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 בבית הספר עם צרכים ייחודיים  יםתלמיד קליטת תהליך  ל מלצהה

לקידום   מתייחסת  ישראל  במדינת  ההכלה  והשוויון  תפיסת  התלמידים. לבזכויות  ההוגנות   כלל 

בחברה ולפתיחת אפשרות ללומדים    ה ותלמידשל כל תלמידופעילה  היא חותרת להשתתפות שווה  

 , כמו גם לכלל הלומדים, להמשיך ללמוד, להתקדם ולהתפתח בקרב קהילתם. עם צרכים ייחודיים

בתי הספר נערכים מדי שנה בשנה לקליטתם של תלמידים חדשים הבאים בשעריהם. כל תלמיד  

תלמיד לכל  ומלואו,  עולם  להצליח  ה/הוא  ותקוות  משאלות  מאוויים,  לרכוש צרכים,  להתקדם,   ,

במציאות הנוכחית, בה שגרות הלמידה משתנות יש להתייחס לכלל המענים חברים ולהרגיש שייך.  

                                         במסגרת בית הספר ובלמידה מרחוק. ה/לתלמיד

 ודאיוקרוב ל.  כדי להיקלט באופן מיטביבמותאמים  מהתלמידים החדשים זקוקים למענים  חלק  

יתעוררו   למענה ייחודי למסגרת החינוכית  יםהזקוק   ,כניסתם של תלמידה או תלמידטרם  ש 

  :הצוות החינוכיבקרב חברי שאלות 

 ?לקראת תהליך הקליטהערך יעלינו לה כיצד •

   ?לחוש שייכיםלהיקלט במסגרת החדשה ו  ה ולהורים/לתלמידאפשר  שימיטבי  התהליך  הו  מה •

 ניתן לפעול להסרתם? כיצדדרך והמשך הלהופיע באילו חסמים עשויים  •

 ת? /כרש מהמחנמה נד? מאתנו כצוותדרש נמה  •

 מבחינה לימודית, חברתית ורגשית? ה /לעשות כדי לקדם את התלמיד נומה עלי •

ייחודיים  יא • ומענים  משאבים  שי  קיימיםלו  הספר  של   לסייע  וכלובבית  מיטבית  לקליטה 

 ?ה/התלמיד

לצוות  יא • נדרשים  ותמיכות  לקלוט תלמידהחינוכי,  לו מענים, הכשרות, הדרכות  עם    ה/בכדי 

 בכיתה?  ייחודייםצרכים 

ואילו   • ההוראה,התאמות  הנגשות  דרכי    נדרשות   ,מרחוקו  מקרוב  ,והערכה  למידה  של 

  ?ה/תלמידל

החינוכי הצוות  הקליטהמכרעת  חשיבות    להיערכות  התחושות    .בתהליך  והרגשות המחשבות, 

קליטת אופן  על  משפיעים  עשוייםוה  ה/התלמיד  המתעוררים  התנהגות    ם  על  ל. הכל להשפיע 

רגשית  תנדרשלעיתים   וכלים    ,תמיכה  ידע  ו הבהפחתת    עוישיסיייעוץ  פיתוח תחושת  בחששות 

 .המסוגלות של הצוות
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 צוותי חינוך יקרים, 

  הזקוק למענים ייחודיים.   ה/להיערך לקליטת תלמיד  בידכםלפניכם כלי מומלץ, שיוכל לסייע  

 להלן שלבי התהליך: 

 היערכות והכנה  -  קליטה טרום

 הקליטה שותפים לתהליך מעגל זיהוי וגיוס   - שלב א

  באפקטיביות   קריטי  הינם מימדו/ה,  משפחתהתלמיד/ה ו   עם   חיובית  היכרות מעמיקה ואינטראקציה

  חיוניות  ושיתוף הפעולה מבטיחים שתכניות  . ההיכרותבבית הספר  ו/הוהכלת  ה/קליטת התלמיד

קדמת  שיתוף פעולה אפקטיבי מ  . ו/הורווחת  ו/האת למידתיקדמו    ה/שיינתנו לתלמיד  סיוע  ושירותי

   . ו/הלקידומ השותפיםבין כלל  ה/תפיסות אודות התלמידגיבוש מומחיות והחלוקת 

 

 

התלמיד

יודע במה אני  
טוב ומה אני  

צריך

ת/המחנכ

דמות  
משמעותית  

ביותר  
במסגרת  
החינוכית

גורמים  
טיפוליים  
בקהילה

/  צוות חינוכי
טיפולי  
במסגרת

תלמידי  
הכיתה

הורים

"  המומחים"
הכי טובים  
בנושא ילדם

גננת  /מחנכת
מהמסגרת  

הקודמת

מבוגרים 
משמעותיים  

נוספים

רשות מקומית
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 גיבוש מדיניות בית ספרית  - שלב ב'

 תלמידים  שלטרם כניסתם  לערוך חשיבה ולגבש מדיניות בית ספרית  המוסד החינוכי נדרש  

מאפייני לתרבות הבית ספרית,  לחזון,  להמדיניות תגובש בהלימה    . ייחודיים  למענים  הזקוקים

 משאביו וכדומה.  לאוכלוסיית באי בית הספר, 

 :  להתייחס לנקודות הבאות מומלץ המדיניות גיבוש  בעת

 ות לגבי האופן בו בוחר המוסד החינוכי לנקוט: החלטקבלת  •

)מספר פעמים, נסיבות המפגש, צמתי הערכה, מפגש  מפגשי ההיכרות מתווה ✓

  .)התלמיד והוריו, צירוף גורמים נוספים וכדומה(המוזמנים והרכב  מרחוק/מקרוב וכדומה(

 המשתתפים מקרב הצוות החינוכי במפגש הראשון ובמפגשים שלאחריו. הרכב  ✓

קבלת/ אי קבלת מידע קודם אודות התלמיד )מהמסגרת החינוכית הקודמת, מגורם  ✓

 מותנה בקבלת ויתור סודיות מההורים * טיפולי, מסמכים קבילים/רפואיים, תעודות(.

 ביקורים מקדימים של התלמיד והוריו בבית הספר.   ✓

 מיפוי הידע ולמידת מאפייני המוגבלות )מומחי תחום, מקורות מידע ועוד(. דרכי  •

  )פיתוח מקצועי, הדרכה, לווי וחניכה של גורם מקצועי פנים בית ספרי   החינוכיהצוות  היערכות   •

 וכדומה(.

 וקהילת בית הספר. תית, הבית ספריתהכית  הההיערכות ברמ מאפייני •
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 היערכות ברמת המוסד החינוכי  - שלב ג'

 

קליטתם    לקראת    וקבלת ההחלטות    העולם של המוסד החינוכיתפיסת    בסיום תהליך גיבוש 

 נקודות הבאות :ולהתייחס לשל תלמידים הזקוקים למענים ייחודים מומלץ לדון 

 .תהית הכ/בחירת מחנכ •

 . באופן מיטבי ה/התלמיד הכלתתה המתאימה ליבחירת הכ •

 . ללמידה בבית הספר וללמידה מרחוק נגישותות שיאפשרו הנגשהביצוע כל ההתאמות ו •

ת /רכזית תחום מתי"א,  /, כגון: מומחהה/ולעבודה עם התלמידמינוי צוות תומך ללווי הצוות   •

 ת ובעלי תפקידים רלוונטיים. /ית, יועצ/פסיכולוג מתלי"ת, השתלבות,

 היוועצות עם גורמי מקצוע בקהילה. •

 עם הצוות התומך, תיאום הגדרות תפקידים ומפגשים קבועים.  יצירת שגרות וסדירויות •

 מאפשר, מקבל ומכיל  הבעת תחושות, רגשות ודעות.  מיסוד מרחב שיח פתוח,  •

 בשלב הקליטה.עוד  תלמידי הכיתהבחינת אפשרות ליצירת קשר חברתי ראשוני עם  •

שיידרשו   • בהרגלים  השינויים  הכיתה,  בחינת  הספר  צוות הברמת  ובית  והערכות    החינוכי 

, הכנת הכיתה להרגלי  הבית ספרית/הכיתתיתטיולים  התכנית    התאמתלקראתם. לדוגמה:  

 נדרשים, תיווך והכנת הקבוצה החברתית .  במידה והםיום חדשים -יום
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 "צעדים ראשונים"  -  קליטה

 הוא עולם ומלואו"  תלמיד "כל 

 

 ה /והוריו   ד/ההכרות עם התלמי       

 

 כרות: ילהלן הצעה לשלבי תהליך ה

בלבד,   ה /מתווה המפגש/ים: תלמידל  בנוגע  ת/הספציפי  ה/התלמיד  לגבי  החלטה  קבלת •

 , הורים בלבד וכדומה. ה/והוריו ה/תלמיד

. רצוי לקיים את המפגש כיתלמסגרת החינו  ה/טרם כניסת התלמיד  יתקיים   ראשון  מפגש •

 הלימודים, במטרה להיערך כיאות. לפני תחילת שנת 

 .ומקבלת  פתוחה, וירה נינוחהובא יתקיים המפגש ✓

  יש לוודא כי למשפחה יש אמצעי קצה מתאימים   -  מרחוקבמידה והמפגש מתקיים   ✓

 יש לוודא כי העיתוי שנקבע מתאים ומאפשר שיח נינוח.  .ונגישים

, זיהוי ואיתור חוזקות ה/הינה היכרות מעמיקה עם עולמו של התלמיד  מפגשמטרת ה ✓

   .מעניםוצרכים  , והצלחות, קשיים, אתגרים

 .וירטואלי ו, כולל במרחב הובסביבה , בקהילהבביתה /התלמיד  תפקודהכרות עם  ✓

 .ותפקידם כהורים  ה/דמילוהאמונות של ההורים לגבי תפקוד התהכרות עם התפיסות   ✓

 . ה/ההורים עם הצוות החינוכי והטיפולי שנבחר לעבודה עם התלמידכרות של הי •

 ההיכרות של:החלטות לאופן  קבלת לשם ההורים עם  ודיון  פנימי  דיון יקיים הצוות •

 הכיתה.  תלמידי/ותעם  ה/התלמיד ✓

האם וכיצד  ?  האם ובאיזו מידה  תהיה חשיפה של המוגבלות  -   התייחסות למוגבלות ✓

הכיתה/   תלמידי  המורחב/  הצוות  עם  שיח  התלמידיםו יתקיים  בכפוף    ?הורי  זאת 

 לחשיפה. ה/ והוריו ה/להסכמת התלמיד

 .כרות עם המסגרת החינוכיתיוה ה/עם התלמידת / של המחנכפגישה אישית  •
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 כי צוות החינוה  עבודת

 

 . ה/ והכלתו ה/עבודת הצוות החינוכי השפעה מהותית על קליטת התלמידל

 להלן הצעה לתהליך העבודה: 

 

 .ה/ומהווה גורם מתכלל לעבודה איתו ה/על התלמיד אחראי/תתה ית הכ/מחנכ •

 :בחודש הראשון ה/עבודה עם התלמידהו קליטההתכנית  •

 שיח אודות הצרכים והמענים הנדרשים. ל  ה/ישיבת צוות חינוכי העובד עם התלמיד ✓

 במסגרת החינוכית.יש לזמן את גורמי המקצוע 

)מחנכהתחומי  וחלוקת  תיאום   ✓ המקצוע  גורמי  בין  רכז/אחריות  השתלבות, /ת,  ת 

 ית וכדומה(./ת, פסיכולוג/יועצ

 הכתה. ת/כבעת היעדרות מחנ ה/מינוי גורם משמעותי שילווה את התלמיד ✓

 . ה/שיתוף ויידוע כל הגורמים הרלוונטיים בבית הספר אודות התכנית והמענים לתלמיד •

והמיומנויות בקרב הצוות הח • וכלים להכלתהעמקת הידע  ידע  ,  ה/התלמיד  ינוכי, רכישת 

 . ה/להסרת חסמים ולקידומו

 חיוני בין חברי הצוות.  עתיאום דרכי תקשורת והעברת מיד •
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 היכרות מעמיקה ומתמשכת                      

 " הזה הוא אני תלמיד "ה

 לתכנית עבודה מיפוי מ

 

המעגלים , עניין, יכולות, תחומי םצרכי  ה:/במהלך השנה תועמק ההיכרות עם התלמיד

 שעות הפנאי וכדומה.  החברתיים,

 להעמקת ההיכרות מומלץ להתייחס לנקודות הבאות: 

במכלול ההיבטים: לימודי, רגשי, חברתי, הנגשות  התלמיד צרכי של מעמיק מיפוי •

 מותאמות וכדומה.

 : עבודה תכנית •

 .ומשאבי בית הספר בניית תכנית עבודה בהתאם לתוצאות המיפוי  ✓

מומלץ כי הרכב הצוות  מטרות, יעדים, דרכי עבודה ומדדי הצלחה.התכנית תכלול:  

ת שילוב, /ת ההשתלבות, מורה/ת, רכז/ת הכתה, יועצ/: מחנכאת לבניית התכנית יכלול

 צוות טיפולי, סייע/ת. 

ובכלל זה   הגדרת דרכים ליצירת קשר ושיתופי פעולה - תיאום בין הצוות החינוכי להורים ✓

 . צוות חינוכי -קשר סייעת ,הורים-קשר סייעת

 בפני הצוות החינוכי לשם גיבוש דפוסי פעולה אחידים.  חשיפת התכנית ✓

 . שנת הלימודיםצמתי הערכה במהלך מספר הערכת התכנית ב ✓

 .ה/הפעלת תכנית ומנגנונים לקליטה חברתית של התלמיד ✓

 

 

 

 

 
 


