




...יוצאים לדרך

?מהו מיצוי אפשרויות

משמעותו שבוצעו כל  , מיצוי אפשרויות בחינוך הרגיל

וניתנו כל המענים  , התהליכים החינוכיים והטיפוליים

:  וההתאמות הנדרשים להכלתו של התלמיד באמצעות

עקרונות ועשייה שיתנו מענה ללומד, הבניית תרבות•

צמצום חסמי הלמידה וההשתתפות  •

תכנית הלימודים , צמצום ההדרה במסגרת התרבות•

והקהילה הבית ספרית



:מיצוי אפשרויות פירושו מתן ההתאמות הבאות

פיזיות וסביבתיותחברתיות-רגשיותפדגוגיותארגוניות
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גאנט התהליך הנדרש למיצוי אפשרויות

תחילת שנת לימודים-'שלב א
התנהגותי וחברתי  , רגשי, לימודימיפוי•

לתלמידים

איתור תלמידים הזקוקים לפדגוגיה  •

מותאמת או להתאמות

(דצמבר-קורונה)אוקטובר -'שלב ב

חינוכית  -או פסיכו/בניית  תכנית חינוכית ו•

תמיכה עבור כל תלמיד מאותר  ותכנית

במשך שנה לפחות-'שלב ג
יישום תכנית התערבות מותאמת•

בחינתה ושינוייה בהתאם למתבקש•

תיעוד מהלך ההתערבות•

-קורונה)החל מנובמבר -'שלב ד
(פברואר-סוף ינואר

ישיבה לבחינת תכנית ההתערבות  •

שהופעלה ומיצוי האפשרויות

אי מתן המלצה  /קבלת החלטה על מתן•

ואיפיוןלוועדת זכאות להפנייה



Introduction
מורת שילוב  , יועצת, צוות רב מקצועי בית ספרי הכולל מנהלת

ורכזת השתלבות

א"מתימערך הדרכה הכולל הדרכת הכלה והדרכת 

ח"ושפי "שפ

מ"חנמפקחים כוללים ומפקחי 

ר ועדות זכאות ואפיון"יו

מערך תמיכה לצוות החינוכי  
וגורמי היוועצות





קליטת תלמידים

עריכת מיפויים כיתתיים  

, צרכים, הממפים יכולות

,  רצונות, חוזקות, קשיים

תחומי עניין ועוד

עריכת מיפויים  
כיתתים

ביצוע תהליך קליטה  

והיכרות עם התלמידים

:  כלי עבודה מומלצים

מיפוי אוכלוסיות ייחודיות  

ומיפוי רמזור

איתור וניטור  
תלמידים מאתגרים

תלמיד שצבר פער 

משמעותי מבני גילו

תלמיד מוכר לצוות 

החינוכי שעלה במיקוד  

בשנים קודמות

פרופיל

בניית פרופיל של  

התלמיד המתקשה

:  כלי עבודה מומלצים

,  אורות אדומים, איסוף נתונים

ללמוד את התלמיד ומיפויים  

בתחומי הדעת

(תחילת שנה)מיפוי ואיתור תלמידים מאתגרים : 'שלב א





הגדרת 
יעדים

איתור חסמים

איסוף נתונים
היכרות עם  

התלמיד 
באמצעות  

איסוף נתונים

איסוף  
נתונים

איתור חסמים
הגדרה מדויקת 

של הקושי  
המרכזי

הגדרת יעדים
:  יעדים3הגדרת 

יעד  , יעד לימודי
רגשי  -חברתי

ויעד ארגוני

פעולות

פעולות
התאמת מענים  
ובחירת פעולות 

לכל )ממוקדות 
(יעד

?מה בטווח הקצר
?מה בטווח הארוך

משוב

משוב
,  צמתי משוב

הערכה ובקרה  
ועדכון התוכנית



צריך כפר שלם כדי לגדל ילד

צריך כפר 
שלם כדי  
לגדל ילד  

אחד



מעגל שותפויות לבניית תכנית התערבות לתלמיד

מי שותף 
בבניית 
תכנית 
?התערבות

יועצת  
בית  
הספר רכזת 

השתלבות

מורת 
שילוב

מדריכת 
א"מתי

מדריכת 
הכלה

רכזות 
מקצוע

פסיכולוגית  
בית הספר

-ב"בחט
לית"מת

מחנכ
ת 

הכית
ה

הורים

תלמיד



מכירים את תוואי הדרך

איסוף נתונים



אקטיביתמעורבות 
של התלמיד בבניית  

תכנית ההתערבות

לוקחים את ההגה לידיים



להוראה פרקטיקות-ה באמצעות שפת האימון/חיזוק כישורי התלמיד

המרכזיאיכותית

https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/strengthening-students-skills-using-coaching-language/


...מתדלקים



" הדלתות השקופות"מהן 
העומדות בפני התלמיד  

?להצליח

מה הקושי המרכזי של  
?התלמיד

הגדרה מדויקת של הקושי -איתור חסמים
המרכזי



? מה הצליח
?האם התלמיד השיג את היעד

?מה היעד הבא

...עצירה להתבוננות
צמתי מושב ובקרה





התאמות ארגוניות ברמת הפרט

תמיכה 
, בתלמיד

מעקב ובקרה  
ושינוי

תהליך מוסדר

משאבים ותמיכות

מענים , מתן תקציבים
ותמיכות לקידום  

הכלתו של התלמיד  
תוך , לאורך זמן

בדיקת האפקטיביות  
שלהן 

הנגשה

התאמת והנגשת  
הפעילות החוץ 

והפנים בית ספרית 
לתלמיד

הפניית התלמיד  
להמשך הערכה 

וקביעת תכנית אבחון  
וטיפול במידת הצורך

הפנייה

זיהוי חוזקות

הבניית מסגרות  
המאפשרות ביטוי  
אישי של חוזקות  

התלמיד 



ברמת מוסד החינוך-התאמות ארגוניות

הבניית מעגל  
תמיכה פדגוגי  
ורגשי לצוות  

החינוכי  
(הדרכה)

מערך תמיכה

צוות רב מקצועי

קיום קשרי עבודה 
עדכון ושיח , שוטפים

מקצועי בין חברי  
הצוות החינוכי

סדירויות

סדירויותקיום 
,  המאפשרות שותפות

שיח ולמידה בין הצוות 
החינוכי וההורים  

להיכרות עם צרכי 
התלמיד

קיום שיתופי פעולה 
עם בעלי תפקיד  
בקהילה לקידום  
הכלת התלמיד

שיתופי פעולה

רצף חינוכי

שמירה על רצף חינוכי בין 
מסגרות החינוך השונות 

:  בהן משתתף התלמיד
, צהרון, המוסד החינוכי

מועדונית 
התלמיד 



התאמות    
פדגוגיות

צמצום והסרת  
חסמים

התאמת  
ההוראה

גמישות

עידוד למעורבות 
פעילה

הנגשת  
ההוראה

הטרמה 

הערכה  
מותאמת 

תהליכים רפלקטיביים



חברתיות-התאמות רגשיות

-תוכניות רגשיות
חברתיות

-מענה רגשי
התנהגותי

השתתפות 
בפעילויות חברתיות



התאמות פיזיות וסביבתיות

מרחב כיתתי המאפשר  מרחבים מכילים
למידה -דרכי הוראה

מותאמות

גמישות





:טרם הפניית התלמיד יש לבצע את הצעדים הבאים

ידי הצוות המקצועי-מילוי מסמך לבחינת מיצוי אפשרויות על•

ת לבחינת תהליך ההכלה ומיצוי  /ת הכולל/דיון של הצוות המקצועי בהשתתפות המפקח•

הן בתוך הכיתה והן במענים תוספתיים, האפשרויות

ת כי בוצע תהליך הכלה ומיצוי האפשרויות  /ת הכולל/תוודא המפקח/יוודא, במהלך הדיון•

חינוכיות וטיפוליות שניתנו ממשאבי השילוב וממשאבי המסגרת החינוכית

:חשוב להתייחס לנקודות הבאות בזמן הדיון•

?האם זהו פער נרכש או פער כתוצאה ממוגבלות✓

.תלמיד המוכר לצוות החינוכי שעלה במיקוד בשנים קודמות✓

.צבר פערים של שנתיים לפחות ביחס לבני גילו✓

החל מנובמבר  -דיון בנושא מיצוי אפשרויות ההתערבות
(מרץ-בזמן קורונה פברואר)



ואיפיוןחשוב להתייחס לעמדת ההורים בנוגע להפניית ילדם לדיון בוועדת זכאות •

דחיית הפנייה של התלמיד לוועדת זכאות ואפיון/ תתקבל החלטה על הפנייה, בסיום הדיון•

יחתום על המסמך לבחינת מיצוי האפשרויות/ת תחתום/המפקח•

אינה מונעת  ואיפיוןאי המלצה של המפקח להפניית התלמיד לוועדת זכאות -חשוב לציין•

.פי חוק-הגשתו לוועדה על

המשך דיון בנושא מיצוי אפשרויות ההתערבות



אין לך דבר בלתי שווה מטיפול  "
"שווה בבלתי שווים

מקוצקהרבי 






