מאחלת לכולנו שנה טובה ומוצלחת.
מוריהטלמור

מרכזתהיחידהלטיפולבפרט
 חינוךיסודי,אגףא'


