
כלי לתכנון עבודת רכז ההשתלבות 
 אופי האחריות של 

רכז ההשתלבות

אחריות מלאה

 שותפות עם צוות 

רב מקצועי / ניהולי 

ליווי והנחיה

 פלטפורמת הביצוע 
)המלצה בלבד(

מפגשי פנים אל פנים במליאה 

מפגשים של קבוצת היוועצות 

 מפגשי היוועצות אישיים / 

קבוצתיים דרך הזום 

דיוור ישיר )מייל / ווטסאפ(

חשיבה משותפת בצוות רב מקצועי 

הנחייה וליווי קבוצת 
ההיוועצות

הפצת ידע מותאם 
אישית למורה

מיקוד והבניית ידע 
בחדר מורים

תוכניות עבודה פרטניות 
לתלמידים במיקוד

איתור ילדים שנדרש עבורם 
תהליך מיצוי אפשרויות  

תוכנית עבודה בית 
ספרית בתחום ההכלה

תוכניות עבודה כיתתיות 
וקבוצתיות

מיפוי כיתה כולל מענים

 מיפוי מענים
בית ספריים 

בניית תמונה בית ספרית    

בניית תמונה כיתתית

תכנית עבודה שנתית 
של רכז ההשתלבות

נקודות עצירה לבחינת 
תכנית ההתערבות

בחירת/ בחינת תוכניות 
מלוות )תקציב שקלי(

בחינת תהליך של 
מיצוי אפשרויות עבור 
התלמידים המאותרים

https://meyda.education.gov.il/files/yesodi/hachala/hishtalvot/ogdan2/talkit.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/yesodi/hachala/hishtalvot/ogdan/argaz2.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/yesodi/hachala/hishtalvot/ogdan2/talkit.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/yesodi/hachala/hishtalvot/ogdan/tochnit_1.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/yesodi/hachala/hishtalvot/rakaz14/talmid_bemikud.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/yesodi/hachala/hishtalvot/rakaz14/school_goals.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/yesodi/hachala/hishtalvot/ogdan/tochnit_kita.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T6Hf_Pa80BE_AjyMdg1XSWjkFV32KkhLqJiyHnrG23E/edit#gid=1826627005
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/hachala/hishtalvot/rakaz14/mapping.xlsx
https://meyda.education.gov.il/files/yesodi/hachala/hishtalvot/rakaz14/school_picture.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/yesodi/hachala/hishtalvot/ogdan/tochnit_kita.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/yesodi/hachala/hishtalvot/ogdan/tochnit_avoda3.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/yesodi/hachala/hishtalvot/rakaz14/stop points.pdf
https://pob.education.gov.il/taktziv/Pages/integration.aspx


מסמכים נוספים לשירות עבודת רכז/ת ההשתלבות 

מסמכים מלווים למפגשי רכז/ת 
השתלבות עם מנהל/ת בית הספר

לקראת מפגש ראשון עם מנהל/ת בית הספר  ⏎

מפגש ראשון עם מנהלת בית הספר  ⏎

לקראת מפגש שני עם מנהל/ת בית הספר  ⏎

לוח גאנט לעבודת רכז/ת ההשתלבות   ⏎

לקראת מפגשי עדכון עם מנהל/ת בית הספר  ⏎

סיכום תקופתי   ⏎

לקראת מפגש סוף שנה עם מנהל/ת   ⏎ 
בית הספר

פגישה מסכמת שנה עם מנהל/ת בית הספר  ⏎

מסמכים מלווים למפגשי רכז/ת 
השתלבות עם קבוצת ההיוועצות 

לקראת מפגש ראשון עם קבוצת היוועצות   ⏎

איתור צרכים והגדרת יעדים - מפגש ראשון   ⏎
עם קבוצת היוועצות 

לקראת מפגשים שוטפים עם קבוצת   ⏎
היוועצות 

טופס תיעוד חודשי  ⏎

לקראת פגישה מסכמת עם קבוצת   ⏎
ההיוועצות  

 מסמכים מלווים התפתחות אישית 
של רכז ההשתלבות 

מה אני מביא איתי לתפקיד   ⏎

טופס רפלקטיבי  ⏎

טופס רפלקטיבי לקראת מפגש מסכם   ⏎ 
עם מנהל בית הספר

  

https://meyda.education.gov.il/files/yesodi/hachala/hishtalvot/ogdan/menahel1.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/yesodi/hachala/hishtalvot/ogdan/menahel.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/yesodi/hachala/hishtalvot/ogdan/menahel2.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/yesodi/hachala/hishtalvot/ogdan/gant.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/yesodi/hachala/hishtalvot/ogdan/likrat_idkun.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/yesodi/hachala/hishtalvot/ogdan/sikum_tkufa.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/yesodi/hachala/hishtalvot/ogdan3/menahel2.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/yesodi/hachala/hishtalvot/ogdan/kvotza1.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/yesodi/hachala/hishtalvot/ogdan/ani_vetafkid.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/yesodi/hachala/hishtalvot/ogdan/reflection.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/yesodi/hachala/hishtalvot/ogdan2/tiud.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/yesodi/hachala/hishtalvot/ogdan3/menahel1.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/yesodi/hachala/hishtalvot/ogdan/itor.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/yesodi/hachala/hishtalvot/ogdan3/kvotza.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/yesodi/hachala/hishtalvot/ogdan/mifgash_kvotza.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/yesodi/hachala/hishtalvot/ogdan3/reflection.pdf

