
תקציב שקלי הייעודי לקידום הכלה והשתלבות 

בחינוך הרגיל בבתי הספר היסודיים

של תלמידים שוני צרכים 

תעצומות

פתח קול קורא ישראל

קול הלב- להעיר את הלב מחדש 

תהליכים מתחילים מלמעלה

קסם של ילדה - כישורי חיים

פיתוח מיומנויות הוראה

לרעך כמון

מוטיבציה לתלמיד המתקשה

העצמת מורים/ות 

קבלת נוער בסיכון

הקשר המשולש- העצמה הורית

מש“י- משלבים בקהילה 

ניצנים של אור

מעגל מגדל

עץ של נתינה

מתמיכה לעצמאות

זוכרים- שולפים 

קמץ? -פתח! 

כאן צומחים

פעולה בשיתוף

בדרך אחרת

הכשרת צוותות לקראת יישום חוק 

הדרכה מקצועית לקידום תלמידים 

שלום לקרוב ולרחוק

כישורי חיים ואקלים כיתה

אימון לקשב

לצמוח 

 “כלי עבודה“ 

אם הדרך

 קידום של תלמידים שוני צרכים 

1995

2772

6067

6924

6952

7050

7112

7113

7114

7115

7116

7635

7647

7822

7876

7878

7892

7904

7911

7059

7020

7019

7064

7047

7022

7875

7104

7108

7106

7053

 הנותנות מענה ייחודי 

לכלל בתי הספר

תוכניות חדשות

הכלה והשתלבות  
תשפ“ב

מחוז חרדי משרד החינוך



מס‘ תוכנית במאגר

מס‘ תוכנית במאגר

כך תעזרו לכל תלמיד להשיג הצלחה חברתית ולהרגיש אהוב ורצוי
תוכנית לפיתוח מיומנויות חברתיות הפועלת באופן מערכתי ופרטני

5540בשילוב הדרכת הצוותים החינוכי

9014

מס‘ תוכנית במאגר

5537

9139
מס‘ תוכנית במאגר

מאיה כהן סקלי- מנהלת ’תמורות‘ המרכז לטיפול חברתי, יועצת חינוכית 

 מנחה ומרצה, ומפתחת תוכניות חינוכיות בתחום פיתוח הכישורים החברתיים
מאמנת

מנהלת התוכנית:

מנהלת התוכנית: רבקה זלושינסקי

טלפון ליצירת קשר:

טלפון ליצירת קשר:

טלפון ליצירת קשר:

טלפון ליצירת קשר:

052-7616993

להוביל תהליך משמעותי בביה“ס 

במטרה להנגיש למידה משמעותי  

לכל מורה, לכל שיעור, לכל גיל, ובכל מקצוע. 

055-675-5933אלישבע- 052-756-969

מתוך משחק יצירתיות וחויה

תוכנית העצמה חינוכית חברתית 

052-766-9853

פועלת באמצעות קבוצות למידה

 תרגול וסדנאות חוויתיות

שילוב קבוצות תרפיה במערך הבית ספרי 
הנותן מענה רגשי 

שלחו מייל לקבלת פרוספקט 
Shearim50@gmail.com

03-7265050



הכלה והשתלבות  
תשפ“ב

מחוז חרדי משרד החינוך

מנהלים ומנהלות 
שלום וברכה 

“כי גדול יום ה‘ ונורא מאד ומי יכילנו“

בברכת שנה טובה
 כתיבה וחתימה טובה

אסתר אטיאס
רפרנטית הכלה והשתלבות

הפסוק ביואל מדבר על קדושתו  
של יום הכיפורים שהוא נשגב מהכלה

אולם מלמד אותנו פרק נוסף, 
קבלת האחר על אתגריו והתאמת החינוך

ע“פ מידותיו.

תפיסת ההכלה מדברת על הסבלה והחזקה
של כל תלמיד ותלמיד באשר הוא שם. 

רגעים לפני כניסת השנה החדשה 
הזדמנות להודות לה‘ על העשייה הברוכה

בשנה החולפת, 
ובתפילה על העתיד שנזכה הלאה 

מוגש כאן קובץ תכניות מותאמות.
הרבה מחשבה ומאמץ הושקעו על מנת 

להביא לפניכם חומר 

 כל שעליכם לעשות מיפוי צרכים
עד לתוכנית המתאימה.

איכותי ברמה פדגוגית וחינוכית.

להיות מכילים ללא תנאי

 ואז נזכה והוא ”יכילנו“

יכילנו- עניין הסבלה והחזקה (מצודת ציון)
(יואל י”ב)

תקציב שקלי תשפ“ב
מטרתו של התקציב לאפשר מתן
מענים ייחודיים ומעטפת תומכת 
המותאמים לתלמידים מאותרים,

לצוותי חינוך, ולהורים.
השנה המנהל יבחר את התוכנית שלו 

מתוך מאגר התוכנית שנמצא 

תאריך הגשה: 10/10/2021.

לכל שאלה ניתן לפנות לרעות מטיאס
אחראית תקציב שקלי

0506441949

פורטל מוסדות חינוך 

מערכת גפן

הכלה והשתלבות

בחירת מטרות ויעדים לבית הספר

בחירת תוכנית

במערכת גפן.


