
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פרוטוקול זה מיועד לשימוש פנימי בלבד במסגרת תכנית א.י.ל ומוגן בזכויות יוצרים. 

 .או לעשות שימוש בו או בחלקים ממנו, ללא קבלת אישור מהגופים השותפים בתכניתאין להעבירו לגורמים אחרים, 

 daphnekr@idc.ac.ilרובין -לבירור ניתן לפנות לד"ר דפנה קופלמן

 

 

 ערכה למנהלת תהליך
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 עניינים תוכן
 

 עמוד נושא

 9 מבט על

 10 תפקיד מנהל/ת תהליךהגדרת 

 11 אודות תכנית אני יכול להצליח )א.י.ל( לחטיבות הביניים

 13 גורמי הגנה וחוסן בקרב תלמידים עם לקויות למידה ו/או הפרעות קשב

 14 קידום גורמי הגנה וחוסן במסגרת תכנית אני יכול להצליח )א.י.ל(

 15 התהליכים וההכשרות הצפויים לצוותים החינוכיים

 16 הסכם אמנה להשתתפות בתכנית אני יכול להצליח )א.י.ל(

 19 2014מתווה עבודה של צוות עיר בת ים  –התארגנות לשנה"ל תשע"ה 

 21 תכנית אני יכול להצליח )א.י.ל( –מסגרות עבודה 

 22 הגדרות תפקידים

 23 הגדרת תפקיד לרכז/ת התכנית

 24 מכתב ובגדרות תפקיד לחבר/ה בצוות מוביל

 25 ( בתכנית אני יכול להצליח )א.י.ל(CMהגדרת תפקיד המנטור )

 26 שלבים ולוחות זמנים בתכנית

 27 שלבים בהפעלת תכנית אני יכול להצליח )א.י.ל(

 28 פירוט רכיבי תכנית ההכשרה

 29 מעטפת תכנית אני יכול להצליח )א.י.ל(

 32 שלבים צפויים בהטמעת התכנית בבית הספר

 33 לוח גנט תהליך הטמעת תכנית אני יכול להצליח )א.י.ל( בקהילה
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 36 פריסת רצף עבודה שנתי על נקודות זמן

 39 שלב התשתיות

 40 מורה דרך לשלב התשתיות )מחוונים(

 41 אבני הדרך עם הכניסה למערכת

 44 תהליך הערכת המערכת –התכנית יוצאת לדרך 

 46 להתייחסות עם הכניה למערכת הבית ספריתנקודות 

 47 משבצות זמן במערכת ואיוש בעלי תפקידים

 48 דיווח פריסת בעלי תפקידים

 49 צוות מוביל –דיווח פריסת הסטינג הבית ספרי 

 CM 50 -דיווח פריסת הסטינג הבית ספרי 

 51 איתור תלמידים

מחוון  –ואיתור לתלמידים המתאימים לתכנית אני יכול להצליח )א.י.ל( תהליך הערכה 

 למורה

52 

 53 טופס מיפוי כיתתי לתלמידים המועמדים לעבודה קבוצתית בתכנית אני יכול להצליח )א.י.ל(

 הצגת תכנית אני יכול להצליח )א.י.ל( והזמנה להשתתפות בתכנית קבוצתית

 תלמיד-הורה-למפגש מורהקוים מנחים 

54 

 55 עקרונות מנחים לעדכון ההורים ואודות התכנית

קווים מנחים למנהל/ת להצגת תוכנית אני יכול להצליח )א.י.ל( באסיפת הורים/מליאת 

 מורים

59 

 60 טבלת רישום ילדים אשר נבחרו להשתתף בתכנית אני יכול להצליח )א.י.ל( +תגבור לימודי

 61 וניםטופס תעדוף אבח

 62 קשר עם ההורים

 63 הנחיות לשיחה טלפונית ראשונית והזמנה לערב חשיפה לקראת השתתפות בתכנית

 64 הזמנה לערב חשיפה

 66 אישור הורים להשתתפות ילדם בתכנית אני יכול להצליח )א.י.ל(
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 67 תהליך העבודה פרוטוקולים וטפסים נלווים

 68 בעבודה השוטפת של מנהלת התהליךטפסים 

 69 דף מנחה למבנה ישיבות צוות מוביל

 72 לו"ז תוכנית עבודה תלת שנתית לפי חודשים

 74 תכנית עבודה לרבעון

 76 תיק ההורים

 77 פירוט מסמכים בתיק הורים

 78 כיתה ז' -מכתבי הורים 

 87 כיתה ח'-מכתבי הורים 

 94 כיתה ט' –מכתבי הורים 

 107 תאריכי מפגשים קבוצתיים של תכנית אני יכול להצליח )א.י.ל( בבית הספר

 108 תיק תלמיד

 109 פירוט מסמכים בתיק תלמיד

 110 הנחיות להכנת תיק לתלמיד

 111 הנחיות להכנת דף פתיח וכתיבת חוזה קבוצתי

 112 הנחיות לכתיבת חוזה אישי בתיק תלמיד

 113 כרטיסיות לתיק תלמיד

 114 היכרות עם פרוטוקול תכנית א.י.ל

 115 פדגוגי-עבודה עם פרוטוקול פסיכו

 115 פרוטוקול התכנית

 117 דגשים לעבודה עם פרוטוקול תכנית א.י.ל

 118 המשגה והבנייה תיאורטית של תכנית אני יכול להצליח )א.י.ל(

 120 תכני הפרוטוקול

 122 פרוטוקול כיתתי

 125 קבוצתי שנה א'פרוטוקול 
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 127 פרוטוקול קבוצתי שנה ב'

 131 הסכם שותפות: חוזה אישי תלמיד, הורים, מורים

 133 טופס סיכום מפגש כיתתי

 134 חומרים משלימים לעבודה עם פרוטוקול תכנית אני יכול להצליח )א.י.ל(

 135 קדימונים

 153 סדנא למורים: שיח בין אישי מורה תלמיד/ מורה הורה

 165 יחידת מעבר מהשנה שעברה לשנה החדשה –"מתחברים מחדש" 

 169 פורמט לפרוטוקול ישיבת צוות מוביל

 171 טופס מעקב אחר הקניית אסטרטגיות למידה כחלק ממערך תמיכה לימודי

 172 טופס משוב תקופתי על עבודה קבוצתית ופרטנית בתכנית אני יכול להצליח )א.י.ל(

 173 משוב ודיווח עצמי על מפגשים של עבודה קבוצתית בהתאם לנושאים השונים -צ'ק ליסט

 175 משוב ודיווח עצמי על מפגשים בהתאם לנושאים השונים -מבנה המפגש

 191 דידקטי+ויתור סודיות-טופס הסכמה לביצוע אבחון פסיכולוגי/פסיכו

 192 י הספראישור מנהל/ת על פעילות תכנית אני יכול להצליח )א.י.ל( בבת

 194 מאגר תעודות הערכה

 199 פירוט התוכן בתיק של הצוות החינוכי
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 ל.י.פירוט טפסי עבודה בתוכנית א

 

 מתי ולאן לשלוח תחום אחריות שם הטופס עמוד

הסכם אמנה להשתתפות  16-18

בתכנית אני יכול להצליח 

 )א.י.ל(

נחתם במעמד צוות עיר 

עם כניסת התוכנית 

 ליישוב

העתק למנהלת התהליך, העתק לרכזת 

היחידה, העתק למנהל/ת בית הספר 

 והעתק לרשות המקומית

מעקב על ידי מנהלת  לוח גנט שנתי 33-35

 התהליך

הקובץ ימצא אצל מנהלת התהליך, 

כאשר בכל חודש יש לדווח בדו"ח 

 סטטוס למנהלת תוכנית א.י.ל הארצית

דיווח פריסת בעלי  48

 תפקידים

העתק לרכזת התוכנית ביחידה  מנהלת התהליך

 ולמנהלת תוכנית א.י.ל הארצית

דיווח פריסת הסטינג  49

 צוות מוביל -ספרי-הבית

מנהלת התהליך מול 

רכזת התוכנית בבית 

 הספר

העתק לרכזת התוכנית ביחידה 

 ולמנהלת תוכנית א.י.ל הארצית

דיווח פריסת הסטינג  50

 CM -ספרי-הבית

מנהלת התהליך מול 

רכזת התוכנית בבית 

 הספר

העתק לרכזת התוכנית ביחידה 

 ולמנהלת תוכנית א.י.ל הארצית

טופס מיפוי כיתתי  53

לתלמידים המועמדים 

 לתכנית א.י.ל

מנהלת התהליך מול 

רכזת התוכנית בבית 

 הספר

העתק לרכזת התוכנית ביחידה 

 ולמנהלת תוכנית א.י.ל הארצית

טבלת רישום ילדים אשר  60

 נבחרו לתוכנית

מנהלת התהליך מול 

רכזת התוכנית בבית 

 הספר

העתק לרכזת התוכנית ביחידה 

 וכנית א.י.ל הארציתולמנהלת ת

רכזת התוכנית בבית  טופס תעדוף אבחונים 61

 הספר

 העתק למנהלת התהליך
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הנחיות לשיחה טלפונית  63

 ראשונית להורים

בבית הספר  CM-מנחה ה

מעביר את הידע למורים. 

המורים מבצעים את 

השיחה הטלפונית אל 

הורי הילדים המועמדים 

 לתוכנית.

 . CM-יש להעביר את הטופס לצוות ה

המחנכים מעבירים את  הזמנה לערב חשיפה 64-65

 ההזמנות אל ההורים

 

אישור הורים להשתתפות  66

 ילדם בתוכנית

המחנכים מעבירים להורי 

 התלמידים. 

המחנכים מעבירים את האישורים 

החתומים לרכזת התוכנית בבית הספר, 

 אשר מעדכנת את מנהלת התהליך. 

מנהלת התהליך מעבירה לבית הספר  מנהלת התהליך  תכנית עבודה לרבעון 74

 ולמנהלת תוכנית א.י.ל הארצית

טופס סיכום מפגש  133

 קבוצתי

CM  ממלאים בסיום כל

 מפגש

ניתן למלא בלינק באינטרנט או לשלוח 

דרך רכזת התוכנית בבית הספר אל 

 מנהלת תוכנית א.י.ל הארצית.  

פרוטוקול ישיבת צוות   168

 מוביל

על הצוות המוביל 

להסכים מי יכתוב את 

 הפרוטוקול

בסוף כל ישיבה יש לשלוח את 

הפרוטוקול אל מנהלת התהליך, והיא 

 ארציתמעבירה למנהלת תוכנית א.י.ל ה

טופס מעקב אחר הקניית  171

אסטרטגיות למידה 

כחלק ממערך תמיכה 

 לימודי

יש להעביר לרכזת התוכנית, אשר  מורה

תעביר למנהלת התהליך. מנהלת 

התהליך מעבירה למנהלת תוכנית א.י.ל 

 הארצית.

טופס משוב תקופתי על  172

 עבודה קבוצתית ופרטנית

CM  יש להעביר לרכזת התוכנית, אשר

תעביר למנהלת התהליך. מנהלת 

התהליך מעבירה למנהלת תוכנית א.י.ל 

 הארצית.
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צ'ק ליסט לדיווח עצמי  173-174

 על מפגשים

CM  יש להעביר לרכזת התוכנית, אשר

תעביר למנהלת התהליך. מנהלת 

התהליך מעבירה למנהלת תוכנית א.י.ל 

 הארצית.

ביצוע טופס הסכמה ל 191

-אבחון פסיכולוגי/ פסיכו

 דידקטי + ויתור סודיות

רכזת התוכנית בבית 

הספר מול הורי הילד 

 והשפ"מ המקומי

הטפסים החתומים נשארים בבית 

הספר. יש להתנהל לפי ההנחיות שיצאו 

 בכל רשות מקומית בנפרד.

צוות בית הספר מחלק  מאגר תעודות הערכה 194-198

 .CM-למורים ה

צוות בית הספר מחלק 

לתלמידים שנבחרו 

לתכנית א.י.ל בסוף 

 השנה/ התכנית.
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 תהליך ת/מנהל תפקיד הגדרת

 

תכנית א.י.ל בבית הספר. מורכבות של תהליך הטמעת  ודורש הובלהמשמעותי  תפקיד מנהלת תהליך הינו

 התפקיד נובעת מהצורך לנוע ולהתייחס לשני צירים בו זמנית: ציר ניהול התהליך וציר הקניית המיומנויות

 על פי תכני הפרוטוקול.  והכשרת הצוות

 הבית ההיגוי צוות של והמדריכה הספר בבית ל.י.א תכנית הטמעת של הכוללת האחראית הינה התהליך מנהלת

 לבחירת בשיקולים, ספרי הבית ההיגוי צוות לבחירת בחשיבה שותפה התהליך מנהלת תפקידה מתוקף. ספרי

 הקשר אשת את ווהמה התהליך מנהלת, בנוסף. בתכנית המשתתפים התלמידים לבחירת ובשיקולים, CM-ה

 . ל.י.א תכנית של הארצית המנהלת לבין הספר בית בין

 למשך בשבועיים פעם קבוע באופן הספר לבית תגיע התכנית מנהלתמנת להוביל ולקדם את תהליך ההטמעה,  על

 .ל.י.א תכנית לצורך ספרית הבית התשתית בהקמת שותפות תכלול הספר בבית עבודתה. פעם בכל שעות 3

 נושאי של שוטפת העברה כולל ההיגוי צוות מפגשי ניהול, לתכנית התלמידים בחירת על חשיבהב שותפות

 ,בבד בד. התכנית רכזת ועם הספר בית מנהלת עם שוטפים מפגשים, המחקרו המעקב על פיקוח, המפגשים

 הטמעת אחר שוטף מעקבו משוב מקבלת כחלק CM -ה צוות עם לחודש וחצי  אחת תיפגש התהליך מנהלת

  .הספר בבית התכנית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 לחטיבות הביניים (א.י.ל) הצליחל כולי ניא אודות תכנית

( הינה תכנית התערבות מבוססת מחקר הפועלת כיום במספר ישובים א.י.להצליח )לכול י ניא תכנית

בארץ.  התכנית פותחה בתמיכת הקרן למפעלים מיוחדים של הביטוח הלאומי ומתוך שיתוף פעולה 

משרד החינוך, מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל ורשויות מקומיות.  את תכנית א.י.ל הגתה  עם

 רובין, ראש היחידה ללקויות למידה וקשב במרכז הבינתחומי הרצליה.-ויזמה ד"ר דפנה קופלמן

התכנית תרגמה לכלים מעשיים, את הידוע מהמחקר אודות גורמי החוסן התומכים בהתפתחות 

ת קיומן של לקויות למידה וקשב. גורמים אלו כוללים משתנים ברמת הפרט )כגון תקינה, למרו

מודעות עצמית, תפקודים ניהוליים הכוללים תכנון, ארגון, סדר, בקרה, תקשורת בינאישית יעילה 

וויסות רגשי(, ברמה המשפחתית )תמיכה מצד ההורים והתמודדות פעילה עם הקושי של ילדם( 

טוב עם המורים, תחושת שייכות לבית הספר, תקשורת טובה בין ההורים  וברמת בית הספר )קשר

לבית הספר וסביבה לימודית מותאמת(. כאשר תנאים אלו מתקיימים, התלמידים זוכים לסביבה 

בית ספרית ומשפחתית מוגנת ובטוחה המאפשרת להם להגיע להישגים לימודיים טובים, להשתלב 

 ת כתלמידים.חברתית ולפתח תחושת מסוגלות אישי

רגשי -, תכנית א.י.ל בחט"ב פעלה כתכנית התערבות המיועדת לקידום תפקוד לימודי2016עד 

וחברתי של תלמידים עם לקויות למידה ו/או הפרעת קשב בקבוצות קטנות. לאור אפקטיביות 

 התכנית  ודיווח מחנכי הכיתות כי תכני התכנית רלוונטיים לכלל התלמידים, עלתה בקשה ממנהלות

ביה"ס לערוך התאמה לתכנית, כך שתועבר לכלל התלמידים, במטרה לסייע בתהליך הסתגלותם 

לחט"ב. על רקע זה פותח פרוטוקול המיועד להעברה לכלל תלמידי כתות ז', כשלב ראשוני בתכנית 

ט' התכנית מתמקדת -שכבתית הנותנת מענה לצרכים המגוונים של כל התלמידים. בכתות ח'-רב

 לקויות למידה וקשב. בתלמידים עם

התפתחותי שהולם את הידע -א.י.ל לתלמידי חטיבות הביניים בנויה על פי מודל התערבותיכנית ת

החינוך לגבי טיפול תואם לתלמידים עם קשיי למידה, לקויות העדכני בספרות ואת יעדי משרד 

( ומספק  RTI) Response To Interventionלמידה והפרעת קשב. מודל זה מבוסס על מודל ה 

התערבות מערכתית רב שלבית שנועדה לתמוך ולקדם את כלל התלמידים, לצד איתור וזיהוי 

(. בשלב הראשון נעשית התערבות Grigorenko ,2008מוקדם של תלמידים עם קשיים )

אוניברסאלית לכלל התלמידים שבמהלכה מתבצעים תהליכי מעקב, הערכה וזיהוי של תלמידים 

ם. בשלב השני נעשית התערבות ממוקדת ואינטנסיבית עבור התלמידים המתמודדים עם קשיי

שאותרו בשלב הראשון כמתמודדים עם קשיים. כך, המודל מאפשר מניעה ראשונית שתומכת 

 ומקדמת התפתחות של כלל תלמידי הכיתה, לצד מענה ממוקד עבור תלמידים בסיכון. 
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 ת לשכבות הגיל השונות בחט"ב: בהתאם לרציונאל זה, לתכנית א.י.ל מטרות ייעודיו

בשלב הראשון של התכנית, בכתות ז', עם הכניסה לחט"ב, התכנית מתמקדת בהקניית מיומנויות 

ואסטרטגיות שיתמכו בתהליך ההסתגלות של כלל התלמידים לחט"ב. התכנית מקנה מיומנויות 

נוכי מקיים מעקב לקידום תפקוד עצמאי כתלמיד והשתלבות חברתית. לאורך שלב זה, הצוות החי

אחר תפקוד התלמידים ומאתר תלמידים המתמודדים עם לקויות למידה ו/או הפרעות קשב ויוכלו 

 להפיק תועלת מעבודה קבוצתית ייעודית ואינטנסיבית. 

ט', התכנית מתמקדת בתלמידים שאותרו כמתמודדים עם לקויות למידה -בשלב השני, בכתות ח'

כי הכיתות עובדים עם התלמידים באופן קבוצתי וייעודי על חיזוק ו/או הפרעות קשב.  בשלב זה מחנ

לימודיות שיסייעו להם להתמודד טוב יותר עם לקות הלמידה/הפרעת -חברתיות-מיומנויות רגשיות

 הקשב ויכינו אותם לקראת ההתמודדות עם המעבר הצפוי לתיכון.

הכולל את הצוות החינוכי תכנית א.י.ל יצרה תשתית לעבודה שלבית זו הן במישור המערכתי 

 משפחתי הכולל את התלמידים והוריהם.-בביה"ס והן במישור הפרטני

 

במישור המערכתי, בעזרת התכנית, צוותי החינוך בבתי הספר רוכשים ידע וכלים המסייעים להם 

חברתי לצד התמקצעות ביכולת -רגשי-לספק לכלל התלמידים תנאים המקדמים תפקוד לימודי

תר את התלמידים המתקשים, להסב את תשומת לב ההורים ולעבוד עם תלמידים לבצע מעקב ולא

 אלו בפורמט קבוצתי אחת לשבוע במשך שנתיים. 

  

משפחתי, התלמידים רוכשים אסטרטגיות ומיומנויות המיועדות לתמוך ולקדם -במישור הפרטני

דים והתקדמות לימודי. ההורים מקבלים דווח אודות התכנים הנלמ-חברתי-את תפקודם הרגשי

 ילדיהם המבוסס על העבודה המשותפת עם הצוות החינוכי בביה"ס.

לקדם התפתחות לימודית, דרך תשתית זו תכנית א.י.ל שואפת לספק מענה אינטגרטיבי וכוללני ו

ידה וקשב ו/או בסיכון לבעיות אלו. התכנית רגשית וחברתית תקינה של בני נוער עם לקויות למ

-מי חוסן אישיים ומשפחתיים ובניית תהליכי התמקצעות של הצוות החינוכיחיזוק גור מבוססת על

 ייעוצי בבית הספר והצוות הטיפולי.
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 גורמי הגנה וחוסן בקרב תלמידים עם לקויות למידה ו/או הפרעות קשב

בקרב ילדים,  להצלחה שתורמים המאפיינים מהם להבין שמנסה מחקר התפתח האחרונות בשנים

הספרות הקיימת מחלקת את גורמי . עם לקויות למידה ו/או הפרעות קשבמתבגרים ומבוגרים 

 רמות: הרמה התוך אישית, הרמה הבינאישית והרמה המערכתית. 3ההגנה והחוסן הללו ל 

 :ברמה התוך אישית ניתן למצוא את המשתנים הבאים

 שלי היכולת. חלש אני ובמה חזק אני במה לדעת, עצמי את להכיר שלי היכולת – עצמית מודעות. א

 . לא אילו ועל משפיעות הן בחיים תחומים אילו על ולדעת שלי הלמידה לקויות את להכיר

 שני ומצד, ובתסכול בקשיים נתקלים כאשר גם למטרה ולחתור להמשיך היכולת – התמדה.  ב

 . תקועים חשים כאשר אסטרטגיה ולשנות לוותר היכולת

 ;והקצר הבינוני, הארוך לטווח מטרות לעצמי להציב היכולת – מטרות הצבתמכוונות עצמית ו. ג

 ולשנות, וריאלי ברור באופן מטרות להגדירלקחת אחריות אישית ולפעול מותוך מוטיבציה פנימית; 

 . ולשינויים לסביבה בהתאם אותן

עוצמה גבוהה של רגשות, לשלוט בהתנהגות ולא  עםבאופן יעיל  להתמודד היכולת – וויסות רגשי. ד

 למצבי התפרצות ואיבוד שליטה. להגיע

 ולשמור עצמי את להרגיע, ולחץ תסכולהיכולת להתמודד עם רגשות  – התמודדות רגשית יעילהה. 

 . ואופטימיות חיובית חשיבה על

 ".עובד לא מה"ב במקום" עובד מה"ב  התעמקות – חיובית חשיבה. ו

 :ניתן למצוא את המשתנים הבאיםברמה הבינאישית 

 אפקטיביתו יעילה אישית בין תקשורת לנהל היכולת – ינאישית יעילהב תקשורת. ז

ההרגשה שכאשר יהיה לי קשה, יהיה שם מישהו בשבילי שיוכל להיות  – סגנון התקשרות בטוחח. 

 להיות דמות שתספק לי הכלה ותמיכה.

 המעורבות. ובקהילה ס"בביה החברה בחיי מעורב אני בה המידה – פעילה ועמדה יוזמהט. 

 של ביכולתו וכי בחיים שליטה של לתחושה תורמת חברתיים ותהליכים באירועים ההשתתפותו

 .בחייו שינויים ולהוביל להשפיע הפרט

 :ניתן למצוא את המשתנים הבאיםברמה המערכתית 

בני ל להסביר היכולת – מהמשפחה, מחברים וממובגרים מחוץ למשפחה כגון מדריכים תמיכה. י

 (.עצמי סנגור) הנדרש הפיתרון את ויספקו שיבינו כך זאת להעביר ולהצליח זקוק אני למהמשפחתי 

סביבה בית ספרית המספקת את התנאים להם אני זקוק כדי להצליח  – תמיכה מביה"סיא. 

 ומקדמת תחושת שייכות שלי לביה"ס. 

נבאים חזקים יותר של הצלחה לימודית, רגשית וחברתית, בהשוואה כמ נמצאו אלו גורמים

תכנית א.י.ל פיתחה כלים יישומיים  .אקונומי-סוציו מעמדשתנים אחרים כגון מנת משכל ולמ

המקדמים את המיומנויות העומדות בבסיס גורמי ההגנה והחוסן הללו.  זו הדרך בה תכנית א.י.ל 

תומכת ומקדמת תהליך התפתחות טוב בקרב ילדים ובני נוער.
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 (א.י.ליכול להצליח ) אניחוסן במסגרת תכנית הגנה וידום גורמי ק

 של הקשר בתוך הפרט של השינוי לתהליכי המתייחס, ומערכתי הוליסטי הינו.י.ל א בתכנית העבודה מודל

 זמנית בו מישורים לארבעה מענה ומתן ההתייחסות דרך נבנה, החוסן גורמי קידום. יחסים ומערכות מערכת

 :והקהילה הספר בית, המשפחה, הפרט ברמת

 העיר ברמת

 ילהוהקה

 התלמיד ברמת הספר בית ברמת המשפחה ברמת

לתשתיות  חבירה
 העירוניות. 

 על מבוססת
 לקהילה כי האמונה

 גדולה השפעה ישנה
 .ורווחתו הפרט על
  העבודה מודל לכן

 שיתופי על נשען
 צוות עם פעולה
 אשר עירוני מוביל
 התקדמות אחרעוקב 

 תורם, התכנית
 להמשך מניסיונו

 בעיר התכנית קידום
 מענה  מספקו

 העולים לאתגרים
 . מהשטח

והשיח של  הקשר חיזוק
המורה ובית הספר עם 

 ההורים.
 בביסוסלהורים  סיוע

 התמיכה מערכת וחיזוק
 .בנם/ביתם /הזקוק לה

ביכולת  ההורים חיזוק
לצרוך שירותים חיוניים 
עבור ילדיהם כגון: 
הערכה וטיפול רפואי, 
קבלת תגבור לימודי 

 ועוד. 

 

 

 "סביהחות חיזוק כו
בסיפוק מענה מותאם 
לתלמידים עם לקויות 

 התכניתלמידה וקשב. 
מבוססת על האמונה כי 

בקרב בבית הספר ו
קיימים ידע  המורים

 .וניסיון רב
מודל העבודה  אור כךל

 כולל:
הקמת צוותים  -

בתחום  מובילים
-הדידקטי והרגשי

המובילים את  חברתי
הטמעת התכנית בבית 

  ספרם.
הכתה  מחנכי הכשרת-

( CM)להיות מנטורים  
 תלמידיהם עבור

 דידקטיים בהיבטים
 בהתאם, ורגשיים

 כתוב עבודה לפרוטוקול
 .ומפורט
 המקצוע רכזי הכשרת

לעבודה מיטבית עם 
כלל התלמידים בעלי 
לקויות למידה וקשב 
ו/או בסיכון לבעיות 

 אלו.
לכלל  התכנית חשיפת -

מורי ביה"ס והרחבת 
הידע בתחום לקויות 

 . וקשב הלמיד

לגבי לקויות  ידע הקניית
למידה וקשב ו/או 
הסיכון לבעיות אלו תוך 
מיקוד בגורמי החוסן 

 המקדמים הצלחה.
 עצמית מודעות פיתוח

ומודעות ללקות הלמידה 
והקשב ו/או לסיכון 

 פיתוחבעיות אלו. 
 בינאישיות מיומנויות

עם חברים, בני יעילות 
כולל  משפחה ומורים

 מי.מיומנויות סנגור עצ
 ארגון מיומנויות הקניית

כלליות ואסטרטגיות 
למידה ספציפיות, 
בהתאם לפרופיל לקות 
הלמידה והקשב ו/או 
בהתאם לסיכון לבעיות 

 אלו.
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 התהליכים וההכשרות הצפויים לצוותים החינוכיים
 .הקמת תשתית בית ספרית 

 או/ו למידה ותקויול קשיי למידה הכשרת הצוות המוביל והחינוכי לפיתוח מיומנויות של איתור מוקדם של 

 .אלו לבעיות בסיכון

 ז לכיתות ל.י.א תכנית של לפרוטוקול בהתאם כיתתית עבודה'. 

 בשלבי שנאספו למדדים בהתאם החטיבות בכל' ז כיתה משכבת איתור התלמידים שישתתפו בתכנית א.י.ל 

 .ההכשרה בשלב החינוכי הצוות י"ע שנרכשו והכלים האיתור

  איתור התלמידים וגיוס המשפחות לתכנית )לקראת מחצית שנייה של השנה( תחל עבודה עם בתום תהליך

 התלמידים והוריהם.  

 .ערב חשיפה להורי התלמידים הנבחרים לתכנית 

 לקויות למידהבעלי לעבודה חינוכית רגשית ודידקטית עם תלמידים  תכניתהכשרת הצוות המוביל הבית ספרי ב 

 עקרונות המנחים את מודל העבודה של תכנית א.י.ל. ובסיכון לנשירה, בהתאם ל

 הכשרת המחנכים (CM ) אחת לחודש ולווי אישי מידי שבוע. על ידי הצוות המוביל הבית ספרי 

לעבודה פרטנית וקבוצתית עם תלמידים המתמודדים עם  ם מיועדת לפיתוח מיומנויות המורהההכשרה למחנכי

 פיתוח גורמי החוסן בתחום הרגשי, ההתנהגותי והאקדמי ועבודה עם הורים., תוך מתן דגש על לקויות למידהקשיי ו

 קבוצת עם  המחנך ייפגש שעה למשך לשבוע אחת .ל.י.א תכנית במסגרת בשבוע שעתיים במשך יעבוד מחנך כל

 של פדגוגי-הפסיכו הפרוטוקול לתכני בהתאם, כקבוצה עמם ויעבוד( תלמידים 6-8) לתכנית שנבחרו התלמידים

 המחנך עם פעמים 3-6 ייפגש הורים זוג כל) הורים עם מפגש לצורך תנוצל הנוספת השבועית השעה. ל.י.א כניתת

סביב תכני   ב"וכיו תלמיד+  מקצועי מורה עם שיחה/  תלמידים זוג/  תלמיד עם פרטנית עבודה(, ל"שנה במהלך

 .ל.י.תכנית א

 .מהתכנית הוריהם ורצון רצונם ושביעות מידיםהתל התקדמות אחרי ומחקרי טיפולי-חינוכי מעקב יתבצע
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 (א.י.לאני יכול להצליח )אמנה להשתתפות בתכנית  הסכם

 ונחתמה ב_________________ ביום ___________ בחודש__________ בשנת_________. שנערכה

.י.ל בקהילה במשותף א למידה וקשב, במרכז הבינתחומי הרצליה אשר מפעיל את תכנית לקויותל יחידה: הבין

עם משרד החינוך, מרכז רפואי 'שניידר' ובמימון הקרן למפעלים מיוחדים של המוסד לביטוח לאומי. הרחבת 

המתמודדים עם לקויות למידה, שיפור תפקודם הלימודי,  ם.י.ל נועדה לקידום רווחתם של התלמידיאתכנית 

 הרגשי והחברתי, מניעת נשירה וצמצום גורמי הסיכון.

 __________________ רשות מקומית/יישוב )להלן המשתתפת(.לבין

 .3ל:  והרשות המעוניינת להשתתף בתכנית בהיקף ובתכנים שיפורטו להלן בסעיף יהוא

 .ילה.י.ל בקהאל:  והצדדים מעוניינים להסדיר את אופן התמיכה והשתתפות הרשות וביצוע תכנית יהוא

ידי המכון הבינתחומי בישוב הנמצא תחת הסמכות -.י.ל עלאכנית ל: והסכם זה הינו תנאי להפעלת תיהוא

אשר נמצאו מתאים  למידיםהמנהלית של הרשות קרי ________________ ולמתן שירות לאוכלוסיית הת

 על פי הקריטריונים שנקבעו.  הילה.י.ל בקא תכניתלהיכלל ב

 

 מבוא .1

ט', בעלי לקויות -ח'-הצלחה של תלמידים בכתות ז'לקדם  יועדתתכנית המ היא (א.י.ל) הצליחל כולי ניא תכנית

 למידה והפרעות הפרעות קשב וריכוז.  

התכנית הנה לקדם התפתחות לימודית, רגשית וחברתית של בני נוער עם לקות למידה, על ידי צמצום  מטרת

של הצוות  נשירה סמויה ממערכת החינוך, חיזוק גורמי חוסן אישיים ומשפחתיים, ובניית תהליכי התמקצעות

המשלבת עבודה עם אנשי מקצוע מתחום  כתיתייעוצי בבית הספר. התכנית מציעה טיפול בגישה המער-החינוכי

 הפסיכולוגיה, החינוך והרפואה, צוות בית הספר והמשפחה.

 

 ושירותים המוצעים כחלק מתכנית א.י.ל תהליכים .2

ס להיבטים ברמת הארגון, ברמת הפרט התכנית נבנה מודל עבודה יסודי, יישומי ומפורט המתייח במסגרת

 .י.ל בקהילה: אוהמשפחה ונכללים בתוכו שירותים ייחודים לתכנית 

 תשתית ארגונית מתאימה ברמה העירונית. בניית 

  .בניית תשתית ארגונית בבית הספר 

 דידקטי ורפואי.-תהליך איתור מקיף במסגרת ביה"ס, ביצוע תהליכי אבחון פסיכו ביצוע 

 למידה.  לקויותלפיתוח מיומנויות של איתור מוקדם של תלמידים  חינוכיההצוות  הכשרת 

 משרד החינוך
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 למידה ובסיכון  לקויותייעוצי לעבודה חינוכית רגשית ודידקטית עם תלמידים -הצוות החינוכי הכשרת

 .י.ל.אלנשירה, בהתאם לעקרונות המנחים את המודל העבודה של תכנית 

 למידה, בדגש על פיתוח גורמי החוסן  לקויותדים עם פרטנית וקבוצתית עם תלמידים המתמוד עבודה

 המרכזיים בתחום הרגשי, ההתנהגותי והאקדמי ועבודה עם ההורים. 

 תכניתפדגוגי שפותח במיוחד במסגרת ה -העבודה המקצועי מתבצע בהתאם לפרוטוקול פסיכו תהליך. 

 מורים לפיתוח מיומנויות חדשות של  הכשרתCASE MANAGER CM) )פשר להם לתת על מנת לא

המתמודדים עם לקויות למידה ובעלי סיכון לנשירה. ההכשרה נעשית על פי  יםי לתלמידמענה מיטב

.י.ל, נבדק מחקרית והוכחה אחברתי, אשר פותח במיוחד עבור תכנית -רגשי-פרוטוקול ייחודי דידקטי

 יעילותו.

 

 להלן הרשות המקומית ובית הספר(המשתתפת ) התחייבויות .3

תפת שמה לעצמה למטרה לקדם את רווחתם של תלמידים המתמודדים עם לקויות למידה ובעלי והמשת הואיל

מתחייבת להשקיע מאמץ, זמן ומשאבים, להראות מוטיבציה ונכונות לקיים את  היאהפרעות קשב וריכוז, 

 .תכניתהיעדים אשר נקבעו ב

 התכנית: כתנאי סף להתחלת לקיום התנאים הבאים דאוגכן המשתתפת מתחייבת ל כמו

 לאחררצופות כאשר הצפי הוא ש כשנתיים במשךבמתכונת מורחבת  א.י.ל. מיועדת להפעלה תכנית 
 להפעיל את התכנית בכוחותיו.  משיךתקופה זו בית הספר י

 תלמידים מתוך בית הספר אשר יבחרו על פי הנחיות מנהלת  50 -ל המתחייבת לתת מענ המשתתפת
 .י.ל.  אונים של תכנית התהליך בבית הספר ובהתאם לקריטרי

 י.ל. אמתחייבת לקיים ערב חשיפה להורים אשר ילדיהם יבחרו לתכנית  המשתתפת. 

 להשתתף בשני ימי הכשרה מרוכזים. ריםמתחייבת לאפשר למו המשתתפת 

  י.ל להשתתף בפורום ארצי לרכזי התכנית.אהמשתתפת מתחייבת לאפשר לרכז תכנית. 

 בועה לצוות המוביל הבית ספרי בהיקף של כשלוש שעות אחת המשתתפת מתחייבת לאפשר הנחייה ק
לשבועיים בשלבים ראשונים של ההטמעה ואחת לחודש בשלבים המתקדמים, בהתאם לצרכי המערכת 

 התהליך. מותוהתקד

 הנחייה קבועה מידי חודש לצוות ה לאפשרמתחייבת  המשתתפת-CM על ידי הצוות המוביל הבית ספר ,
 .CMוק שבועית אישית לכל מורה ומתן פגישת עדכון/תחז

 ש"ש לכל מורה אשר נבחר להיות  2מתחייבת למתן  המשתתפתCM  קבוצת  וךמת 6-7ומלווה קבוצה של
 למשך כל זמן הפעלת התכנית. וזאת.י.ל  אהתלמידים אשר נבחרו להשתתף בתכנית 

 ר יבחרו התלמידים אש 50ייתן מענה לכל  שרמתחייבת לספק מערך לימודי תומך, א המשתתפת
.י.ל. המערך הלימודי התומך יינתן לאחר שעות הלימודים למשך כל זמן הפעלת אלהשתתף בתכנית 

מופעל על ידי איגום משאבים )מרכז למידה קיים/  הלימודי המסייע/נלווה יוכל להיותהתכנית. המערך 
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ים, המרכז שימוש במרכז עירוני/ שעות תגבור/ שעות תוספתיות(. בהעדר מערך תגבור לימודי קי
 . המקומיתהלימודי יוקם במימון הרשות 

 על בתי הספר, מתחייבת להקים צוות היגוי עירוני הכולל את ראש אגף החינוך, מפקחת  המשתתפת
מטעם  , מנהלת שפ"ח, מנהלת אגף לקויות למידה במשרד החינוך, מנהלת אקדמיתמפקחת על היעוץ

ארצית, מנהלת תהליך כחלק א.י.ל הת תכנית , מנהלהיחידה ללקויות למידה בבינתחומי הרצליה
שיעלו  השוטפות.י.ל וידון בבעיות א.י.ל. צוות ההיגוי העירוני ילווה את תכנית אמהפעלת תכנית 

 ייפגש אחת לחודש, לצורך התעדכנות ומשוב על ביצוע התכנית. ותמהשטח. הצו

 י.ל.ארשו להטמעת תכנית תערוך תיעוד מפורט של כל הישיבות ותכניות העבודה אשר יד המשתתפת. 

 למסור תיעוד שוטף ועדכני למנהלת התהליך על כל פעולותיה לקידום ויישום הנחיות  המשתתפת על
 .י.ל, עד החמישי  לכל חודש. אתכנית 

 תקיים ישיבות צוות מוביל בית ספרי אחת לחודשיים לצורך בקרה, מעקב, משוב והתאמות  המשתתפת
 פי הצרכים שיעלו מהשטח. לע

 י.ל מלווה במחקר המאושר על ידי המדען הראשי ולכן בית הספר ישתף פעולה בכל אשר א כניתת.
 יידרש.

 כל התכנית תתבצע הערכה לבדיקת ההישגים מבחינה לימודית, רגשית וחברתית ויינתן משוב. במהלך 

 ההתקשרות סיום .4

 שים.א.י.ל. בקהילה הינה מוגבלת לתקופת זמן של ______  חוד תכניתב ההשתתפות 

 שיתוף פעולה של המשתתפת או בית הספר, הבא לידי ביטוי באי עמידה בלוחות זמנים, העדר  העדר

שיתוף פעולה עם מנהלת התהליך או מפעילה, העדר עמידה ביעדים שתואמו או הפסקת אחד מהתנאים 

לפי  א.י.ל, תכניתלהוביל להפסקת השתתפות ב עלולולפרק הזמן שנקבע,  תכניתההכרחיים לתפעול ה

.י.ל. לפני קבלת ההחלטה על הפסקת ההשתתפות, תערך שיחת אשיקול הדעת של צוות ההגוי של תכנית 

ברור, יישלח מכתב בדואר רשום למנהל/ת מחלקת החינוך ותינתן התראה של חודש לצורך מתן 

 הזדמנות ושיפור התפקוד.

 בזאת באנו על החתום,
 

 ת בית הספר______________הרשות______________    חתימת מנהל/ חתימת
 

 מנהלת ארצית ____________ חתימתמנהלת התהליך____________     חתימת
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 *2014מתווה עבודה של צוות עיר בת ים  -לשנה"ל  תשע"ה התארגנות

 

נות ים וניתן כדוגמא למתווה עבודה על פי עקרו -בת וני של העירעירידי צוות -עלזהו מודל העבודה שפותח *(

לכן יש לערוך את  -בכל ישוב ובית ספר ישנה שונות, יחד עם זאת. שהועבר למנהלים על ידי הפיקוח ל.י.א

 .)ההתאמה לאחר שיח עם צוותי הישוב וצוות מוביל בית ספרי

 

סיום שנה"ל תשע"ד אנו רוצים להודות לכם על עבודה משמעותית, יצירתית, על ההתארגנות והשקעת  עם

שנועדה לקדם ולחזק תלמידים לקויי למידה   מערכתיתת א.י.ל. תוכנית א.י.ל היא תוכנית המשאבים בתוכני

כאלה שקיים חשד לגבי התמודדות עם לקויות למידה והפרעות קשב ע"י הכשרת צוות ביה"ס לעבודה פרטנית  וא

 וקבוצתית לפיתוח גורמי חוסן של אוכלוסיה זו. 

 

 ח' הממשיכה ותתרחב לשכבת ז' הנקלטת.  "ל תשע"ה תוכנית א.י.ל תפעל בשכבתבשנה

את המסקנות  יגובצוות המוביל העירוני אנו רוצים להצהמשוב שהתקיימו בבתי הספר  לשיחות בהמשך

 :לשנה הבאה העבודה תועקרונו

 

 מנחים להפעלת תוכנית א.י.ל בביה"ס עקרונות

פי החלטת -עות תקבע עלהגדרת סל הש) תוך סל השעות הפרטניות בבית הספרא.י.ל תפעל מ תוכנית .1

 צוות העיר(.

שהחל השנה: צוות מוביל שמקבל הכשרה ממנהלת  ההתוכנית תמשיך באותו מודל מניפ הטמעת .2

( CM)תהליך )מהיחידה ללקויות למידה והפרעות קשב מהמרכז הבינתחומי(, צוות מנטורים 

 .CMשמקבל הכשרה מהצוות המוביל, קבוצת תלמידים מונחית ע"י 

ף בפני ההורים ים יום חשיפה אחד לכל התוכניות הפועלות בבית הספר על מנת לחשו"ה יתקיבתשע .3

י חשיפה מספר פעמים להביא הורים לערב העלאת מגוון התוכניות )החלטה זו נובעת מהקושי ש

  (.בפרק זמן קצר

 על פי המתווה בעמוד הבא.  לסדר מערכת יש .4

בשנה( למעקב אחר התקדמות תלמידי א.י.ל "ה יתקיימו ישיבות פדגוגיות ייחודיות )פעמים בתשע .5

ייקחו חלק כל המורים המקצועיים ודה פרטניות לקידום תלמידי א.י.ל. בישיבות ובניית תוכניות עב

 טוי, אנו מבקשים שיהיה ביי התפקידים בצוות המוביל. כמו כןהמלמדים את התלמיד וכל בעל

 בתעודה לתהליך שהתלמידים עברו בתוכנית א.י.ל.  
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 שכבת ח' תשע"ה –תוכנית א.י.ל  ממשיכי

 

 התלמידים שאותרו והשתתפו בתוכנית א.י.ל בשנה זו ימשיכו גם בשנה"ל תשע"ה. כל .1

הובלת ברו בשנה"ל תשע"ד להיות מנטורים שהוכש המורים קבוצתחשיבות גדולה להמשכיות של  יש .2

 קבוצות התלמידים.

ובלתן ע"י אותו מנטור כדי להמשיך את רצף  וה הקבוצות הרכבמאד לשמור כמה שיותר על  חשוב .3

 התהליכים הקבוצתיים שהתהוו במהלך השנה.

 .לימודי תגבור –א.י.ל ימשיכו לקבל גם בשנה"ל תשע"ה  תלמידי .4

. תהליך הפעימה השנייה עיע"י השפ"מ בעיר ותחת פיקוחו המקצו תהליכי האבחון נערכים – אבחונים .5

 פר יקבל _____  אבחונים לאחר תהליך תעדוף.יחל בבתי הספר לאחר החגים. כל בית ס

 

 א.י.ל בשכבת ז' הנקלטת  תוכנית

 

 (.בשכבת כיתות ז' )בנוסף לשכבת ח' בתי הספר בכלא.י.ל תפעל  תוכנית .1

 לתוכנית.  תלמידים 50-ז' יאותרו כ בשכבת .2

תהליך איתור שיכלול את  לאחר 15.11-הקבוצות תתחלנה ב ,משובפי בקשתכם בשיחות ה על .3

 מבחני עמית ושיחות אישיות עם התלמידים.   אותתוצ

 . לימודי תגבורז' יקבלו מענה של  בשכבתהתלמידים המאותרים לתוכנית א.י.ל  כל .4

משרד החינוך יממן אבחונים בשכבת ז' פ"י צורך ובהתאם לקריטריונים של האגף  – אבחונים .5

 ללקויות למידה. 
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 _____שנת לימודים:  (א.י.לול להצליח )אני יכתוכנית  –עבודה  מסגרות

יש להתאים את מסגרות העבודה לכל צוות עיר ולכל בית ספר, וכל מנהלת תהליך תצטרך להתאים *

 זאת לייחודיות של כל בית הספר.

 התרומה הייחודית המצופה מכל פרופסיה בצוות המוביל הגדרת

 המוביל הבית ספרי הינו צוות רב מקצועי שבכוחו לחולל ולהוביל תהליכים של שינוי בתוך בית הספר.  הצוות

 

וויות ראיה מגוונות, העמקה והבנה של תהליכים בית צר זיהמפגש בין בעלי התפקידים והפרופסיות השונות מי

 למידה בפרט. ותלקויבעלי  ם בכלל ותהליכי עבודה עם תלמידיםספריי

נה ספציפי פרופסיה בצוות המוביל ישנה תרומה ייחודית בהרחבת הטמעת הידע והכלים בביה"ס לצד מע לכל

דית הייחו תרומתה צוות המוביל העירוני וזיקקנו את. על תרומה ייחודית זו קיימנו דיון בוייחודי לאוכלוסייה זו

 . של כל פרופסיה לתוכנית א.י.ל

 

 

 

 

 

 

 מוביל צוות

  עירוני

  ל.י.א ותוכנית החינוך משרד, העיר  מובילי משתתפים עירוני מוביל בצוות

. מפורטים סטאטוס חות"דו סמך על הספר מבתי אחד בכל התהליך דמותבהתק דן הצוות

 .  העיר לצורכי התוכנית להתאמת מדיניות מתווה  זה צוות ,בנוסף

 .לחודש אחת נפגש עירוני מוביל צוות

 

 

 מוביל צוות

  ספרי בית

 ספרה בבית השנה שפעל המוביל לצוות .אחד ספרי בית מוביל צוות מפגש מתקיים ספר בית בכל

 תפקידים ובעלי השכבה יועצת, השכבה רכזת' )ז שכבת על האחראיים התפקידים בעלי יצטרפו

 (בשכבה נוספים מובילים

 .שעתיים למשך לשבועיים אחת, השנה כמו ייפגש המוביל הצוות

 

  CM צוות

  שעתיים למשך לשבועיים אחת השנה ייפגשCM  - ה צוות

' ח לצוות לשבועיים אחת הנחייה. )המחנכים ותבישיב יתקיימו הצוות של ההנחיה מפגשי

 .'(ז לצוות לשבועיים אחת והנחייה

 . המוביל מהצוות התפקידים בעלי כל  חלק ייקחוCM  - ה בהנחיית

 

 

CM 

 

 

 (.הקבוצתיים למפגשים בנוסף) לשבוע אחת המוביל מהצוות מנטור י"ע ילווה CM כל

 . לשעה לשבוע אחת תלמידיו קבוצת עם נפגש CM כל

 לצורך ומורים, הורים, תלמידים עם אישי מפגש לצורך נוספת שבועית שעה ישנה CM לכל

 בוקר בשעות או שישי ביום זו שעה לשבץ ממליצים אנו – קבוצתו תלמידי של תהליכים קידום

 . מוקדמות

 ,לכן .הפדגוגי בפן וגם הרגשי בפן גם הקבוצה את ילווהCM  -שה לכך רבה חשיבות רואים אנו

 .הלימודי התגבור את גם ייתן הקבוצה את המנחהCM  -שה מלץמו



   
 

 הרצליהחידה ללקויות למידה והפרעות קשב, המרכז הבינתחומי כל הזכויות שמורות לי

 22 

 
 

 הגדרות תפקידים

 הספר בבית ל.י.א תוכנית יישום על יובילו ויקחו אחריות  

 היעדים פי על מתוכללת שנתית עבודה תוכנית יבנו 

 בעלי כל של  המשימות יכללו זו בתוכנית. העירוניים

 .  ל.י.א  בתוכנית חלק חיםהלוק התפקידים

 התוכנית יישום אחר ובקרה למעקב ידאגו . 

 ומובילי הפיקוח של סטטוסים יתקיימו ה"תשע ל"שנה במהלך*

 .הספר בבית התוכנית התקדמות אחר למעקב התוכנית

 / ות מנהלים

 ה של הקבוצתית בהנחיה שותפות- CM של במודולות 

 . ל.י.א תוכנית

 הנוספים התפקידים יבעל של כניסתם את יתאמו 

 הקבוצה להנחיית'( וכו פדגוגי רכז, לית"מת, פסיכולוגית)

 . המחנכים בישיבות

 האישי בחינוך המתרחשים התהליכים בין ויתאמו ימזגו 

 .ל.י.א בתוכנית הקבוצתיים לתהליכים

  שכבה ורכזות יועצות

 בתוכנית מהתלמידים אחד לכל לימודי מענה למתן ידאגו . 

 הפדגוגית ההתקדמות אחר והערכה מדידה יתהליכ יקיימו 

 .  הלימודי ותפקודם ל.י.א תלמידי של

  פדגוגים רכזים

 ה צוות בהנחיית חלק ייקחו-  CMשל הרגשיים בנושאים 

 . ההורים עם ובעבודה ל.י.א תוכנית

 למידה לקויות בנושא מורים מליאות ינחו . 

 וןאבח את יתווכו– ל.י.א תלמידי על בישיבות חלק ייקחו 

 עבודה לכלי הממצאים את ויתרגמו המורים לצוות התלמיד

 . מקצועיים ומורים מחנכים של

 בית ספר פסיכולוג

 ה צוות בהנחיית יעזרו- CMבקב העובדים נוספים ומורים '

 .ל.י.א תוכנית של הפדגוגים בנושאים

 בשפת המתקשים התלמידים ואיתור המיפוי נושא את יובילו 

 .אם

 הרגשיים התכנים את לתרגם הנחייתם שתחת למורים וריעז 

 .הדעת בתחומי הוראה לדרכי ל.י.א תכנית של

  ליות"מת
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 התכניתרכז/ת לתפקיד  הגדרת

תפקידך כרכז/ת התכנית הוא להיות שותפ/ה למנהל/ת התהליך, שותפ/ה בקיום דיאלוג מקצועי פתוח וקבוע 

ריות על בעלי התפקידים, בחירתם ובקרה על עם מנהל/ת התהליך, באחריות על שמירת הסטינג שנקבע, באח

 תפקודם.

בתכנית א.י.ל בבית הספר הינו תפקיד מרכזי ביותר בתהליך הטמעת התהליך בבית  התכניתתפקידך כרכז/ת 

 הספר, וכולל מספר היבטים:

 היותך כתובת זמינה לכל דבר ועניין הקשור בתכנית א.י.ל בבית הספר.  .א

 בינאישי ומקצועי בטוח ללמידה והתפתחות אישית מרחבבית הספר בתפקיד זה הנך מאפשר/ת לצוות  .ב

 במסגרת הטמעת תכנית א.י.ל בבית הספר.

על הקשר בין הצוות המוביל, המחנכים )המנטורים( והתלמידים בתוך מודל "מניפה" )ראה/י  עבודה .ג

 מודל חזותי במסמך הבא( להטמעת תכנית א.י.ל בתוך בית הספר כמערכת.  

 מעקב מובנה אחר יישום תכנית א.י.ל בבית הספר והתקדמות התלמידים. תהליךביצוע  .ד

 בחירת מודל לעבודה עם ההורים תוך דיון עם הצוות.  .ה

 מעקב אחר הקשר של הצוות עם ההורים בבחינת המעורבות שלהם ויישום המיומנויות בבית.  .ו
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 לחבר/ה בצוות מובילוהגדרת תפקיד מכתב 

מנהל/ת יועצ/ת,  בבית הספר מפרופסיות שונות למשל: לל בעלי תפקידים מוביליםהצוות המוביל כו

אשר יכול לתרום לתהליך על פי שיקול  נוסף וכל בעל תפקיד ,פסיכולוג/ית, רכז/ת שכבה, מתלית, מורה/ת שילוב

החשיבה  תתרום מהידע ומהנסיון שלך לתהליכיך דעת של ביה"ס. אנו מודים על השתתפותך ובטוחים שבנוכחות

 והעשייה בצוות.

הצוות המוביל הבית ספרי הינו צוות רב מקצועי שבכוחו לחולל ולהוביל תהליכים של שינוי בתוך בית הספר. 

המפגש בין בעלי התפקידים והפרופסיות השונות מיצר זוויות ראיה מגוונות, העמקה והבנה של תהליכים בית 

 י למידה בפרט.ספריים בכלל ותהליכי עבודה עם תלמידים  לקוי

נה ספציפי לכל פרופסיה בצוות המוביל ישנה תרומה ייחודית בהרחבת הטמעת הידע והכלים בביה"ס לצד מע

. על תרומה ייחודית זו קיימנו דיון בצוות המוביל העירוני וזיקקנו את תרומתה הייחודית וייחודי לאוכלוסייה זו

  .(א.י.ל אני יכול להצליח )של כל פרופסיה לתוכנית 

 הצוות המוביל יפגש אחת לשבועיים לישיבה בהנחיית מנהלת תהליך בית ספרית מתוכנית א.י.ל.

 : ות המוביללהלן תפקידי הצו

 .מעקב ובקרה אחר יישום התוכנית 

 .חשיבה והתאמת התוכנית לצורכי בית הספר 

 ות למידה.בשיעורי אסטרטגי  מעקב  אחר ההתקדמות הפדגוגית של תלמידי א.י.ל ותפקודם הלימודי 

 הנחיית מליאת צוות ה-CM .ברציונאל ובתכני א.י.ל בנושאים הרגשיים, החברתיים והלימודיים 

 ליווי אישי של חבר צוות מוביל )מנטור( את ה-CM. 

 .תהליכי בקרה תקופתיים אחר הטמעת התהליך, יעילותו והפקת לקחים בהתאם למשובים מהשטח 

 על התייחסות לתוכנית בימי הורים, שליחת מכתבים  שמירה על קשר שוטף עם ההורים תוך הקפדה

 לאחר כל נושא שנלמד וקיום ערבי הורים על פי המצגות. 
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 (ל.י.אאני יכול להצליח )  בתכנית (CM) המנטור תפקיד הגדרת

 

ומשמעותי מאוד להצלחתה ולקידום  המורה שנבחר כמנטור בתכנית א.י.ל הינו תפקיד מפתח בתכנית תפקיד

המורה מהווה מבוגר משמעותי עבור התלמיד ומספק עבורו מרחב בינאישי בטוח ללמידה  .מידיםהתל

 .חינוכית במיטבה-המשלבת תחומים רגשיים ומיומנויות למידה היא עבודה פסיכועבודתך והתפתחות אישית.  

 

 עבודת המנטור כוללת כמה רכיבים: 

, ומקדם כל תיתינוכיות במסגרת קבוצח-מקנה לתלמידים שבקבוצתו מיומנויות פסיכו המנטור .א

 תלמיד כפרט.  

הכרחי  זה שרק ין התלמיד, הוריו וביה"ס כמערכת.המנטור כולל עבודה לחיזוק הקשר שב תפקיד .ב

לקידום תחושת שייכות התלמיד לביה"ס, גורם קריטי במניעת נשירה ובקידום אקלים מיטבי. 

מקדמת שפה משותפת, תחושת שיתוף  העבודה המשותפת שלך כמנטור/ית עם התלמיד והמשפחה

 פעולה והעצמת התלמיד, הוריו והמנטור עצמו.

מבצע תהליך מעקב מובנה אחר התקדמות תלמידיו. לשם כך מיועדת למורה שעה קבועה  המנטור .ג

בשבוע לעבודה קבוצתית ושעה אחת לשבוע לעבודה פרטנית. בשעה הקבוצתית יעבוד 

 עשהתאם לפרוטוקול התכנית, בעוד שבשעה הפרטנית ייהמורה/מנטור עם כלל ילדי הקבוצה בה

ולשלבי התכנית.  בשעה זו יוכל להיפגש עם תלמידים באופן אישי,  כיםשימוש גמיש בהתאם לצר

 עם הוריהם, עם מורים או יעסוק במילוי חוות דעת לצורך מעקב אודות התקדמות תלמידיו.
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 שלבים ולוחות

 זמנים בתכנית

 

 

 זמ
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 (ל.יא.ול להצליח )אני יכ תכניתבהפעלת  שלבים

כזת פדגוגית, יועצת, צוותי היגוי בית ספריים הכוללים את מנהל בית ספר, רכזת שכבה, ר הקמת .1

 , רכז מערך מסייע /רכז לקויות למידה/מתל"ית, מנהלת תהליך.פסיכולוגית

  לצרכיה. בהתאםהייחודי המתאים לכל חט"ב  העבודהצרכי ביה"ס, תיאום ציפיות ובניית מודל  הערכת .2

 יתבצע ע"י מנהלת תהליך בית ספרי.

 :צוותים מובילים הכשרת .3

מפגשים מרוכזים בהם מקנים שני  קיום - הצוותים המובילים מחט"ב בעיר לא. הכשרה מרוכזת של כ

א.י.ל ואת הידע הנדרש לצורך הפעלתה )ביסוס התשתית  תכניתלצוותים את מודל העבודה של 

ועבודה עם  תכניתתור התלמידים וגיוסם, הפניית התלמידים להארגונית בבית הספר, ביצוע תהליך אי

 הורים(. 

ב. הכשרת הצוות המוביל בתהליכי האיתור והגיוס לתכנית ע"י מנהל התהליך ומדריכה מטעם אגף 

 לקויות למידה בכל בי"ס בפני עצמו.

 'ז כיתות בקרב הכיתתית התוכנית הפעלת .4

 .תכניתל וסתהליכי האיתור והגי ביצוע .5

 מודל עבודה עם ההורים התואם את צרכי ביה"ס.  בחירת .6

 חשיפה להורים )בהשתתפות נציגי העירייה ומובילי תכנית א.י.ל(. ערב .7

המתחילה את התכנית יקיימו מפגשים עם התלמידים וההורים לצורך הסבר אודות  השכבה של CM-ה .8

שך התכנית בהמהתכנית, תיאום ציפיות וקבלת הסכמת ההורים להשתתפות בנם/ביתם בתכנית. 

 עם ההורים יהיו בהתאם לפרוטוקול התכנית.   CM-תדירות ותכני מפגשי ה

יחלו לקיים את המפגשים השבועיים עם קבוצת התלמידים המשתתפים בתכנית, בהתאם  CM-ה .9

 לפרוטוקול תכנית א.י.ל. 

ביה"ס, לצוות תינתן ב ההנחיהמקצועי ע"י מנהלת התהליך.  יוויהספר יקבלו בתקופה זו הנחיה ול בתי .10

תהיה גבוהה יותר בתחילת התהליך ובהדרגה תפחת. תדירות  יההמוביל.  תדירות מפגשי ההנח

 (.  ותשע 3המפגשים הממוצעת לאורך התכנית תהיה אחת לשבועיים )

 שעתיים שבועיות של תלמידכל  יקבללפגישות הקבוצתיות והפרטניות במסגרת תכנית א.י.ל,  בנוסף .11

)במימון נפרד שאינו קשור  למשאבים של בית הספר התאם/עזרה לימודית במידההקניית אסטרטגיות ל

ולכל קבוצה מורה קבוע  ,בשבוע פעמייםתתקיים בקבוצות קטנות בתדירות של  למידה. ה(לתכנית א.י.ל

למידה באמצעות התמודדות עם  אסטרטגיותהתמיכה הלימודית היא רכישת  מטרתלכל אורך השנה. 

 .  (, היסטוריה, תנ"ך וספרותמדעיםוד )לשון והבעה, הלימ מחומרטקסטים 

התלמידים יופנו ע"י צוות ביה"ס לאבחונים בקהילה בהתאם  –פסיכולוגיים ופסיכיאטריים  אבחונים .12

 לצורך.
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 רכיבי תכנית ההכשרה פירוט

 

, קשבדה ולמי לקויותל היחידהההכשרה תתבצע ע"י  – (תכניתהצוות המוביל )כל ביה"ס שישתתפו ב הכשרת

ההכשרה תכלול שלב  והפרעות קשב, שפ"י, משרד החינוך.המרכז הבינתחומי הרצליה ואגף לקויות למידה 

שעות כ"א(  5מפגשים מרוכזים בני  1-2העבודה במודל א.י.ל ) ותהליךאינטנסיבי של הקניית הידע המקצועי 

ן שלוש שעות, אחת לשבועיים, במשך בביה"ס )מפגש ב תכניתושלב ליווי )סופרויז'ן( שימשך לאורך הפעלת ה

 שלוש שנים(.  

בי"ס ע"י יועצת, פסיכולוגית ביה"ס והאחראית הפדגוגית )בהתאם לתהליך ההכשרה  בכליעשה – CM הכשרת

פדגוגי וליווי פרטני שוטף של -ת לחודש ללמידת הפרוטוקול הפסיכושיעברו(. ההכשרה תכלול מפגש קבוצתי אח

 בעבודתם. CM-ה

 תתבצע בהתאם לצרכי כל ביה"ס, ע"י משרד החינוך. – מורים חדר העשרת
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 (א.י.ל) אני יכול להצליח תכנית מעטפת

 

 ספר-ובית עיר צוות רמת

 

 

 

  

צוות היגוי מורחב 

:צוות עיר

ת אגף  /מנהל

,  החינוך

ת בתי  /מפקח

,  הספר

ת על  /מפקח

,  הייעוץ

,  ח"ת שפ/מנהל

מנהלת תכנית  

ל.י.א

אחראית  , פסיכולוגית, יועצת, ב"מנהלת חט-צוות מוביל בית ספרי 

מדריכת אגף לקויות למידה, ל.י.אמנהלת תהליך , לית"מת, פדגוגית

ס"רמת ביה

,  פסיכולוגית, יועצת, מחנכים-CMצוות 

אחראית פדגוגית/לית"מת

רמת שכבה
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 ההכשרה תהליך

 

 

 

 

 ס"בביה המוביל הצוות הכשרת 

 ורךלא שוטף וליווי ל.י.א במודל העבודה ותהליך המקצועי הידע הקניית של אינטנסיבי שלב תכלול ההכשרה

 .ל.י.א תכנית תהליך מנהלת י"ע, ס"בביה התכנית הפעלת

 הכשרת CM 

 .הפדגוגית והאחראית, ס"ביה פסיכולוגית, יועצת -הספר בבית המוביל הצוות י"ע מסגרת בכל תתבצע ההכשרה

 מומלץ, לא תנאי הכרחי( מורים חדר העשרת( 

 . הספר בית של הייחודים לצרכים בהתאם תתבצע

 

  

הכשרת  

מנהלות  

תהליך

הכשרת צוות  

מוביל

הכשרת  

CM/מנטורים

השתלמות בית 

ספרית
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 ודההעב ביצוע שלבי

 ספרית בית תשתית הקמת. 

 התכנית לכלי בהתאם התלמידים של חברתי-רגשי-הלימודי התפקוד הערכת. 

 או/ו וקשב למידה לקויות בעלי תלמידים של מוקדם איתור מיומנויות לפיתוח והחינוכי המוביל הצוות הכשרת 

 .אלו לבעיות בסיכון

 ז לכיתות ל.י.א תכנית של לפרוטוקול בהתאם כיתתית עבודה' 

  בשלבי שנאספו למדדים בהתאם החטיבות בכל' ז כיתה משכבת. ל.י.א בתכנית שישתתפו התלמידים איתור 

 .ההכשרה בשלב החינוכי הצוות י"ע שנרכשו והכלים האיתור

 תהליך איתור התלמידים וגיוס המשפחות לתכנית )לקראת מחצית שנייה של השנה( תחל עבודה עם  בתום

 התלמידים והוריהם.  

  לתכנית הנבחרים התלמידים להורי חשיפה ערב. 

 למידה לקויות בעלי תלמידים עם ודידקטית רגשית חינוכית לעבודה בתכנית ספרי הבית המוביל הצוות הכשרת 

 . ל.י.א תכנית של העבודה מודל את המנחים לעקרונות בהתאם, לנשירה ובסיכון אלו לבעיות בסיכון או/ו וקשב

 המחנכים הכשרת  (CM )שבוע מידי אישי ולווי לחודש אחת ספרי הבית  המוביל הצוות ייד על . 

 עם המתמודדים תלמידים עם וקבוצתית פרטנית לעבודה המורה מיומנויות לפיתוח מיועדת למחנכים ההכשרה

, הרגשי בתחום החוסן גורמי פיתוח על דגש מתן תוך, אלו לבעיות בסיכון תלמידים או/ו וקשב למידה לקויות

 .הורים עם ועבודה והאקדמי ההתנהגותי

 קבוצת עם  המחנך ייפגש שעה למשך לשבוע אחת. ל.י.א תכנית במסגרת בשבוע שעתיים במשך יעבוד מחנך כל 

 של פדגוגי-הפסיכו הפרוטוקול לתכני בהתאם, כקבוצה עמם ויעבוד( תלמידים 8-5) לתכנית שנבחרו התלמידים

 במהלך המחנך עם פעמים 6 יפגשי הורים זוג כל) הורים עם מפגש רךלצו תנוצל נוספתה שבועיתה השעה. ל.י.א תכנית

 .ל.י.סביב תכני תכנית א ב"וכיו תלמיד+  מקצועי מורה עם שיחה/  תלמידים זוג/  תלמיד עם פרטנית עבודה(, ל"שנה

 ותשביע כןו רצונם,  ושביעות התלמידים אחר התקדמות מובנה טיפולי-חינוכי מעקב תבצעמ התכנית כל לאורך 

 .מהתכנית הוריהם רצון שלה
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 שלבים צפויים בהטעמת התוכנית בבית הספר

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ליווי
איתור צרכים עירוניים•

י"ע
ס"ברמת ביה, ברמת יישוב-הקמת צוותים מובילים •

מנהל
ס והקמת תשתית בית ספרית"מיפוי צרכי ביה•

תהליך
הכשרת צוותים ומורים  , העשרה מקצועית של חדר המורים-ס  והצוות החינוכי "תהליכי הכשרה של הצוותים המובילים בביה•

ס"בהתאם לצרכי ביה, מובילים

'ל לכיתות ז.י.עבודה כיתתית בהתאם לפרוטוקול של תכנית א•

הכשר
ה

בכל החטיבות בהתאם למדדים שנאספו בשלבי האיתור והכלים שנרכשו  ' ל  משכבת כיתה ז.י.איתור התלמידים שישתתפו בתכנית א•
.י הצוות החינוכי בשלב ההכשרה"ע

שוטפת
.ערב חשיפה להורי התלמידים הנבחרים לתכנית•

הכשר
ה

או בסיכון  /הכשרת הצוות המוביל הבית ספרי בתכנית לעבודה חינוכית רגשית ודידקטית עם תלמידים בעלי לקויות למידה וקשב ו•
.בהתאם לעקרונות המנחים את מודל העבודה, לבעיות אלו ובסיכון לנשירה

שוטפת
שעה קבוצתית ושעה -המורים יפגשו שעתיים בשבוע . דידקטי-הכשרת המחנכים לעבודה קבוצתית ופרטנית על פי פרוטוקול פסיכו•

.פרטנית במהלך שנת הלימודים

בקרה

ס"בכוחותיו הפנימיים תוך הרחבה לכלל ביהל.י.אתכניתס מפעיל את "ביה•
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 בקהילה (א.י.ל) אני יכול להצליח גנט תהליך הטמעת תכנית לוח

 אבן דרך פעולה קטגוריה

ת
יל

ח
ת

-
ת

ני
תכ

 

בר
מ

ט
ספ

 

בר
טו

ק
או

 

בר
מ

וב
נ

 

בר
מ

דצ
 

אר
נו

י
אר 

רו
פב

 

רץ
מ

יל 
פר

א
 

אי
מ

 

ני
יו

 

                         חהפתי מפגש תשתיות

                       ופועל קיים        עירוני מוביל צוות גיוס  

                         ספרי בית מוביל צוות גיוס  

                         CM צוות גיוס  

                         רכז בחירת  

                         תיעוד הנחיית  

             מחקר 

                          תגבור/ לימודי מרכז לימודי תגבור

                         משאבים איגום  

 קווים מנחים לשת"פ  
הגשת דוח בעלי 

                      תפקידים ותלמידים

                        תהליך למנהל מכוון מערכת אבחון

  
 התכנית מתהתא

                       ס"ביה למאפייני
 תכנית הצגת

 עבודה
 שנתיים יעדים הצגת
                        ס"לביה

                      10-12 עבודה תכנית דצמ-אוקט עבודה תכנון  

                      03-01 עבודה תכנית מרץ-ינוא עבודה תכנון  

                      04-06 עבודה תכנית יונ-ראפ עבודה תכנון  

                         נדרשות הכשרות הערכת הכשרות

  
 הכשרה ימי לוז תאום

                         מרוכזים

                       בפועל הכשרה ימי ביצוע  
 איתור תהליך

                         עמית מבחני העברת תלמידים

                         למורה מכוון  

                         שאותרו התלמידים מספר  

 שנבחרו התלמידים' מס  
 איתור דוח הגשת

                      תלמידים

                         חשיפה ערב הכנת חשיפה ערב

                         להוריםראשון  מכתב  

                         טלפונית הזמנות  

  
 להשתתפות הורה אישור

 בתכנית
 מוכנות דוח הגשת
                      חשיפה לערב

                         הורים הסכמות' מס  

                         נושרים' מס  

                       תלמיד  כ"סה דיווח בתכנית תלמידים כ"סה  
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  -המשך -
 
 

 קטגוריה

  -המשך -
 
 

 פעולה

  -המשך -
 
 

 אבן דרך

ת
יל

ח
ת

-
ת

ני
תכ

 

בר
מ

ט
ספ

 

בר
טו

ק
או

 

בר
מ

וב
נ

 

בר
מ

דצ
 

אר
נו

י
אר 

רו
פב

 

רץ
מ

יל 
פר

א
 

אי
מ

 

ני
יו

 

            מודל עבודה כיתתי  

             פתיחה וחוזה כיתתי 

 
הצלחה ומוכוונות 

             עצמית

 
אסטרטגיות התארגנות 

             ניהול זמןו

             ויסות רגשי 

             יחידת סיכום שנה 
 
 
 

איתור תלמידים לעבודה 
 קבוצתית

 תהליכי איתור
            

 שנה א' 
מודל עבודתי 

            קבוצתי

 

 –מפגש הורים ראשון
הסבר פסיכו חינוכי 

             וקביעת חוזה עבודה

 בוצתיבניית חוזה ק 
+  פעילות סיכום
            משוב

             מודעות עצמית 

 
הצלחה ומוכוונות 

 עצמית
+  פעילות סיכום
            משוב

 
עדכון  –מפגש הורים שני 

 אודות תפקוד התלמיד.
+  פעילות סיכום
            משוב

 
אסטרטגיות התארגנות 

 וניהול זמן
+  פעילות סיכום
            משוב

 סיכום שנה א' 
+  פעילות סיכום
            משוב

 
 –מפגש הורים שלישי 

             סיכום שנה.

             שנה ב' 

 
מתחברים מחדש וחידוש 

 חוזה קבוצתי
+  פעילות סיכום
            משוב

 זיהוי סגנון למידה 
+  פעילות סיכום
            משוב

 ויסות רגשי 
 + פעילות סיכום
            משוב

 

 –מפגש הורים רביעי 
עדכון אודות תפקוד 

             התלמיד.

 
–תפקודים ניהוליים 
 הערכת תהליך חשיבה.

+  פעילות סיכום
            משוב

 
  –תפקודים ניהוליים 

 פיקוח ובקרה עצמיים.
+  פעילות סיכום
            משוב

 יחסים בין אישיים 
+  פעילות סיכום

            במשו

 קבלת החלטות 
+  פעילות סיכום
            משוב

 סנגון עצמי 
+  פעילות סיכום
            משוב

 סיום תכנית א.י.ל 
+  פעילות סיכום
            משוב

 
 –מפגש הורים שישי 

             סיכום שנה.

 ובקרה מעקב
 פתיחה נקודת מעקב התלמידים אחר

 מעקב דוח הגשת
            תיחהפ' נק
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 אמצע תפקוד מעקב 
 מעקב דוח הגשת

            אמצע' נק

 

 שנתי סוף תפקוד מעקב
בהתאם למדיניות משרד 

 החינוך
 מעקב דוח הגשת

            שנתי סוף

 אבחונים
             מאבחן מרכז מציאת פסיכודידקטיים

 
 האבחון פורמט העברת

             למאבחנים

             נדרשים יםאבחונ' מס 

 אבחון
 מאבחן מרכז מציאת פסיכיאטרי

 הזמנת העברת
 עבודה
            מכון\מ"מהשפ

             נדרשים אבחונים' מס 

 מעקבים' מס 
 היערכות דוח הגשת

            לאבחונים

             מלגות י"ע מימון 

             לאומי ביטוח י"ע מימון 

 למנה אישור
              לפעילות ס"בי
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 פריסת רצף עבודה שנתי על נקודות זמן

 עבודה כיתתית

.אולם לכל בית ספר תתואם תוכנית העבודה באופן ייחודי ,זוהי פריסה משוערת לשנה * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שליחת מכתב  

 להורים

שליחת מכתב  

 להורים

שליחת מכתב  

 להורים

 

  תהליך

 מובנה מעקב

   3נושא 
 

אסטרטגיות  
התארגנות וניהול  

 זמן
 

 שבועי בנושא    CMדיווח 

 4נושא 
 

 ויסות רגשי
 

 שבועי בנושא    CMדיווח 

 5נושא 
 

 סיכום שנה
 

 שבועי בנושא    CMדיווח  שבועי בנושא    CMדיווח 

 1נושא 
 

 פתיחה וחוזה כיתתי

 2נושא 
 

הצלחה ומוכוונות  
 עצמית

 

 שבועי בנושא    CM דיווח

נקודת  
 הפתיחה

 

שליחת מכתב  

 להורים

שליחת מכתב  

 להורים

  לעבודה תלמידים והערכת איתור תהליכי
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 לעבודה הקבוצתית  שנה ראשונה

.ם לכל בית ספר תתואם תוכנית העבודה באופן ייחודיאול ,זוהי פריסה משוערת לשנה * 

 

 

 

 

 

 

 

  

עם    1פגישה 

   ההורים

שליחת מכתב  

 להורים

יום הורים   

עם    2פגישה 

 ההורים

שליחת מכתב  

 להורים

  3פגישה 

סיום   -הורים

 

שליחת מכתב  

 להורים

תהליך מעקב  

דה  מובנה מדי

ראשונה:  

  תלמידים/

 2נושא 
 

 מודעות קבוצתית
 

   3נושא 
 

מהי הצלחה  
 וונות עצמיתומוכ

 

 4נושא 
 

אסטרטגיות  
התארגנות וניהול  

 זמן
 

 5נושא 
 

 סים שנה א'
 

תהליך מעקב  

מובנה מדידה  

: שנייה

  תלמידים/

 שבועי בנושא    CMדיווח  שבועי בנושא    CMדיווח  שבועי בנושא    CMדיווח  שבועי בנושא    CMדיווח 

 לא מתחילים מפגש קבוצתי ראשון עם התלמידים עד ש:
 רים חתמו על הסכמה להשתתפות בתכנית.. ההו1
 . ההורים היו במפגש פרטני.2
 מורים מילאו שאלונים אודות ילדי התכנית.ה. 3
 

פגישת סיום שנה עם התלמידים  

תתקיים רק לאחר שהמורים מלאו שאלונים 

 אודות ילדי התכנית.

 1נושא 
 

בניית החוזה  
 הקבוצתי

 שבועי בנושא    CMדיווח 

נקודת  
 הפתיחה

 

שליחת מכתב  

 להורים
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 לעבודה קבוצתית שנייהשנה 

.אולם לכל בית ספר תתואם תוכנית העבודה באופן ייחודי ,זוהי פריסה משוערת לשנה * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

שליחת מכתב  

פתיחה  

  להורים

 

 יום הורים

עם   4פגישה 

 הורים

יום הורים  

עם   5מפגש 

 ההורים

  6פגישה  

 סיום -הורים
שליחת מכתב  

  להורים

 

שליחת מכתב  

 להורים

שליחת מכתב  

 להורים

תהליך  

מעקב  

מובנה  

מדידה  

תהליך  

מעקב  

מובנה  

מדידה  

 8נושא 
 

 ויסות רגשי
 

שבועי    CMדיווח 

 10ו  9נושא 
 

תפקודים  
 ניהוליים  

 

שבועי    CMדיווח 

 11נושא 
 

יחסים בין  
 אישיים

 

עי  שבו  CMדיווח 

 12נושא 
 

 קבלת החלטות  
 
 

 

שבועי    CMדיווח 

פגישת סיום תוכנית עם התלמידים  

תתקיים רק לאחר שהמורים מלאו שאלונים 

 אודות ילדי התכנית.

 7נושא 
 

זיהוי סגנון  
 למידה

 

שבועי    CMדיווח 

 6נושא 
 

מתחברים  
מחדש וחידוש  
 חוזה קבוצתי

 

שבועי    CMדיווח 

 עם התלמידים עד ש: ראשון לשנה שנייה לא מתחילים מפגש קבוצתי
 נערך חידוש לחוזה הקבוצתי. 1
 נבדק ונענה הצורך לקיום חזרה על תכנים שהועברו בשנה הראשונה. 2
 

נקודת 
 הפתיחה

 

 13נושא 
 

 סנגור עצמי
 
 

 

שבועי    CMדיווח 

 14נושא 
 

סיום תכנית  
 א.י.ל

 
 

 

שבועי    CMדיווח 

שליחת מכתב  

  להורים

 

מכתב   שליחת

 להורים
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 שלב התשתיות

 

 

 זמ
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מורה דרך לשלב 

 התשתיות 

 ) מחוונים(

 

 

 זמ
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 תסה למערכאבני הדרך עם הכני

 

 , תאום ציפיות, חוזה עבודהתכניתבית הספר, הצגת ה הכרת: 3-1 מפגשים

 בית הספר תראשונה עם מנהל/ פגישה

 הפגישה מטרות

 עם הדמות המייצגת את ראש ההיררכיה בבית הספר.  חיבור יצירת .א

 עם רציונאל תכנית א.י.ל  וייחודיותה. הכרות .ב

תחושת שייכות  לעודדמנת  עללבין רציונאל תכנית א.י.ל  רפבית הס תנקודות החיבור בין מנהל/ בדיקת .ג

 ואחריות של מנהל/ת בית הספר על התכנית. 

 .עם בית הספר הכרות .ד

 צרכים ותאום ציפיות.  איתור .ה

 .משוב, תהליכי בקרה ותעל פי תכנית עבודה רבעוני עבודהתכנון עבודה שנתי,  פריסת .ו

 תלהתייחסו נושאים

 הספר וכיצד רואה את תכנית א.י.ל משתלבת עם חזון זהת בית /מנהלהחזון של  מהו. 

 הספר  ית, אתגרים עמם מתמודד בהתלמידים תבית הספר, כוחות, אוכלוסיי צוות מאפייני על מידע

 עימם. ההתמודד/ וכיצד היא/הוא

 ומענים לאוכלוסיית התלמידים עם צרכים מיוחדים. מאפיינים 

 ומדוע מה פחות, התאים מה -קודמות תכניות. 

 ים, למה זקוקהנהלהעוד חסר ל מהאיגום משאבים,  -קיימות תכניות? 

 ה /ומהכניסה של תכנית א.י.ל לבית הספר, איך התכנית יכולה להשתלב עם החזון של ת/המנהל ציפיות

 ה כהצלחה. ו/ת? מה יחשב בעיני/כמנהל

 ות ה המוביל, מצו מהצוותלתכנית א.י.ל, ציפיות  בהקשר ו/המעצמ המנהל/ת של ציפיותCM מצוות ,

 הבכירה? צתהמורים, מהתלמידים, מההורים, מהרשות? מהפיקוח? מהשפ"ח? מהיוע

 תהליכי האבחון בבית הספר? מהם 

לצאת עם תאום מועדים לכל המפגשים המתוכננים עד סוף השנה. תדירות המפגשים  ישהמפגש הזה  בתום

לב הראשוני יהיה צורך בהגעה באופן תדיר היא אחת לשבועיים כשלוש שעות בכל פעם. עם זאת ייתכן כי בש

תוך תאום עם המנהלת הארצית   -הדבר פתוח להתרשמותכן, למשא ומתן מול בית הספר -יותר לבית הספר

 של התכנית. 



   
 

 הרצליהחידה ללקויות למידה והפרעות קשב, המרכז הבינתחומי כל הזכויות שמורות לי

 42 

 
 

 היועצות צוותשנייה משותפת עם מנהלת בית הספר ו פגישה

 הפגישה מטרות

 צרכים של צוות המורים  איתור .א

 הצגת תכנית ז' כיתתי  .ב

 צרכים של התלמידים עם לקויות למידה וקשב ראיתו .ג

 ליצירת תשתית לכניסת תכנית א.י.ל לבית הספר חשיבה .ד

 להתייחסות נושאים

 האם יש צורך מענים שמקבלים ולמה עוד זקוקים? מה ההקשיים שעמם מתמודדים המורים?  מהם

חיבור לתכנית  ליצור יהיההסדנא ניתן  בתוםחשוב כי  ,עולה צורך לסדנא אםבסדנא מקדימה למורים? )

 א.י.ל ואופי הפעלתה בבית הספר(.

 בעלי התפקידים שייקחו חלק בצוות זה והגדרת תפקידי הצוות המוביל )קיימת  -צוות מוביל  הקמת

חשיבות רבה כי בעלי התפקידים הבאים יהיו חלק מצוות ההיגוי: רכזי שכבה, יועצות, פסיכולוגית בית 

 חד(.הספר, מתל"ית/ רכזת חינוך מיו

 והדרישות.  הגדרות תפקיד הרכז/תבהתאם לרכז/ת לתכנית  בחירת 

 

 התוכנית תשלישית משותפת עם מנהלת בית הספר, צוות יועצות ורכז/ פגישה

 הפגישה מטרות

 והגדרת תפקידם  CM תפקידמורים/ מחנכים ל בחירת .א

 ימי הכשרה תיאום .ב

 לצוות מוביל, מחנכים, תלמידים שעותהקצאת  ווידוא .ג

 ל המעקב והמחקר שמלווה את התכנית ובחירת אחראי/ת מחקרע הסבר .ד

 להתייחסות נושאים

 להיות המתאימים המוריםהם  מי CM  תפקידם והגדרת 

 ההכשרה בימישחשובים לצוות להעביר  נושאים 

 שעות למפגשי צוות מוביל אחת לשבועיים )למשך שעתיים(, מפגשי צוות   הקצאת בדיקתCM   אחת

)שעה אחת(, מפגש אישי  דיםעם קבוצת התלמי  CM(, מפגש קבוצתי שבועי שלך שעתייםלחודש )למש

CM   מהמערכת השבועית )שעה אחת(. כחלקעם תלמיד 
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 את התכנית. חשוב להדגיש כי המחקר הוא לצורך מעקב אחר  העל המעקב והמחקר המלוו הסבר

חשוב להסביר מה  ,. בנוסףהספר, והתאמתה לצרכי בית ילותההתקדמות התלמידים בתוכנית, יע

מצופה מהמורים, מהתלמידים ומבית הספר ביחס לתהליך המחקר ומילוי שאלונים  )תאריכי העברת 

 שלבי המחקר השונים, הקצאת שעות, חדרים וציוד(.

 לשנה זו בתכנית א.י.ל ובמחקר המלווה.  צפויזמנים  לוחעל  חזרה 
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 תהליך הערכת המערכת –לדרך  תיוצא תכניתה

 )מדובר במספר מפגשים( ניםהיגוי ראשו צוות ימפגש

 המפגשים מטרות

 וות ההיגוי עם מנהלת התהליךשל צ הכרות 

 ובעלי  מוריםשל מנהלת התהליך עם צוות ההיגוי ועם בית הספר מתוך הפרספקטיבה של  הכרות

 תפקידים מצוות בית הספר

 צרכים ותאום ציפיות איתור 

 צוות  בחירתCM 

 ת של חברי הצוות המובילתפקידים ותחומי אחריו הגדרת 

 זמנים לשלב התשתיות ולוחותתכנית עבודה  קביעת 

 תהליכי בקרה ומשוב של תכנית א.י.ל הצגת 

  תוך הצגת האופציות הקיימות: מפגשים אישיים, מכתבי הורים,  מודל עבודה עם ההוריםחשיבה על

 ערבי הורים, סדנאות ועוד )לרשות הצוות חומרים מוכנים לכלל האופציות(

 להתייחסות נקודות

 תפקידה כמלווה של הצוות המוביל ואחראית  הגדרתעצמית של מנהלת התהליך תוך התייחסות ל הצגה

על הכשרת הצוות ועל הטמעת התכנית בבית הספר. ראשית יש להתייחס לחיבור האישי של מנהלת 

הצוות המוביל, מקצועי של  ליוויפרט את תפקידיה ותחומי אחריותה )התהליך לתכנית. בהמשך יש ל

וליווי לצוות המוביל הבית  ההכשר מתן, ניקבעובהתאם ליעדים  רבבית הספ תכניתוהתקדמות ה מעקב

, תיעודן, קביעת ותלבית הספר בפיתוח תהליך עבודה מבוקר ושיטתי הכולל ישיבות קבוע סיועספרי, 

 ר.והוצאה לפועל של המחק התכניתעל תיעוד  אחריותהביצוע,  חרמטרות ומעקב א

 החינוכי של כל אחד מחברי  'אני מאמין'של מנהלת התהליך עם צוות ההיגוי יש לברר את ה בהכרות

 אילוובמה אני מאמין זה דומה או שונה מהאני מאמין של תכנית א.י.ל. בנוסף יש לבדוק  יצוות ההיגו

 המורים הצרכים של מהתכניות נעשו עד כה כמה מהן הוטמעו ונמשכות היום ומי לוקח בהם חלק, 

לכניסה של תכנית חדשה, מהי חלוקת התפקידים והמבנה הארגוני  יש ופניות, כוחסבילות,  כמהכיום, 

 של העבודה הפנים בית ספרית. 

 לבחירת ה בהתייחסCM- לתהליך הבחירה: הכרות המורה עם  םיש לדון בפקטורים הרלוונטיי

ים לעומת מורים מקצועיים(, יכולת של בחירת מחנכ ונותדיון ביתרונות ובחסר לקייםהתלמידים )

יצירת קשר והכלה, מוטיבציה )יש לחשוב האם נותנים למורים לבחור או האם קובעים עבורם את 
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צריך להתייחס לאפשרות ההעצמה הגלומה בתוך  םהתפקיד(. שיקול נוסף בתהליך בחירת המורי

 . CM-הכשרתו ותפקידו של ה

 יש להתייחס ל:להגדרת תפקידים של צוות ההיגוי  בהקשר 

 /ת בית הספר כיושב ראש הצוותמנהל א(

יישום התכנית בבית  אחר מעקברכז/ת התכנית כמי שעובדת בצמוד למנהלת התהליך ואחראית על  (ב

, זימון הישיבותפרוטוקול  רישוםהספר והתקדמות התלמידים. בנוסף רכזת התכנית אחראית על 

 מול המרכז הלימודי. קשרעל  ושמירה ישיבות

 איש/ אשת קשר למחקר האחראי על יישום תהליך המחקר בבית הספר. ג(

 .CMמנטורים ל  ד(

 המורים על ידי חברי הצוות המוביל. צוותשל מודולות התכנית ל העברהה( 

 מה כבר ? מי יכול לתת מענהלאחר מכן,  ים.זקוק עבר, ולאילו הכשרות ית הספרנושאי הכשרה שב ברור

 .ורך לתאם ימי הכשרה ברמה עירוניתחסר? ואם יש צמה במה שולטים? יודעים? 

 מפגש עם מורי בית הספר ו/או מורי ה לתאם- CM ת.בכדי להציג  את התוכני 

 שבית הספר מעוניין שישתתפו  יםמי הם התלמיד -איתור התלמידים המתאימים לתכנית א.י.ל תהליך

 אחר, הצגת מחוות האיתור.  לקבוצות על פי כיתות או באופן לוקהלתכנית, מאיזה שכבה, האם ח

 התייחסות כיצד ניתן  תכנית תוך מתןערב חשיפה להורים ותלמידים המועמדים לקחת חלק ב קביעת

 לרתום את ההורים לתכנית.

 האם קיים מרכז לימודי שיכול לתת סיוע של שעתיים  הלימודי הקיים עבור תלמידי א.י.להמענה  ברור(

 תכנית או מרכז לסיוע לימודי כזה(. בשבוע לכל ילד, האם יש צורך להקים

 הצוות בדבר כתיבת דו"ח רבעוני על תהליך הטמעת תכנית א.י.ל בבית הספר והקצאת זמן בישיבה  יידוע

 . ונושאי העבודה הצפויים בהמשך פעם ברבעון לצורך דיון על הדו"ח

 ודיווח שעות על מנהלת בית הספר והצוות המוביל על אחריות בית הספר למלא תכנית עבודה  יידוע

הכולל: תאריך, הספר, דווח חודשי ) יתלבקש מרכזת התכנית בבית הספר/ מנהלת ב יש) CM-פעילות ה

 שעה, נושאי פגישה, תוכן הפגישות, נושאים שעלו לטיפול(.
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  ספרית כניסה למערכת הבית ה נקודות להתייחסות עם

דע מוקדם כשעובדים עם תלמידים לקויי לא להניח הנחות של ידע מוקדם )בדיוק כפי שאין להניח י  -

למידה( שכן הנחה כזו יכולה לפגום בשלב הנחת התשתיות, או אם להשתמש בדימוי של ליאורה, 

 להתחיל את מעשה הבניה בקומה שניה ולא בחפירת היסודות.

 על הדברים הבאים:    CHECK LISTבמפגש הראשון לעשות  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 הנוכחים.רצוי לחלק עותק מכל מסמך לכל  -

 חשוב להדגיש מה בית הספר מקבל )ליווי, אבחונים, טיפול, השתלמויות...( -

ל )שעתיים לצווות .י.אתכנית חשוב לוודא שברור לכולם מהן השעות שצריכות להיות מוקדשות ל -

, שעה בשבוע של מנטור מהצוות המוביל  CM-המוביל בו כולם פנויים, שעתיים אחת לחודש לצוות ה

עם קבוצת התלמידים )לוודא שיש חדר ושזו שעה אפשרית  CM-שעה שבועית ל ,CM-הלאחד מאנשי 

 .ל.י.אתכנית המוקדשת ל  CM-שעה פרטנית של הולכלל התלמידים בקבוצה(, 

 .(, לסגור את כל נושאי הפרוצדורותרצוי כבר בשלב הראשון )שיעורי בית בין המפגש הראשון לשני -

התאמות של לוחות זמנים בין כל  ;ככל שעובר הזמן מאוד קשיםהופכים שינויים במערכות 

המשתתפים צריכות להיעשות בשלב קביעת המערכת. הכוונה בפרוצודורות: יום ושעה למפגש 

 . CM -ניים של אנשי הצוות המוביל עם היום ושעה למפגשים הפרט, כמו גם CM -קבוצתי לצוות ה

 

    ,סקירה כללית של מטרות התוכנית ברמת העיר, בית הספר 

 תלמידהמשפחה וה  

   .התהליכים וההכשרות הצפויים לשנת הלימודים הנוכחית 

   .לוח הזמנים הצפוי להכשרת הצוותים 

   ל המלא.י.תוכן העניינים של פרוטוקול א 

   תוכנית העבודה הרבעונית 

   הסכם האמנה להשתתפות בתוכנית 
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 משבצות זמן במערכת

 ואיוש בעלי תפקידים

 

 

 זמ
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 פריסת בעלי תפקידים דיווח

  שם ביה"ס

  ם מנהלת התהליךש

  שם מנהלת ביה"ס

  שם מנהלת חט"ב

  שם מנהלת תהליך

  מספר תלמידים בבית הספר

  מספר תלמידים בשכבה הנבחרת )או בשכבות הנבחרות(

  מספר כולל של אנשי הצוות

  כולל אנשי הצוות אשר יקחו חלק בתכנית מספר

  CMמספר כולל של 

  תכניות הפועלות בבית הספר 

  שתלמויות/הרצאות נוספות שבה"ס ביקש לחדר מוריםה

  לפרט* .יכה לימודי הקיים בבית הספרמערך תמ

שם רכז הפרויקט בביה"ס )להציג קריטריונים ושיקולים 

 לבחירה(

 

  שמות/תפקידי הצוות עיר

שמות/תפקידי הצוות המוביל הבית ספרי )שיקולים 

 לבחירה(

 

יטריונים ושיקולים )להציג קר CMשמות/תפקידי צוות 

 לבחירה(

 

 

 

 

 

 

 

 

 משרד החינוך
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  צוות מוביל-דיווח פריסת הסטינג הבית ספרי

המפגש השבועי של הצוות המוביל 

הבית ספרי מתקיים אחת לשבועיים 

 שעתיים

 

 שמות ותפקידים בצוות המוביל

 

 תאריכי מפגשים

 

 _____________יום:

 ____________שעות:

צריכים  *כל הצוות המוביל

פנויים ונוכחים להיות 

 בפגישה קבועה זו

 1: 

 2: 

 3: 

 4: 

 5: 

 6: 

 7: 

 8: 

 9: 

 10: 

 

  

 משרד החינוך
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  CM-פריסת הסטינג הבית ספרי דיווח

הנחייה קבוצתית 

  CMשל כל צוות 

ע"י נציגים מצוות 

מוביל בית ספרי 

 לשבועייםאחת 

 שעתיים

 

שם המנטור  CM-שם ה

 -שמלווה את ה

CM 

 שעת המפגש

השבועית של 

 -המנטור עם ה

CM  

 

יש לציין יום **

 ושעה

שעת המפגש 

-ה  הבהשבועית 

CM מנחה נפגש ו

את קבוצת 

  התלמידים שלו

יש לציין יום **

  ושעה

שעה פרטנית 

צבועה במערכת 

לצורך -CM  ל

מפגש אישי עם 

תלמיד/מורה/ 

 הורה 

יש לציין יום **

 ושעה

 ______יום:

 _____שעות:

 CM-*כל ה

ם צריכי

להיות פנויים 

ונוכחים 

בפגישה 

 קבועה זו

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 משרד החינוך
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 איתור תלמידים

 

 

 זמ
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 מחוון למורה – (א.י.ל) אני יכול להצליח הערכה ואיתור תלמידים המתאימים לתכנית תהליך

במטרה לבדוק מידת  ,תכניתזה מטרתו לארגן המידע הרלוונטי לגבי כל תלמיד המועמד לקחת חלק ב מחוון

 זה. תכניתההתאמה שלו ושל משפחתו ל

 לימודי תחום

 התלמיד מקבל עזרה לימודית אינדיווידואלית/קבוצתית בביה"ס, או מחוץ לשעות ביה"ס. האם 

 איזה אבחון, מתי ומה תוצאותיו.-עבר אבחון מסוג כלשהו, אם כן  האם 

 למידה/הפרעת קשב וריכוז. כבעל לקויותהוגדר  האם 

 לימודיים במקצועות השונים )פערים(. גיםהיש 

 המוטיבציה הלימודית. רמת 

 תלמידאי )מגיע לביה"ס, מכין ש"ב, נכנס לשיעורים, נכנס בזמן לשיעורים, התנהגות בזמן  תפקוד

 . *יש לצרף גליונות ציונים של התלמידים.השיעורים וכו'(

 משפחתי תחום

 יות המשמעותיות של התלמיד.לביה"ס יש קשר יציב וקבוע עם ההורים/הדמו האם 

 מידת שיתוף הפעולה של ההורים עם בית הספר ושל בית הספר עם ההורים. מה 

 ההורים מגיעים בקביעות לימי/אספות הורים בבית הספר. האם 

 ידוע על הקשר בין התלמיד והוריו. מה 

 מיוחדים על המשפחה המשפיעים על תפקודה בימי שיגרה. טיםידועים פר האם 

 י/חברתירגש תחום

 של התלמיד עם בני גילו. ות/תדירות האינטראקציאיכות 

 ידוע על קשיים התנהגותיים מחוץ לשעות ביה"ס. האם 

 מקבל עזרה ותמיכה בתחום הרגשי. האם 

 האקטיביות והיוזמה של התלמיד בבקשת עזרה ותמיכה מהצוות. מידת 

 כמה מודע לקשייו. עד 

 סמכות מבוגר. קבלת 

 ביה"ס.עובד בשעות שלאחר  האם 

 מיוחדים/כישרונות. חוגים 
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 (א.י.ל) אני יכול להצליח תכניתעבודה קבוצתית בלתלמידים המועמדים ל טופס מיפוי כיתתי

 

שם    שנת לימודים__________  תאריך___________   שם ביה"ס____________   כיתה__________  

 המחנך/ת_____________

קשיים  הערות

 לימודיים

 האם קיים

 /נוירולוגי אבחון

/ דידקטי

 /פסיכולוגי

 /פסיכודידיקטי

 אחר

תאור מצב 

 התנהגותי

מצב כלכלי 

 בבית

)נמוך, 

בינוני, 

 גבוה(

 מצב משפחתי
)נשואים, גרושים, 

 פרודים(

מאיזו 
כיתה 
 הגיע?

קטנה/ 
 גדולה

שם 
 התלמיד

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 משרד החינוך
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 קבוצתית והזמנה להשתתפות בתכנית (א.י.ל) אני יכול להצליח הצגת תכנית

 תלמיד-הורה-קוים מנחים למפגש מורה

 

 למורים שלום,

 בשיחתכם הטלפונית או בפגישתכם עם ההורים אנא ודאו כי הזכרתם את הנושאים הבאים:

  זו הזדמנות המוצעת לילדם  (,א.י.ל) אני יכול להצליח חלק מתוכניתלקחת מתאימים אותרו כבנם/ בתם

ולהם כהורים לקחת חלק בתכנית הייחודית, אך יחד עם זאת יש להם את יכולת הבחירה האם הם 

 רוצים ומוכנים לקחת על עצמם את ההשתתפות בתכנית.

 יטוח הלאומי, מרכז שניידר לרפואת ילדים תכנית א.י.ל פותחה תוך שיתוף פעולה בין משרד החינוך, הב

וביה"ס לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי הרצליה. בהרצליה התכנית מופעלת בשיתוף פעולה ובמימון 

 הרשות המקומית.

  מטרת תכנית א.י.ל: בעזרת התוכנית בנכם/בתכם ירגיש טוב יותר עם עצמו, יכיר את החוזקות

אחרים, יצליח לפתור טוב יותר בעיות עם חברים ובני משפחה, והקשיים שלו, ידע כיצד לגייס תמיכה מ

 ילמד הרגלי למידה  כך שיתפקד טוב יותר בביה"ס מבחינת הישגיו הלימודיים והתנהגותו.

 .חשיבות של שיתוף הפעולה של ההורים 

 .הובלה של המורים בתוכנית בתחום הרגשי והלימודי 

 של התלמיד מחוץ למסגרת הבית ספרית. בירור ראשוני עם ההורים לגביי חוזקות וקשיים 

  הסבר לגביי חשיבות יישום האסטרטגיות הנלמדות בתוכנית גם בבית ועדכון לגביי מכתבי ההורים

 שישלחו לאחר כל נושא שילמד. 

 

  

 משרד החינוך
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 ההורים אודות התכנית עקרונות מנחים לעדכון

 הזמנה למפגש אישי -אל הורי התלמידים בקבוצתו CM-שיחת טלפון של ה .א

 

שיחה המוצעת אמורה להתחיל בהצגה עצמית וידידותית של הדובר. כדאי למהר ולהבהיר את מוקד ה

כיל את המילים: הצעה, בחירה, התאמה, מומלץ שניסוח ההמשך יהשיחה כדי לא לעורר חשש מיותר. 

שותפות, יחס אישי, מענה מדויק לצרכים, הדגשת נקודות החוזק, מקור תמיכה, הזדמנות, תכנית 

 לאור הצלחתה. ניתן להשתמש במשפטים כמו :, תכנית הדגל של משרד החינוך...חדשה

להשתתף השנה בתכנית א.י.ל. מדובר בתכנית ייחודית שמחה לבשר לכם שילדכם אותר כמתאים  -

 הנבחנת לראשונה בבית הספר וטומנת בחובה הזדמנות אמיתית.

לתלמידים בעלי קשיי למידה.  השנה תכנס לבית הספר תכנית חדשנית וייחודית הנותנת מענה -

 במחשבה משותפת של צוות בית הספר החלטנו שילדכם מועמד מתאים להשתתף בתכנית.

רציתי לנצל את הזמן עד תחילת השנה ולהקדים ולהציע לכם תכנית חדשה שתוכל לתת מענה מדויק  -

 לצרכיו של ילדכם ולעזור לו להתקדם ולהצליח.

רה על נקודות החוזק שלו ונקודות החולשה, הייתי רוצה להציע מתוך היכרות עם ילדכם וידיעה ברו -

 לכם לבחון תכנית חדשה הנכנסת השנה לבית הספר ומציעה מענים שיכולים לקדם ולחזק את ילדכם.

הפגישה האישית שלכם תתקיים בתאריך____________ בשעה___________  במפגש האישי   -

 .נפרט בפניכם את פרטי התכנית ותנאי השתתפות

 

  בשלב הבא יוזמנו ההורים להשתתף בפגישה אישית כדי לשמוע יותר פרטים ולשאול שאלות. יש

 לסיים את השיחה בהזמנה לחשיבה, לצייד את ההורים במספר הטלפון של המורה.

 

 הצגת תכנית א.י.ל. והזמנה להשתתפות בתכנית

 תלמיד-הורה-מורה אישי:  מפגש .ב

 :מטרות המפגש

 -המורה להורה ולתלמיד )הצגה כללית שמתוכה אפשר יהיה להבין הצגת תכנית א.י.ל ע"י .1

 בתכנית חדשנית וייחודית. כהזדמנות להשתתף משמעות ומטרות התכנית(-לחוש את רוח

לתת להורים מרחב של התבוננות על לקויות הלמידה והפרעות הקשב, מתוך מטרה  CMלאפשר ל  .2

 כלוסייה )סעיף רשות לבחירת המורה(.  ל"נרמל" את הלקות כתופעה בעלת שכיחות גבוהה באו

"הכרות" עם מפורסמים אשר העידו על עצמם כמתמודדים עם לקויות למידה והפרעות קשב הם  .3

תקווה. מעבר ללקות לתת להורים מרחב של  CM-מכונים 'מי בחבורה' כדי לאפשר למורה ה

וגם כדי להראות שניתן  ולאפשר להורים לראות את הילד מעבר ללקות חשיבות רבה נהיש הספציפית

 ועדיין להצליח כבוגר )סעיף רשות לבחירת המורה(. בעל לקויותלהיות 

הנבחרות של התלמיד הספציפי לתכנית: לפרט מדוע נבחר, למה לדעתנו מתאים, במה ייתרם, מה  .4

 נקודות החוזק ומהן נקודות החולשה. 
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 החיבור שלו לתכנית.בתום ההסבר הוספת נקודת מבט אישית של המורה ו             

 להורה ולתלמיד.  -שאלות-זמן מתן תגובה             

מורה, אשר יהווה כבסיס המאפשר יצירת מרחב של הצלחה -תלמיד-במפגש הורהשיח ציפיות:  .5

 בתכנית.

 

 מה הרעיון שמאחורי....  - (א.י. ל) תכנית אני יכול להצליח

 :מטרות התכנית 

 של תלמידים המתמודדים עם לקויות למידה. לקדם תפקוד לימודי, רגשי וחברתי .1

 לחזק יכולת ההורים לסייע לילדיהם ולהיעזר בביה"ס לשם כך. . 2

להקנות לצוות החינוכי ולמערך הבית ספרי תשתית וכלים שיאפשרו התמודדות מיטבית ומותאמת  . 3     

 לצרכים, ליכולות ולאווירה לה זקוק תלמיד עם לקויות למידה.

 ואת ילדים, בתחום לקויות סת על הידע שנצבר במשרד החינוך ובמרכז שניידר לרפהתכנית מבוס

על סמך זה נערך פיילוט שלווה במחקר, במשך שלוש שנים בעירוני ט', בת"א ולאור למידה. 

 תוצאותיו התכנית אומצה כתכנית דגל של משרד החינוך ומוטמעת היום בכמה ערים בארץ.  

  ממוקדים בתלמיד ובסביבתו.  ברמת התלמיד, התכנית מקנה העקרונות המנחים את התכנית

מיומנויות אישיות ובינאישיות שמיועדות ללמד אותו כיצד לפצות על לקויות הלמידה.  מדובר 

במיומנויות כגון מודעות עצמית, תקשורת בינאישית יעילה, אסטרטגיות התארגנות ואסטרטגיות 

סביבה בית ספרית מכילה ומאפשרת והקניית ידע למידה שונות.  ברמת הסביבה התכנית מבססת 

וכלים להורים ולמורים.  התכנית יוצרת קשר ושיתוף פעולה הדוק בין המשפחה לביה"ס, גורם 

 מפתח להצלחת התלמיד.

 

 כמה מילים על לקויות למידה...

 מידע כללי:

ה כלשהי הנעה בין רמת לקות למידה היא מולדת ועוברת בתורשה. ההנחה שכל ילד רביעי סובל מלקות למיד

חומרה קלה עד קשה המשפיעה באופן שונה על התפקוד. ישנם סוגים שונים של לקויות למשל: לקות בשפה, 

בקריאה, בכתיבה, בחשבון.  במקרים רבים בנוסף ללקות למידה, קיימים גם קשיי קשב. לקות הלמידה אינה 

ו יש האטה ביכולת לרכוש באופן אוטומטי מיומנויות מעידה על רמת האינטליגנציה, אלא על קושי ספציפי שבגינ

בסיסיות. כדי להתמודד עם לקות הלמידה בצורה טובה חשוב ללמד את התלמיד דרכים ואסטרטגיות אשר 

 מותאמות ללקות הלמידה שלו ולחזק את גורמי החוסן האישיים שלו, תוך העצמתם במסגרת הבית וביה"ס.

ל המצב הרגשי והחברתי.  למשל קושי ביכולת לפענוח מצבים חברתיים, לקויות למידה יכולות להשפיע גם ע

בשל כך גיל הרוח, בדימוי העצמי ובביטחון.  צבירת חוויות לימודיות ורגשיות שליליות הפוגעות במצב

 ההתבגרות עשוי להיות מורכב עוד יותר עבור נערים ונערות המתמודדים עם לקויות למידה.

ברמת גורמים אלו כוללים מיומנויות שונות . הגורמים המסייעים להצלחהעל  לצד הקשיים ידוע כיום גם

: מודעות עצמית, יכולת להציב מטרות, תקשורת בינאישית יעילה, יכולה לווסת רגשות שליליים, הפרט

 אסטרטגיות התארגנות ולמידה.
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יב לו אתגרים תוך מאמין בכוחותיו ומצ אשר : סביבה מכילה, מורה המשמש מנטור לתלמיד,ברמת ביה"ס

 הבנת צרכיו הייחודיים.

: הורים קרובים ותומכים, המתמודדים עם קשיי בנם/ביתם מתוך עמדה פעילה של יוזמה ברמת המשפחה

 ושיתוף פעולה עם צוות ביה"ס.

 

 מי עוד בחבורה? למרות הקשיים אפשרי להצליח!

קשיי קשב.  למשל אלברט איינשטיין, כיום ידוע על אנשים מפורסמים רבים שהתמודדו עם לקויות למידה ו

תומאס אלווה אדיסון, אלכסנדר גרהם בל, סטיבן ספילברג, טום קרוז.  בארץ: איתן ורטהיימר, אלי יצפאן , 

 אברי גלעד, חיים כהן, חלי גולדנברג ועוד.

 

 מתן הסבר להורים על הנימוקים לבחירת התלמיד:

חלק בתכנית ייחודית זו ולפרט את הנימוקים לבחירת  לומר להורים כי זו הזדמנות עבורם כמשפחה לקחת

 התלמיד:

לפרט את נקודות החוזק )כגון כשרון בולט בתחום מסוים, רצון להצליח, מוטיבציה, יכולות כאלה   -

   .ואחרות(

התארגנות, קושי  לפרט את הקשיים והאתגרים של התלמיד )כגון פער בתפקוד הלימודי, קשיי -

 .(להשתלב חברתית וכו'

 

 כיצד נעשית העבודה?

 תלמידים. 8מחנך הכתה בקבוצות של עד -מפגש שבועי בן שעתיים 

 לימודית והקניית אסטרטגיות למידה.שבועי )שעה פעמיים בשבוע( לתמיכה -מפגש דו 

 .תכני המפגש מבוססים על מחקרים וניסיון שהצטבר עם השנים 

 ם בעלי מגוון מיומנויות. המורים מוכשרים ע"י צוות מוביל בית ספרי שבו שותפים מורי

היחידה ללקויות –ידי מנהלת תהליך מטעם המרכז הבין תחומי -הצוות המוביל מוכשר על

 למידה בבי"ס לפסיכולוגיה וע"י משרד החינוך וזאת בשיתוף עם הצוות החינוכי העירוני.

  במהלך הפעלת התכנית, על בסיס המלצת הצוות החינוכי והתקדמות בנכם/בתכם יישקל

ך לערוך אבחונים פסיכודידקטיים ו/או הערכות רפואיות. אתם ההורים תהוו חלק הצור

 מההחלטה לגבי האבחון ותופנו לגורם המאבחן המתאים.  

   ,תהליך ההכשרה מתמקד בתחומים של פתוח מיומנויות אישיות, מיומנויות בין אישיות

 עצמי, אסטרטגיות התארגנות ולמידה.סנגור 

 הורים.-תלמיד-חיזוק קשר בי"ס 

  מפגשים אתכם ההורים. 3לאורך השנה יערכו 

  לאחר כל נושא שנלמד, ישלח לכם מכתב בו תפורטנה המיומנויות למידה שנלמדו בנושא זה

 וטיפים כיצד ליישמן בבית. חשוב להסביר את הצורך של יישום המיומנויות בבית.
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 .להציג להורים את האתר האינטרנטי ולחשוף אותם למידע הקיים בו 

 לעדכן אותם בחשיבות במידה ונקבע בביהס על ערבי הורים כדאי לשתף את ההורים ו

 הגעתם. 

  התכנית מלווה במחקר שאושר ע"י המדען הראשי של משרד החינוך.  המחקר נעשה ע"י

ביה"ס לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי הרצליה תוך שיתוף פעולה עם ביה"ס לחינוך 

 באוניברסיטת ת"א.

 ציפיות:

תשפר יכולת  התלמיד תלמד להכיר את עצמך יותר טוב, תדע במה אתה חזק ובמה פחות, - אתה .א

ר, להתמודד עם קושי, תדע להתארגן טוב יותר, לגייס תמיכה מאחרים, תצליח לפתור בעיות יעיל יות

 .וכו' תתפקד ותצליח יותר בבית הספרתקבל החלטות באופן שקול יותר, 

 תלמיד את האמירות שמתאימות לו. לכלכמובן שיש להתאים באופן אישי **

נצליח לבנות יחדיו סביבת עבודה משותפת, דוברת את אותה השפה  ואתם ההורים-ביה"ס-אנחנו  ב.

 ומאפשרת מרחב מותאם לתלמיד במטרה שירגיש מקובל ומוכל למרות הקושי.

לסייע לך וגם להוריך אוכל לזהות וללמוד באופן מדויק יותר למה אתה זקוק בכדי שאוכל  אני כמחנך  ג.
 מבחינה לימודית,רגשית וחברתית.

 
 ...אשמח לשמוע איך אתם רואים את הדברים....

 

פתחו שיחה עם התלמיד בה הוא מתבקש להסביר מדוע והדברים אנא הצגת התוכנית בתום : **הנחייה למורה

נות שלו לשכנע את לעודד את המכוו וזאת בכדי להעריך את המוטיבציה שלו וגם רוצה להשתתף בתכנית

 הצוות מדוע כדאי לבחור בו. 

. במידה והתלמיד מתקשה להציג את דבריו יש לאחר שיציג הילד את דבריו הציגו את השאלה גם להורים

לעודד אותו לשיח בעזרת שאלות כמו: באילו מקצועות אתה מרגיש אתה צריך עזרה?, באילו תחומים אתה 

 רוצה להשתפר? ועוד.

 

 :ש?מה נדר -לסיום

 התמדה ונכונות.

העבודה עם התלמידים אך התחלנו את התכנית בשנה"ל שעברה להכנת תשתיות בביה"ס  –אורך התוכנית 

 '. ח' ובשנה"ל הבאה, כתה זתימשך במהלך שנה"ל הנוכחית, כתה 

התוכנית מלווה במחקר שמטרתו לבדוק האם משיגה מטרותיה ואכן מהווה מעטפת תומכת מיטבית ומסייעת 

המחקר אושר ע"י משרד החינוך.  ההשתתפות במחקר אינה  כם להתקדם לימודית חברתית ורגשית.לילד

 חובה ותוכלו להשתתף בתכנית גם אם לא תשתתפו במחקר.  

 

 .יש לציין מהו מועד תחילת העבודה עם התלמידים, בכדי שההורים יהיו מודעים לאבני הדרך 

 ה ולבסוף לוודא כי אין להם שאלות נוספות.ם מהמפגש הזלוקחיהם  יש לבדוק עם ההורים מה 
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  (א.י.לאני יכול להצליח )קווים מנחים למנהל/ת להצגת תוכנית 

 באסיפת הורים/מליאת מורים

  עיריית רשות מקומית/, ________ אני שמח/ה  לבשר לכם כי לאחר שנה של מאמץ משותף של מחוז

תכנית א.י.ל  -תכנית יוקרתיתידי בית הספר את לחנו להביא לתלמואני מנהלת/ת בית הספר הצ________, 

אשר תיכנס לבית ספרנו השנה. מטרתה של תוכנית א.י.ל היא לקדם תלמידים לקויי למידה הן מבחינה רגשית 

 וחברתית והן מבחינה לימודית.

 

 תוכנית א.י.ל היא מיזם של המרכז הבינתחומי בהרצליה, מרכז שניידר, ומשרד החינוך במימון של הקרן 

היא מבוססת על הידע שנצבר במרכז הבינתחומי ובמרכז שניידר  למפעלים מיוחדים של המוסד לביטוח לאומי.

בתי ספר ברחבי  21 -ת כיום בבתחום לקויות למידה. התכנית נבחרה לתוכנית הדגל של משרד החינוך ופועל

ת יכולת ההכלה וקידום , בשל יכולתה לקדם מענה לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים ותרומתה להרחבהארץ

 תלמידים במוסדות חינוך.

 

  נבחרה לעיר שתופעל בה תוכנית א.י.ל בזכות המאמצים שהפעלנו ושיתוף פעולה של  ש________אנחנו גאים

הרשות המקומית. אנו נצפה לשיפור בתפקודם הרגשי והלימודי בקרב התלמידים לקויי הלמידה ותלמידים עם 

 פו בה.הפרעת קשב וריכוז אשר השתת

 

 'במהלך החודשים הקרובים יעשה תהליך הבחירה של /ח'/ט'התוכנית תופעל השנה בבית ספרנו בכיתות ז .

התלמידים המתאימים לתכנית על ידי צוות רב מקצועי מטעם בית הספר. אני רואה עבור תלמיד/ה נבחרים 

ותפים פעילים לשינוי. בחירה זו לתוכנית, הזדמנות נפלאה לשינוי וזו גם הזדמנות בשבילכם ההורים להיות ש

תדרוש קשר הדוק אתכם ההורים ושיתוף פעולה מצדכם ומצד בנכם. עם זאת, לתלמידים ולהורים יכולת 

 הבחירה האם הם רוצים ומוכנים להשתתף בתוכנית.

 

 גייס בעזרת תוכנית א.י.ל בנכם/ בתכם ירגיש טוב יותר עם עצמו, יכיר את החוזקות והקשיים שלו, ידע כיצד ל

תמיכה מאחרים, יצליח לפתור טוב יותר בעיות עם חברים ומשפחה, ילמד הרגלי למידה וישפר הישגים 

 לימודיים.

 

 את התוכנית יובילו צוות בית הספר, המוכר לבנכם בליווי ובתמיכה מקצועית מהצוות של המרכז הבינתחומי 

מהאגף ללקויות למידה והפרעות קשב , ביחידה ללקויות למידה והפרעות קשב וריכוז ומדריכות בהרצליה

 ממשרד החינוך.

 

  (.א.י.לתוכנית אני יכול להצליח )חשוב שהמנהל יוסיף אמירה אישית משלו על 
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 לימודי תגבור+ (ל.י.א) אני יכול להצליח בתכנית להשתתף נבחרו אשר ילדים רישום טבלת

 

 יש האם

 על חתימה

 השתתפות

 בתכנית

 יש האם

 על חתימה

 השתתפות

 קרבמח

 אבחון סוג

, נוירולוגי

, דידקטי

, פסיכולוגי

 פסיכודידיקטי

 אחר

 ההורים של מיילים האבחון תאריך

 משתתף שילדיהם

 *בתכנית

 

אפיון מערך 

התמיכה 

 איזו) הלימודי

 וכמה תכנית

 (שעות

 שם

 ה/התלמיד
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 טופס תעדוף אבחונים
 

פער בין 
הבנה בכתב 
 להבנה בע"פ

 
=לא קיים 1

 פער
=קיים פער 2

 10-15של 
 נק'

=קיים פער 3
-של יותר מ

 נק' 15

ביקור 
 סדיר
 

 =נמוך1
 בינוני-2
 =גבוה3

 מוטיבציה
 
 

 =נמוכה1
 =בינונית2

 גבוהה-3

 תאריך
 האבחון

סוג אבחון 
)פסיכולוגי/ 

דידקטי/ 
נוירולוגי/ 

 פסיכודידקטי

מבחנים 
 קוליים

 
אחוז 

שגיאות 
 בטקסט

מבחנים 
 קוליים

 
קצב 

מילים 
 בדקה

רמת קריאה 
 עפ"י עמית
 

=מתקדמת 1
=תקינה 2

=בסיסית 3
=מתחת 4

 לבסיסית

שם 
 התלמיד

 

         
 
 
 
 

 1קבוצה 
 
כיתה: 
_______ 

         
 
 
 
 

  2קבוצה 
 
כיתה: 
_______ 

         
 
 
 
 

  3קבוצה 
 
כיתה: 
_______ 

         
 
 
 
 

  4קבוצה 
 
כיתה: 
_______ 

         
 
 
 
 

  5קבוצה 
 
כיתה: 
_______ 

         
 
 
 

 

  6קבוצה 
 
כיתה: 
_______ 

 

 

 משרד החינוך
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 קשר עם ההורים

 

 

 זמ
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 בתכנית השתתפות לקראת חשיפה לערב הזמנהו ראשונית טלפונית שיחהל הנחיות

 

 םלמורי הנחיות

 השיחה מוקד את ולהבהיר למהר כדאי. הדובר של וידידותית עצמית בהצגה להתחיל אמורה המוצעת השיחה

 יחס, שותפות, התאמה, בחירה, הצעה: המילים את להכיל צריך ההמשך ניסוח. מיותר חשש לעורר לא כדי

 של הדגל תכנית, שהחד תכנית, הזדמנות, תמיכה מקור, החוזק נקודות הדגשת, לצרכים מדויק מענה, אישי

 :החשיפה לערב בהזמנה השיחה את לסיים יש, החינוך משרד

 מקום את ציינו)____________ ב החשיפה ערב יתקיים___________בשעה____________ בתאריך

 סוגיה בכל לדון יהיה וניתן פירוט ביתר התכנית תוצג זה בערב. לתכנית מועמד שילדם ההורים לכל( המפגש

 ___________.כ ימשך המפגש. לתכנית ביחס תלהעלו שתרצו

 .המורה של הטלפון במספר ההורים את לצייד יש השיחה בסיום

 :הבאים הנושאים את הזכרתם כי ודאו אנא

 או לקויות  למידה קשיי בעלי לתלמידים מענה הנותנת וייחודית חדשנית תכנית הספר לבית תכנס השנה

 . ל.י.א תכנית שנקראת למידה

 ולכם לילדכם המוצעת הזדמנות זו. ל.י.א מתכנית חלק לקחת מתאימים כמועמדים אותרו בתם/ בנם 

 . הייחודית בתכנית חלק לקחת כהורים

 ילדים לרפואת שניידר מרכז, הלאומי הביטוח, החינוך משרד בין פעולה שיתוף תוך פותחה ל.י.א תכנית 

 . הרצליה הבינתחומי במרכז לפסיכולוגיה ס"וביה

 בכיתה מחנך עם בשבוע פעם שתיפגש תלמידים 5-8 -כ של בקבוצה ישתתף הוא לתכנית חריב ילדכם אם 

 .החשיפה בערב ינתנו והשעות התכנית על יותר מדויקים פרטים. לימודית תמיכה יקבל ובנוסף

 לגייס כיצד ידע, שלו והקשיים החוזקות את יכיר, עצמו עם יותר טוב ירגיש בתכם/בנכם התכנית בעזרת 

 זאת, למידה הרגלי ילמד, משפחה ובני חברים עם בעיות יותר טוב לפתור יצליח, אחריםמ תמיכה

 .והתנהגותו הלימודיים הישגיו מבחינת ס"בביה יותר טוב תפקוד דיכל להביאו במטרה

 שיתקיימו משותפים במפגשים והן בבית הילד בעידוד הן ההורים שלכם פעולה שיתוף מחייבת התכנית 

 .הילד םוע אתכם הספר בבית

 מתהליך השיתוף של ההורים, נקפיד ליידע אתכם בנושאים הנלמדים ובמיומנויות הנלמדות על  כחלק

 שהמיומנויות יישושמו גם בבית, כך הן תלמדנה טוב יותר.  ככלמנת שתוכלו ליישמן בבית. 

 

 

 

 

 

 

  

 



   
 

 הרצליהחידה ללקויות למידה והפרעות קשב, המרכז הבינתחומי כל הזכויות שמורות לי

 64 

 
 

 

 

 

 חשיפה לערב הזמנה

 התלמידים שלום רב, להורי

נועדה לקידום תפקוד  זותכנית בבית הספר.  )א.י.ל( אני יכול להצליחתכנית  אלה אנו נערכים להפעלת בימים

 רגשי וחברתי של תלמידים המתמודדים עם קשיים ולקויות למידה. -לימודי

 מבוססת על שיתוף פעולה מלא בין התלמיד, הוריו וצוות ביה"ס.  התכנית

ן למפעלים מיוחדים של הביטוח הלאומי, א.י.ל פותחה באמצעות מיזם משותף של משרד החינוך, הקר תכנית

 ילדים.   פואתלמידה במרכז שניידר לר ותביה"ס לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי הרצליה ומרכז לקוי

 לווה במחקר שניתן לקרוא אודותיו ב:מהתכונית  פיתוח

 c.ac.il/#!ics/c23fuhttp://www.ildadhd.id 

 בנוסף, אנו מזמינים אתכם להיכנס לאתר:

 http://kopelmandaphne.wixsite.com/parents. 

 

 .(י.לא.) אני יכול להצליח בתחומים שונים מתוך תכנית באתר זה תוכלו למצוא מידע תאורטי ומעשי

 

בשיתוף פעולה עם משרד החינוך, הביטוח הלאומי  ___________פועלת מתוך יוזמה של עיריית  התכנית

והיחידה ללקויות למידה והפרעות קשב השייכת לביה"ס לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי הרצליה ולמרכז 

 ילדים. רפאותשניידר ל

 

 התכנית: מטרות

אנחנו מקווים כי בעזרת התכנית בנכם/בתכם ירגיש טוב  – לתלמיד בראשונהבראש והתכנית מכוונות  מטרות

יותר עם עצמו, יכיר את עצמו טוב יותר )במה הוא חזק ומה קשה לו(, ידע כיצד לגייס תמיכה מאחרים, יצליח 

לפתור טוב יותר בעיות עם חברים ובני משפחה ויתפקד טוב יותר בביה"ס מבחינת הישגיו הלימודיים 

 והתנהגותו.

 

תלמידים בעלי לקויות ותאפשר יצירת תשתית לעבודה מותאמת ומסודרת ל המורים לצוותמכוונת גם  התכנית

 לקות למידה בבית הספר.פתח ל כאלה שנמצאים בסיכון למידה או

 

. אנחנו מקווים כי בעזרת התכנית אתם ההורים תבינו טוב יותר את הקשיים להוריםכן, מכוונת התכנית גם  כמו

ד/ת בנכם/בתכם, מהם האמצעים העומדים לרשותו/ה בהתמודדות עם הקושי וכיצד אתם כהורים עמם מתמוד

 יכולים לסייע לו. 

 

התכנית מחנך הכתה ייפגש עם קבוצת התלמידים של תכנית א.י.ל אחת לשבוע באופן קבוצתי.  במהלך  במסגרת

כגון: מודעות עצמית לתחומי  חברתיות ולימודיות-המפגשים הללו התלמידים רוכשים מיומנויות רגשיות

 משרד החינוך

http://www.ildadhd.idc.ac.il/#!ics/c23fu
http://kopelmandaphne.wixsite.com/parents


   
 

 הרצליהחידה ללקויות למידה והפרעות קשב, המרכז הבינתחומי כל הזכויות שמורות לי

 65 

 
 

 נאישית יעילה ויכולת סנגור עצמי.החוזק והקושי, יכולת להציב מטרות, אסטרטגיות התארגנות, תקשורת בי

שעתיים שבועיות דרך ________.   מטרת התמיכה  שלבנוסף לכך, התלמידים יקבלו תמיכה לימודית 

עילה במקצועות רבי המלל. התלמידים ילמדו הלימודית היא להקנות לתלמידים כלים ושיטות ללמידה י

בקבוצות קטנות, לכל קבוצה מורה קבוע לכל אורך השנה. מורי המרכז הינם מורים מקצועיים בתחומי הידע 

הרלוונטיים שעברו הכשרה מתאימה להוראת אסטרטגיות למידה.  המרכז פועל בבית הספר תוך שיתוף פעולה 

 מלא עם צוות בית הספר.

ת , צוות ביהתכנית תמפגשים עם מחנך הכתה וייקחו חלק פעיל בהפעל שלושהל, ההורים יוזמנו השנה במהלך

ידאג ליידע את ההורים בנושאים הנלמדים בתוכנית עי שליחת מכתב לאחר כל נושא שנלמד. הקפידו הספר 

את  לקרוא מכתב זה ולהיות מעורבים בנושאים הנלמדים ובכך לעזור לבנכם/ בתכם להתקדם ולהפנים

 ט'.–ח' . התכנית תופעל בשכבת כיתות המיומנויות בצורה טובה יותר

 הזדמנות לקידום בנכם/בתכם ומזמינים אתכם להשתתף בתכנית ייחודית זו. אנו רואים בתכנית א.י.ל 

 

שיערך עבור הורי המועמדים  צוננו להזמינכם לערב חשיפהבר ,נמצא כמועמד מתאים לתכנית ו______ מאחר

________ )מקום(. בערב זה תוצג התכנית בהרחבה ובנוסף  ב ___________ בשעה __________ בתאריך

 תתקיים הרצאה בנושא _________.

 

 !לראותכם מצפים

 ,בברכה   

 

 בית הספר                  מחנכת הכתה                             מנהלת בית הספר יועצת
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 :(ל.י.אאני יכול להצליח ) בתכנית ילדם תתפותהשל הורים אישור

 

 בתכנית. _________________   ז.ת____________  שם  ביתנו/בננו של השתתפות את מאשרים הננו

 . ל.י.א

 

 .________________ז.ת___________________ חתימה_________________   האב שם

 .________________ז.ת____ _______________חתימה__________________ האם שם

 

 ______________________תאריך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 משרד החינוך
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 תהליך העבודה

פרוטוקולים וטפסים 

 נלווים

 

 

 

 זמ
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 טפסים בעבודה השוטפת

 של מנהלת התהליך

 

 

 זמ
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 מנחה למבנה ישיבות צוות מוביל דף

 הצוות המוביל מורכבת ממסגרת ומתוכן. ישיבת

 המוצעת )כשגרה קבועה לכל הישיבות(:  המסגרת

 של מנהלת התהליך בזמן המבוקש. ניםלנוהל ההפצה אחרי תיקו ראימי רושם פרוטוקול ומי אח בדיקה

 

 ( דק' 15-20ראשון ) חלק

תף בצוות כדאי לשתף את כל מי שנכח בישיבה האחרונה ומשת :CM-רלוונטיים מישיבות ה הדים ראשון: שלב

 כדאי לשמוע רשמים משתיהן. ,היועצת השתתפו במפגש או המוביל. אם הפסיכולוגית

על העבודה עם  CM-החלק יהיה סיכום )שיוכן מראש באחריות רכזת התהליך( מתוך דיווחי ה באותו שני: שלב

 התלמידים. על רכזת התהליך להכין לקראת הישיבה סיכום עדכני ששמעה מהמחנכים.

 הדים מפעילות "כנפיים" או מסגרות התמיכה האחרות. שלישי: שלב

 

 דק'( 5-10שני ) חלק

לחזור על הביטוי שדף זה  כדאיהפרוטוקול.  של"תוכן העניינים"  בעזרת דף על רצף שלבי התכנית התמקמות

המשתתפים יגיעו מצוידים בדף יש לדאוג ש ה תמיד זמין עבורנו.הוא העוגן שלנו לאורך כל התכנית וחשוב שיהי

רת לתת סיכום קצר של הדברים שנעשו במסג כדאייחד עם זאת כדאי להכין כמה עותקים לאלו ששכחו.  ;הנ"ל

שלב התשתיות )נותן תחושה טובה של סיפוק והתקדמות(. למקם את כולם בשלב הנוכחי בעבודה ולהזכיר את 

של המשתתפים כדי לוודא שכולם  אלותכאן לכמה דקות ולאפשר ש ורהנושאים בהם נעסוק. כדאי לעצ

 ממוקמים ובקיאים ברצף התכנית.

 

 דק'( 50-55שלישי ) חלק

" והתייחסות  ניםשה הנוכחית: מתן כותרת ההולמת את הכותרת בדף  "תוכן הענייהנושא בו נעסוק בפגי הצגת

לחלוקה הפנימית של הנושא. אם הוא מורכב מכמה חלקים יש לחדד את תשומת הלב לעובדה זו. כמו כן כדאי 

 תמיד להזכיר את קיום הנספח ומה הוא מכיל. אם הכוונה לעסוק בישיבה הנוכחית בחלק ראשון מתוך הנושא

הכוללת הכרות עם החזקות והחולשות, יש להגדיר זאת באותן  עצמית)לדוגמא פגישה קבוצתית בנושא מודעות 

על הנושא הספציפי בו עוסקים כמה פעמים לאורך  חזורהמילים הכתובות בדף "תוכן העניינים"(. מומלץ ל

 הישיבה. לאחר הצגת הנושא כדאי להזכיר את מספר הפגישות המוקדשות לו.

כי מנהלת התהליך תיידע שבוע מראש את הצוות המוביל על המודולה שבה תעסוק הישיבה הבאה על  חשוב

 מנת שאנשי הצוות יוכלו לקרוא את חומרי המודולה עוד לפני הישיבה.

לשתף את רכזת התהליך באחריות לתזכורת יום לפני הישיבה להצטייד בחומרים הרלוונטיים, לפעמים  מומלץ

 המזכיר את הבקשה יעיל מאד. הלרכזת יום לפני הישיב נושל מייל. זרזה עו

 משרד החינוך
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הלימוד יש לעודד את המשתתפים לסמן ולרשום שאלות הבהרה או אחרות על הדפים וכשיינתן זמן  במהלך

דק' ולתת אפשרות לשאול. )מומלץ לבקש מענה מהמשתתפים לפני שאנחנו  15לשאלות לשאול. כדאי לעצור כל 

כך ניתן להעריך אם מדובר בחוסר הבנה אישי או שיש אי הבנה כללית  -ליטה בתכניםעונות כדי לוודא הבנה וש

 (.רניתואז יש לעצור ולחזור צעד אחו

 

 דק'( 10-15רביעי ) חלק

התייחסויות אישיות לישיבה מההיבט התכני )מה דיבר אלי ומה לא, הצעות מעשיות לתיקון/שיפור( ומההיבט 

 בר וכד'(.הטכני )האם הרגשתי שהבנתי את ההס

 

 ( דקות 5-10) חמישי חלק

חשיבה ובקרה על מעורבות ההורים בתהליך. האם המכתבים נשלחים לאחר כל נושא, האם המיומנויות 

מיושמות גם בבית, האם כדאי לקבוע ערבי הורים, האם ההורים חשופים ומכירים את האתר, האם ההורים 

 מגיעים למפגשים האישיים.

 

 אחרון חלק

הבאה ומתי היא מתרחשת, בירור מי מהצוות המוביל משתתף בפגישה, הצעה CM -ראי לישיבת הבירור מי אח

 שלי לעזרה לקראת הישיבה וקביעת פגישות לפעם הבאה שאגיע.

 

.." )פעם מכאן היום יוצאת "עם מה אני ולהשאיר זמן )אם ניתן( לסבב מהירבתודה לצוות  לסכם כדאי תמיד

 מה וכיו"ב(.בכתב, פעם בע"פ, פעם בפנטומי
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 זרימה למבנה מפגש עם הצוות המוביל תרשים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (דקות 15-20) םרלוונטיי הדים .1

 מישיבות CM 

 תלמידים עם מעבודה 

 הלימודיות התמיכה ממסגרות 
 

 ( דקות 5-10)  התכנית שלבי רצף על התמקמות. 2

 (דקות 5-10) הישיבה על משוב. 4

 

 (דקות 50-55) המפגש נושא הצגת. 3

 

 , החלטות על וחזרה תאום. 5

 ותודה פרידה
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 לו"ז תוכנית עבודה תלת שנתית לפי חודשים

 נושא הכשרה שלב חודשים שנה

שנה 

 ראשונה: 

פרוטקול 

 כיתתי

  הכרות עם מנהלים ובתי הספר יולי

-ספטמבר 

 אוקטובר

 שלב תשתיות:

 ות עם בית הספרהמשך הכר

 הקמת צוות מוביל  בית ספרי

 בחירת רכז תכנית

על פי מודל עבודה  CMשל  הכשרה

 כיתתית

 

קווים מנחים להבניית תשתית בית ספרית לכניסה והובלה של תכנית על 

 פי נושא מסוים למשל:

 מודלינג להכנסת תכנית התערבות חדשה. .1

 מןז משבצות יצירת, משאבים הקצאת: יישומית פרקטיקה .2

 .מתאים אדם כוח בחירת, להכשרות

 שליחת מכתב פתיחה להורים אוקטובר 

עבודה כיתתית על פי הפרוטוקול 

 ושליחת מכתבי הורים לאחר כל נושא

הכשרת מורים לביצוע תהליכי איתור וסינון תלמידים ברמה כיתתית 

 וספציפית לתלמידים לקויי למידה.

תים ימי הכשרה מרוכזים לצוו דצמבר )הערכה( 

מובילים )בכל ישוב יתואם עם צוות 

מוביל יישובי, במפגש הפותח את 

 השנה( 

הקניית נושאים ברמה תאורטית כגון: לקויי למידה, הפרעות קשב, 

 התקשרות

ברמה הספציפית תכנים הקשורים לתכנית א.י.ל: כגון הפרוטוקול, 

היבטים רגשיים, יישום התכנית ברמה הבית ספרית וכדומה )רשימת 

 ושאים תקבע סופית בשיח מול צוות מוביל יישובי(  הנ

 כיתתי . הכשרה על פי פרוטוקול1 סוף שנה -ינואר 

 . CMברמת צוות מוביל וצוות 

 כל לאחר הורים מכתבי חתשלי. 2

 . שנלמד נושא

המשלבת עבודה   קבוצתיתפדגוגיה, ברמה -הכשרת מורים לעבודת פסיכו

תלמידים לקויי  בדגש על איתור לכלל תלמידי הכיתה רגשית ודידקטית

 למידה ובסיכון לנשירה לצד עבודה עם הוריהם.

 

 נושאי הכשרה )מודולות( לצוותים השונים 4-5עד סוף השנה יוקנו 

 

שנה שנייה 

 ושלישית: 

פרוטקול 

 קבוצתי

  מנהלים ובתי הספר חיבור מחדש עם  יולי

-ספטמבר 

 אוקטובר

 ביסוס התכנית בבית הספר: 

 כים ייחודים, זיהוי צר

 צוות מוביל  בית ספריחיזוק 

 בחירת רכז תכנית

 CMגיבוש סופי של 

 

קווים מנחים להבניית תשתית בית ספרית לכניסה והובלה של תכנית על 

 פי נושא מסוים למשל:

 מודלינג להכנסת תכנית התערבות חדשה. .3

פרקטיקה יישומית: הקצאת משאבים, יצירת משבצות זמן  .4

 וח אדם מתאים.להכשרות, בחירת כ
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שליחת מכתב פתיחה להורים והזמנה  ינואר-אוקטובר 

 לערב חשיפה.

 מפגש ראשון עם ההורים

 

ימי הכשרה מרוכזים לצוותים  דצמבר )הערכה( 

מובילים )בכל ישוב יתואם עם צוות 

מוביל יישובי, במפגש הפותח את 

 השנה( 

ת קשב, הקניית נושאים ברמה תאורטית כגון: לקויי למידה, הפרעו

 התקשרות

ברמה הספציפית תכנים הקשורים לתכנית א.י.ל: כגון הפרוטוקול, 

היבטים רגשיים, יישום התכנית ברמה הבית ספרית וכדומה )רשימת 

 הנושאים תקבע סופית בשיח מול צוות מוביל יישובי(  

 . הכשרה על פי פרוטוקול1 סוף שנה -ינואר 

 . CMברמת צוות מוביל וצוות 

  CM-ל יחלו ה. במקבי2

להפגש בקבוצות קטנות עם 

 התלמידים

מפגש אמצע שנה עם  .5

 ההורים

 מפגש סוף שנה עם ההורים .6

שלחת מכתבים לאחר כל  .7

 נושא שנלמד. 

פדגוגיה, ברמה פרטנית וקבוצתית המשלבת -הכשרת מורים לעבודת פסיכו

עבודה  רגשית ודידקטית עם תלמידים לקויי למידה ובסיכון לנשירה לצד 

 עם הוריהם. עבודה

 

 נושאי הכשרה )מודולות( לצוותים השונים 4-5עד סוף השנה יוקנו 
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 עבודה לרבעון * תכנית

 יוני(-מרץ/אפריל-דצמ'/ינואר-*)להשלים את המתאים: ספט

  ספר לקראת רבעון חדש(א' : )מוגש לבית ה חלק

 בית הספר שם

 התהליך מנהלת

 יתתכנתחילת ה מועד

 מסירת תכנית העבודה לבית הספר )במפגש האחרון של כל רבעון קודם( מועד

*הגשת תכנית העבודה לבית הספר, תעשה לאחר מפגש חשיבה משותף על התכנית בין מנהלת 

 פי למסירה על ידי המנהלת הארצית.התהליך בבית הספר והמנהלת הארצית ולאחר שניתן אישור סו

 לרבעון הקרוב: היעדים

1.  

2.  

 הפעולה יתתכנ

 תוספות/הערות למפגש שותפים הפגישה נושא הפגישה תאריך

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 משרד החינוך
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על ידי מנהלת התהליך במהלך הרבעון, כמו כן מהווה בסיס לשיחת משוב בבית  ךב': )נועד לתיעוד התהלי חלק

 החדש(הספר על התקדמות תהליך ההטמעה, בתום הרבעון ולקראת הרבעון 

 

 תאריך

 הפגישה

 נושא

 הפגישה

 שותפים

 למפגש

 נוכחים

 בפועל

 חלוקת  החלטות

  תפקידים

 למפגש

 הבא

 אחר מעקב

 ביצוע

 ההחלטות

 תוספות/הערות

        

        

        

        

        

        

        

 

 להתייחסות: נקודות

 ה לפרט את סיבות להערכ -יך להשליםו האם צרהאם צלח, עלו קשיים א -בשטח לעומת היישום התכנון 

  תמות מרכזיות שעלו ברבעון הזה 

 ינוינקודות לתשומת לב וש -מהשטח משוב 

 לטיפול/שינוי/חשיבה ברמה המערכתית נושאים 

 לטיפול ברבעון הבא )הזמנת הרצאות, הכשרות, ציוד וכו'( נושאים 

 

 ת פעולה עם תהליכי משוב למנהלת הארציתהרבעון יש להעביר את הסיכום הרבעון הכולל תכני בתום

 להוסיף את הפרוטוקולים יש 
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 תיק הורים

 

 

 זמ
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 פירוט מסמכים בתיק הורים
 
 

  (.זו בערכה 64 עמוד) חשיפההזמנה לערב  מכתב להורי התלמידים שנבחרו לתכנית+ .1

 (.זו בערכה 66 עמוד) א.י.ל להשתתפות בתכניתאישור  -טופס הורים .2

  .(בערכה זו 108מ "ע) הורה תלמידחוזה אישי מורה  .3

 (107מ "עו"ז מפגשי התלמידים )ל .4

 .(106 – 78מ "ע)מכתבי ההורים בנושאים השונים  .5
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 כיתה ז'

 מכתב פתיחה  

 התלמידים שלום רב, להורי

 ספר.  בית הכיתות ז' בב (ל.י.א ) "הצליחלכול יני א" תכניתאנו נערכים להפעלת  ואל בימים

על פיתוח והטמעת התכנית אחראית וחברתי.  גשיר-לימודי תפקודמטרת העל של תכנית א.י.ל הינה קידום 

היחידה ללקויות למידה וקשב במרכז הבינתחומי הרצליה והיא פועלת תוך שיתוף פעולה עם משרד החינוך, 

 המוסד לביטוח לאומי והרשות המקומית..

ידים עם לקויות למידה ו/או הפרעת קשב.  על רקע הצלחת התכנית בשלב הראשון התכנית התמקדה בתלמ

ופנייה של צוותי החינוך, הוחלט להתאים את התכנית לכלל תלמידי כתה ז', במטרה להקנות לתלמידים כלים 

 ומיומנויות שיתמכו בתהליך הסתגלותם לחט"ב.

. של הילד התפקודים הניהולייםאת במהלך התכנית, התלמידים ייחשפו לתכנים ולמיומנויות המיועדים לחזק 

שמבצע  תהליכי החשיבה והלמידה לוקחים חלק בכל דים קוגניטיביים גבוהים שתפקוינם אלו התפקודים 

, תכנון, פתרון בעיות, יוזמה,  וויסות כולל ויסות רגשי. התפקודים הצבת מטרות, וניהול זמןארגון , כגון התלמיד

ד הבגרות הצעירה בחלק הקדמי של המח. מחקרים רבים מראים כי ככל הניהוליים מתפתחים מגיל הינקות וע

 טובה יותר )ולהיפך(. של הילדחברתית -רגשית-שתפקודים אלו חזקים, כך ההתפתחות האקדמית

 :משולש א.י.לבתחילת התכנית ייחשפו התלמידים להמשגה של 

 

 

 

 

הלימודי, הרגשי והחברתי.  כל קודקוד  משולש א.י.ל ממשיג ומסביר את קשרי הגומלין בין התפקוד בתחום

 במשולש מייצג תחום אחד והמעגל המקשר ביניהם מייצג את התפקודים הניהוליים. 

מצפים לשיפור בכל תחום ותלמידים מיומנויות לחיזוק התפקוד בתוך כל אחד מהתחומים, קנים לבתכנית מ

 מעגל קסמים חיובי. -בנפרד ולכך ששיפור זה יזין את ההתקדמות הדדית ביתר התחומים 

לכן לקראת סיום כל נושא שיילמד  מבוססת על שיתוף פעולה מלא בין התלמיד, הוריו וצוות ביה"ס. התכנית

במהלך השנה, יישלח אליכם מכתב שיכלול הסבר על הנושא ומספר המלצות לתרגול ויישום הנושא בבית 

גנות חלק מהלמידה כוללת פעילות ביתית. בעקבות למידה ותרגול שנעשה בכיתה. בנושא ניהול זמן והתאר

המכתב בנושא זה ישלח בתחילת הנושא על מנת לאפשר לכם להיות שותפים ולהבין מה מצופה מהילד לבצע 

בבית. שיתוף הפעולה שלכם יקדם את תהליכי ההטמעה וההפנמה של המיומנויות שיוקנו לילדיכם במסגרת 

 הכתה.

 .http://kopelmandaphne.wixsite.com/parentsתר בנוסף, אנו מזמינים אתכם להיכנס לא

באתר זה תוכלו למצוא מידע תאורטי ומעשי בתחומים שונים מתוך תכנית א.י.ל, על מנת שתוכלו ליישם 

 .ולהעמיק את הפנמתם גם בבית

 :ית א.י.ל והיחידה ללקויות למידה וקשב במרכז הבינתחומי הרצליהלפרטים נוספים אודות תכנ

www.ildadhd.idc.ac.il 

facebook.com/ildadhd.idc 

 מנהלת בית הספר:                                                     : מחנכת הכיתה  תודה,שלכם! פעולה הלשיתוף מצפים 

http://kopelmandaphne.wixsite.com/parents
http://www.ildadhd.idc.ac.il/
http://www.ildadhd.idc.ac.il/
http://facebook.com/ildadhd.idc
http://facebook.com/ildadhd.idc
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 כיתתי וחוזה פתיחה :ל(.י.אהצליח" ) לכול יני א"

במטרות תכנית א.י.ל  שבועיים האחרונים בכיתתנו, עסקנו ב (הצליחלכול יני א) ל.י.א תכניתבמסגרת 

כן, נבנה חוזה כיתתי לשיעורי א.י.ל, שיאפשר  והתלמידים נחשפו לתחומים בהם יעסקו במהלך השנה. כמו 

נחשפו למשולש  התלמידים אווירה בטוחה ונעימה לעבודה המשותפת של התלמידים במסגרת המפגשים בכיתה.

 המוצג לפניכם: א.י.ל,

 

 

 

 

 

 

ים ליחסים הבינאישיים עם ילדכמו גם  ,הקשרים שבין התפקוד הלימודי למצב הרוחמשולש א.י.ל ממשיג את 

בכיתה למדו התלמידים על כל אחד מקודקודי המשולש ועל יחסי הגומלין ביניהם. הבנת הקשרים  בוגרים.ומ

 וחוויות שונות.  אישיים פעילויות, סיפורים תהתאפשרה בעזרהללו 

מעורבותכם והתעניינותכם יכולה לסייע לילדיכם להפנים את המשולש ואת הקשרים בין הקודקודים. לכן 

תם על המשולש, תבקשו מהם לתת לכם דוגמאות ליחסי הגומלין בין קודקודיו, ותנו אף מומלץ שתשאלו או

 אתם דוגמאות לכך מחוויותיכם האישיות.

 

 :שאתם יכולים לתתדוגמאות 

)קודקוד "למידה"(. הפרויקט שעבדתי עליו השנה הרשים מאוד את המנהל היום בעבודה הודיעו לי ש .1

חשוב לי לשתף אותך ואת אבא בשמחה ולכן דקוד "מצב רוח"(, )קו רגשתי גאה בעצמימאוד שמחתי וה

 בארוחת ערב במסעדה האהובה עלינו )קודקוד "יחסים בינאישיים"(.תכם החלטתי להפתיע א

היום היו מלא פקקים ואיחרתי לפגישה שהיתה לי בעבודה. הייתי כל כך מתוסכל )קודקוד "מצב רוח"(  .2

בפגישה והתבלבלתי בנתונים שהייתי צריך להציג )קודקוד  שכל הפגישה חשבתי על זה במקום להתרכז

"למידה"(. תחושת התסכול והמתח )מצב הרוח( גרמו לי לדבר בחוסר סבלנות ונימוס לקולגה שלי 

 בעבודה קודקוד "יחסים בינאישיים"( ועכשיו אני מצטער על כך.  

 דוגמא שהילד יכול לתת

לבית הספר, הייתי עצבני )קודקוד "מצב רוח"( ולכן  היום התעוררתי מאוחר, נלחצתי וחששתי שאאחר .1

, אמא כעסה ונעלבה ואמרה לי שלא תאפשר לי לצאת בערב צעקתי על אמא )קודקוד "יחסים בינאישיים"(

חשבתי על כל הזמן . כאשר הגעתי לבית הספר התקשיתי להתרכז בשיעור )קודקוד "למידה"( כי לסרט

 .המריבה בבוקר עם אמא

 

 ה שלכם משמעותי להצלחת התהליך!שיתוף הפעול

 

 תודה,

 .מחנכת הכיתה
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 הצלחה ומכוונות עצמית:(ל.י.א " )הצליחלכול יני א"

 הצלחה ומכוונות עצמית. בהאחרון   חודשבכיתתנו, עסקנו ב (ל.י.א) הצליחלכול יני א תכניתבמסגרת 

 בכישורים ודנו ' ובחט"ב,בעיניהם, כולל בהקשר של התאקלמות טובה בכיתה ז הצלחה מהי בדקו התלמידים

 לקיחת של עמדה לנקוט כיצד, אישיות מטרות להציב איך התלמידים למדו, בהמשך. להצליחכדי  הנדרשים

המטרות )תהליך זה נקרא 'מכוונות  השגת על בקרה תהליך לבצע וכיצד לעצמם שהציבו המטרות על אחריות

   עצמית'(.

תחום הלימודי, תחום מצב הרוח ותחום היחסים הבינאישיים במהלך המפגשים הציבו לעצמם ילדיכם מטרות ב

". יכול להיות שאחת מהמטרות או יותר קשורה לתפקוד של הילד בבית או באמצעות "טבלת המטרות שלי

 בפעילויות אחר בית ספר ולכן כדי להתעניין אילו מטרות הציב:

מטרות בתחום היחסים 
 הבין האישיים 

האם אני 
מסוגל 

להשיג את 
 רההמט

כמה אני 
צריך 

 להתאמץ 
 1-10מ 

כמה זמן 
יקח לי 
להשיג 

את 
 המטרה

שני דברים שאני צריך 
לעשות כדי להשיג את 

 המטרה

 
 יום 3 כן לדוגמה: להשלים עם חבר

לפנות אליו ולבקש 
 סליחה.

לבקש ממנו להשלים 
 איתי.

     מטרות בתחום הלימודי

 
לדוגמה: לשפר את הקריאה 

 שלי
 -חודש 7 כן

 יםחודשי

דקות  15לקרוא כל ערב 
 בספר.

להקריא למבוגר שלושה 
 סיפורים בשבוע.

     מטרות בתחום מצב הרוח

לדוגמה: לשפר את היכולת 

 שלי להירגע אחרי ריב

ללמוד לעשות נשימות  חודשים 3 6 כן

 אחרי ריב.

ללמוד לשוחח עם אמא 

אחרי ריב, כדי שתרגיע 

 אותי.

 

שלושה שלבים )צימרמן ושנק אצל  ", ובומכוונות עצמיתגת המטרות, "בנוסף, למדו הילדים כלי עזר להש

 (:2004בירנבוים, 

 הצבת מטרות. –. שלב החשיבה המוקדמת 1

 המטרות.  יישום אסטרטגיות למידה להשגת –שלב הביצוע  .2

ות תהליך של בדיקה חוזרת: האם הדרך שבחרנו מקדמת אותנו להשגת המטר –. שלב המשוב החוזר )פידבק( 3

 חוזרים על שלבי התהליך. - שהוצבו. אם לא
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 אנו נעקוב אחר תהליך הצבת והשגת המטרות לאורך השנה במהלך מפגשי א.י.ל. 

 טיפ להורים:

 מטרות. כך השגת המטרה פחות מאיימת ונראית יותר ברת השגה.-חשוב מאוד לפרק מטרות לתתי (1

ך השגת המטרה, ולבדוק האם התהליך חשוב לקבוע מועדים קבועים מראש לביצוע בקרה על תהלי (2

מתקדם בכיוון הרצוי. אחרת אנו עלולים להשקיע מאמצים רבים בתהליך באופן שאינו מקדם אותנו, 

 או בעצם "לעבוד בפול גז על ניוטרל".

 

 שיתוף הפעולה שלכם משמעותי להצלחת התהליך!

 

 תודה,

 .מחנכת הכיתה
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 אסטרטגיות התארגנות וניהול זמן:(ל.י.א " )הצליחלכול יני א"

 

 .זמן וניהול התארגנות נושאב חודשיים הקרוביםב נעסוקבכיתתנו,  (ל.י.א) הצליחלכול יני א תכניתבמסגרת 

בנוסף, הם . בינאישיים ויחסים רוח מצב, למידה – ל.י.א משולש לבין וארגון סדר בין קשרהתלמידים יעסקו ב

בהקשר זה יהיה עליהם לצלם את סביבת הלימודים בבית כפי . ובבית יתהבכ הלימודי המרחב בסידור יעסקו

שהיא נראת לפני שהם למדו את נושא הארגון ואחר כך שוב, אחרי שלמדו איך לארגן סביבה לימודית מתאימה. 

 משמעות הבנת תוך זמנים לוח נשמח אם תאפשרו להם לצלם זאת ולשתף את הכיתה. בנוסף הם ילמדו לבנות

למבחן. יכול להיות שעל מנת לבנות את  הלמידה יינו, וילמדו על התארגנות וניהול זמן כחלק משלביבח הזמן

 לוח הזמנים היומי והשבוע הם יפנו אליכם לקבלת עזרה.

הלמידה תלווה בשימוש בכלי עזר הנקרא 'כרטיס ניווט'. כרטיס ניווט כולל שלבי עבודה בתחומים הרלוונטיים, 

 ון וארגון עד להפנמה של התלמיד.והוא משמש תומך זיכר

 להלן דוגמא לכרטיס ניווט:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 את, הקודם בנושא לעצמם הציבו שהתלמידים המטרותכמו כן, במהלך החודשיים האחרונים חזרנו ובדקנו את 

 יעשו הזמן וניהול ההתארגנות נושא איך. במהלך הנושא הנוכחי נבדוק לוא מטרות השגת לקראת התקדמותם

 .המטרות בקידום לסייע

 

 

 

 ים בהכנה למבחןשלב
 תכנון לו"ז למידה

 כתיבת תאריך המבחן 

 כתיבת חומר המבחן 

 חלוקת נושאי לימוד לפי ימים 

 שריון יום אחרון לפני המבחן לחזרה 

 למידה
 ום עיקרי החומר הלימודי בכל נושאסיכ 

 מר נלמד קודם טרם למידת חומר חדשחזרה על חו 

  ריאת סיכום החומר יום לפני המבחןק 

 ת חזרהמענה על שאלו 
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 טיפ להורים:

חשוב שילדכם יבחר את פינת הלמידה הטובה עבורו, זו שבה הוא מרגיש כי  - סביבת הלמידה הביתית (1

 רמת הריכוז שלו היא הטובה ביותר. מומלץ להקפיד שזו תהיה פינת הלמידה הקבועה שלו. 

ירועים שונים. כך יפחת הלחץ של מומלץ להתארגן מראש לקראת היומיום ולקראת א -התארגנות (2

"הרגע האחרון", וכך יפחת הסיכוי שתשכחו משהו. למשל, לארגן את הילקוט בערב שלפני, שעה קבועה 

 ת.מראש להכנת שיעורי הבי

מומלץ על ניהול לו"ז שבועי ואף חודשי, ובו "עוגנים" שסביבם משבצים פעילויות לא  -ניהול זמן (3

 , זמני שינה...קבועות. למשל, חוגים, ארוחות

 
 שיתוף הפעולה שלכם משמעותי להצלחת התהליך!

 
  תודה,

 
 .מחנכת הכיתה
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 ויסות רגשי:(ל.י.א " )הצליחלכול יני א"

 

 הוא רגשי ויסות ויסות רגשי. נושאב האחרוןחודש בכיתתנו, עסקנו ב (ל.י.א) הצליחלכול יני א תכניתבמסגרת 

ם למצב כולל שליטה בהתנהגות הנובעת מהרגשות.  כדי לווסת רגשות יש צורך לזהות אזן רגשות בהתאל היכולת

 התנהגותאת הרגשות, להבין מה עומד בבסיסם, לנטר את עוצמת הרגש ולהפעיל מיומנויות המיועדות לשלוט ב

 בקשר תמקדוה הם מכן לאחר. רגשות ולשיים לזהות למדו התלמידים זה בנושא. מהרגש שנובעתבלתי רצויה, 

. יחסים מערכות ועל למידהתהליכי  על להשפיע יכולה התנהגות כיצדלמדו ו, והתנהגות רגשות, ארועים שבין

 .רגשי לויסות דרכים למדוו שונים במצבים שלהם הרגש עוצמת את לזהות למדו התלמידים, כן כמו

(. בנוסף, לתלמידים הוצע הלמידה לוותה בשימוש בכלי עזר לדירוג עוצמת הרגש )'מיכל/קשת עוצמת הרגש'

 ולהתנסות תבקשו לבחורהוהם התנסו בכיתה בתרגיל נשימה להרגעה עצמית. הם מגוון של דרכי ויסות רגשי, 

ההתנסות אתם מוזמנים לסייע להם בתהליך  ם לויסות רגשי ולבחון מה יעיל עבורם ומה פחות. דרכי 2-3

   הבדיקה.ו

 תלהרגעה עצמית ולהסחה עצמי דרכים/הצעות

 

'הצלחה  בנושא לעצמם הציבו שהתלמידים המטרותבנוסף, במהלך החודש  האחרון המשכנו לעקוב אחר 

אני מעודדת אתכם, ההורים, להתעניין  .לוא מטרות השגת לקראת התקדמותם אתובדקנו , ומכוונות עצמית'

 ציבו לעצמם.שה ולשאול את ילדיכם אם הם זקוקים לעזרה בתהליך השגת המטרות
 הפעולה שלכם משמעותי להצלחת התהליך.שיתוף 

 

 

 

 

הסחה 
עצמית

צפיה  
בטלוויזיה

האזנה 
למוסיקה

קריאת  
ספר

משחק 
מחשב

פעילות  
חברתית

-יצירה
, ציור

, שרבוט
,  צביעה
,  פיסול

תכשיטנות

פעילות  
גופנית  

,  קפיצה)
,  ריצה
(אגרוף

הרגעה עצמית

-להיעזר באחר
, שיחה עם חבר

מורה, הורה

פעילות עצמית 
-מרגיעה 

,  הרפיה, נשימות
לחיצה על כדור  

שטיפת , לחיץ
פנים

דיבור פנימי  
-מעודד 

לא הצליח לי  "
אצליח  , הפעם

" בפעם הבאה
וכדומה
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 טיפ להורים   
 

 

 

 

 

 

 בתודה,

 מחנכת הכיתה.

 

 

  

רצוי לומר עדיף לא לומר

 "בוא נלך למקום שקט יותר כדי לטפל בבעיה." "תפסיק! כולם מסתכלים!"

 "למה את צועקת?"

 "תפסיק לבכות/לצעוק!"

"נראה לי שאת ממש כועסת עכשיו וזה בסדר, אבל אני דורשת שתשתמשי בקול רגוע 

 י אלי בנימוס"ותדבר

 "אתה נראה עצבני. איך אני יכולה לעזור לך?"

 "בבקשה תסביר לי במילים מה קרה שהביא לכך שאתה מרגיש מתוסכל עכשיו."

"אם לא תפסיק לצעוק אני אקח לך 

 את הסמארטפון!"

 "אני רואה שקשה לך עכשיו. נפתור את זה מאוחר יותר. בוא נשתה כוס מים."

תנהגות הזו אינה מקובלת עלינו אבל אני פה אתך. בואי אלי ונראה איך פותרים את "הה "לכי לחדר שלך!"

 הבעיה."

"אנחנו נפתור את זה. אני מסוגל להתמודד עם זה ועם הקשיים שלך אבל לא מוכן לקבל  "אתה בלתי אפשרי!"

 התנהגות שכזו."

 הבעיה ביחד.""זה יכול להיות מאוד מתסכל, בואי  נתמקד בלפתור את  "תירגעי כבר!"

"אני רואה שאת כועסת עכשיו. קחי לך כמה דקות ואני אשמח לעזור לך כשתרגעי 

 קצת."
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 סיכום שנה:(ל.י.א " )הצליחלכול יני א"

כמו את תהליך יס בסיכום השנה.האחרונים  שבועותבכיתתנו, עסקנו ב (ל.י.א) הצליחלכול יני א תכניתבמסגרת 

, וכיצד ניתן ו בחזרה על המיומנויות שנרכשו במהלך השנהנעסקלעצמם,  ציבותלמידים הגת המטרות שההש

 מו את השנה בהקשר לקושי והישג, והתקיימהכיסיהיה ליישם מיומנויות אלו בעתיד. בהמשך, התלמידים 

  ל החוויות מהשנה החולפת במפגשי א.י.ל.ערפלקציה  שלפעילות 

 שנה זו התמקדה ב:

 וליחסים הבינאישיים. שבין התפקוד הלימודי למצב הרוחקשרים ת ההבנ .1

 מיומנות של הצבת מטרות )'מכוונות עצמית'(.פיתוח  .2

 חיזוק ותרגול אסטרטגיות התארגנות וניהול זמן בכיתה ובבית. .3

 ויסות רגשי.  עבודה על מיומנות של .4

 

 אני מודה לכם על שיתוף הפעולה במהלך השנה,

 

 בברכת חופשה מהנה,

   .מחנכת הכיתה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 הרצליהחידה ללקויות למידה והפרעות קשב, המרכז הבינתחומי כל הזכויות שמורות לי

 87 

 
 

 כיתה ח'

 פתיחה)א.י.ל(: הצליח לכול יני אתכנית 

 להורי התלמידים שלום רב,

ם הצלחה לימודית ורגשית של תלמידים שמטרתה קידותכנית התערבות  אהיהצליח )א.י.ל( לכול יני אתכנית 

יסודיים ובחטיבות ביניים בתי ספר בבגנים,  תפועלכנית . התאלו לבעיות בסיכוןאו קשב או עם לקויות למידה ו/

 מבוססת מחקר. והינה 

למידה הוא מונח כללי המתייחס לקבוצת הפרעות הטרוגניות המתבטאות בקשיים משמעותיים ברכישת  לקויות

. הפרעות אלה ןבשימוש )תואם גיל( בהו ,המשגה ו/או יכולות מתמטיותו יכולת הקשבה, דיבור, קריאה, כתיבה

בכל שלב לקויות למידה יכולות להתגלות  במערכת העצבים המרכזית. מליקויומניחים שהן נובעות  מיותפניהן 

פגיעה חושית, הפרעות רגשיות או דוגמת תנאים מגבילים נוספים ) לצד הן יכולות להתקייםאף שעל  בחיים.

 (.(American Psychiatric Association, 2000תוצאה ישירה של תנאים אלו ( הן אינן סביבתיות

של בני  יםאת סיכוי גורמי הגנה היכולים להעלותהספרות המחקרית והידע הפרקטי שנצבר מצביעים על כמה 

ולמצוא את מקומם בחברה כבוגרים מצליחים. גורמים אלו  בצורה תקינהנוער עם לקות למידה להתפתח 

 וביניהן מדות והתנהגויות אישיותומערך ע ,, קשר בטוח עם המוריםמהמשפחה ומבית הספר – כוללים תמיכה

 Al-Yagon, 2007; Al-Yagonמודעות עצמית, התמדה, יכולת להציב מטרות ויכולת לחפש תמיכה באופן פעיל

& Mikulincer, 2004;) (Raskind et al, 2004; Margalit & Raskind  2007 כיוון שלקות למידה משפיעה .

מי תחומי של אנשי מקצוע מתחו־הטיפול לערב צוות רבגם על  וכמתהליך האבחון על על תחומי חיים רבים, 

 הפסיכולוגיה, הרפואה והחינוך. 

כנית א.י.ל היא לקדם התפתחות לימודית, רגשית וחברתית תקינה של בני נוער עם לקויות תמטרת כאמור, 

ייה של מיומנויות על ידי חיזוק גורמי החוסן של התלמיד והקנ. זאת למידה ו/או קשב או בסיכון לבעיות אלו

בתחום התפקודים שונות שתאפשרנה לו להתמודד באופן יעיל יותר עם קשיים שונים. מדובר על מיומנויות 

 .הניהוליים, בתחום החברתי, בתחום הרגשי ובתחום הלימודי

התקדמותם של בני הנוער. לכן, אחת לחודש חלק חשוב ומשמעותי בתהליך  ,המשפחהבני , בכםאנו רואים 

אסטרטגיות שהוקנו בנושא זה וטיפים  כמו גם כניתובו יוצג הנושא אשר נלמד בתמכתב אליכם ישלח צע יבממו

לבחור אילו מיומנויות ואסטרטגיות שלמד  תאפשרו לומטרות ו ילדכםעם שתציבו יחד ליישום בבית. חשוב 

 תיישמו יחד בבית. ת הספר בבי

 

 ותרגול יישוםבכנית וספר, בהתעניינות בתכני התגשים בבית הנשמח לשיתוף פעולה מצדכם בהגעה למפ

 שהתהליך יהיה מוצלח יותר. על מנתתופנמנה באופן משמעותי ו אלוהמיומנויות בבית על מנת ש

     בברכה,

 

 מנהלת בית הספר:     מחנכת הכיתה:
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 חינוכי־פסיכו הסברהצליח )א.י.ל(: לכול יני אתכנית 

 להורים שלום רב, 

 (.הצליחלכול יני א) א.י.לבמסגרת תכנית  תכם בנושא אשר נלמד בשבועות האחרוניםברצוננו לעדכן א

 : הסבר פסיכוחינוכי שם הנושא

 רקע:                   

דוגמת עזרה למשפחה ולזולת, זיכרון טוב, יכולת קריאה  (תחומים בהם הוא טוב) לכל נער ונערה חוזקות משלו                  

ביבה וחברותיות. לכל אדם ולכל נער יש גם קשיים משלו. אצל נערים עם לקויות למידה טובה, רגישות לס

. חשוב ועוד יתמספר בחשיבה קשיים, בריכוז קשיים, בקריאה קשייםהקשיים לרוב קשורים ללקות, למשל 

  להיות מודעים לקשיים אלו, שכן הם מובילים לעתים גם לקשיים חברתיים ורגשיים.

משתתפי תכנית א.י.ל זוכים ליחס אישי, ולאורו ברצוננו לקיים עמכם, ההורים, פגישה, בנוכחות ילדכם                   

נסו להבין יחד עם ילדכם מה הן החוזקות שלו? במה הוא טוב? לאחר זיהוי נבקש שתלקראת המפגש  והמחנכת.

ימודיים נפגעים בשל הלקות מה מפריע לו? האם החלקים הל –החוזקות חשוב שתדברו עם ילדכם על  קשייו 

עמה מתמודד? או אולי החלקים החברתיים? זיהוי החוזקות כמו גם זיהוי הקשיים יסייע בהתמודדות עמם. נסו 

. שימו לב שאין המדובר בהכרח במה שנראה או שמרגיש לכם את ילדכםלהבין מהו מוקד הקושי שמעסיק 

 כקושי שלו.

מקום של שותפות ושל הסכמה, שילדכם ירגיש שאתם יוצאים יחד חשוב שהשיח על החוזקות והקשיים יגיע מ

עמו למסע משותף שייתן לו כלים להתמודד טוב יותר עם הלקות. ברגע שילדכם יבין מה הן החוזקות ומה הם 

 הקשיים שלו, הוא ידע יותר במדויק לאילו כלים הוא זקוק כדי להשתפר. 

ישית בנושא לקויות למידה וקשב וכן הכרות והתמודדות עם הלקויות איתן אנו מזמינים אתכם לשיחה א                  

 מתמודד ילדכם,  הקשיים והחוזקות שלו. השיחה תתקיים ביום___ בתאריך ___ בשעה___

 נשמח לשיתוף פעולה מכם תוך יישום המיומנויות בבית,                  

 

 מנהלת בית הספר       מחנכת הכיתה:
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 מודעות עצמית.)א.י.ל(:  הצליחלכול י ניא תכנית

 להורים שלום רב,

: שם הנושא הצליח )א.י.ל(לכול יני אתכנית במסגרת ברצוננו לעדכנכם בנושא אשר נלמד בשבועות האחרונים 

  מודעות עצמית.

 : רקע

תן, לזהולהכיר את החוזקות האישיות שלהם ו בחודש האחרון עסקנו בנושא מודעות עצמית. התלמידים למדו

בכיתה ובבית. התייחסות –ואתגרים בלמידה יצד הם יכולים להיעזר בהן כדי להתמודד עם משימות וכן למדו כ

 מיוחדת ניתנה לרגשות התלמידים סביב נושא הלמידה. 

נערך דיון בקבוצה בנושא זיהוי מוקדי הכוח וכן היה שיח לגבי התחומים שהתלמידים מרגישים שמעכבים 

 הצלחה שלהם. ומאיטים את תחושת ה

 התלמידים מילאו שאלונים במטרה ללמוד לזהות בצורה מדוייקת הקשיים והחוזקות שלהם.

 שונות להתמודדות עם הקשיים.לתלמידים כלים וטכניקות  בנוסף ניתנו

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 שיתוף הפעולה שלכם משמעותי להצלחת התהליך!

 
 תודה,

 

 מחנכת הכיתה

 

 

 

 

 

 

 

 בנושא מודעות עצמית:ליישום האסטרטגיות  להורים טיפים      

 ם על החוזקות והקשיים שהעלה בקבוצהמומלץ לשוחח עם ילדכ . 

 .כאשר ילדכם נתקל בקושי הזכירו לו את הכוחות בעזרתם הוא יכול להתמודד עם הקושי 

 חרים. הדגימו לו גם חוזקות וקשיים שלכם, ההורים, או של קרובים א 
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 )א.י.ל( הצליחלכול יני א תתכניהצלחה ומכוונות עצמית: 

 להורים שלום רב,

 הצליח )א.י.ל(.לכול יני א תכנית במסגרת ברצוננו לעדכנכם בנושא אשר נלמד בשבועות האחרונים

 : הצלחה ומכוונות עצמית.שם הנושא

 : רקע

 בין היתר בעיניהם, הצלחה מהי בדקו הצלחה ומכוונות עצמית. התלמידיםנושא בעסקנו חודש האחרון ב

 להציב התלמידים למדו בהמשך. להצליחכדי  הנדרשים בכישורים דנוכן ו ,הקשר של התאקלמות טובה בכיתהב

המטרות  השגת על בקרה תהליך לבצע וכיצד לעצמם שהציבו המטרות על אחריות לקחת כיצד, אישיות מטרות

   (."מכוונות עצמית" ושמו)תהליך 

 ושנק)צימרמן  השלבים הבאים הבנוי משלושת המטרות, גתלהש עזר כלילם תלמידיהנחשפו במהלך המפגשים 

 (:2004, בירנבוים אצל

 הצבת מטרות. –. שלב החשיבה המוקדמת 1

 המטרות.  יישום אסטרטגיות למידה להשגת –שלב הביצוע  .2

בחרנו מקדמת אותנו להשגת המטרות בה תהליך של בדיקה חוזרת: האם הדרך  –. שלב המשוב החוזר )פידבק( 3

 חוזרים על שלבי התהליך. ,וצבו. אם לאשה

מילאו שאלון המתמקד בסגנון הלמידה של כל אחד מהם התלמידים במסגרת המפגשים וההתנסות האישית, 

 ולאחר מכן התנהל דיון קבוצתי בנושא.

 אנו נעקוב אחר תהליך הצבת והשגת המטרות לאורך השנה במהלך מפגשי א.י.ל. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 כם משמעותי להצלחת התהליך!שיתוף הפעולה של
 תודה,

 .מחנכת הכיתה
 

 

 

 טיפ להורים:

 השגת המטרה פחות מאיימת ונראית יותר ברת השגה. באופן זהמטרות. ־חשוב מאוד לפרק מטרות לתתי 

  מועדים קבועים לביצוע בקרה על תהליך השגת המטרה, ולבדוק האם התהליך מתקדם מראש חשוב לקבוע

ן שאינו מקדם אותנו, או בעצם בכיוון הרצוי. אחרת אנו עלולים להשקיע מאמצים רבים בתהליך באופ

 "לעבוד בפול גז על ניוטרל".
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 אסטרטגיות התארגנות וניהול זמן )א.י.ל(:  הצליחלכול יני א תכנית

 להורים שלום רב, 

 )א.י.ל(. הצליחלכול יני אתכנית במסגרת  ברצוננו לעדכנכם בנושא אשר נלמד בשבועות האחרונים

 : אסטרטגיות התארגנות וניהול זמן. שם הנושא

 רקע:                   

 חשובה מאוד לתלמיד בהיבט הלימודי, בהיבט החברתי ובהיבט הרגשי. זמןולתכנן  לנהל, לארגןהיכולת                   

הוא חלק מהתפקודים הניהוליים, המאפשרים לנו לנהל את חיינו באופן מעוכב, מבוקר ומסודר יותר.  הארגון                  

וביצוע מטלות באופן שיטתי. לתלמידים במהלך פעילות או מקום  ת סדר או שימורויצירה להכוונ בארגון

לארגן זמן ומקום ללמידה, הם נוטים לשכוח ציוד  בתפקודים הניהוליים קשה לרובקושי  המתמודדים עם

כות עם מוביל לעתים לביטול זמן אידבר הכמו כן הם מתקשים בניהול זמן,  מאורגן. אינווהציוד שברשותם 

 .התכוננות למבחן ובזמן מבחןחברים ולקשיים ב

כדי לבצע מטלה או פעילות מבעוד מועד מתאימות  אירועים עתידיים ולפתח תגובות יכולת לחזותה הוא תכנוןה                  

, כמו גם (ולתעדף מטלות )לקבל החלטה איזו מטלה חשובה יותר קיים קושי לתכנן מראשלעתים בהתאם. 

פעולות ברגע האחרון ולחוסר דיוק  לביצועוביל עשוי להחוסר בתכנון ב על בעיות העשויות לצוץ בעתיד. לחשו

 והשקעה בהן.

 

בין האסטרטגיות והמיומנויות המסייעות בתחום הארגון שנלמדו בתכנית א.י.ל: ניהול יומן, שימוש בפתקיות 

וכו'; היעזרות באדם קרוב כדי לזכור מטלות; או בתזכורות בפלאפון לשם רישום אירועים, מבחנים, מסיבות 

קביעת לו"ז שבועי; קביעת מקום קבוע וזמן קבוע בבית ללמידה; ניקיון שבועי של התיק; ארגון מערכת השעות 

קביעת סדר המטלות ושיעורי הבית לפני  –והבגדים ליום המחרת מראש, והתארגנות עם מטלות לימודיות 

 התחלת העבודה.
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 שיתוף הפעולה שלכם משמעותי להצלחת התהליך!

 תודה,

 .מחנכת הכיתה

 

 

 

 

 

 

 

 

 בבית:בנושא תכנון, התארגנות וניהול זמן ליישום האסטרטגיות  להורים טיפים

  הארגון כמטרה עבור הציבו .בבית ילדכםזמן להתנהלות התכנון והערכת ההארגון, קיים קשר בין 

 לות בבית.שונות להתנהאסטרטגיות  לבחור לו וואפשר ילדכם

  אפשרי מצדכם. דוגמות לסיוע לפי בחירתולבחור ולנהל הדברים  ול ואפשרסייעו לילדכם אך גם: 

o למידה )חשבו על זמן מתאים לעל מקום מתאים ללמידה, זמן  חשבו עמו באופן חד פעמי

 עם המטלות.  אידיאלי סדר התמודדותוגירויים( מו יםבו הבית שקט מרעש

o קיון התיק, לסידור החדר ילשבוע הקרוב ובו גם זמן המוקדש לנ אחת לשבוע לו"ז עמו בנו

 .ולסידור פינת העבודה

o או בפתקיותכתבו מטלות תזכורות בפלאפון, לילדכם; צרו גם אתם אישית  הדוגמ הוו 

את יומנכם על מנת להמחיש את  בפני ילדכםלהציג אתם יכולים אף ברשימת מטלות ועוד. 

 הצורך בשימוש בו. 

o הקפידו ושמרו על זמן קבוע לארוחות, להכנה ; עת לעמידה בזמנים ולתכנונםתנו את הד

 ועזרה ועוד. 
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 )א.י.ל(: סיכום שנה הצליחלכול יני אתכנית 

 להורים שלום רב, 

במסגרת  )א.י.ל(. הצליחלכול יני אברצוננו לעדכנכם כי בשבועות האחרונים אנו מסכמים את השנה בתכנית 

על התחושות והרגשות שלהם עם סיום המפגשים לשנה זו, על ההישגים  הסיכום אנו משוחחים עם ילדכם

 שהשיגו, על היציאה לחופש הגדול והמיומנויות שלמדו.

 להזכירכם אלו הנושאים והמיומנויות שנלמדו במהלך השנה הנוכחית:

ר התלמידים למדו לזהות את החוזקות שלהם ואת הקשיים ולהשתמש בחוזקות שלהם כמקו -עצמית מודעות

 התומך ומסייע בהתמודדות עם הקשיים. גם אתם ההורים הייתם שותפים בתהליך זה בפגישתנו הראשונה.

התלמידים נחשפו למושג הצלחה ודנו במהי הצלחה עבורם, לאחר מכן, נחשפו למושג  -עצמית ומכוונות הצלחה

דו להציב מטרות מכוונות עצמית שהיא הדרך לקחת אחריות ולהשיג את המטרות שלי. כמו כן, הם למ

 ומיומנויות אשר תסייענה להם להשיג את המטרות.

התלמידים דנו במושג הזמן וחשיבותו וכן על נושא ההתארגנות וחשיבותו.  -זמן וניהול להתארגנות אסטרטגיות

 בנוסף הם למדו אסטרטגיות לניהול זמן יעיל וכן ארגון ותכנון יעיל.

ם עם ילדכם את המיומנויות שנלמדו בשנה זו על מנת שהן נשמח אם במהלך החופש הגדול תמשיכו לייש

 תופנמנה בדרך יעילה יותר לקראת השנה הבאה ובכלל. 

 

 שיתוף הפעולה שלכם משמעותי להצלחת התהליך!

 וחופשה נעימה, תודה

 

 .מחנכת הכיתה
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 'ט תהיכ

 )א.י.ל( הצליחל כולי ניאשנה בתכנית  פתיחת

 

 , להורי התלמידים שלום רב

 בבית הספר.הצליח )א.י.ל( לכול יני אתכנית אנו נערכים לקראת פתיחת השנה השנייה של 

כנית א.י.ל היא לקדם התפתחות לימודית, רגשית וחברתית תקינה תמטרת כפי שהוסבר בהרחבה בשנה שעברה, 

החוסן של התלמיד  על ידי חיזוק גורמי. זאת של בני נוער עם לקויות למידה ו/או קשב או בסיכון לבעיות אלו

שונות שתאפשרנה לו להתמודד באופן יעיל יותר עם קשיים שונים. מדובר על מיומנויות והקנייה של מיומנויות 

 .בתחום התפקודים הניהוליים, בתחום החברתי, בתחום הרגשי ובתחום הלימודי

ללמידה קניית טיפים מציאת סגנון הלמידה הייחודי של כל תלמיד תוך הבשנה השנייה של התכנית נתמקד ב

יעילה. נלמד מהו ויסות רגשי ומהן האטרטגיות להשגתו, נחזק את התפקודים הניהוליים של התלמידים על ידי 

מתן מיומנויות להערכת תהליך חשיבה וביצוע תהליכי פיקוח ובקרה עצמיים. בנוסף, נבין את חשיבותם של 

 סנגור העצמי.היחסים הבינאישיים ונחזק את יכולת קבלת ההחלטות וה

חלק חשוב  ,המשפחהבני , בכםאנו רואים בדומה לשנה הקודמת, מעורבותכם בתהליך הלמידה מרכזית ביותר. 

התקדמותם של בני הנוער. לכן גם השנה יתקיימו שלושה מפגשים משותפים ואחת לחודש ומשמעותי בתהליך 

אסטרטגיות שהוקנו בנושא זה וטיפים  גםכמו  כניתובו יוצג הנושא אשר נלמד בתמכתב אליכם ישלח בממוצע י

לבחור אילו מיומנויות ואסטרטגיות שלמד  תאפשרו לומטרות ו ילדכםעם שתציבו יחד ליישום בבית. חשוב 

 תיישמו יחד בבית. ת הספר בבי

 ותרגול יישוםבכנית וגשים בבית הספר, בהתעניינות בתכני התנשמח לשיתוף פעולה מצדכם בהגעה למפ

 שהתהליך יהיה מוצלח יותר. על מנתתופנמנה באופן משמעותי ו אלובית על מנת שהמיומנויות ב

 

 בברכת שנת עשייה מוצלחת,

 

 מנהלת בית הספר:     מחנכת הכיתה:
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 ללמידה יעילים וטיפים למידה סגנון זיהוי א.י.ל(:הצליח )לכול יני א תכנית

 להורים שלום רב,

 ..י.ל(א) הצליחל כולי ניא תכניתבמסגרת  למד בשבועות האחרוניםברצוננו לעדכן אתכם בנושא אשר נ

 : זיהוי סגנון למידה וטיפים יעילים ללמידהשם הנושא

אדם דרך שונה לקלוט  לכלקולט, מעבד, מפנים וזוכר חומר לימודי.  אדםה בה הדרך הוא למידה סגנון רקע:

נו משתמשים בשלושה חושים כדי לקלוט מידע: כוללמידע חדש.  להיחשףמומלץ לו מידע המלמדת על האופן בו 

ראייה )קריאה, תרשימים, מפות(, שמיעה )הקשבה( ותנועה )למשל כתיבה(. לכל אחד מאיתנו חוש אחד דומיננטי 

סגנון מסייעות בתחום המיומנויות האסטרטגיות ובין היותר אשר קובע מהי הדרך הטובה ביותר עבורנו ללמידה.

התלמידים זיהו איזה חוש דומיננטי יותר עבורם לפי הדרך בה הם קולטים  א.י.ל: תתכניב אשר נלמדו הלמידה

את המידע בצורה הטובה ביותר למשל: בקריאה, הקראה, כתיבה וכו'., זיהוי אופן ההרכב הלמידה הנוח להם 

תי, )עם חבר, לבד( ושיח על אופן הלמידה לקראת מבחן. התלמידים נחשפו לסגנונות הלמידה השונים: חזו

 שמיעתי ותנועתי דרך שאלון עצמי לזיהוי סגנון הלמידה האישי שלהם. 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 שיתוף הפעולה שלכם משמעותי להצלחת התהליך!

 תודה,

 .מחנכת הכיתה

 בבית:  סגנון למידהשל ליישום האסטרטגיות  להורים טיפים

   בדקו עם ילדכם האם סגנון הלמידה שבחר בכיתה מתאים ונכון עבורו. למשל, אם בחר בסגנון

ת החומר בדרך הזו, שנו יחד איתו לסגנון שמיעתי אבל ניכר כי הוא לא מצליח לזכור א

 המתאים יותר.

  ברגע שנבחר סגנון למידה, הזכירו לו לפני כל מבחן שזוהי הדרך היעילה ביותר עבורו ללמידה

 ועודדו אותו. למשל: במבחן הקודם הצלחת וזכרת את החומר בזכות הסיכומים שהכנת.

 חומר, סיכום החומר וכו', עזרו אם סגנון הלמידה דורש סיוע מההורה כמו הקראה של ה

 לילדכם או שאף כדאי שיקבל סיוע חיצוני ממורה לאסטרטגיות למידה אשר יסייע לו. 
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 יסות רגשי.ו: (א.י.ל) הצליחלכול יני א תכנית

 להורים שלום רב,

 )א.י.ל(. הצליחל כולי ניא תכניתבמסגרת חרונים ברצוננו לעדכנכם בנושא אשר נלמד בשבועות הא

 : ויסות רגשי.שם הנושא

 : רקע

זהות רגשות ואת העומד בבסיסם, לנטר ל היכולת הוא רגשי ויסות ויסות רגשי. נושאבעסקנו  האחרוןחודש ב

ביכולת העיקרון . מהרגש שנובעתבלתי רצויה  התנהגותאת עוצמת הרגש ולהפעיל מיומנויות המיועדות לשלוט ב

 לויסות רגשי הוא שמותר להרגיש הכל אבל קיימת חשיבות שההתנהגות בעקבות הרגש תהיה  יעילה ובריאה.

  .והתנהגות רגשות, רועיםיא שבין בקשר תמקדוה ,רגשותלתת שמות ל – ולשיים לזהות למדו התלמידים

 .רגשי ויסותול יםדרכ למדוו שונים במצבים שלהם הרגש עוצמת את לזהות התלמידים למדו כמו כן

במהלך המפגשים התנהלו דיונים קבוצתיים בנושא זיהוי וויסות הרגשות וכן התנסו התלמידים בכלים שיכולים 

לעזור להם לווסת את עוצמת הרגשות שלהם, כגון סוגים שונים של הרפיות ומד רגשות. התלמידים למדו שיטות 

 מית.לוויסות הרגש הן דרך הרגעה עצמית והן דרך הסחה עצ

ציב שה זקוק לעזרה בתהליך השגת המטרות ואאני מעודדת אתכם, ההורים, להתעניין ולשאול את ילדכם אם ה 

 .ולעצמ

 טיפ להורים:  
  קיימת חשיבות, גם בבית, לתת לגיטימציה למנעד הרגשות כולן, ודרך התרגילים וההתנסויות

 רגשות אלה. שתלמידים לומדים בשיעור, להטמיע התנהגויות יעילות בעקבות

 .מומלץ לבקש מהילדים לתרגל גם בבית האסטרטגיות השונות לוויסות הרגשות 

 שיתוף הפעולה שלכם משמעותי להצלחת התהליך.

 

 שיתוף הפעולה שלכם משמעותי להצלחת התהליך!
 תודה,

 .מחנכת הכיתה

. 
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 הערכת תהליך החשיבה :(א.י.ל) הצליחלכול יני א תכנית

 להורים שלום רב,

 .()א.י.ל הצליחל כולי ניא תכנית במסגרת  ברצוננו לעדכנכם בנושא אשר נלמד בשבועות האחרונים

 ארגון ותכנון החשיבה. –: מיומנויות הערכת תהליך החשיבה שם הנושא

 : רקע                  

. ל מטלהת שלבי עבודה ויישומם בכבניי באמצעות בנושא זה למדו התלמידים כיצד לארגן ולתכנן החשיבה

תלמידים רבים הסובלים מלקויות למידה ו/או קשיים קשביים מתקשים לארגן את חשיבתם, דבר אשר עלול 

 לפגוע בהבנת הנושאים הנלמדים וכן בהבנת סיטואציות חברתיות. 

                  

 בזיהוי שלביםל: .י.א בתכנית הנלמדותבתחום ארגון ותכנון החשיבה  המסייעות והמיומנויות האסטרטגיות בין 

)דף  ניווט בכרטיס שימושו, שלבים לתתי משימה פירוק, להקשבה חזרה וטכניקות)חולמנות(  בקשב התנתקות

  (.מבחן בזמן או מבחן לקראת בהכנה למשל, המטלה ביצוע ומלווה את קבועיםעבודה  שלביהמכיל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שיתוף הפעולה שלכם משמעותי להצלחת התהליך!
 תודה,

 .כת הכיתהמחנ
 

 

 של ארגון ותכנון החשיבה בבית: ליישום האסטרטגיות  להורים טיפים

  בכיתה הכיר ילדכם שלבים להתמודדות עם התנתקויות בקשב. אם אתם מבחינים בהתנתקויות כאלו

 מראש סימן שרק אתם תזהו. קבעוסמנו לו במבט או במגע כדי שיזהן גם. אצלו, 

  הזכירו לילדכם להיעזר בדפי הניווט ועודדו אותו לעקוב אחר השלבים בהכנה למבחן, בהכנת שיעורי בית

 וכו'. ניתן ליישם שלבי עבודה גם במטלות הבית. 

 רגנות בוקר, שלבים בהתארגנות סייעו לילדכם לבחור שלבים להתנהלות בבית, למשל שלבים בהתא

לקראת שינה, לקראת ארוחת ערב ועוד. חשוב שתבחרו גם מטלות שילדכם אוהב דוגמת שלבים בהכנת 

 עוגה, שלבים בתכנון טיול ועוד.
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 פיקוח ובקרה עצמיים –)א.י.ל(: תפקודים ניהוליים  הצליחלכול יני אתכנית 

 להורים שלום רב,

 .)א.י.ל( הצליחל כולי ניא תכניתבמסגרת  ברצוננו לעדכן אתכם בנושא אשר נלמד בשבועות האחרונים

 פיקוח ובקרה עצמיים. –ניהוליים  תפקודים: שם הנושא 

  רקע:

בדיקת . בדוק את עצמו ולבצע משוב על פעולותיוהמאפשרים לתלמיד לבקרה הם תהליכים פיקוח ו תהליכי

להבטיח השגת המטרה  סיומן, וזאת על מנתאו זמן קצר לאחר  ך ביצועןבמהל צריכה להתקיים הפעולות

בקרה עצמית  חוסר מודעות להתנהגות עצמית ולהשפעתה על אחרים.לחוסר בקרה מוביל לטעויות ו המתאימה.

 לימודיות פשוטות עד מורכבות. במטלות יומיומיות ובמטלות להתבטאיכולה 

 א.י.ל: תכניתב אשר נלמדומסייעות בתחום פיקוח ובקרה המיומנויות האסטרטגיות ובין ה

התלמידים נחשפו למושג עיכוב תגובה ולמדו להשתמש ברמזור בכל פעם שהם מרגישים  –עיכוב תגובה  .1

 ובה הוא היכולת לעצור ולהתאפק עם התגובה הספונטנית. צורך לעכב תגובה. עיכוב תג

התלמידים הוסיפו לשלבי העבודה שלמדו ביחידה הקודמת את  –שלבי עבודה הכוללים פיקוח ובקרה  .2

 –שלב הפיקוח והבקרה. בשלב הפיקוח הם למדו לתת לעצמם משוב בזמן המטלה, למשל בזמן קריאה 

לים שאני לא מבין? האם יש לי רעיונות לכתיבה? בשלב האם אני מבין מה שאני קורא? האם יש מי

האם אני מצליח להשיב על השאלות? האם  –הבקרה הם למדו לבדוק את עצמם לאחר המטלה, למשל 

 החדר שלי מסודר? האם הציון במבחן מספק אותי?

וגמת התלמידים למדו לבצע תהליכי פיקוח ובקרה בתחום הלימודי, ד –פיקוח ובקרה בתחומים שונים  .3

פיקוח ובקרה על למידה לקראת מבחן ועל שיעורי בית; בתחום הרגשי, דוגמת פיקוח ובקרה על תגובות 

 במצבי רוח שונים; ובתחום החברתי, דוגמת פיקוח ובקרה באינטראקציות חברתיות. 
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 שיתוף הפעולה שלכם משמעותי להצלחת התהליך!

 

 תודה,

 .הכיתה מחנכת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 של פיקוח ובקרה בבית: ליישום האסטרטגיות  להורים טיפים

  כב תגובות שאינן מתאימות תרגלו עם ילדכם כיצד לעכב תגובה. סייעו לו לע –עיכוב תגובה

סימן עמו סיטואציות שונות דוגמת התפרצות לדברי האחר, אי המתנה לתור ועוד. קבעו ל

מעכב תגובה וכן קבעו סימן אחר שיהווה חיזוק חיובי על  כאשר הוא לא לותוכלו לסמן ש

 שהצליח לעכב תגובה.

  כנת עוגה או התנהלות )דוגמת הכנת שיעורי בית, הבצעו פיקוח ובקרה על מטלות ביתיות

 במהלך כל מטלה ובסופה.  ווסייעו לילדכם לבדוק את עצמבבוקר( 
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  (א.י.ל) הצליחל כולי ניא: תכנית בין־אישייםיחסים 

 להורים שלום רב,

 .)א.י.ל(  הצליחל כולי ניא תכניתבמסגרת  ברצוננו לעדכן אתכם בנושא אשר נלמד בשבועות האחרונים

 ישיים. ן־א: יחסים בישם הנושא

  רקע:

 לנהל םליכולת הכוונה היא. אצל נערים אחרים עם שלנו קרוביםלקשרים  מתייחסים ישייםן־אבי יחסים

, משפחה, הורים דוגמת בחייהם נוספות מרכזיות דמויות ועם השווים בקבוצת חבריהם עםמערכות יחסים 

מערכות יחסים אלו משפיעות על מצב רוחם של הנערים, על יכולת הריכוז שלהם ועל  .מדריכהו מאמנת, מחנכת

 דים, באימונים, בתנועת הנוער או בכל תחום אחר מרכזי בחייהם. בלימו המוטיבציה שלהם להשקיע

הם קרובים ותומכים ומאופיינים באמון, קבלה, זמינות והכלה, יש לכך השפעה  ישייםן־אכאשר היחסים הבי

חיובית על תפקודם של הנערים. בין היתר הם מסייעים להם בהתמודדות טובה יותר עם קשייהם הלימודיים 

 רוח חיובי. ותורמים למצב

הם מרוחקים, מנוכרים, שיפוטיים ונעדר מהם אמון, יש סיכוי רב יותר כי הנערים  ישייםן־אכאשר היחסים הבי

 יחוו קושי בהתמודדות עם האתגרים והקשיים הלימודיים העומדים בפניהם ומצב רוחם יהיה פחות טוב.

ים עם ילד ישייםן־אהבייחסים והמצב הרוח , הקשרים שבין התפקוד הלימודימשולש א.י.ל ממשיג את 

התלמידים למדו על כל אחד מקודקודי המשולש ועל יחסי הגומלין ביניהם. הבנת הקשרים הללו  ומבוגרים.

 וחוויות שונות.  אישיים פעילויות, סיפורים תהתאפשרה בעזר

 

 

 

 

 

 

 

 

 .י.ל:א תכנישנלמדו בת ישייםן־אבימסייעות בתחום יחסים המיומנויות הו אסטרטגיותבין ה

ישיות והכרת הקשר וההשפעה ההדדית בין למידה, מצב רוח ן־אהבנת חשיבותן של מערכות יחסים בי .1

 ישיים, לחיוב ולשלילה. ן־אויחסים בי

 מודעות למערכות היחסים המשמעותיות של הנער בחייו בעזרת מיפוי מעגלי קרבה. .2

יות קרובות שמשפיעות עלינו לחיוב ישן־אהבנה כי לכל אחד מאיתנו יכולות להיות מערכות יחסים בי .3

  לצד מערכות יחסים קרובות שמשפיעות עלינו לרעה.

 כיצד להיעזר ולהשתמש באנשים הקרובים אלינו לתמיכה לימודית, רגשית וחברתית. .4
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 שיתוף הפעולה שלכם משמעותי להצלחת התהליך!

 

 תודה,

 .מחנכת הכיתה

 

 

 

 

 

 

 

 ישיים בבית: ן־אשל יחסים ביליישום האסטרטגיות  להורים טיפים

  שאלו את ילדכם על משולש א.י.ל, בקשו ממנו לתת דוגמות ליחסים שבין קודקודי המשולש, ותנו אף אתם

כשמכעיסים אותי בעבודה, אני לפעמים הופך עצבני ומגיב בכעס  – למשלדוגמות מחוויותיכם האישיות, 

 גם לחבריי לעבודה.

  מקרים בהם ללמשל הכוונה . בהשפעה של תחום אחד על תחום אחר מבחיניםאתם  כאשרשקפו לילדכם

 האחרים. התחומיםחווית למידה או אירוע שקרה עם חבר או מורה מושפע או משפיע על 

 שתשוחחו עם ילדכם על הדמויות שהוא מחשיב כמשמעותיות עבורו תוך הבהרה כי  מעגלי קרבה: חשוב

 דמות משמעותית יכולה להשפיע עלינו הן לחיוב והן לשלילה. 

 התמודדתם עם הדמויות שהשפעתן  בדרך בהלחיוב ולשלילה, ו יכםשתפו את ילדכם בדמויות שהשפיעו על

 . הייתה פחות חיובית

 על נושאים ספציפיים, להציב מטרה עמכם , למשל להתייעץ כםעזר ביומים להתחבאילו לבחור  ול ואפשר

 . 'וכו
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 (: קבלת החלטותא.י.ל) יחהצללכול יני אתכנית 

 להורים שלום רב,

 .)א.י.ל( הצליחל כולי ניא תכניתבמסגרת  ברצוננו לעדכן אתכם בנושא אשר נלמד בשבועות האחרונים

 : קבלת החלטות.שם הנושא

  :רקע

פעמים רבות אנו מקבלים החלטות באופן אימפולסיבי מבלי לשקול קודם את כל החלופות )אלטרנטיבות(. 

 יביות היא חלק מתהליך ההתבגרות בכלל ובקרב נערים הסובלים מהפרעות קשב וריכוז בפרט. האימפולס

קבלת ההחלטות שלנו מושפעת מגורמים חיצוניים ופנימיים. כך למשל כאשר אנחנו נמצאים במצב חירום )גורם 

לבחור את חיצוני( עלינו לקבל החלטות מהירות ומיידיות ואין באפשרותנו לשקול את כל האפשרויות ו

המתאימה ביותר. גורמים פנימיים המשפיעים על קבלת ההחלטות שלנו קשורים בנטיות אישיות ובעמדות או 

אמונות. למשל, ישנם אנשים אשר סומכים על המזל בעוד אחרים נוהגים להתייעץ עם אחרים לפני כל החלטה 

מלהחליט ויש המשנים את החלטתם שהם מקבלים. ישנם כאלו שפוחדים לקבל החלטה לא נכונה ולכן נמנעים 

 כל פעם מחדש. 

 כנית א.י.ל:קבלת החלטות הנלמדות בתאסטרטגיות ומיומנויות מסייעות בתחום 

 . מודעות עצמית לסגנון קבלת ההחלטות האישי של התלמיד )אימפולסיבי, שקול וכו'(. 1

 . לימוד ותרגול מודל שלבי של קבלת החלטות ובו השלבים הבאים:2

 זיהוי והגדרת הקושי או הבעיה איתה מתמודד התלמיד. א.     

 ב. קביעת התוצאה הרצויה )המטרה(.    

 ג. הצגת חלופות שונות לבחירה וחשיבה על תוצאה אפשרית של כל אחת מהן.    

 האם יש אפשרויות נוספות עליהן לא חשב הנער? –ד. בחינת חלופות אחרות      

 כל חלופה שהוצעה. ה. שקילת התוצאה האפשרית של    

 ו. זיהוי האפשרות הטובה ביותר.    

 ז. הערכת התוצאה לאחר ביצוע ובמידת הצורך בחירה בחלופה אחרת.     
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 שיתוף הפעולה שלכם משמעותי להצלחת התהליך!

 

 תודה,

 .מחנכת הכיתה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קבלת החלטות בבית:  שלהאסטרטגיות ליישום  להורים טיפים

 אתם נוהגים לקבל החלטות.  בדרך בה ,שתפו את ילדכם בסגנון קבלת ההחלטות שלכם 

 ליט החלטות משפחתיות משותפות שימוש במודל קבלת ההחלטות כאשר עליכם להח ם ילדכםתרגלו ע

 דוגמת מסלול טיול בסוף שבוע או יציאה לבילוי. 

  .זהו כיצד ילדכם מקבל החלטות ושקפו לו את היתרונות והחסרונות בדרך זו 

  החלופותתרגלו עמו בכתב את השימוש במודל; רשמו הן את הבעיה )למשל לאיזה בילוי לצאת( והן את 

 .לים(השונות )דוגמת סרט או הליכה 

 



   
 

 הרצליהחידה ללקויות למידה והפרעות קשב, המרכז הבינתחומי כל הזכויות שמורות לי

 104 

 
 

 א.י.ל() הצליחל כולי ניאסנגור עצמי: תכנית 

 שלום רב, להורים

 .)א.י.ל( הצליחל כולי ניא תכניתבמסגרת  ברצוננו לעדכן אתכם בנושא אשר נלמד בשבועות האחרונים

 : סנגור עצמי.הנושא שם

  :רקע

סנגור עצמי הוא יכולתו של האדם לייצג את עצמו, לעמוד על מימוש זכויותיו ולגייס עזרה ממישהו אחר. יכולת 

כם, לדבר בשם עצמו, לקחת אחריות על חייו ולהתמודד עם הקשיים בהם זו מאפשרת ליחיד, ובכלל זה לילד

הוא נתקל בבית הספר ומחוצה לו. נערים היודעים כיצד לסנגר על עצמם באופן שמכבד את האחר מקבלים מענה 

 טוב יותר לצרכיהם ויכולים להשפיע יותר על סביבתם.

בנה ולמודעות האישית של הנער לגבי רצונותיו. ישנם כמה שלבים בתהליך הסנגור. השלב הראשון מתייחס לה

השלב השני כולל את תיאור ופירוט הקושי בו הוא נתקל,  והשלב השלישי מתייחס להצגת הפתרון הטוב ביותר 

 עבורו לאותו הקושי או בעיה.

 א.י.ל: תכניתהנלמדות ב נויות מסייעות בתחום סנגור עצמיאסטרטגיות ומיומ

: מטרה )מה אני רוצה להשיג(, פירוט והסבר הקושי, והצגת הפתרון. למשל, לימוד שלבי הסנגור העצמי .1

אם המטרה היא שיפור יכולות הקריאה כי זוהי מיומנות בסיסית היכולה לסייע בהתמודדות עם החומר 

הנלמד במקצועות השונים כמו גם בהתנהלות היומיומית )למשל בקריאת מסרונים בפלאפון(, פתרון 

 ספר כעשרים דקות מדי ערב.  אפשרי יהיה לקרוא

 /תרגול מצבי קושי שונים תוך שימוש במודל הסנגור שנלמד .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .מחנכת הכיתה תודה, שיתוף הפעולה שלכם משמעותי להצלחת התהליך!

 טיפים להורים ליישום האסטרטגיות של סנגור עצמי בבית: 

  או בבית בבית הספר  שונים, למשלאת האחריות לייצג את עצמו במצבים  לילדכםנסו להעביר

 . משפחה בן או חברמול מורה, 

 למשל, אני צריך  .וא רוצה דבר מה מכםדרשו מילדכם להשתמש בשלבי הסנגור העצמי כאשר ה

מטיקה כי אני מתקשה בהבנת ההסברים בכיתה ומתקשה להתמודד עם שיעורי הבית סיוע במת

 ולכן בעיני אני זקוק לשיעורים פרטיים או לעזרה מכם בשעות אחר הצהריים. 

  בצורה מכבדת וברורה תוך שימוש בשלושת  או חבר מדריך ,כיצד לפנות למורה עם ילדכםתרגלו

 ואציה. לסיט. כך יגיע ילדכם מוכן שלבי הסנגור
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 סיכום התוכנית: תכנית אני יכול להצליח )א.י.ל(

 להורים שלום רב,

.י.ל א בתוכנית שנערכה הפעילות את האחרונים שבועותב סיכמנו )א.י.ל( הצליחל כולי ניא תכניתבמסגרת 

במפגשי הסיכום ניתנה לתלמידים הלגיטימציה לרגשות שעולים עם סיום התהליך והפרידה.  .האחרונות בשנים

כמו כן, הזכרנו את הנושאים והמיומנויות שנלמדו במהלך השנתיים ואת הדרכים להשתמש בהן בהמשך הדרך, 

 בתיכון ובכלל בחיים.

 הלן הנושאים והמיומנויות שנלמדו במהלך השנתיים: ל

 זיהוי החוזקות והקשיים ושימוש בחוזקות ככלי להתמודדות. -מודעות עצמית .1

 הצבת מטרות ריאליות ודרכים להשגתן. -הצלחה ומכוונות עצמית .2

 אסטרטגיות לניהול זמן, תכנון והתארגנות יעילה -אסטרטגיות להתארגנות וניהול זמן .3

 זיהוי רגשות שונים, עוצמות הרגש ודרכים להרגעה עצמית כמו הרפייה והסחה. -ויסות רגשי .4

עבודה לפי שלבים בתחום הלימודי ובכלל למשל: שלבים בהכנת שיעורי בית,  -החשיבה תהליך הערכת .5

 בלמידה לקראת מבחן ושלבי עבודה בזמן מבחן.

בתחום הלימודי והן בתחום  חשיבות ודרכים לבצע תהליכים של הערכה ובדיקה הן -ובקרה פיקוח .6

 הרגשי והחברתי. 

הבנה מהי מערכת יחסים, שיח על אלו מערכות יחסים בחיינו משפיעות עלינו לחיוב   -בינאישיים יחסים .7

או לשלילה וכיצד ניתן להעזר במערכות היחסים בחיינו תוך הבנה של השפעתן על התחום הלימודי ועל 

 מצב הרוח. 

 ון קבלת ההחלטות האישי ושלבים לקבלת החלטה.מודעות לסגנ -החלטות קבלת .8

יכולת המאפשרת לתלמיד לדבר בשם עצמו, לקחת אחריות על חייו ולהתמודד עם הקשיים  -עצמי סנגור .9

בהם הוא נתקל בבית הספר ומחוצה לו ע"י שימוש במודל הסנגור העצמי שנלמד ותרגול מצבי קושי 

 שונים. 

כשו בשנות החטיבה בתוכנית, שירתו אותם במהלך החטיבה כלל  הכלים והמיומנויות אשר ילדכם ר

ואיפשרו להם להתקדם בתחומים השונים. חשוב לזכור כי אלו יהוו עבורם מעיין "ארגז כלים" אשר יהיה 

שימושי ויעמוד לרשותם בתקופות ובמצבים שונים, למשל: במעבר לתיכון ובכלל בחיים. כאשר אתם 

ם מסויים, כדאי לחזור יחד איתו לקלסר בו שמר את הכלים מרגישים שילדכם צריך חיזוק בתחו

והמיומנויות ולחשוב מהי המיומנות המתאימה לקושי שעלה וכיצד ניתן ליישם את המיומנות הספציפית 

כדי להשתפר. לדוגמא: אם נתקל בבעיה של קשיים בניהול זמן ומרגיש שאינו מספיק ללמוד ניתן לגשת 
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סטרטגיות התארגנות וניהול זמן", או במידה ומרגיש שהוא בתקופה של קושי למיומנויות שנלמדו בנושא "א

 בשליטה בכעס והתפרצויות ניתן לחזור למיומנויות שנלמדו בנושא "ויסות רגשי". 

אם כך, חשוב לוודא שבסוף השנה, בנכם/ בתכם אספו מביהס את הקלסר בו למדו בתוכנית ויש ברשותם 

 את כלל המיומנויות שנלמדו. 

 

 אני מודה לכם על שיתוף הפעולה במהלך השנה, 

 

 ,והצלחה בתיכון ובהמשך הדרך בברכת חופשה מהנה

  :                                                                                    מנהלת בית הספר: מחנכת הכיתה
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 בבית הספר (א.י.ל) אני יכול להצליח תכנית ם קבוצתיים שלתאריכי מפגשי

 (ולתיק תלמיד )למורה: יש למלא את הטופס ולאחר מכן לצרפו לתיק הורה

 מיקום שעה  שיעור תאריך יום 
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 תיק תלמיד

 

 

 זמ
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 פירוט מסמכים בתיק תלמיד
 
 

 .(110מ "בע הנחיות להכנת תיק תלמיד )מפורט להלן .1

 (.111מ "בע הנחיות להכנת דף פתיח וכתיבת חוזה קבוצתי )מפורט להלן .2

 (.112מ "בע הנחיות לכתיבת חוזה אישי )מפורט להלן .3

 (.113מ "בע כרטיסיות לתיק תלמיד )מפורט להלן .4

 (.113מ "בע דף קשר קבוצתי )מפורט להלן .5

  (בערכה זו 131מ "ע) חוזה אישי מורה הורה תלמיד .6

  (בערכה זו 107מ "עגשי התלמידים )לו"ז מפ .7
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 להכנת תיק לתלמיד הנחיות

המשתתפים בתכנית, יפגשו איתך המחנכ/ת אחת לשבוע לאורך השנה, במפגשים קבוצתיים ולעיתים  התלמידים

 גם במפגשים אישיים. 

את סגנון טוב יותר,  צמםשיסייעו להם להכיר את ע יםהפגישות יעשה שימוש בחומרים שונים, חומר במהלך

הלמידה שלהם ויחשפו לאסטרטגיות למידה שונות. בכדי שהחומרים ישמרו עבור הילדים קיימת חשיבות 

 כל חומר או מסמך שיקבל בתכנית.  להכנת תיקייה עבור כל תלמיד. בתיקייה זו ישמור התלמיד

 

 הצעה להכנת תיקייה עבור התלמיד: להלן

ם, עדיף כזאת שהדפים בה יהיו מחוברים היטב ולפי סדר תיקייה שניתן לאסוף בה חומרים שוני לבחור .1

 הוספתם )למשל תיקייה עם חורים(.

 להצמיד מדבקה עם שם הילד. בכריכה .2

 להוסיף ברכה קצרה לכל ילד או התייחסות לתחילת המסע המשותף.  רצוי .3

 

תק של החוזה כל תלמיד במפגש הראשון של הקבוצה והמסמך הראשון שיכנס אליו הנו הע בלהתיקייה יק את

 הקבוצתי )המקור יישאר בתיק המחנך או תיק רכזת(.
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 קבוצתי חוזה וכתיבת פתיח דף להכנת הנחיות

 תלמיד בתיק פתיח דף להכנת הנחיות

 .היקר דני, למשל ,יד בכתב לתלמיד אישית פניה המכתב בראש להוסיף יש (1

 .יד בכתב המורה שם את לציין יש המכתב בסוף (2

 

 לדוגמא פתיח ףד

 

 (הילד שם עם אישית פנייה)____________________

 

 יכול שאתה מאמינה שאני כיוון להצליח יכול אני – ל.י.א תכנית ששמה ייחודית בתכנית חלק לקחת נבחרת

 .להצליח

 . שונים בתחומים שיעסקו ופרטניים קבוצתיים קבועים מפגשים יתקיימו השנה במהלך

 .האישי בתחום והן הלימודי בתחום הן אותך יקדמו אלו מפגשים כי מאמינה אני

 ,ונצליח נתקדם שביחד ומקווה בך מאמינה

 

 (המורה שם) __________________________

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 יות לכתיבת חוזה אישי בתיק תלמידהנח

 

 כחלק מהיותי חבר/ה בקבוצה ובמטרה לכבד את חברי הקבוצה ושיכבדו אותי, אני ___________________

 )שם מלא( מתחייב/ת לשמור על הכללים הבאים:

 .להגיע באופן קבוע ובזמן לכל המפגשים 

 ה ללא רשות.לשמור על סודיות כלומר, לא לשתף ולספר דברים שנאמרים בקבוצ 

 לכבד את המורה, לכבד את להתנהג בצורה מכובדת בקבוצה: להקשיב לאחר, לא להיכנס לדבריו ,

 לכבד את המקום ואת התוצרים.האחר, 

 

 בחתימתי על חוזה זה אני מסכים ומתחייב להיות חלק מקבוצת א.י.ל.

 על החתום:

          תלמיד: _______________                                   
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 כרטיסיות לתיק תלמיד

 בריסטול על כתבי חוזה זה המודולה על העבודה בסיום .קבוצתי חוזה נבנה 3 מספר מודולה על העבודה במהלך

 בתיק ולשים תלמיד לכל החוזה של העתק להכין המורה על, מכן לאחר. והמורה התלמידים חותמים עליו

 . תלמיד

 

 

 

 

 

 רשימת קשר קבוצת א.י.ל

 מייל-אי טלפון שם

   

   

   

   

   

   

 

 עומר
 

 אתה רוצה להגיע,   "אם אתה יודע לאן
 כל הדרכים יקחו אותך  לשם"

 
 א.י.ל

 הצליחלכול יני א
 

מתוך היכרותי אותך גיליתי שיש בך נקודות 
 אור רבות  כגון :

 בעל שמחת חיים, חברותי
 

 יחד עם זאת, כדי לטפס ולעלות 
 בסולם הצלחות

 עלייך לשפר את :
 יחסך לזולת, יכולת ההקשבה, 

 קבלת סמכות
 

 ביכולות שלך,מאמינה בך ו
 

 שם המורה:

 
                      

 תכנית א.י.ל
 

 ניפגש בימי ____ בשעה_____
 

 בחדר________ לשיחה קבוצתית.
 
 

 בימי ____ בשעה_____
 ובימי___ בשעה______      ניפגש לשיעורי  

 אסטרטגיות למידה
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 היכרות עם פרוטוקול 

 תכנית א.י.ל

 

 

 זמ
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 פדגוגי-פסיכועבודה עם פרוטוקול 

 

על ידי אנשי המקצוע תהליך העבודה מתבצע ת פרוטוקול קרי: מבוססא.י.ל הינה תכנית התערבות תכנית 

  דידקטי שפותח במסגרת התכנית.-פסיכובהתאם לפרוטוקול והצוותים החינוכיים 

 חינוכית-רגשית התערבותמישות הנדרשת ומאפיינת כל על פרוטוקול, קיימת מתיחות בין הג תהמבוסס בתכנית

לבין הצמדות נוקשה לפרוטוקול המפורט. כאשר עובדים בהתאם לפרוטוקול, המבנה נשאר קבוע ואחיד, אך 

הפרוטוקול הנוכחי משלב  ולכל משפחה. תלמיד, לכל קבוצת תלמידיםהתכנים הינם ייחודיים ושונים לכל 

עבודה פרטנית עם התלמידים , ו/או קשיי למידה רים בעלי לקויות למידהעם מתבג קבוצתיתכאמור עבודה 

 . ועבודה עם הורי התלמידים

הנוכחי מנסה להתמודד עם אתגרים אלו בעזרת מתן גמישות מסוימת המאפשרת להתאים את  פרוטוקולה

ת של הפרוטוקול. לצרכים הספציפיים של כל נער/ה והוריו, מבלי לזנוח את ההצמדות להנחיות המובנו התכנית

ועל פי אותו סדר שנקבע  התכניתייחשפו לכל הנושאים שהוגדרו כמטרות  תכניתכך, למרות שכל המשתתפים ב

)מתוך הגיון התפתחותי ברכישת המיומנויות השונות(, הרי שקיימת גמישות מבחינת בחירת הנושאים בהם 

חום נתון, לצורך הרחבה ותרגול של בת נוסף פגישות מספרהעמקה תתבטא בהקדשה של ה .עמיקת התכנית

 , ו/או תרגול נוסף עם מס' מצומצם של תלמידים או באופן פרטניהנושא/תחום המדובר

 

 תכניתה לרוטוקופ

 

 הנושאים תיאור מבנה. מהנושאים אחד כל עבור העבודה מהלך את למורה המפרט באופן בנוי הפרוטוקול

 : הבאים םהחלקי את וכולל זהה הנוכחי בפרוטוקול השונים

 הנושא את המציגה כותרת .1

  נושא תקציר  .2

 במפגש הנוכחים .3

 (המפגשים' מסמשך הנושא )  .4

 הנושא מטרות  .5

 (: במפגש הועברו התכנים כל האם ולסמן לבדוק ניתן המפגש סוף לקראת) המפגש מבנה  .6

   הצגת הנושא 

 ואילו וןהאחר בשבוע התרחש במהבבירור לשלומם של התלמידים,  העוסקת קצרה כללית שיחה 
 .עלו קשיים

 חדשה מיומנות לימוד. 

 החדשה המיומנות תרגול  . 

 .סיכום המפגש 
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 :מקרא

 .נוכחים  

 א.משך הנוש 

 מטרות הנושא 

 על זה מבנה את לכתוב יש. המפגש ונושאי המפגש סדר את מפרט זה חלק - המפגש מבנה   

 .המפגש לאורך התמצאותל שמסייע עזר ככלי התלמידים בפני ולהציגו המפגש בתחילת הלוח

חלק זה מרחיב על הרציונאל העומד מאחורי הפעילויות והתכנים המועברים  –למורה   

 במפגש ומכווין את המורה לפעולות שיש לבצע בעת הקניית התוכן. 

. הנושא לאורך שימוש נעשה בהם הנספחים מצורפים נושא כל של האחרון בחלק - נספחים  

 מס כנספח מצורף: לדוגמא. המפגשים לאורך הרלוונטיים במקומות מופיעות לנספחים ההפניות

 לעלות שיש והשאלות הדיון נושאי יפורטו. דיון לערוך שיש למורה מסמן זה חלק - דיון   

חלק זה מסמן למורה שעליה להציג סרטון לכיתה. יצורף הקישור לסרטון ויפורטו  – סרטון 

 ההסברים הנלווים.

 .המטרות הצבת תהליך בחינת או מטרות הצבת בנושא פעילות מסמן זה חלק – מטרות  

 החינוכי הצוות את המנחים נורות של סימונים ישנם הנושאים במהלך - תלמידים איתור 

 .בנושא קושי עם ומתמודדים יתכן אשר התלמידים איתור לבצע כיצד

 

 כאשר.  לתלמידים אומרת שהמורה דברים שאלו כך על מעיד "גרשיים ועם מודגש, נטוי כתב" :הכתב סוגי

 .בלבד למורה מופנה שהמסר היא המשמעות – למורה למילה מתחת קו מופיע אך, רגיל הוא הכתב

 

 

 

 

 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=YDzv2VBp_lAg3M&tbnid=SW3vItlDn8DhzM:&ved=0CAcQjRw&url=http://bidur.nana10.co.il/Article/?ArticleID%3D839697&ei=zqgqVKusEYqaygO3zILgDA&bvm=bv.76477589,d.bGQ&psig=AFQjCNEiii1Pl3KaEXKZwTi_zmCaBQqOOg&ust=1412168253917984
https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=v9B-dJQZQ1AX7M&tbnid=duKjyAfdCT_ayM:&ved=0CAcQjRw&url=https://formidablepro.com/demos/to-do-list/&ei=T6kqVP_AJaXpywPn44KYCw&bvm=bv.76477589,d.bGQ&psig=AFQjCNEJAbqe6-zjneDQx9giBcpVxgVNUg&ust=1412168318389262
https://www.google.co.il/imgres?imgurl&imgrefurl=http://www.clipartbest.com/check-mark-symbol&h=0&w=0&tbnid=zPfZoKegHV6uqM&zoom=1&tbnh=225&tbnw=225&docid=2pxxozlrKYa60M&hl=iw&tbm=isch&ei=mqkqVIq6EcvMyAPLuoLAAQ&ved=0CAQQsCUoAA
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=OHdOhomGX-OhlM&tbnid=L3CZZzNX8bV19M:&ved=0CAcQjRw&url=http://thecompasswithin.com/blog/tag/discussion/&ei=Ea0qVM2dDKm6ygPjooCoBw&bvm=bv.76477589,d.bGQ&psig=AFQjCNEzLQlx52ulgplkLbDtIPRn2-QzVQ&ust=1412169318969809


   
 

 הרצליהחידה ללקויות למידה והפרעות קשב, המרכז הבינתחומי כל הזכויות שמורות לי

 117 

 
 

 

 ל.י.א תכנית פרוטוקול עם לעבודה דגשים

 לשני מתייחס הוא אך, לתלמידים בפנייה זכר ובלשון למורה בפנייה נקבה בלשון כתוב הפרוטוקול 

 . המינים

 בהתאם החינוכיים והצוותים המקצוע אנשי ידי על מתבצע העבודה ותהליך מחקר מבוסס כניתהת מודל 

 .התכנית במסגרת שפותח זה ורגשי דידקטי לפרוטוקול

 הינם במפגשים העולים התכנים אך, ואחיד קבוע נשאר המבנה, לפרוטוקול בהתאם עובדים כאשר 

 .משפחה ולכל כיתה כלל, תלמידים קבוצת לכל, תלמיד לכל ושונים ייחודיים

 סדר אותו פי ועל התכנית כמטרות שהוגדרו הנושאים לכל ייחשפו בתכנית המשתתפים שכל למרות 

 בחירת מבחינת גמישות שקיימת הרי(, השונות המיומנויות ברכישת התפתחותי הגיון מתוך) שנקבע

 . תעמיק התכנית בהם הנושאים

 נושא של למטרה מכוונות הן עוד כל פעילויות וסיףולה לבחור, לשנות האפשרות קיימת המורה בפני  

 .התהליך ומנהלת החינוכי הצוות עם התייעצות תוך תיעשה הפעילויות בחירת. השיעור

 הן ביותר הטובה בצורה לשיעור להיערך וכך השיעור לפני הפרוטוקול את וללמוד לעבור מאוד חשוב 

 .מראש הפעילויות הכנת מבחינת והן התכנים מבחינת

 הארות, הערות לקבל לנו חשוב ולכן התכנית והטמעת בהתאמת מלא שותף הינו הספר בית וותצ ,

 .ורפלקציה משוב וכל לפעילויות רעיונות, תוספות

 

 :הראשון השיעור לקראת

 כלומר, ביניהם הכרות של פעילויות יחוו התלמידים ל.י.א תכנית של הראשון השיעור מועד שלפני חשוב 

 .זה את זה יכירו שכבר

 בדף נמצא זה מכתב) ל.י.א תכנית את המסביר מכתב להורים יישלח הראשון השיעור מועד שלפני חשוב 

 (.הבא

 ל.י.א שיעור"ל ייעודי קלסר/מחברת עם התלמידים יגיעו הראשון לשיעור שכבר חשוב." 

 זה קיר על להדביק יהיה ניתן בהמשך. ל.י.א משולש את להדביק ועליו בכיתה ל.י.א קיר ליצור חשוב

 .הכיתה לכלל רלוונטיים שיהיו ל.י.א משיעורי נוספים חומרים
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 תכנית אני יכול להצליח )א.י.ל(המשגה והבנייה תיאורטית של 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תפיסת העולם העומדת מאחורי תכנית א.י.ל נותנת מקום מרכזי ללמידה מתוך הקשר. על פי הנחה זו לקשרי 

תו, מוריו, חבריו ומשפחתו, ישנה השפעה משמעותית על רווחתו הנפשית, הישגיו הגומלין שיש לתלמיד עם סביב

ותפקודיו הלימודיים. הפרוטוקול של תכנית א.י.ל נבנה לאחר חיפוש ממושך של המפתחים אחר גורמי ההצלחה 

ים והוא מיועד לאוכלוסיית התלמיד והחוסן הנפשי של תלמידים המתמודדים עם לקויות למידה והפרעות קשב

המתמודדת עם קשיים אלו, ו/או כאלה אשר צוות בית הספר איתר אותם כבעלי סיכון גבוה להשתייך לקבוצה 

זו. המשגה עדכנית זו נובעת מההבנה המחקרית והקלינית שהתפתחה במסגרת תהליך התאמת הפסיכותרפיה 

שותף עם מרפאת לקויות הבינאישית למתבגרים, לצרכיהם של בעלי לקויות למידה וקשב. זהו מחקר קליני מ

הילה ארג'נטרו ו רובין-למידה וקשב במרכז שניידר בהובלת פרופ' ענת ברונשטיין קלומק, ד"ר דפנה קופלמן

פרופ' לורה מפסון לרפואת ילדים בישראל, ומתוך ליווי ושותפות מלאה של  מהמרכז הבינתחומי וממרכז שניידר

 מאוניברסיטת קולומביה ניו יורק.

רגם את הידע התיאורטי והמחקרי אודות גורמי החוסן, למערך של מיומנויות אשר ניתן לרכוש הפרוטוקול מת

בעזרת תכנית א.י.ל המורה מוכשר להיות ה'אחר המשמעותי' עבור   ולשפר בעזרת הכשרה ספצפית של המורה.

 למידיו.תלמידיו, לפתח מיומנויות של שיח רגשי עם התלמיד והוריו ולהפוך למורה דרך בחייהם של ת
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כנדבכים זה על גבי זה, מתורגמים  )גורמי חוסן( שונים, הבנויים מבוסס על נושאי ההכשרה מבנה הפרוקטול

   עם תלמידיו.פדגוגי יעיל ומקדם -פסיכולשפת המורה ומנחים אותו כיצד ליצור דיאלוג ושיח 

המסמלים תחומי  קודיםמשולש מורכב משלושה קוד את תהליך הכשרה ילווה הסמל של תכנית א.י.ל., זהו

 : תפקוד שונים

קודקוד הלמידה )כל דבר שנלמד(, קודקוד יחסים בינאישיים )כל קשר בין הפרט למשפחה, חברים, קבוצת 

השווים וכדומה( וקודקוד מצב רוח )כל מנעד הרגשות במצבים שונים(. שלושת הקודקודים )גורמים( הללו 

קוד )גורם( הוא גם משפיע אך גם מושפע מכל השאר. מכאן, ששינוי מקיימים יחסי גומלין ביניהם, כאשר כל קוד

  האחרים.תחומי התפקוד , מוביל להשפעה ושינוי גם בתחומים שקודקודים אלו מייצגיםושיפור באחד ה

עיגול זה מייצג את התפקודים הניהוליים.  את המשולש מקיף עיגול אשר משתלב לאורך ובתוך התהליכים הללו.

ליים הינם תהליכים קוגניטיביים גבוהים כגון: פתרון בעיות, קבלת החלטות, תכנון, ויסות עצמי תפקודים ניהו

ורגשי, יוזמה, איתור ותיקון טעויות, גמישות והתמודדות מול מצבים מסוכנים או מסובכים. למעשה, 

נמצאים בקשר התפקודים הניהוליים לוקחים חלק בכל פעולה קוגניטיבית גבוהה שמבצע התלמיד ועל כן הם 

 ישיר עם תהליכי למידה, יחסים בינאישיים ומצב הרוח.

והעיגול  במהלך תהליך ההכשרה של נושאי הפרוטוקול, נייחד זמן לעבודה מובנת על כל אחד מקודקודי המשולש

העוטף אותו, נתוודא ונפתח את המיומנויות הקשורות לקשרים הבינאישיים, למצב הרוח וללמידה, לקשרים 

  ונשפר את הלמידה בעזרת המיומנויות הניהוליות.ביניהם 
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 תכני הפרוטוקול

 'ז כיתה – כיתתי פרוטוקול

 (.ל.י.א תכנית רציונל) והחברתי הרגשי, הלימודי בתחום התפקוד בין ההדדי הקשר 

 לחההצ למשמעות העצמית המודעות העלאת –' ז לכתה ההסתגלות בתהליכי עצמית ומכוונות הצלחה 

 השגת על ומשוב בקרה, האישי ההתקדמות תהליך על אחריות לקיחת, אישיות מטרות הצבת, בעיני

 .  המטרות

 ניווט בכרטיסי שימוש, ובבית בכיתה הלימודי המרחב לסידור מיומנויות – זמן וניהול התארגנות, סדר 

 . למבחנים מידהל לצורך התארגנות שלבי, ריאלי ז"לו לבניית אסטרטגיות, בהתארגנות לתמיכה

 רגשות עוצמת זיהוי, והתנהגות רגשות, אירועים בין הקשר, רגשות ושיום זיהוי – רגשי ויסות ,

 .רגשי לויסות אסטרטגיות

 אינטגרציה, שנרכשו המיומנויות על חזרה – השנה שמהלך שנרכשו המיומנויות של ואינטגרציה סיכום 

 .בעתיד יישום על דגש תוך אישית ורפלקציה סיכום, השונות המיומנויות בין ההדדי הקשר והבנת

 'ט-'ח כיתות – קבוצתי פרוטוקול

 'א שנה

 ציפיות תיאום עריכת תוך הקבוצה מטרות את המגדיר קבוצתי חוזה בניית. 

 כחלק החולשות ועל החוזקות על ההתבוננות יכולת פיתוח – הלימודי בתחום עצמית מודעות 

 . החולשות עם יחד החוזקות את להכיל והיכולת העצמי יהדימו חיזוק. האישי מהעצמי אינטגראלי

 מטרות הגדרת, בעיני הצלחה של למשמעות העצמית המודעות חיזוק – עצמית ומוכוונות הצלחה 

 .להשגתן הדרכים ובחינת ויעדים

 הזמן של היעיל והניהול ההתארגנות לנושא והתייחסות הבנה – זמן וניהול התארגנות אסטרטגיות .

 . ביום ביום והמשימות המטלות עומס עם התמודדות ודרכי נויותמיומ יוקנו

 אינטגרציה, שנרכשו המיומנויות על חזרה – השנה במהלך שנרכשו המיומנויות של ואינטגראציה סיכום 

 העמידה ועל האישי התהליך על ורפלקציה סיכום, השונות המיומנויות בין ההדדי הקשר והבנת

 .בעתיד יישום על גשד תוך, שהוצבו וביעדים במטרות

 'ב שנה

 הקבוצתי החוזה וחידוש החולפת השנה לתכני מחדש חיבור. 

 מיומנויות והקניית האישי הלמידה סגנון זיהוי – יעילה ללמידה טיפים והקניית למידה סגנון זיהוי 

 .מותאמת ללמידה

 יעילה לא ותהתנהג למנוע כדי עצמנו של ברגשות לשלוט או לווסת היכולת של הבנה – רגשי ויסות 

 . מהרגש שנובעת

 בתהליכי הקשורות מיומנויות של בתחומים הניהוליים התפקודים שיפור – ניהוליים תפקודים 

 . שנעשתה עבודה על עצמיים ובקרה ופיקוח נכונים חשיבה
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 מרגישים אנו בו האופן בחינת תוך אישיות-הבין היחסים במערכות התמקדות – אישיים-בין יחסים 

 במערכות התמיכה וחווית המשמעותיות לדמויות בייחוד, שסביבנו לאחרים וקיםרח או קרובים

 .הללו היחסים

 בקבלת המפריעים למרכיבים התייחסות תוך החלטות קבלת של הטכניקה לימוד – החלטות קבלת 

 מספר לשקילת גם ומתייחסת שלבים ממספר מורכבת הנלמדת הטכניקה. ושקולה יעילה החלטה

 . יבותואלטרנט אפשרויות

 מאפשר היכולת פיתוח. זכויותיו מימוש על ולעמוד עצמו את לייצג אדם של היכולת – עצמי סנגון 

 . הקושי עם ההתמודדות ועל חיי על אחריות לקחת, עצמי בשם לדבר

 הורים עם עבודה

 חשוב תנאי מהווה הביתית בסביבה המתרחש לבין ספרית הבית בסביבה המתרחש בין עבודה רצף יצירת

 לאורך שיילמד נושא כל עבור, לכן. לו ומחוצה הספר בבית והכללתם הנלמדים התכנים להפנמת שמעותיומ

 . בבית ולתרגול ליישום המלצות מתן תוך הנלמדים התכנים אודות והסבר להורים שוטף דיווח יינתן הפרוטוקול

 מדובר כאשר במיוחד הספר בבית הנעשה העבודה לתהליך ההורים את לרתום גדולה חשיבות קיימת, לכך מעבר

, הקבוצתי הפרוטוקול במהלך, לכן. אלו לבעיות בסיכון ילדים או/ו וקשה למיד לקויות בעלי ילדים באוכלוסיית

 תפקוד אודות עדכון יינתן, המפגשים במהלך. התלמידים הורי עם פרטניים מפגשים שלושה שנה מדי יתקיימו

 במפגשים העבודה. הספר בבית החינוכי והצוות הוריו, תלמידה בין המשותף העבודה מתווה וייקבע התלמיד

 של מעמיקה הכרות, ה/הנער ההורים בין הקשר חיזוק, ס"לביה המשפחה בין הקשר לחיזוק תתייחס אלו

 ההורים של ההתמודדות סגנון וחיזוק משותפת שפה יצירת למען הנלמדות והמיומנויות הנושאים עם ההורים

 בתם/בנם קשיי עם

 

עובדים בכל פיו  עלהנושא והמבנה  תקצירימצורפים הבאים  בעמודים, והנושאים התכניםהכרות עם  ךלצור

 :נושא לכל פתיח שהמבנה לקוח מתוך הפרוטוקול עצמו ומשמ. ונושא נושא

  



   
 

 הרצליהחידה ללקויות למידה והפרעות קשב, המרכז הבינתחומי כל הזכויות שמורות לי

 122 

 
 

 פרוטוקול כיתתי
 

 כיתתי וחוזה פתיחה. 1

 בהם ולתחומים ל.י.א תכנית ותלמטר ייחשפו התלמידים. כיתתי וחוזה בפתיחה עוסק זה נושא :נושא תקציר

 לעבודה ונעימה בטוחה אווירה שיאפשר, ל.י.א לשיעורי כיתתי חוזה ייבנה, כן כמו. השנה במהלך יעסקו

 .בכיתה המפגשים  במסגרת התלמידים של המשותפת

 : יםהמפגש מבנה

 י.לא מפגשי לגבי הסבר.. 

 י.לא במפגשי להתנהלות כללים - כיתתי חוזה בניית.. 

 אחרים עם וקשרים למידה, רוח מצב.י.ל": א"משולש  אודות סברוה הצגה. 

 י.ל"א"משולש ב לשימוש דוגמאות.. 

 המשולש קודקודי בין הקשר להבנת פעילות. 

 הנושא סיכום. 
 

 עצמית ומוכוונות הצלחה. 2

 רבהקש כולל, בעיניהם הצלחה מהי יבדקו התלמידים. עצמית ומכוונות בהצלחה עוסק זה נושא :נושא תקציר

 התלמידים ילמדו, בהמשך. להצליח מנת על הנדרשים בכישורים וידונו, ב"ובחט' ז בכיתה טובה התאקלמות של

 לבצע וכיצד לעצמם שהציבו המטרות על אחריות לקיחת של עמדה לנקוט כיצד, אישיות מטרות  להציב איך

 .  המטרות השגת על בקרה תהליך

 :יםהמפגש מבנה

 הקודם לנושא תזכורת. 

 בהם המוצגת בהצלחה ודיון סרטונים הצגת. 

 ס.ובביה' ז בכיתה בהתאקלמות הצלחה מהי - כיתתי דיון" 

 ביניים ומטרות מטרות הצבת על הסבר. 

 י.ל.א משולש תחומי לפי אישית מטרות טבלת מילוי. 

 כיתתי דיון. 

 עצמית"מכוונות  למושג התייחסות." 

 במשל דיון. 

 עצמית"מכוונות  על הסבר." 

 בעצמו לעוף ללמוד אותו משאיר אך, כנפיים נותן הייתי לילד" באימרה: דיון"  

 עצמית במכוונות השלבים על הסבר. 

 וכשלון הצלחה, מטרות בהצבת ודיון סרטון הצגת. 

 אישית מטרה על עצמית מכוונות שלבי יישום תחילת. 

 המטרה השגת מתהליך כחלק במכשולים ודיון סרטונים הצגת. 

 הנושא סיכום. 
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 גיות התארגנות וניהול זמןאסטרט. 3

 

 משולש לבין וארגון סדר בין הקשר יוצג זה בנושא. זמן וניהול התארגנות, בסדר עוסק זה נושא :נושא תקציר
, ובבית בכיתה הלימודי המרחב בסידור השיעורים יעסקו, בהמשך. בינאישיים ויחסים רוח מצב, למידה – ל.י.א

 הלמידה סביבת וסידור בארגון להתמיד להם יסייעו אשר, ניווט בכרטיסי להשתמש ילמדו והתלמידים
 נתייחס הנושא בסיום. בחיינו הזמן משמעות הבנת תוך, זמנים לוח לבנות התלמידים ילמדו, בנוסף. והמחברות

 לא הנושא במהלך. מתאים ניווט בכרטיס שימוש תוך זמן וניהול מהתארגנות כחלק למבחן הלמידה לשלבי
 לקראת התקדמותם את ונבדוק, הקודם בנושא לעצמם הציבו שהתלמידים המטרות את ולבדוק לחזור נשכח
 .המטרות בקידום לסייע עשוי הזמן וניהול ההתארגנות נושא ואיך אילו מטרות השגת
 :יםהמפגש מבנה

 .תזכורת לנושא הקודם 

 .פעילות על סדר וארגון 

 חיבור למשולש א.י.ל. -יון בהשפעת סדר וארגון על הלמידהד 

 קב אחר תהליך הצבת מטרות.מע 

 הקשורה לסדר וארגון. פעילות 

 חיבור למשולש א.י.ל. -ים בינאישיים סרטון ודיון על השפעת סדר וארגון על רגשות ויחס 

  הסדר שבחוץ מאפשר סדר פנימי" –דיון קצר המתייחס להשפעת הסדר על קודקודי משולש א.י.ל". 

 סידור המרחב הלימודי בכיתה. 

  והכנת כרטיסיית ניווטסידור הילקוט. 

 מערכת שעות והכנת כרטיסיית ניווט. סידור 

 ארגון וסדר במחברת והכנת כרטיסיית ניווט. 

 סידור סביבה לימודית בבית. 

 בחיינו. דיון על חשיבות הזמן 

 תרגול ודיון -הערכת זמן. 

 כתיבת טיוטת לו"ז שבועי. 

 "ז שבועי בתקופת מבחנים.שינוי לו 

 כנת כרטיסיית ניווט.ה -הכנה למבחן שלבים ב 

 .סיכום הנושא 

 

 רגשי ויסות .4

 בהתאם עוצמתם ואת הרגשות את לאזן היכולת הוא רגשי ויסות. רגשי בויסות יעסוק זה נושא :נושא תקציר
 מכן לאחר. רגשות ולשיים לזהות ילמדו התלמידים זה בנושא. מהרגש שנובעת ההתנהגות על שליטה כולל למצב

 ועל הלמידה על להשפיע יכולה ההתנהגות כיצד וילמדו, והתנהגות רגשות, ארועים שבין בקשר יתמקדו הם
 לויסות דרכים וילמדו שונים במצבים שלהם הרגש עוצמת את לזהות ילמדו התלמידים, כן כמו. יחסים מערכות

 .רגשי
 :המפגשים מבנה

 .מעקב אחר תהליך הצבת מטרות 

  ת.מוטיבציה בתהליך השגת המטרוהתייחסות לשימור 

 ויסות רגשי. סרטון והסבר על 

 הסבר ותרגול - שיום וזיהוי רגשות והבעות פנים. 
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 דיון ברגשות פחות מוכרים. 

 .דיון ברגש כעס 

 ן בקשר בין אירוע לבין כעס.דיו - סרטון 

 הקשר בין רגשות שונים לכעס. - סרטון 

 הקשר בין רגשות שונים להתנהגות. - סרטון 

  רגש והתנהגות.הקשר בין אירוע -תמונות ודיון , 

 התנהגות והסלמתו-רגש-מעגל אירוע - פעילות. 

 טבלת עוצמות רגש. 

 יצירת מיכל/קשת עוצמת הרגש ותרגול. 

 הקניית כלים לויסות רגשי. 

 תרגיל נשימות. 

  סיכום שלבי ויסות רגשי -סרטון. 

 הנושא. סיכום 

 

 שנה סיכום. 5

 השגת תהליך את יסכמו התלמידים הראשון במפגש. השנה בסיכום יעסקו הבאים המפגשים :נושא תקציר
, השני במפגש. לעתיד ובמבט השנה במהלך שנרכשו המיומנויות על בחזרה ויעסקו, לעצמם שהציבו המטרות

 מהשנה החוויות של רפלקציה שתאפשר פעילות ותתקיים, והישג לקושי בהקשר השנה את יסכמו התלמידים
 . ל.י.א במפגשי החולפת

 מבנה המפגשים:

 ת קצרה לשימוש בכלים לויסות רגשי.חסוהתיי 

 מטרותפעילות סיכום ההתקדמות בתהליך הצבת ה . 

 השנה במהלך שנרכשו המיומנויות וסיכום חזרה 

  לסיום שנה שמתייחסת לקושי ולהישג.פעילות פרידה 

 לות רפלקציה וסיכום להעצמה אישית.פעי 

 מסיבת סיום שנה. 
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 פרוטוקול קבוצתי
 שנה א'

 

 בניית החוזה הכיתתי .1

 ידונו, בהמשך. אלו למטרות המשתתפים של אישי חיבור תוך, הקבוצה מטרות יוצגו זה במפגש: נושא תקציר

 .קבוצתי חוזה ויבנה הקבוצה קיום לצורך התנאים

 :המפגשים מבנה

 .למטרות אישי וחיבור הקבוצה מטרת הסבר 

 .הפגישה מבנה הסבר 

 .הקבוצתית ברמה ציפיות תיאום 

 .עליו וחתימה קבוצתי חוזה ייתבנ 

 .ל.י.א משולש 

 על המודולה הנוכחית לאחר שסיים להעביר לקבוצתו את הנושא. C.M דיווח 
 

 הלימודי בתחום עצמית מודעות. 2

 חשיבות הדגשת תוך עצמית מודעות מהי יסביר המורה, תחילה. עצמית מודעות הוא זה נושא: נושא תקציר
 . 2-ו 1 בנספחים המופיעים בשאלונים ייעזר המורה, העניין לצורך. החולשה תנקודו לצד החוזק נקודות הבנת
 :המפגשים מבנה

 בתחום הלימודי.העלאת המודעות העצמית  –הסבר על מטרת הנושא  

 .התלמידים לשלום קצר ברור 

 עבודה עם השאלונים ודיון לגבי תחומי החוזק והחולשה. 

 פגישות אישיות בנושא המודעות העצמית. 

 ם הנושא.סיכו 

 על המודולה הנוכחית לאחר שסיים להעביר לקבוצתו את הנושא.  C.Mדיווח 
 

 עצמית ומכוונות הצלחה מהי. 3

( אחריות ולקיחת מטרות הצבת – עצמית מכוונות, הצלחה מהי) הנושא תכני את להציג יש, תחילה: נושא תקציר
 סביב הדיון את לנהל יש. ופיתוחה מנותהמיו בלימוד להתמקד יש הבא בשלב. עצמית מכוונות מהי ולהסביר

 ואיך הלימודי בתחום ה/הנער של השאיפות מהן, כעת המתרחש לעומת והמטרות היעדים מהם ולבחון הנושא
 .יושגו הם בו האופן לגבי ייעוץ מתן כדי תוך יעדים בבניית לסייע יש. להשגתן ת/פועל היא/הוא

 מבנה המפגשים:

 .התלמידים לשלום קצר ברור 

 ן בנושא מהי הצלחה.דיו 

 הסבר על מכוונות עצמית. 

 פיתוח היכולת לנתח בעיות ולהעלות פתרונות. 

 .אישיות מטרות הגדרת 

 הגדרת מערך התמיכה לו זקוק/ה הנער/ה.   

 סיכום הנושא. 

 .על המודולה הנוכחית לאחר שסיים להעביר לקבוצתו את הנושא C.M דיווח 
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 זמן וניהול התארגנות אסטרטגיות. 4

 ולהסביר הנושא תכני את להציג יש, תחילה. זמן וניהול התארגנות אסטרטגיותב עוסק זה נושא :נושא ירתקצ
 הם האם התלמידים עם לבדוק יש, הבא בשלב. חשיבותן ומהי התארגנות אסטרטגיות מהן, זמן ניהול מהו

 לתלמידים להקנות שי, מכן לאחר. משתמשים הם התארגנות אסטרטגיות ובאלו שלהם הזמן את נכון מעריכים
 .מפגש בכל שתיים עד אחת, התארגנות ואסטרטגיות זמן לניהול אסטרטגיה

 :המפגשים מבנה

 .התלמידים לשלום קצר ברור 

 .המטרות הצבת תהליך בחינת 

 ניהול זמן.הסבר על נושא  

  .מהן אסטרטגיות התארגנות ומהי חשיבותן  

 .ל הנער/ה סגנון ההתארגנות הנוכחי שיכולת הערכת הזמן והבנת  

 .(אחת עד שתיים בכל מפגשהמתאימות לנער/ה ) וניהול זמן הקניית אסטרטגיות התארגנות 

 סיכום הנושא. 

 על המודולה הנוכחית לאחר שסיים להעביר לקבוצתו את הנושא.  C.Mדיווח 
 

 'א שנה סיום. 5

 ולהסביר הפגישה תכני תא להציג יש, תחילה. התכנית של הראשונה השנה בסיכום עוסק זה נושא: נושא תקציר
 שליליים לרגשות לגיטימציה מתן תוך השנה במהלך התלמידים שעברו התהליך סיכום על הסבר: מטרתה את

 של סקירה לערוך יש.  המפגשים במהלך מהתלמידים אחד כל של וההתקדמות ההישגים על ודגש, וחיוביים
. בעתיד ולהתקדם להמשיך ה/הנער יכולת לגבי דיון לפתח יש בהמשך.  השנה במהלך שנרכשו וההישגים הכלים
 סיכום פגישת שתתקיים לומר יש הפגישה בסיום .מנסיגה ופחדים לחששות לגיטימציה להעניק יש, מכן לאחר

 . והוריו ה/הנער לבין המורה בין אישית
 :המפגשים מבנה

 הסבר ודיון על תהליכי סיכום שנה. 

 בירור המתרחש בשבוע האחרון. 

 יות שנלמדו, הכוחות וההישגים.סריקת המיומנו 

 לגיטימציה לרגשות ולפחדים מנסיגה בתפקוד. 

 בחינת תהליך הצבת המטרות. 
 דיון ביישום הכלים שנרכשו במהלך המפגשים, בעתיד. 

 פגישה אישית נפרדת.  
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 שנה ב'
 

 הקבוצתי החוזה וחידוש מחדש מתחברים. 6
 מחדש חיבור ליצור היא מטרתה. השנייה בשנה התלמדים תקבוצ מפגשי את תפתח זו פגישה: נושא תקציר

 לעבודה החזרה ובין החופש תקופת בין גשר מהווה היא, כן כמו. הקבוצה ולמשתתפי לתכניה, לתוכנית
 . הקבוצתי החוזה חידוש היא זו פגישה של נוספת מטרה. הקבוצתית

 מבנה המפגשים:

 יצירת גשר בין החופשה והחזרה לעבודה הקבוצתית. 

 הזכרות והדגשת מקורות הכוח והחוזק. 

 התחברות למקום הקבוצתי. 

 חיבור להמשך הדרך וחידוש החוזה הקבוצתי. 

 .י.לא משולש רענון 
 

 יעילה ללמידה וטיפים למידה סגנון זיהוי. 7
 מהו – הנושא את להציג יש, תחילה. יעילה ללמידה וטיפים הלמידה סגנון זיהוי הוא זה נושא: נושא תקציר

 הסגנון את להכיר חשוב ומדוע( חדש לימודי חומר וזוכר מפנים, מעבד, קולט האדם בה הדרך) למידה ןסגנו
 -למידה בזמן תועלת מפיקים הם בה במידה תלמידים בין שוני קיים כי להסביר יש, הבא בשלב. שלך האישי

 ערוץ את יעיל באופן לנצל ללמוד ניתן איך: ופיתוחה המיומנות תלמד, בהמשך .למידה בסגנונות הבדלים
, לבסוף. ביותר היעיל באופן הנלמד את קולטים אנו שבאמצעותו( תנועה או שמיעה, ראייה) החושי הקליטה

 .  ושיפורו הלמידה סגנון לזיהוי דרכים ה/הנער עם יתורגל

 :המפגשים מבנה

 סגנון למידה וחשיבות. –הנושא  הצגת 

 .האחרון בשבוע המתרחש לגבי ברור 

 .הלמידה סגנון לזיהוי שאלון מילוי 

 .ומשמעותן השאלון תוצאות ניתוח 

 .הלמידה לסגנוןמותאמים -הלמידה לשיפור טיפים הקניית 

של המטלה יה עם התלמיד על תהליך הלמידה, על השימוש בכלי, על דרך הביצוע צביצוע רפלק תרגול 
 הלימודית ועל טיבו של התוצר המוגמר.

 .בתחום הלימודי מטרות הצבת 

 נושא.סיכום ה 

 .על המודולה הנוכחית לאחר שסיים להעביר לקבוצתו את הנושא C.M דיווח 
 
 רגשי ויסות. 8

 שבהבנה החשיבות על ולהסביר הנושא תכני את להציג יש,תחילה. רגשי ויסות הוא זה נושא: נושא תקציר
 . רגשי לויסות שיטות לימוד תוך הרגש עוצמות על לחשיבה להתייחס יש בהמשך. שלי הרגשות והכרת

 מבנה המפגשים:

 .רגשות של שונים סוגים עם והכרות רגשות שיום –הסבר על הנושא  

 בירור קצר לגבי המתרחש בשבוע האחרון. 

 עם עוצמות שונות של רגש.  הכרות 

 טכניקה לויסות רגשי.  לימוד 

 .הרגשי בתחום מטרות הצבת 

 סיכום  הנושא. 

 ביר לקבוצתו את הנושא.על המודולה הנוכחית לאחר שסיים להע C.M דיווח 
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 מיומנויות להערכת תהליך החשיבה :. תפקודים ניהוליים 9
 שלבי הבנת, החשיבה בתכנון הצורך את יכיר התלמיד .החשיבה תהליך בהערכת עוסק זה נושא: נושא תקציר

 העברהב והצורך ניווט בכרטיס השימוש את ויכיר ילמד התלמיד, כן כמו. וחשיבותו שלב כל של והבנה החשיבה
 .אחרים דעת ולתחומי אחרים לנושאים אלו מיומנויות של

 :המפגשים מבנה

 .התלמידים לשלום קצר ברור 

 .המטרות הצבת תהליך בחינת 

 .החשיבה תהליך הערכת חשיבות על הסבר 

 .בקשב בהתנתקויות לסיוע מיומנויות הקניית 

 .החשיבה שלבי לחשיבות מיומנויות הקניית 

 .שלבים פי על חשיבה -המיומנות הקניית 

 .שונים נושאים על שלבים לפי חשיבה תרגול 

 .ניווט בכרטיס שימוש 

 סיכום הנושא. 

 על המודולה הנוכחית לאחר שסיים להעביר לקבוצתו את הנושא. C.M דיווח 
 

 פיקוח ובקרה עצמיים :תפקודים ניהוליים . 10
 משפיעים אלו מנגנונים. וביצוע שיבהח תהליכי על ובקרה פיקוח מנגנוני בפיתוח עוסק זה נושא: נושא תקציר

, ובקרה פיקוח תהליכי לבצע התלמידים יכולת את לשפר כדי. והלימודי החברתי, הרגשי התפקוד על מאוד
 תסייע זו יחידה. הקודמות ביחידות שנלמדו השלבים לפי ועבודה תכנון, ארגון במיומנויות ישתמשו התלמידים

 -החברתי בתחום אלו מיומנויות ולתרגל קודמות ביחידות שנלמדו השונות הניהוליות המיומנויות בין לחבר להם
 .הלימודי ובתחום רגשי

 מבנה המפגשים:

 .התלמידים לשלום קצר ברור 

 ".הפקח" משחק 

 .בו ושימוש הפיקוח תהליך על הסבר מתן 

 ".תגובה עיכובותרגול " הסבר 

 .הבקרה תהליך לגבי הסבר מתן 

 .מציבים למידיםשהת מטרה על, עבודה שלבי תרגול 

 .הלימודי התחום על שנלמדו במיומנויות שימוש 

 סיכום המפגש. 

 על המודולה הנוכחית לאחר שסיים להעביר לקבוצתו את הנושא. C.M דיווח 
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 אישיים-בין יחסים. 11
 של תהחשיבו מה ולהסביר הנושא תכני את להציג יש, תחילה. בינאישיים יחסים הוא זה נושא: נושא תקציר

 . בפרט הלמידה ועל בכלל הרוח מצב על ה/הנער של היחסים מערכות השפעת הבנת
 הקרבה מעגלי בעזרת יערך הדיון. ה/לנער המשמעותיות היחסים מערכות הבנת שמטרתו דיון יערך, ראשית

 תוך, לעומק תנותח אשר יותר או אחת יחסים במערכת יתמקד הדיון, בהמשך. היחסים מערכות למיפוי כאמצעי
 . הרוח מצב ועל הלמידה על השפעתה את להבין ניסיון

 מבנה המפגשים:

 .התלמידים לשלום קצר ברור 

 מצב הרוח בכלל ועל הלמידה בפרט חשיבות מערכות יחסים בין אישיות והשפעתן על -הסבר על הנושא  
 .יחסים במערכות לקשיים נורמליזציה מתן תוך

 .מיפוי מערכות היחסית בעזרת מעגל הקרבה 

 דיון במערכת יחסים אחת או שתיים לעומק. 

 אישי.-הבין בתחום מטרות הצבת 

 סיכום הנושא. 

 .קרבה מעגלי אישית פגישה 

 על המודולה הנוכחית לאחר שסיים להעביר לקבוצתו את הנושא. C.M דיווח 
 
 קבלת החלטות. 21

 קבלת מיומנות מהי ירולהסב - הנושא את להציג יש, תחילה. החלטות קבלת הוא זה נושא: נושא תקציר
 בתהליך השלבים את להסביר: ופיתוחה המיומנות בלימוד  להתמקד יש,הבא בשלב. חשיבותה ומהי החלטות

 .  שתעלה דילמה או בעיה על הקבוצה עם אותם ולתרגל, החלטות קבלת של
 מבנה המפגשים:

 .התלמידים לשלום קצר ברור 

 .החשוב היאמדוע ו החלטות קבלת מיומנות מהיהסבר  -הצגת הנושא  

 .החלטות קבלת מיומנותלימוד  

 באמצעות בעיה/דילמה.  המיומנותתרגול  

 סיכום הנושא. 

 על המודולה הנוכחית לאחר שסיים להעביר לקבוצתו את הנושא.  C.Mדיווח 
 

 . סנגור עצמי13
. חשיבותו ומה, יעצמ סנגור מהו להסביר - הנושא את להציג יש, תחילה. עצמי סנגור הוא זה נושא: נושא תקציר
 הקושי מה? רוצה אני מה) עצמי סנגור עושים איך להסביר: ופיתוחה המיומנות בלימוד להתמקד יש, הבא בשלב

 .  תפקידים משחק בעזרת עצמי סנגור הקבוצה עם לתרגל יש בהמשך?(. הפתרון מה? שלי
 :המפגשים מבנה

 .התלמידים לשלום קצר ברור 

 מטרות הצבת תהליך בחינת 

 הסבר מהו סנגור עצמי ומדוע הוא חשוב . -נושא הצגת ה 

 לימוד סנגור עצמי. 

 תרגול סנגור עצמי בעזרת משחקי תפקידים )סנגור עצמי מול המורה(. 

 .הנושא סיכום 

 על המודולה הנוכחית לאחר שסיים להעביר לקבוצתו את הנושא.  C.Mדיווח 
 
 

 



   
 

 הרצליהחידה ללקויות למידה והפרעות קשב, המרכז הבינתחומי כל הזכויות שמורות לי

 130 

 
 

 . סיום תכנית א.י.ל13
 הסבר - מטרתו את ומסביר המפגש תכני את להציג יש, תחילה. התכנית בסיכום עוסק זה נושא: נושא תקציר

 על ודגש וחיוביים שליליים לרגשות לגיטימציה מתן תוך השנתיים במהלך התלמידים שעברו התהליך סיכום על
, הנושאים את להציג הסיכום במהלך חשוב. המפגשים במהלך מהתלמידים אחד כל של וההתקדמות ההישגים

 ולהתקדם להמשיך ה/הנער של היכולת - לעתיד גם להתייחס, כן כמו. התכנית לאורך שנרכשו שגיםוההי הכלים
 שתתקיים לומר יש הפגישה בסיום .לגיטימציה ולהענק מנסיגה ופחדים לחששות להתייחס יש, כן כמו. בעתיד
 . והוריו ה/הנער לבין המורה בין אישית סיכום פגישת

 מבנה המפגשים:

 .התוכנית סיכום תהליכי על ודיון הסבר 

 .התלמידים לשלום קצר ברור 

 .וההישגים הכוחות, שנלמדו המיומנויות סקירת 

 .בתפקוד מנסיגה ולפחדים לרגשות לגיטימציה 

 .בעתיד, המפגשים במהלך שנרכשו הכלים ביישום דיון 

 .תעודות וחלוקת סיום מפגש 

 .ההורים יעשה בפגישה אישית נפרדת שיתוף 
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 תלמיד, הורים, מורים יאיש חוזה: שותפות הסכם

הרגשי והחברתי של תלמידים המתמודדים עם  הלימודילקדם את התפקוד  השנועד תכניתא.י.ל היא  תכנית

למידה. מתוך הידע המחקרי והתיאורטי שנכתב בשנים האחרונות ידוע כיום  לקויותקשיים לימודיים ו/או עם 

של הילד  או רמת האינטליגנציה שלו, אלא על קושי  טיביתיעל יכולתו הקוגנ ידהנה מעכי לקות הלמידה אי

כיום גם  עספציפי  שגורם להאטה ביכולת לרכוש באופן עצמאי ואוטומטי מיומנויות בסיסיות. לצד הקשיים ידו

שונות ברמה  על גורמים המסייעים להצלחתם של ילדים עם קשיים לימודיים. גורמים אלו כוללים מיומנויות

 האישית, רמת בית הספר ורמת המשפחה.

המיומנויות מתייחסות ליכולת  הילד להכיר את החולשות ותחומי החוזק שלו, היכולת להציב  האישית ברמה

 ר, להמשיך לחתותרומטרות, היכולת להתמודד עם תסכול ולחץ, חשיבה אופטימית, היכולת להתמיד ולא לו

 כולת לנהל תקשורת בין אישית יעילה.למטרה שהוא רוצה להשיג, והי

נמצא כי סביבה מכילה אשר מבינה את הקשיים והצרכים המיוחדים של הילד מצד אחד, אך  בית הספר ברמת

 של הילד ומציבה לו אתגרים מצד שני תורמת להצלחתו.  תיווגם מאמינה ביכול

ת הספר תורמים משמעותית נמצא כי קירבה ותמיכה הורית בילד ושיתוף פעולה עם בי שפחההמ ברמת

 להתמודדותו עם קשייו.

 

את/ה תכיר/י את עצמך טוב יותר, תדע/י להתארגן ביעילות רבה יותר במיוחד  תכניתכי בעזרת ה םמקווי אנו

/י ותשפר/י לפתור בעיות עם משפחה ועם חברים תצליח ,בתקופות של עומס, תדע/י כיצד לגייס תמיכה מאחרים

שיתוף פעולה מלא בין הנער/ה, הורים, ובית הספר יביא לתוצאות של הצלחה והתקדמות הישגים לימודיים.  רק 

 הלמידה והן לשיתוף הפעולה. לתהליךועל כן חשוב כי כל אחד מאיתנו יתחייב בחוזה זה הן 

 

ובילדינו.  תכניתפגישות במהלך שנת הלימודים כחלק מתמיכתנו ב לושלש להגיע מתחייבים: ההורים מחויבות

. אנו נשתדל לסייע ההוריםיום  במסגרתהפגישה הנוכחית היא הפגישה הראשונה ועוד שתי פגישות יהיו  כאשר

 . .י.לאלבני/בתי להתמודד עם הקשיים שהוא/ היא חווה תוך התנסותו/תה במיומנויות שילמדו במפגשי 

רים: בנוסף, אנו מתחייבים לקרוא את המכתבים שיישלחו עבור כל נושא וולהיעזר באתר ההו

http://kopelmandaphne.wixsite.com/parents. 

 

מיומנויות שונים ביניהם מודעות  מילעבוד עם ______על תחו ות: אני לוקח/ת על עצמי אחריהמורים מחויבות

עצמי, אסטרטגיות התארגנות,  סנגורווח קצר, בינוני, וארוך, עצמית, מכוונות, לוח זמנים, קביעת מטרות לט

התאמות ועוד. בנוסף אני מתחייב/ת לזמן ולפגוש את ההורים במהלך השנה על מנת שיחד נתמודד מול לקות 

 הלמידה של ______

 

 משרד החינוך

http://kopelmandaphne.wixsite.com/parents
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רש, /ת על עצמי את האחריות להגיע בזמן למפגשי א.י.ל, להביא את הציוד הנדקחו: אני להתלמיד מחויבות

 א.י.ל  תכניתמביאים לידיעתכם כי  אנוהמפגשים,  ולהתנהג באופן מכבד.  להשתתף באופן פעיל ורציני במהלך

 משובצת בשעות המערכת לפי השיקולים הפנימיים של בית הספר. 

 

 ולראיה באנו על החתום, 

 

 

_______          ____________       _____________            __________________ 

 התלמיד                חתימת ההורים           חתימת המחנך            מנהל/ת בית הספר חתימת
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 קבוצתי מפגש סיכום טופס

 :נושאה שם

 

 

 :בנושא זה מפגש' מס

 

 

 (התכנית מתחילת) מספר מפגש

 

 ________________________________________________________במפגש:  נוכחים

 :_________________________________________________________המפגש יכוםס

___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 להמשך עבודה במפגש הבא: נקודות

___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 על השעה הפרטנית בנושא )תכנים ושמות התלמידים הזקוקים לשעה פרטנית(: מחשבה

___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 
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חומרים משלימים לעבודה 

 עם פרוטוקול תכנית

 (א.י.לאני יכול להצליח )

 

 

 זמ
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 קדימונים

 

 (א.י.ל) אני יכול להצליח טוקולוא לסדנת מורים ברוח פרומב פגישתנושא א': 

 CM-מול התלמידים )חלק אישי( ולעבודתו כחלק מקבוצת ה CM-המוצע מתייחס לעבודת המורה כ התוכן

 )חלק קבוצתי(.

 :רקע

"אחר" מעולמו של המורה, לעולם  תפקיד" שייכים בדרך כלל לעולם תפיסת"-כמו "הגדרת תפקיד" ו מושגים

 "הייטק" ולכאורה אינו שייך באופן טבעי למערכת החינוך. -ני". ייעוץ ארגוני מתקשר לעולם הוץ הארגוה"ייע

הנמצאים פחות  םהחינוך ככלל ובית הספר בפרט עוסקים בחינוך ולא בנושאים ארגוניים ופורמליי מערכת

 במרכז. 

מנו, וכיו"ב עליו להכיר את הגדרת , ידע להבהיר לעצמו ולסביבה מי הוא, מה נדרש משפרט, חלק מארגון כדי

דרך בה רואה הפרט ה . למעשה, זוהיסובייקטיביתתפקיד הינה  תפיסתתפקידו ובעיקר לפתח תפיסת תפקיד. 

עובדים בעלי הגדרות תפקיד זהות יכולים לפתח תפיסות תפקיד שונות לחלוטין זו מזו. כל  .את עצמו בתפקיד

 יד.אחד מהם שם דגש על פיתוח חלק אחר בתפק

וכישוריו. תהליך בירור תפיסת  ותיוהתפקיד יבואו לידי ביטוי החזון של בעל התפקיד, ערכיו, יכול בתפיסת

חזון  גורמים המפריעים לו לממשאת ה ולזהותאת חזונו,  לבנותעוצמתו,  ,ייחודוהתפקיד יסייע לפרט לזהות את 

 .זה

אדם והכרחית למימוש  כלקיד משמעותית לעל בסיס הגדרת התפ התפקידהמוצא היא שתהליך תפיסת  נקודת

 עצמי מיטבי.

 

 :הפרקטיקה

 אישי: חלק .א

 ,(ספחכנ מצורף–)ניתן להשתמש בתמונות של מורים שונים  הסתכלות על המקום שלי כמורה כיוםמ להתחיל

היא  הולהתייחס דרך התמונות למהו המקום הנוכחי שלי כמורה. איך אני מרגיש עם עצמי כמורה, האם ההגדר

 . ועוד חה לינו

 מאמר מצורף )מי אני כמורה?(

http://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&ved=0CC0QF

-3CDB-jAB&url=http%3A%2F%2Fcms.education.gov.il%2FNR%2Frdonlyres%2F30FB0425

-B5F0-4467

63A88728FE4%2F106696%2F24.pdf&ei=C6A4Ut_6Gciw7Aam54CwAw&usg=AFQjCNGIpE

sZGg-QNGJt7Of1x-Lrgub1sPSek9rjQdoXEa54c8g&sig2=QUPWpE 

 

ולא  מאחר, CM.י.ל חייב להיות בירור אישי מעמיק של כל אהתשתית הבית ספרית להפעלת תכנית  בבניית

: מנהיג, מדריך, מגדיר עצמו הוא כיצדעם עצמו צריך לבדוק כך, המורה  ברור למורה. CMתמיד התפקיד של 

הבירור יכלול התייחסות לנקודות הבאות: מהי המשמעות העומדת מאחורי  מנחה, מנטור, מורה, חבר וכד'.

http://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&ved=0CC0QFjAB&url=http%3A%2F%2Fcms.education.gov.il%2FNR%2Frdonlyres%2F30FB0425-3CDB-4467-B5F0-E63A88728FE4%2F106696%2F24.pdf&ei=C6A4Ut_6Gciw7Aam54CwAw&usg=AFQjCNGIpLrgub1sPSek9rjQdoXEa54c8g&sig2=QUPWpE-QNGJt7Of1x-sZGg
http://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&ved=0CC0QFjAB&url=http%3A%2F%2Fcms.education.gov.il%2FNR%2Frdonlyres%2F30FB0425-3CDB-4467-B5F0-E63A88728FE4%2F106696%2F24.pdf&ei=C6A4Ut_6Gciw7Aam54CwAw&usg=AFQjCNGIpLrgub1sPSek9rjQdoXEa54c8g&sig2=QUPWpE-QNGJt7Of1x-sZGg
http://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&ved=0CC0QFjAB&url=http%3A%2F%2Fcms.education.gov.il%2FNR%2Frdonlyres%2F30FB0425-3CDB-4467-B5F0-E63A88728FE4%2F106696%2F24.pdf&ei=C6A4Ut_6Gciw7Aam54CwAw&usg=AFQjCNGIpLrgub1sPSek9rjQdoXEa54c8g&sig2=QUPWpE-QNGJt7Of1x-sZGg
http://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&ved=0CC0QFjAB&url=http%3A%2F%2Fcms.education.gov.il%2FNR%2Frdonlyres%2F30FB0425-3CDB-4467-B5F0-E63A88728FE4%2F106696%2F24.pdf&ei=C6A4Ut_6Gciw7Aam54CwAw&usg=AFQjCNGIpLrgub1sPSek9rjQdoXEa54c8g&sig2=QUPWpE-QNGJt7Of1x-sZGg
http://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&ved=0CC0QFjAB&url=http%3A%2F%2Fcms.education.gov.il%2FNR%2Frdonlyres%2F30FB0425-3CDB-4467-B5F0-E63A88728FE4%2F106696%2F24.pdf&ei=C6A4Ut_6Gciw7Aam54CwAw&usg=AFQjCNGIpLrgub1sPSek9rjQdoXEa54c8g&sig2=QUPWpE-QNGJt7Of1x-sZGg
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מתאים  מה ?ף את מהות התפקידים יש שם אחר שמקבחירת השם עבורי? האם נוח לי עם הגדרת התפקיד? הא

 התלמידים? וצתעצמי מראש או אתאים עצמי לדינמיקה, לצרכים שיעלו בקבאגדיר  האם לי, מדוע?

מדובר בהגדרה קבועה או משתנה על פי שלבי ההתקדמות? איך אני מגדיר את עצמי כמורה והאם זה דומה  האם

 CM -בעבודה עם ילדים כ האם? מהי המשמעות שהייתי רוצה לצוק לתוך הגדרת התפקיד ?CM -להגדרתי כ

 יה אותה אחת או תשתנה? האם מדובר במקום שמוכר לו ורק מצריך אדפטציה מסויימת?ההגדרה תה

 

או בדוגמאות פחות זה ניתן להיעזר בדוגמאות כמו  "הגדרת הצוות החינוכי" מתוך פורטל הרצליה  בשלב

 /TheMarker café) )http://cafe.themarker.com/post/1434304תפקיד" מתוך  רתהגד-"אמא רציניות כמו

 ההבדל בין הגדרה חיצונית ובין ההגדרה הסוביקטיבית לתפקיד.  

 

.י.ל, ניתן לחשוב על  לאן הייתי רוצה להגיע ולראות את עצמי א תכניתקשר של בה CM -הדיון בהגדרת ה לאחר

 בסוף השנה )החלום(?

ר התנאים שיאפשרו ל"חלום" להתגשם. קרי, מה הם הצרכים והתנאים הנדרשים , רצוי לעבור לבירובהמשך

 ?זקוקים מהקבוצה, מהמנחים, מעצמם מה הם  ?בכדי שהחזון יתקיים עבורם

מורה יכתוב על דף את החלום שלו למהלך השנה בהיקשר של איך ארצה להראות בסוף השנה. המכתבים  כל

 . השנהו לצוות בסוף בבית הספר ויוחזר תכניתיועברו לרכז ה

 

 :בוצתיק חלק .ב

היא היותו שייך לקבוצת בעלי אותו התפקיד. ליתר דיוק אנחנו מדברים על הגדרת  CM-זירה נוספת בתפקיד ה 

 תפקיד זהה אבל תפיסת תפקיד ייחודית.

: בחירת התפקיד בקבוצה, האם מדובר מקבוצה מורכבת מכמה וכמה היבטים היותו של אדם חלק משמעות}

רה קבועה באותו התפקיד בכל פורום? האם מדובר ב "בחירה"? האם הבחירה מספקת מענה לצרכים בבחי

קודם מסיטואציות דומות וכן  סיוןי, נקודות חוזק ובלימה, נירה, יתרונות וחסרונות בבחיםמקצועיים/ אישי

 .{הלאה

מהקבוצה, מה תפקיד הקבוצה פה מדובר בבירור אישי מעמיק ומהותי לתפקוד בקבוצה. איך אני מרגיש חלק  גם

 עבורי? והאם יש חזון משותף לקבוצה? כיצד הקבוצה יכולה להשיג את החזון הזה?

: התנאים ה יישום של הנושא הכללי בו מדוברהמתוארת בשתי הזירות )האישית והקבוצתית( מהוו העבודה

 והדרכים המובילות לחוויות הצלחה.

ם המדוברים בעל סיכוי רב יותר להצליח בתפקידיו השונים, שבחר לעצמו מי הוא ומה הוא בהקשרי מורה

שום דבר אינו ברור  המפתח הוא עבודת הכנה מעמיקה ויסודית של היכרות עם עצמי כאדם, כמורה וכד' כאשר

 ומובן מאליו.

 

 

 

 

 

http://cafe.themarker.com/post/1434304/
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 עצמית דעותמו

 

לקבוצת ילדים  CMחסמים( שלו בהיקשר היותו היא לאפשר למורה לבחון חוזקות וחולשות )איומים/ המטרה

 או חשד ללקות למידה.  קות למידהעם ל

 לולכל . ישחסמיםחולשות/ 2 -חוזקות ו 2ורה לכתוב ומבקשים מהמ 2X2ם מטריצה של : מחלקים דף עהפעלה

 זה בא לידי ביטוי. כיצדדוגמאות 

 .לשתף את הקבוצה, אולם כל אחד יחליט לעצמו באיזה רמה הוא מעוניין לשתף חשוב

 

        חוזקה

 בינאישיים ביחסים טוב אני

 ..(אישיות בשיחות נוח מרגיש אני)

   חולשה

 על איתי כשמדברים לעשות מה יודע לא אני

 .רגשות

   חולשה   חוזקה

 

 

 

 : לדיון

מה עלה באופן מהיר יותר החסמים או החזקות? כמה מאמץ זה דרש ממני? האם הצלחתי  האישי: בהקשר

 לעלות דברים טובים?

 החזקות? ( עבורי בהתגברות על החסמים והעצמתCMמה יהיה תפקיד הקבוצה )של  הקבוצתי: בהקשר
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 עצמית והצלחה  מכוונות 

  

 משעול אגי" /אווזים"

 

 ,למתמטיקה שלי המורה, אפשטיין

 .ללוח אותי להוציא אהב

 .לכובע רק מתאים שלי שהראש אמר

 שלי כמו שכל עם שציפור אמר

 .אחורה עפה הייתה

 . אווזים לרעות אותי שלח

 

 ,הזה המשפט מן שנים במרחק, עכשיו

 הדקל תחת יושבת כשאני

 ,שלי היפים האווזים שלושת עם

 ,לראות אז הרחיק שאולי חושבת אני

 ,למתמטיקה שלי המורה

 .עמו היה והצדק

 

 

 

 יותר אותי שמשמח מה אין כי

 כעת אותם לראות מאשר

 ,המפורר הלחם על עטים

 ,השמח בזנבם מכשכשים

 דום רגע קופאים

 המים לרסיסי מתחת

 עליהם מתיזה שאני

 ,נורהצי מן

 וגופם ראשם את זוקפים

 כזוכר אז נמתח

 .רחוקים אגמים

 

 למתמטיקה שלי המורה כבר מת מאז

 בידי עלה לא פעם שאף בעיותיו גם ומתו

 .לפתור

 ,כובעים אוהבת אני

 בערב ותמיד

 ,העץ תוך אל חוזרות כשהציפורים

 .אחורה שעפה זאת את מחפשת אני

 

 

 צלחה בשיר זה?האם לפי דעת המורים יש חוויה של ה לברר

חוויות הצלחה שהיתה להם בקבוצה עד כה )קשר, תחושה,  2לחשוב על  ל חבר בקבוצה, לבקש מכבהמשך

בקבוצת המורים. ניתן לברר מה עזר לחוויה  תהילדים וחוויה נוספ קבוצתב CM-חוויה אחת כיש לציין חיבור(. 

 לקרות, מה היו התנאים שאיפשרו. 

 הצלחה רק מההישגים ולהעביר את המוקד לתהליך ולא רק לתוצאה. הוא להסיט את מושג ה הרעיון
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 ניהול זמן

 

 כולנו יודעים שכדי להספיק מה שרוצים ולא לשכוח צריך לתכנן ולנהל את הזמן.

" המעכב "מחסוםובכל זאת אנו נתקלים שוב ושוב ב כולנו יודעים מה צריך לעשות ואפילו איך צריך לעשות

 לתכנן את הזמן. אותנו ומונע מאתנו

 " הזה?? מדוע קשה לנו לתכנן?"מחסוםמהו ה

 

 קראו את המשפטים הבאים, אילו מהם מתארים בצורה הקולעת ביותר מה הקושי שלך בתכנון?

מן על תכנון עד שלבסוף אני מבזבז/ת יותר ז ,מראש, הדבר גוזל הרבה זמן ומאמץ *"קשה לי לחשוב על הכול

 ."מאשר על המשימה עצמה

 רוב הפעמים שתכנתי דבר לא הצליח לפי התכנון כך שהתאכזבתי".* "ב

. לכן אני עושה הכול ברגע * "אני לא יכול/ה לפעול כשאני לא בלחץ. כל עוד אני לא מוכרח/ה אני לא פועל/ת

 ."האחרון

 ."הב/ת לעשות מה שבא לי באותו הרגע*" אני לא אוהב/ת לחשוב מראש על הדברים. אני או

 ."תי, כך שאני לא רואה מה הטעם בזהתכנן/ת אחר כך אני שוכח/ת מה שתכננ*"גם אם אני מ

 ."את הזמן אני דווקא לא עושה את זה*"מרוב שמלחיצים אותי ואומרים לי כל הזמן לתכנן 

 ."אם אתחיל לתכנן הכול, לא אצא מזה*" 

 ."מתכננים. אני לא רוצה שיצחקו עלי"חננות" *"רק 

 

 המתארים למה קשה לתכנן? האם יש לכם משפטים נוספים

 :וכל זה למרות שמאד היינו רוצים להימנע ממצבים לא נוחים לנו כמו

 "העיפו אותי מקבוצת הכדורגל כי איחרתי כל הזמן לאימונים". .1

 ."איתו כי לא גמרתי להתכונן למבחן "לחבר שלי היו כרטיסים למשחק של מכבי ולא יכולתי ללכת .2

 ."ע העירה. איחרתי והם נסעו בלעדייבתחנת האוטובוס כדי לנסו 6:00-"קבעתי עם החברים שנהיה ב .3

 ."זל טוב ליום ההולדת והרגשתי איום"לא צלצלתי לסבתא לאחל לה מ  .4

 "הגעתי לבר מצווה של חבר שלי בלי מתנה כי לא הספקתי לקנות".  .5

 אז מה קורה פה?

 חוסר התכנון... מצד אחד אנחנו לא אוהבים לתכנן ומצד שני לא רוצים לשאת בתוצאות של

 

 ...מה עושים? עושים

 הנסיך והצפרדע"?מכירים את הסיפור  "

היה היתה פעם נסיכה שמאד רצתה להתחתן עם נסיך. יום אחד היא פגשה צפרדע שהבטיח לה שאם  -אז ככה

תנשק אותו הוא יהפוך לנסיך שלה. הנסיכה החזיקה את  הצפרדע שביקש ממנה לתת לו נשיקה, זה היה רגע של 

 הבטחה גדולה מול אפשרות של נפילה אדירה.

 כמה מאתנו היו מוכנים לנשק או לבלוע צפרדע כדי להשיג מטרה חשובה ?
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 :תובנות מהסיפור

 ?אם נחשוב רגע על עצמנו ועל הנושא של המפגש, למה נוכל להשוות את הצפרדע מהסיפור 

 ?מהי הצפרדע שלנו בהקשר זה? מהו המחסום 

 פטר ממנה? לנשק או לבלוע כלומר להתגבר, להתמודד, להודות מה נוכל לעשות כדי להי

 בקיומה כמחסום.

 ?עושים...נוקטים צעד פעיל, מבצעים את המשימה: מתכננים. איך בולעים/מנשקים 

  אם אתחיל בביצוע המשימה הקשה )אבלע את הצפרדע( כבר אחוש רוגע וסיפוק כי הגרוע מכל

 מאחוריי!!

 חשבו על זה כך:

 אחת גדולה תחסוך בליעת צפרדעים רבות בהמשך היום." "בליעת צפרדע

 : " אם מוכרחים לבלוע צפרדע חיה לא משתלם לשבת ולהסתכל עליה זמן רב מדי".או כך

 אם מוכרחים לבלוע שתי צפרדעים, עדיף לבלוע קודם את המכוערת ביותר".או אפילו כך: "

 

 כנון זמן.בתבדמות הקושי  הצפרדענסו לצייר את אחת האמירות כאשר 

 

 לסיכום

אין רע בלחיות עם הצפרדעים בביצה ולתת להן לקבוע את הכללים עבורנו בתנאי שזה מתאים לנו. אם זה לא 

 לבלוע או לנשק...-מתאים לנו ואנחנו רוצים לשלוט ולא לתת להן לנהל אותנו עלינו לעשות מעשה

 

 

 "לבלוע צפרדע" מאת בריאן טרייסי מבוסס על הספר

 "לתכנן זמן" בהוצאת המרכז לטכנולוגיה חינוכית. ועל  החוברת
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 ויסות רגשי

 

כשאנחנו במקלחת עלינו לכוון את ברז המים כך שלא יהיה חם מדי ולא קר מדי. לא פעם לוקח זמן כדי לסובב 

את הברזים כך שהטמפרטורה תהיה מתאימה. לעיתים המים נעימים ולפתע מתחממים במהירות והופכים 

 שורפים, לעיתים המים מתקררים במהירות והופכים קפואים.

"ידקרו" אותנו  ים להגבירו. אם הוא חזק מדי המיםחשוב גם לשים לב לעוצמת הזרם, כשהזרם חלש אנחנו מנס

 "ברז הפרטי" כדי לדעת לכוון אותו ברגישות ובעדינות הנדרשת. והיכרות עם הונרצה להפסיק. נדרשת סבלנות 

, לשלוט בהם, הטמפרטורה ך ההיכרות מועיל גם הוא. כשהצלחנו לכוון את הברזים במדויקן על סמניסיו

 מתאימה לנו, לחץ המים והזרם נוחים נהנה מהמקלחת.

היכולת להתאים את התגובה לרגש. ההיכרות העצמית שלנו המבוססת על  -"ויסותזהו בעצם משל למונח "

 שלא נקפא, לא נשרף ונהיה רגועים. ניסיון וחוויות קודמות מסייעים לנו לכוון כך

 ויסות רגשי = היכולת לשלוט ברגשות שלנו ובתגובות הנובעות מהן.

 

 .לקרוא להם בשמםהרגשות ויכולת  זיהויבהיכרות הוא  שלב ראשון

)מצורף אוסף רגשות(. ניתן לעבור  ל וחשוב להעשיר את "המלאי" הזמין והמוכרמגוון הרגשות הוא גדו .1

 ול ברור, הוספת רגשות נוספים וכדומה.וק מה מוכר ומה פחות, מה חדש, האם הכעל הרשימה ולבד

 .כעס )מצורפים דפי פעילות(היכרות עם דוגמא אחת לרגש:  .2

 .המשפט "כעסתי כי נכשלתי במבחן"אפשרות נוספת היא ההפעלה הבאה: כותבים על הלוח את 

ות ל כרטיס שלב אחד בהתפתחכרטיסים ריקים. על התלמיד לכתוב על כ 6מחלקים לכל משתתף 

 יתארו את רצף האירועים שקדמו לכעס.האירוע מהתחלתו ועד סופו כך ש

 לדוגמא:

 במבחן. 80. ציפיתי לקבל 1

 . המורה התחילה לחלק את טפסי המבחן.2

 . קיבלתי את המבחן ליד.3

 . ראיתי את הציון.4

קתי את , יצאתי מהכיתה, טרתגובת ההורים, חשתי תסכולהתאכזבתי, הרגשתי יאוש, פחדתי מ .5

 הדלת, צעקתי על המורה וכדומה.

 הצעה לשינוי אחד משלבי האירוע המתואר כך שישנה את התוצאה.*כעת יש להציע 

 

 . להימנע מהגעה לנקודת רתיחהעוצמת הרגש ברגע האמת כדי שנוכל  זיהויבהיכרות הוא  שלב שני

 נוכל לשלוט בעצמנו כשעוד ניתן.

 מצורפת.הת לדירוג עוצמת הרגש פעילויש להיעזר ב

 

 .והרגעה עצמיתדרכים לשליטה בהתנהגות  מגווןבהיכרות מציע  ישלב שליש

 הרפיית שרירים.  .1

 הרפיית שרירים לילדים.  .2
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 .אמירות מקדמות ואמירות חוסמות .3

 .חשיבה בשחור לבן .4

 .קריאת העתיד .5

 .אמירות חיוביות ושליליות .6

 .90/10עקרון  .7

 .עם התלמידדף רפלקציה לעבודה אישית  .8
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 תפקודים ניהוליים

 

אשר מתייחסות למימנויות הערכת תהליך החשיבה ופיקוח ובקרה  10-ו 9בכדי להבין את חשיבותן של מודולות 

תחילה יש להבין את המשמעות הנרחבת שיש לתפקודים הניהוליים על מגוון רב של תחומים עבור  עצמאיים,

למונח תפקודים ניהוליים אשר יש להם משמעות והשפעה נרחבת נתייחס תחילה  ., והשפעתן על תפקודוהפרט

 על מגוון היבטים.

קשורים בתפקוד קוגניטיבי גבוה כמו: פתרון בעיות, קבלת החלטות, תכנון, ויסות עצמי  תפקודים ניהוליים

יכים התהל ורגשי, יוזמה, איתור ותיקון טעויות, התמודדות מול מצבים מסוכנים או מסובכים ותפקודי קשב.

הקשורים לתפקודים ניהוליים הינם רבים, אך העקרונות המשותפים לכל התהליכים הללו הינם ציפייה, בחירת 

 מטרה, תיכנון, יזימת פעולות, ויסות עצמי, גמישות מנטאלית ופריסת קשב.

לרוב  של תפקוד ניהולי כלשהו לקותהאזורים הקדמיים של המוח נחשבים כתומכים בתפקודים הניהוליים, שכן 

 מלווה בפגיעה באונות הקדמיות של המוח. 

שימוש בתפקודים ניהוליים הינו תהליך רצוני ונשלט. שימוש זה כרוך במאמץ גבוה מצד הפרט, ומאפשר 

התפקודים הניהוליים הינם הכרחיים  להתמקד במידע רלוונטי, ובו זמנית להתעלם או לעכב מידע לא רלוונטי.

  תקין. לתפקוד יומיומי

 ה בתפקודים הניהוליים יכולה להיווצר כתוצאה מפגיעות נוירונאלית, ועל כן קשורה גם להפרעת הקשב.פגיע

כשהתפקודים הניהוליים לקויים ניכרים שליטה מעטה בדחפים, בעיות בניטור או רגולציה של פעולות, כשל 

רה והוצאה לפועל של בתיכנון ובעיות התארגנות, יכולות לקשר יחסי סיבה ותוצאה ירודים, קשיים ביצי

 אסטרטגיות פעולה, קושי בהתמדה וקושי בגמישות מנטאלית. כך, נגרמת פגיעה בהישגים האקדמאיים.

תפקודים ניהוליים לא מיטביים משפיעים גם על מצב הרוח, רמת אנרגטיות, יוזמה, מוסר והתנהגות חברתית 

ן הם קריטיים ביותר. חלק מן הילדים בעלי לתפקודים הניהוליים יש חלק בכל התנהגות שהיא, ועל כ תקינה.

תפקודים ניהוליים לקויים עשויים להיראות כאדישים, חסרי מוטיבציה ולא אחראיים, לעומת זאת אחרים 

 עשויים אף להיות אימפולסיביים ווכחניים. זאת בדומה לסימפטומים רבים של הפרעת הקשב.

עוסק בפיתוח יכולות, שיפור בהבנת מטרות, למידה של ידי טיפול ה-ניתן לשפר את התפקודים הניהוליים על

 תכנון ואימוני קשב.

 

המודולה הקשורה בשיפור התפקודים הניהוליים עוסקת בשני מישורים חשובים ביותר: האחד, מיומנויות 

להערכת תהליך החשיבה )חשיבה לפי שלבים, תכנון והוצאה לפועל(, והשני פיקוח ובקרה עצמאיים 

 משתפרת.  של התלמידים הליך המשוב העצמי ובכך איכות התוצריםהמאפשרים את ת
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 אישיים-ןיחסים בי

 

כל ילד בקבוצתו חש ביחס אליו )למורה( ומה גרם לילד   איך: בין עצמולינו היא לגרום למורה לדון ב המטרה

 ?עותילתפוס אותו )המורה( כיותר משמעותי או פחות משמ

 

 .X בסימון רבה, כאשר הם נמצאים במעגל הפנימימעגלי ק 2מהמורים להכין  מבקשים

 הוראות:

לדעתך, חווים את הקשר ולא כפי שאת מרגיש הם ציין את מיקום הקרבה של התלמידים אליך, כפי ש .1

 יותר.משמעותי באופן  כמורה הילד תופס אותךכך  ,X -אליהם. ככל שהמיקום קרוב יותר ל

וויותם ובחשיבה של מה הביא את הילדים להתמקם בסיום המטלה המורים יכולים לשתף בהרגשתם, ח

 במקום בו הם נמצאים.

הייתם מעוניינים למקם את נוסף יציינו המורים מהם מעגלי התמיכה שלהם בבית הספר. איפה  במעגל .2

 קבוצה של צוות בית הספר בכדי שתרגישו מחוזקים יותר. הפרטים/
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 קבלת החלטות

 

)יש לגזור מהטבלה המצורפת המתארת סגנונות שונים של קבלת  ורים לקחת כרטיס מהשולחןמהמ מבקשים

 , אשר הציטוט שבו מתאר את אופן קבלת ההחלטות הדומה לשלהם.החלטות(

 

 יסביר בקצרה את בחירתו. ה, עורכים סבב שכל מורהראשון בשלב

 CMכשאני בתפקיד  ,למשל .ת שונותקבלת החלטות בסיטואציועסוק בלו, יש לפתוח את הדיון השני בשלב

אני משנה את סגנון  האם :ם )משתתף בקבוצת המורים הנוכחית(וכשאני מקבל החלטה ביחד עם קבוצת השווי

לעומת זאת,  מצב? מה יקשה עלי, מה יעזור לי? האם הייתי בוחר כרטיס אחר עבור כל שלי? קבלת ההחלטות

  מורה מקצועי? עומד מול המנהל/ת? וכדומה.  האם קבלת ההחלטות שלי שונה כאשר אני הורה?

 

"אתה תראה שאני לובש רק חליפות אפורות או 

כחולות. אני מנסה לצמצם החלטות. אני לא רוצה 

ש לי לקבל החלטות בנוגע למה ללבוש או לאכול. י

 )ב. אובמה(. "יותר מדי החלטות אחרות לקבל

בהחלטות בעלות חשיבות מועטה מצאתי שיש "

קול יתרונות וחסרונות. בהחלטות יתרון לש

מכריעות כמו בחירת בן זוג או מקצוע ההחלטה 

צריכה לבוא מהתת מודע. בהחלטות חשובות 

בחיינו האישיים אנחנו צריכים להקשיב לצרכים 

 .פרויד(ז.  ) הפנימיים והעמוקים של הטבע שלנו"

"החלטות טובות הן תוצאה של חוכמה. חוכמה 

בר הוא טבר. נסיון מצטהיא תוצאה של נסיון מצ

)מתוך ספרו של  תוצאה של החלטות גרועות"

 .שלמה קניאל(

"Each problem that I solved became a rule 

which served afterwards to solve other 

problems" (Rene Descartes). 

"אנחנו בטוחים תמיד ששגינו בהחלטה שזה עתה 

 (.אייזיק אסימוב) גמלה במוחנו"

 

  .)פתגם יווני( "בקש עזרה, אך החלט בעצמך"

 

ה. מרגע זה, "אנחנו חופשיים עד לרגע ההחלט

 ל(.ברטרנד ראס)" מחליטההחלטה שולטת ב

"הנחה בסיסית לקבלת החלטות אסטרטגית היא 

ד"ר מנשה ) "אלי ולפעול לוקאלילחשוב גלוב

 (.רוזנפלד

"על כל אדם לשפוט ולהחליט בעצמו, על פי מה 

לו"  פי מה שאחרים אמרו שקרא והבין, ולא על

 (.אלברט איינשטיין)

בזכות  החלטה "אין טעם שהכבשים יקבלו

הצימחונות, כל עוד הזאבים אינם שותפים 

 (.'ויליאם ראלף אינג) להשקפה זאת"

 

 

http://www.pitgam.net/data/%5B%D7%90%D7%99%D7%99%D7%96%D7%99%D7%A7+%D7%90%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%91%5D/1/1/0/
http://www.pitgam.net/data/%5B%D7%90%D7%99%D7%99%D7%96%D7%99%D7%A7+%D7%90%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%91%5D/1/1/0/
http://www.pitgam.net/data/%5B%D7%91%D7%A8%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%93+%D7%A8%D7%90%D7%A1%D7%9C%5D/1/1/0/
http://www.pitgam.net/data/%5B%D7%95%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%9D+%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%A3+%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%92%27%5D/1/1/0/
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 אפשרת נוספת להעברת סדנא בנושא קבלת החלטות:

 

 סבב ראשוני בו כל משתתף מספר על החלטה שהחליט היום. תחילה, עורכים  .1

 על ההחלטה. הובסיטואציה שהשפיע ההחלטהוא לאסוף את ההבדלים האישיים באופן קבלת הרעיון ה

טגיות השונות בתהליך קבלת המאפשר משוב עצמי באשר לאסטר ,שאלון קבלת החלטות ומפתחיש להעביר . 2

 .)יצורף בנספח( החלטות

החלטות וקבלת החלטות. כל  בנושא ה מתארת סגנון שונהטיסיות כאשר כל כרטיסיכר לאחר מכן, יש לפזר. 3

 )כרטיסיות מהעמוד הקודם(. משתתף יתבקש לבחור כרטיס אליו הוא מתחבר ולשתף את הנוכחים

לאתר את הסגנון  בקשודף הכולל רשימת סגנונות לקבלת החלטות. המשתתפים ית כל משתתףיש לחלק ל. 4

  .על ידי סיפור כלשהולכך המאפיין אותם ולהתייחס 

 

 גנונות קבלת ההחלטותס רשימת: נספח

רשימה של טיפוסים שונים ודרכם בקבלת החלטות. בחרו את הטיפוס אשר מתאר את סגנון קבלת  להלן

 ההחלטות שלכם. האם תוכלו למצוא עצמכם בכמה טיפוסים?

 
 ההחלטה פחות חשובה לו. לבמהירות רבה, התוצאה ש מחליט –" "אמיר המהיר .1

 לפני החלטה. אפשריד הרגע האחרון התמיד ע מחכה – "אהרון ברגע האחרון" .2

דוחה כל החלטה, משום שהוא מפחד להיכשל ולטעות. לא בטוח שיוכל להסתדר עם  – "דן הפחדן" .3
 תוצאות ההחלטה.

 , רק כדי להיות שונה.לםההפך מכו דתמי מחליטה – "ורד יוצאת למרד" .4

 את רצון כולם. השביעתמיד פשרה, כדי ל מחפשת – "טובה הילדה הטובה" .5

 מושלמת.  החלטהבניסיון להגיע ל הרבה, מנתח ובודק את כל הצדדים מהסס – משולם המושלם"" .6

 החלטות המבוססות על רגש, ללא כל מחשבה על התוצאות. מחליטה – "מאשה חשה" .7

 הנכון. הדברלפי הרגש הפנימי, לפי מה שהיא מרגישה, כי זהו  בוחרת – "ניצה אינטואיציה" .8

 החליט משום שהוא משנה את עמדותיו כל הזמן.ל מתקשה – "עודד המתנדנד" .9

 .וחוששת מהתוצאות ,א מחליטה, מיד היא מתחרטת, מהססתשהי אחרי – "אסתר ירוק יותר" .10
 האחרת.  ופציהשהיה מוטב לו בחרה בא נעתמשוכ

 מחליטה דבר בעצמה, משאירה הכל למזל ולגורל. אינה – "נטע רולטה" .11

 .(הורים או בעלי סמכות אחרים ,חבריםההחלטה לאחרים )משאיר תמיד את  – "גילי אתה תגיד לי" .12

 אינו מחליט. אין לו מידע על עצמו או על האפשרויות שלפניו, משום שאינו יודע, – "הושע לא יודע" .13
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 עצמי סנגור

 

 "ושב שאתה אדם, צא וספר זאת לעולם"אם אתה חושב שאתה לקוי, השאר בדלת אמותיך. אם אתה ח

 נגר עצמי(.מס ,)ריימונד לומיס 

 

והבנות ספציפיות. הרעיון העיקרי הוא הבנה  נה מובנת מאליה ודורשת מיומנויות"לספר לעולם" זו משימה שאי

של אדם את חולשותיו יחד עם הכרת כוחותיו. ידיעת הזכויות המגיעות לו ועמידה על מימושן, קבלת אחריות 

 להצלחתו ובקשת עזרה כשהיא נדרשת.

 

 :להשלימם ומבקשת הבאים טיםהמשפ את נותנת המנחה

 לי מזכיר זה עצמי סנגור ת/שומע כשאני... 

 מטאפורה/דימוי..כמו זה סנגור בשבילי. 

 ש מחשבות בי מעלה זה עצמי סנגור המושג ועל שלי בקבוצה הילדים על ת/חושב כשאני.. 

שלושה ליטה על כמיומנות הכוללת ש סנגור( תיארה את המיומנויות של בניית היגדי ה1994יואן ) פרנסיס

 , מיומנות זו מאפשרת תקשורת יעילה מובנית ובונה.היגדים

 

 היגד בעל מסר חיובי שמטרתו למקד את תשומת הלב של הנמען ולהבליט היגד חיובי-ראשון היגד .

 את הרצון והנכונות של הלומד/המבקש להתקדם. בפניו

 נושא המדובר. הוא מתאר את בהיגד זה מבטא הפונה את קשייו ביחס ל .הבהרת הקושי-שני היגד

 הבעיה וכיצד היא משפיעה על התנהגותו.

 אחריות  לוקח. הלומד מציע הצעה קונקרטית שתסייע לו להתקדם. הוא הצעה לפתרון-שלישי היגד

 תוך התייחסות למשאביו וקשייו. יעיללהציע פתרון 

 

 .לתת דוגמא קונקרטית או לבקש מאחד המורים שינסה ליישם את השלבים ניתן

 :דוגמא

אני מעוניינת ללמוד להכיר אותך טוב יותר, את תחומי העניין שלך והמחשבות שיש לך בנוגע לקבוצה,  -1 שלב 

 לחברים, לביה"ס אלי.

להכיר אותך נובע מכך שאינך משתתף בדיונים ובפעילות של הקבוצה, אולי אינך חש  יהקושי של -2 שלב 

 בנוח. 

וננסה לחשוב ביחד מה יכול לעזור  Yבשעה  Xשים אני ואתה לבד ביום אני מציעה שנקבע מספר מפג -3 שלב

 ושאני אוכל להכיר צדדים נוספים שבך.  וצהלהתרם/להנות יותר בקב וכלבכדי שת

, האם בעקבות הצגות המודל משהו השתנה התאם לשאלות שנשאלו בשלב הראשון, לערוך דיון נוסף בבהמשך

 :במחשבות שלי
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 לי מזכיר זה עצמי סנגור ת/שומע כשאני.. 

 ש מחשבות בי מעלה זה עצמי סנגור המושג ועל שלי בקבוצה הילדים על ת/חושב כשאני.. 

 עצמי: סנגור לסדנה נוספת הצעה

 ":שוב קרה לי היוםזה " אירוע בפני המורים המשתתפים הצגת

מד בשעות האחרונות , שיעור שקשה מאד ללסתי והלך לי היום. בשיעור אנגליתשוב קרה לי היום ושוב כע זה

איבדתי את הסבלנות והוצאתי את אריאל החוצה. אריאל, תלמיד בעל הפרעת קשב, מאובחן ומוכר לי היטב. 

אני רואה את הקשיים שלו, חשה את המצוקה והתסכול שלו ומודעת למחירים החברתיים שהוא משלם על 

ם על הפינוק שלו, על ההנחות שעושה לעצמו . אני הראשונה להגן עליו כשמורים מתלוננילםרצונו להיות כמו כו

על הוריו המנדנדים ועוד ועוד. אני יושבת שעות לארגן לו חוברת אישית שתתאים לו, תעניין אותו, תאתגר אותו, 

תאפשר לו להצליח ולהתקדם ולא תהיה ילדותית מדי, מצוירת מדי, קלה מדי וכד'. אריאל יודע שתמיד מותר 

שם ימצא ממתק לשעת חירום  ,ופשית לתא הפרטי שלי בחדר המוריםיש לו גישה ח לו לצאת כשקשה לו לשבת,

. הוריו משתפים אותי יומיומיאו כדור למשחק קצר. הקשר שלי עם הוריו הדוק ובנוי על אמון ושיתוף פעולה 

יט . אני שמתעקשת לחזק את כשרון הדרמה שלו ולהבלפרופורציותבקשיים בבית ואני זו שמרגיעה ומחזירה ל

אותו ומדברת עם הוריו על הצורך שלו בבמה שתיתן ביטוי לכישוריו. לשיעור היום הכנתי לו כמה חלופות 

וגיוונתי עבורו את ההפעלות מדי עשר דקות, הבאתי לו ספר קריאה שיעניין אותו, צבעים לתפזורת, מטלות 

 חזה לפני הכיתה. להמ להפרעת קשב ואפילו קטע ק םמתוקשבות שמצאתי עבורו באתר לתלמידים ע

שנכנסתי לכיתה אריאל לא הפסיק לדבר, להשמיע קולות, לצחוק בקול רם ולזרוק כדורי נייר לכל עבר.  מהרגע

נתתי לילדים עבודה בספר וניגשתי לשבת לידו כדי לנסות ולעניין אותו במשהו מתוך המגוון שהכנתי עבורו. 

ולהפריע. טון הדיבור שלו היה תוקפני במיוחד ומהר אריאל זרק הכל על הרצפה, התעלם ממני והמשיך לדבר 

בשלב  "נודניקית...נמאס מהשטויות שלך.. תעזבי אותי עם כל הרעיונות המפגרים שלך..."מאד הוא זרק לעברי: 

כי הצלחתי להבין שהוא פגוע מהמורה למתמטיקה שהשפיל אותו בשיעור הקודם. עזבתי אותו  הבלגתיעוד  הז

 עור כרגיל. וניסיתי להמשיך בשי

שלא היה לי סיכוי, אריאל פשוט עשה כל דבר אפשרי כדי להפריע, להרגיז, ולהתגרות. כשעבר לשיחות  האמת

קולניות בנייד שלו לא יכולתי יותר והוצאתי אותו מהכיתה. כעבור עשר דקות נפתחה הדלת, סגנית המנהלת 

אני עם דמעות בגרוני מושפלת מעצם כניסתה היא שואלת ו "למה הוא בחוץ?"בפתח ולידה אריאל זורח מאושר: 

ומעצם השאלה הרטורית ובעיקר מהאטימות כלפיי. כמה אפשר לסבול אני חושבת לעצמי ובקול עונה שאריאל 

מסוגל לתפקד בשיעור ולכן הוצא. "אני לא חושבת שזו הדרך" נוזפת בי הסגנית, מכניסה את אריאל  הלא הי

 ומבקשת שאכנס אליה בהפסקה.

, איזה חוסר מקצועיות מצידי, אבל מה עוד אפשר ?, מה השגתי בזה, אני כועסת על עצמי?ה קרה ליז איך

 לעשות???

נכנסת לחדר המורים אחרי שהלקיתי את עצמי באופן יסודי אני שומעת את המנהלת פונה אלי ואומרת   בעודי

 ??? חשבתי שאצלך זה לא יקרה...שברת"אז זהו גם את נ

 .קשיים עם תלמידים כשמלמדים ובהכנה בהבנה, באיפוק, בהכלה הצורך על המורים לללכ בנאום פתחה ואז

 .תינוקת כמו בכיתי ופשוט לשירותים יצאתי, יותר מעמד להחזיק מסוגלת לא שאני הרגשתי
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 :הבאים המשפטים את להשלים מהם בקשיש ל בשלב הראשון

 ....ב להצליח רוצה אני .1

 ...הוא שלי הקושי .2

 ...ש מציעה אני .3

 :תשובותיו את לבדוק אחד כל על השני בשלב

 ?למוטיבציה ביטוי וכולל חיובי הוא הראשון ההיגד האם .1

 ?הקושי את ממקד השני ההיגד האם .2

 ?פתרון הצעת נותן השלישי ההיגד האם .3

 .לעזור היה ויכול לו חסר מה, לו סייע מה, במטלה הקושי מידת על מהמשתתפים אחד כל ידווח השלישי בשלב
 

 :לסדנה נוספות תאופציו

 :להשלימם ומבקשת הבאים המשפטים את נותנת המנחה .1

 לי מזכיר זה עצמי סנגור שומע כשאני... 

 סנגור על מחשבות 

 מטאפורה/דימוי..כמו זה סנגור בשבילי 

 :מהפינות אחת בכל לרשום מהמשתתפים ומבקשים ריק כרטיס מחלקים .2

 =?!תהייה .א

 =?שאלה .ב

 =!היגד .ג

 =...אישי נוסף משהו .ד

 "עצמי סנגור"  לרשום יש כרטיסה במרכז
 .ל"הנ המושג על ראשוני לדיון בהם ולהשתמש הכותבים דברי את לאסוף יש

 דמיאן חורחה מאת" הפיל סיפור" .3

 למקום וביכולותיו בעצמו אמון חוסר של ממקום לצאת לתלמיד לסייע החיוני הצורך על לדיון פתיחה
 ".העצמי סנגורה" כדוגמת כלים עם התמודדות של

 
 .ח"מט בהוצאת" המיוחד בחינוך עצמי סנגור" החוברת מתוך נלקחו הצעותה

  



   
 

 הרצליהחידה ללקויות למידה והפרעות קשב, המרכז הבינתחומי כל הזכויות שמורות לי

 153 

 
 

 אישי מורה תלמיד/מורה הורהן שיח בי: סדנא למורים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מבנה הנושא:

 הסבר כללי על מיומנות התקשורת הבינאישית ומערכת היחסים שתקשורת זו יוצרת. 

 .ת החשיבות בתיאום ביניהםוהבנ ,מיומנויות תקשורת ורבליות ולא ורבליות 

 .מיומנות העידוד המינימאלי ופתיחת דלת במקום שאלות 

 .מיומנות שאילת שאלות פתוחות והימנעות משאלות סגורות 

 .מיומנות השיקוף והפידבק 

 

 

 

 

 

 

 

 CM-ה מורי את לצייד מטרה מתוך המסייעת הבינאישית התקשורת במיומנויות עוסק זה נושא :נושא תקציר
 היועץ, תחילה. והוריהם ל.י.א תלמידי עם ופרטני קבוצתי בינאישי שיח לנהל להם שיאפשרו בסיסיים םכלי בשלושה

 במספר המורים צוות את ויאמן ילמד ובהמשך מסייעת בינאישית תקשורת של הרציונאל את CM-ה למורי יציג

 שימוש יעשו CM-ה מורי. ופידבק, שיקוף, שאלות, דלת פתיחת, מינימאלי עידוד: בסיסיות ראיון מיומנויות
 .ההורים ועם התלמידים עם מפגשיהם במהלך אילו במיומנויות

 

 . היגוי מצוות מדריך/ פסיכולוג/ יועץ/ CM מורי קבוצת: נוכחים 

  .השנה כל לאורך ומעקב הקנייה מפגשי 2-3: נושא משך

 : מטרות

 .פרויקטה להצלחת מסייעת בינאישית התקשורת חשיבות את יבין CM -ה מורה 

 .מהם אחד כל של הייחודי והתפקיד התקשורת מיומנויות את יכיר CM -ה מורה 

 .מהמיומנויות אחת בכל ויתנסה יתרגל  CM -ה מורה 

 .ל.י.א תלמידי עם במפגשיו במיומנויות ישתמש CM -ה מורה 

 .התלמידים הורי עם במפגשיו במיומנויות ישתמש CM -ה מורה 

 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=YDzv2VBp_lAg3M&tbnid=SW3vItlDn8DhzM:&ved=0CAcQjRw&url=http://bidur.nana10.co.il/Article/?ArticleID=839697&ei=zqgqVKusEYqaygO3zILgDA&bvm=bv.76477589,d.bGQ&psig=AFQjCNEiii1Pl3KaEXKZwTi_zmCaBQqOOg&ust=1412168253917984
https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=v9B-dJQZQ1AX7M&tbnid=duKjyAfdCT_ayM:&ved=0CAcQjRw&url=https://formidablepro.com/demos/to-do-list/&ei=T6kqVP_AJaXpywPn44KYCw&bvm=bv.76477589,d.bGQ&psig=AFQjCNEJAbqe6-zjneDQx9giBcpVxgVNUg&ust=1412168318389262
https://www.google.co.il/imgres?imgurl&imgrefurl=http://www.clipartbest.com/check-mark-symbol&h=0&w=0&tbnid=zPfZoKegHV6uqM&zoom=1&tbnh=225&tbnw=225&docid=2pxxozlrKYa60M&hl=iw&tbm=isch&ei=mqkqVIq6EcvMyAPLuoLAAQ&ved=0CAQQsCUoAA
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  מפגש ראשון:

 . המדריך יציג ויסביר מהי תקשורת בינאישית ויקיים דיון בנוגע לייחודיות שבמערכת היחסים  1

 לתלמיד ולהוריו. CM-בין מורה ה    

    

 דיון: 

 כיצד אמורה להראות מערכת יחסים טובה בין מורה לתלמיד, מה היא תכלול?

 * כבוד הדדי   

 * הקשבה   

 * אמון   

 * יושר   

 * קבלה ואכפתיות )הבנה שקבלה איננה שווה להסכמה(   

 

 כות יחסים רגילות?מה יש במערכת היחסים בין מורה לתלמיד שאין במער   

 )סודיות )בגבול המותר 

 יחסים חד כיווניים 

 אחריות של המורה לתוצאות השיחה 

 גבולות 

 

 . המדריך יציג את מיומנויות התקשורת הבינאישית ויתייחס למיומנויות ורבליות ולא ורבליות.2

 תנוחת גוף - מיומנויות לא ורבליות כוללות:    

 שפת גוף )הבעות פנים, תנועות ידיים, רגליים( -                                                       

 קשר עין -                                                       

 מיקום השיחה וסידור מקום השיחה -                                                       

 מהירות דיבור -                                                       

 טון דיבור -                                                       

 פתיחת דלת - מיומנויות וורבליות:  

 שאילת שאלות -

 שיקוף תוכן ורגש -

 פידבק                             -

 

תייחסות למיומנויות הוורבליות והלא . המשתתפים יתנסו בשיחות בינאישיות אחד עם השני תוך כדי ה3

 וורבליות שבהן נעשה שימוש בעזרת משקיף מתחלף. 
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 דיווח במליאה על התרגיל וסיכום המפגש

במקום להתחלק לשלשות ניתן להציג בפני הקבוצה כולה קטע של שיחה ולבקש מכל אחד מהם לזהות את 

 המיומנויות הורבליות והלא וורבליות שהיו בשיחה

 

 :גש שנימפ

 עידוד מינימאלי, מיומנות פתיחת דלת ומיומנות שאלות פתוחות לעומת סגורות

 

 בפגישה זו המדריך יציג לקבוצת המורים את שלושת המיומנויות ויערכו תרגולים בעזרתם מורים יוכלו: 

 .לזהות את המיומנויות שנלמדו .א

 להפנים את שלושת המיומנויות ולעשות בהם שימוש תוך כדי שיח. .ב

 

 עידוד מינימאלי

עידוד מינימאלי הינו תגובה תומכת וקצרה המבטאת תשומת לב והבנה. תפקיד העידוד הוא בעיקר לשדר 

לתלמיד עניין ומעורבות כאשר הבחירה לאיזה כיוון להמשיך ולפתח את השיחה היא בידיו של התלמיד. הכוונה 

תו, מאזין לדבריו. מילים כמו: אני מבין, היא למילה או שתיים שמעידות כי המורה קשוב לתלמיד, נמצא אי

אהה, כן, המ...תמשיך... אני מקשיב. העידוד המינימאלי בשילוב עם הנהון ראש, ו/או רכינה קדימה מעבירים 

לתלמיד את המסר של אני פה איתך, אני מעוניין להקשיב לך, להבין אותך.  בעזרת העידוד המורה מעביר מסר 

 או לקטוע את שטף הדיבור של התלמיד.כי הוא נוכח מבלי להתערב 

 

 פתיחת דלת

מטרת המיומנות הזו היא לאפשר שיתוף וחשיפה מבלי להשתלט על השיחה. מדובר בהזמנה לדבר ללא כפייה 

ובהכוונה מינימאלית. המורה אומנם יוזם את ההזמנה לדבר אבל התלמיד או ההורה מחליט כמה מעמיקה 

פתיחת הדלת המורה משדר לתלמיד זמינות להקשבה, חקירה ודיון. פתיחת תהיה תגובתו להזמנה זו. באמצעות 

אם תהיה כזו היא תשמש כסוגרת דלת ולא פותחת. דוגמאות  –הדלת איננה יכולה להיות שיפוטית או מעריכה 

לפותחי דלתות: ספר לי על המשפחה או ספר לי על בית הספר הקודם, תן לי דוגמא..., תסביר לי בבקשה למה 

 מתכוון כשאתה אומר....אתה 

 

 שאלות 

עודף שאלות לרוב מסיח את דעתו מיומנות שהכי קל לטעות בביצוען. מבין כל מיומנויות הפתיחה השאלות הן ה

של המורה מההקשבה וגורם לתלמיד להרגיש כי הוא תחת חקירה. יחד עם זאת לעיתים יש צורך לשאול שאלה 

סיפורו של התלמיד או ההורה. לכן חשוב לדעת מתי לשאול ואיזה סוג כדי להשיג מידע חיוני או בכדי להבין את 

 של שאלה כדי לשאול. 

פעמים רבות התשובה שנקבל לא תהיה מספקת ונזדקק  אולם ,התשוב להשיגדרך טובה  זו ילת שאלותשא

התקשורת תהפוך להיות תקשורת  ,סכנה היא שבמקום שיחקיימת לשאול שאלה נוספת. בסופו של דבר 

 וססת רק על שאלה תשובה ותדמה יותר לחקירה מאשר שיח בינאישי משמעותי.שמב
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. על מנת שהשיח הבינאישי עם התלמיד או ההורה ומקצועיות רב אימון הדורשת מיומנות היא שאלות שאילת

שתמש במיומנות זו כאחת מתוך האופציות ולא איך לשאול פחות, ונ יהיה משמעותי ומעמיק יותר חשוב שנלמד

 ציה עיקרית. כאופ

התלמידים שלנו מאומנים בלענות על שאלות במקום להביע את עצמם. על מנת לאפשר להם ללמוד לנהל שיח 

עידוד מינימאלי ושיקוף.  ,בעזרת פתיחת דלת להתפתח לשיחה לתתכמה שניתן להימנע משאלות ו חשוב

 משתי סיבות:הדבר צריך לנבוע כשאנחנו כבר שואלים שאלה 

 דברי התלמידחוסר הבנה של  .א

 רצון לעודד את התלמיד לשיח .ב

 

 ישנם שני סוגי שאלות עיקריים:

 עניינית ינפורמציה/אלא/כן להתשובה עליהן היא שש שאלות הן סגורות שאלות שאלה סגורה: .1

 . שתיים אואחת  מילה בת -וקצרה

ות הללו אינן השאליום? )כן(, התכוננת למבחן? )לא(; ( אכלת ארוחת בוקר ה15) ?בן כמה אתה :לדוגמא

אותו. סוג שאלות אילו גורם לכך שהמורה צריך במהלך השיחה  עלולות לחסוםמעודדות שיח אלא 

לחשוב באופן תמידי על השאלה הבאה, והתלמיד או ההורה הופך להיות מאוד פסיבי בשיחה ומחכה 

 לשאלה הבאה. מהר מאוד השיח הופך לחקירה.

שאלה שאין לה כיוון מסוים ולכן היא עשויה לעודד שאלה שמאפשרת מרחב תשובה,  שאלה פתוחה: .2

ן ושליטה מאחר ביטחו תלמיד לחוש יותרל מאפשרות הןאת התלמיד לשתף בחוויה שבה הוא מעוניין. 

דוגמא: איך היה היום באימון....מה היה היום באימון? מה ל. לשתף מהב חירההב ויש בידיו את

 שלומך? איך עבר עליך השבוע האחרון? 

 

 

 לצמצם בהןי אות שכדשאל

 ?למה שאלת

אך לרוב  הסיבה את יודע תלמידהבשאלת הלמה קיימת הנחה  .בהן להמעיט שכדאי שאלות הן למה שאלות

 למה משכת לדנה בשיער? והתשובה שנקבל תהיה לרוב ככה או לא יודע. כך. לא

ומפסיק לשתף פעולה. הרבה ושיפוטיות ועל כן התלמיד מייד נכנס למגננה  כתוקפניותנתפסות  למה של שאלות

 פעמים אחרי שאלת למה השיחה תתקע ושוב המורה ייקלע למצב של חקירה )שאלות סגורות(. 

 

  ?הרגשת מה תשאל

כשאנחנו שואלים את התלמיד מה הוא הרגיש או איך הוא הרגיש אנחנו חוסמים את הרגש שלו במקום לאפשר 

וב מה הוא היה אמור להרגיש ואז העומק של השיחה לו להתחלק ברגש. התלמיד במקום לרגיש מתחיל לחש

 .בלבד אובד. לכן לא נשאל על רגש אלא נשקף אותו
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 תרגול ראיון עם הדר  

דקות  5המשך תרגול המיומנויות בעזרת חלוקה לשלשות ותרגול שיח בין זוג כאשר השלישי צופה משקיף. כל 

 ומשקיף. הזוגות מתחלפים כך שלכל אחד יצא להיות מורה, תלמיד

 הנחיות:

קראו את קטע הראיון הבא וציינו ליד כל תגובה של המטפל האם נעשה שימוש ב: עידוד מינימאלי, פתיחת דלת, 

 שאלה פתוחה, או שאלה סגורה. בשלב שני נסו להפוך את השאלות שמצאתם לפתיחות דלת.

 יועץ: הי הדר                        _________

 ות(הדר: הי )עיניים דומע

 יועץ: את בוכה?                  _____________

 הדר: כן, לכן באתי אליך

 יועץ: מה קרה?                  ______________

 הדר: כלום

 יועץ: את יכולה לומר לי מה מטריד אותך?                   ______________

 הדר: הכל!, אני שונאת את בית הספר הזה

 ______________                                                 יועץ: תמשיכי...    

 הדר: אני שונאת את שאר הילדים, ואני שונאת את המורה שלי

 יועץ: ספרי לי קצת יותר על מה שקורה                                    ______________

 תהדר: הממ... מאז שעברתי לכאן דקלה ומאיה קוראות לי בשמו

 יועץ: ולפני כמה זמן עברת?                                                 ______________

 הדר: בערך חצי שנה                 

 יועץ: מה הם אומרות עליך:                                                _______________

 לי היום טיפשה הדר: שאני מכוערת, ולא מבינה כלום, משהו קרה

 יועץ: אני מבינה                                                             _______________

 הדר: זה קורה הרבה, זה לא פיר

 יועץ: איך זה גורם לך להרגיש כשהם מתנהגות ככה?                _______________

 הספר הקודם שלי, שם היו לי הרבה חבריםהדר: נורא, אני מרגישה שאני רוצה לחזור לבית 

 יועץ: איפה גרת קודם?                          ___________

 הדר: בירושלים
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 יועץ: ואיך קראו לחברות שלך?                _______________

 הדר: עמית ושירה

 יועץ: אהה                                          ____________ 

 ו לי הרבה חברות אבל הן החברות הכי טובות שליהדר: הי

 יועץ: ואת בקשר איתן היום?                 ______________

 הדר: לפעמים

 יועץ: אהה                                      _______________

 סוף שבועהדר: לפעמים אבא שלי נוסע לעבוד שם והוא לוקח אותי איתו וגם כמה פעמים הן באו אלי ל

 יועץ: מתי נפגשת איתם לאחרונה?          ________________

 הדר: לפני שבועיים אני חושבת

 פר לי קצת על זה?   ____________יועץ: הזכרת קודם שאת שונאת את המורים, את יכולה לס
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  3פגישה מספר 

 מיומנות השיקוף והפידבק

 

 כפתיחה לנושא השיקופים "אני מבקש ממך להקשיב לי"נקרא נפתח את המפגש עם שיר ש

 מקור: אנונימי/ תרגום מאנגלית

 כאשר אני מבקש ממך להקשיב לי

 ואתה מתחיל לייעץ לי,

 לא את שביקשתיך עשית.

 כשאני מבקש ממך להקשיב

 ואתה מנסה להשיב איך צריך להרגיש ומדוע,

 אתה ברגשותיי פוגע.

 כאשר אני מבקשך להקשיב לי,

 ואתה מרגיש שעלייך לפתור את בעיותיי,

 אתה מאכזב אותי, אפילו שזה נשמע לא הגיוני.

 הקשב, כל שביקשתיך הוא להקשיב.

 לא לפעול, לא לדבר, רק להאזין בלי להגיב.

 אני יכול לדאוג לעצמי

 אינני חסר ישע,

 אולי חסר ניסיון והססני,

 אך לא חסר אונים.

 תו בעצמי,כשאתה עושה משהו שאני יכול לעשו

 אתה מגביר את חששותיי, מנציח את מבוכתי.

 אולם כשמקבל אתה כעובדה פשוטה

 שאני מרגיש מה שאני מרגיש,

 אפילו שזה לא הגיוני,

 אז אינני צריך לשכנע אותך 

 ומתפנה להבין את המתרחש בנפשי,

 מוציא בעצמי את התשובות מתוכי.
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 אז צצות מאליהן התשובות, ברורות ונהירות.

 אני. -י זקוק כלל לעצות, כי אני ואיננ

 גם רגשות לא הגיוניים הופכים למשמעותיים,

 כשמבינים את שהם טומנים,

 .את המקור ממנו הם נובעים

 יתכן שמשום כך תפילות עוזרות לאנשים,

 משום שאלוהים מחריש,

 אינו מייעץ, אינו מארגן, הוא רק מקשיב.....

 

 שיקופים

 סיסיים: בכל מסר ישנם שלושה מרכיבים ב

 .. הבנת העובדות )רמה קוגניטיבית(א

 .ת למחשבות ולהתנהגות )רמה רגשית(ב. הרגשות שמתח

 משמעות החבויה של התקשורת )רמה קיומית(.הג. 

 

השיקוף הוא אמצעי מילולי בעזרתו המורה יכול לשדר לתלמיד הקשבה עמוקה, הבנה,  :מבחינת המורה

עצמו לתקן את הרושם או את המסר שניסה להעביר למורה אם  השיקוף מאפשר לתלמיד ,ואמפתיה. בנוסף

 המסר לא הובן נכון. 

 

השיקוף מעודד חקירה עצמית בנוגע לחוויות ולהתנסויות שהתלמיד עובר. בנוסף השיקוף  :מבחינת התלמיד

 תורם להגברת המודעות העצמית של התלמיד.

במילים שונות ובאופן שאיננו שיפוטי. ניתן  השיקוף הוא החזר של מחשבות ורגשות של התלמיד תוך שימוש

להשתמש בשיקופים רק אחרי שהתלמיד שיתף אותנו במספיק מידע, כשיש בידינו מספיק אינפורמציה על אותה 

סיטואציה או התרחשות. השיקוף הוא משפט עם נקודה ולא משפט עם סימן שאלה, לכן האינטונציה של הקול 

 לות שאלה. שני שיקופים מרכזיים הם שיקוף תוכן ושיקוף רגשות. לא תהיה של שאלה, ולא נשתמש במי

 

מנסה לתפוס את המסר המרכזי בסיפורו של התלמיד מסך כל העובדות או המחשבות שנאמרו  :שיקוף תוכן. 1

ולהעביר את המסר חזרה לתלמיד במילים אחרות. מדובר במשפט אחד קצר על מנת שהשיקוף לא יקטע  ,על ידו

בה של התלמיד ולא יקטע את סיפורו. שיקוף התוכן צריך להיות כזה שאין בו הבעת עמדה, את חוט המחש

 הערכה או שיפוט.

 

התלמיד או ההורה לא תמיד מודע לרגשות שהוא מרגיש, לא תמיד הוא יודע לשיים את הרגש.  שיקוף רגש:. 2

גיטימי. כאשר המורה משקף את בנוסף פעמים רבות הוא עשוי לחשוב או להאמין שהרגש שהוא מרגיש איננו ל
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הרגש שהילד חווה הוא נותן לגיטימציה לרגש, ומאפשר לתלמיד לחוות את ההתנסות עליה דיבר באופן מלא 

 ל מנת לשקף את הרגשות יש צורך:ועמוק יותר. ע

 המילולי והלא מילולי של התלמיד להקשיב למסרא.  

 עצמינו במקום של התלמיד )אמפתיה(ב. לשים את 

 מרגיש באותה סיטואציה שהוא נמצא הות את הרגש שהתלמיד הרגיש אוג. לז

 ד. לשיים את הרגש שזיהינו חזרה לתלמיד. 

 התבנית של שיקוף הרגשות היא:  אתה מרגיש______)עצוב, שמח, מתוסכל, מותש, מאוכזב.......(. *

 קשה, מוזר, הן לא מילות רגש. **

 

 נט-י"ת דו שיח מורה תלמיד מתוך אתר שפהדמיי  

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/KishureiChaim/DialogMoreTalmi

d/Dialog1.htm 

 תוכן ושיקופי רגש בסרטון המורים יצפו בסרטון תוך ניסיון לזהות שיקופי

 לו מיומנויות שנלמדו נעשה שימוש,יתקיים דיון על חווית הצפייה, מה הצליחו לזהות כשיקופי רגש ותוכן, באי

 .ועוד מה ההבדל בין חזרה לבין שיקוף תוכן

 

 תרגול שיקוף תוכן ורגש 

שיש בו חלק מראיון שהתקיים המורים יתחלקו לזוגות וינסו בזוג לתרגל שימוש בשיקוף תוכן ורגש מתוך דף 

 פורום הקבוצתי. . לאחר התרגול בזוגות תערך בדיקה של התרגול ב20עם בחורה בת 

דקות ובו ינסו לא לשאול שאלות ובמקום להשתמש  10נבקש שני מתנדבים שיתרגלו מול הקבוצה שיח של 

 יותר מזוג אחד.פתיחת דלת, שיקוף תוכן ושיקוף רגש. ניתן לתרגל עם  –במיומנויות שנלמדו 

 :התרגיל

לחייה שכל חייה חלמה לגור במושב, רחוק מהעיר ומההמולה, לגור במקום שבו היא תוכל  20בחורה בשנות ה 

לשלב בין שתי אהבות גדולות בחיים שלה הכתיבה ובעלי חיים. הבחורה מספרת על כמה היא מחוברת לטבע 

לעבור הוא עוד יותר מוחשי עבורה. בנוסף נראה לה  ולבעלי החיים ועכשיו כשאחיה גר במצפה בצפון הגירוי

שהרוגע שבמקום קטן ומרוחק יקל על הכתיבה שלה על היכולת שלה למצוא שלווה על מנת לממש את הפאן 

 היצירתי שבה. 

ישנם כמה דברים שמקשים עליה את המעבר: המשפחה, החברים, העבודה וכרגע אפילו הלימודים שנמצאים 

ת בכל חתולי אח( אבל בעיקר מה שמקשה עליה לעבור זה החתולים. היא כיום מטפלבמרכז )למעט אותו 

חתולים שהיא דואגת להם לאוכל ולטיפולים וטרינאריים. אני מביאה כאן מספר  50-כהשכונה. מדובר ב

 .שתתייחסו או תגיבו פעם אחת בשיקוף תוכן ופעם אחת כשיקוף רגשציטוטים מהראיון עצמו ומבקשת 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/KishureiChaim/DialogMoreTalmid/Dialog1.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/KishureiChaim/DialogMoreTalmid/Dialog1.htm
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רוצה לעבור וזה די מכעיס אותי ש..שיש משהו שקושר אותי לאיפה שאני גרה ואני לא יכולה לזוז. וזה מ: "אני 

אומר שאני צריכה למצוא מישהו שאני אשלם לו. מצד אחד אני צריכה מישהו שאני אשלם לו כי אף אחד לא 

באמת שידאג להם ויעשה  יעשה את זה בלי כסף, ומצד שני אני רוצה בן אדם שיעשה את זה מתוך מניע פנימי,

את זה מתוך רצון. אבל אני לא חושבת שאני יכולה לסמוך על מישהו שיעשה את זה כמוני, זאת אומרת שידאג 

 להם גם לטיפולים וגם לוטרינר ...ולהביא אוכל כל יום"

 

 שיקוף תוכן: 

 

 שיקוף רגש: 

 

את זה אם אני אמצא, כי אני צריכה חעשות  מ: "אז זהו, זו בעייה. אני יכולה באמת לעבור ולקחת מישהו שיעשה

איזה שהוא ניתוק, להגיד זהו עכשיו אני פה והוא כבר ידאג להם וזהו ושאם הוא יעבור אז שימצא מישהו אחר 

אבל שזה יהיה מישהו שייקח על עצמו את התיק הזה...וזו בעיה כי אני לא אחת שסתם אגיד טוב יאללה אני 

 ו, אני לא אעשה את זה כאילו...."עוברת למקום אחר ושהם יסתדר

 

 שיקוף תוכן:

 

 שיקוף רגש:

 

מ: "זה גם דורש אה, השקעה רגשית גם כי קורה שאני מוצאת חתול שטיפחתי דרוס על הכביש או חתולים 

לינה ואשפוז  -שחולים במחלות קשות ואז הם מתים אחרי כמה זמן, אחרי טיפולים שאני משקיעה בהם  

ה משהו שפיתחתי עם השנים אמממ...המחסום הזה, זאת אומרת אם קורה משהו אני לא ו...צריך גם לדעת, ז

 לוקחת את זה קשה כבר, אבל תמיד זה קשה במידה מסויימת."

 

 שיקוף תוכן:

 

 שיקוף רגש: 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 הרצליהחידה ללקויות למידה והפרעות קשב, המרכז הבינתחומי כל הזכויות שמורות לי

 163 

 
 

 פידבק )משוב(

נת שיוכל  היכולת לקבל פידבק היא המפתח למודעות עצמית ולצמיחה. התלמיד או ההורה זקוק לפידבק על מ

להתעמת עם חוסר התאמות ביחס שלו כלפי דברים, או להיות מודע יותר להתנהגות שלו ואיך היא משפיעה על 

 אחרים. 

מורה שנותן פידבק נותן לתלמיד אינפורמציה על מה הוא רואה, מרגיש, או חושב בנוגע אליו. הפידבק מועיל 

וגמאות( ואיננו שיפוטי. הפידבק מבוסס על ההתנסויות כשהוא ניתן בצורה עדינה, כשהוא בונה וספציפי )עם ד

 שלנו עם התלמיד, על תצפיות וחוויות שלנו איתו.

 מתי ניתן פידבק:

 (.?"מה את חושבתלמשל, כששואל: "כשהתלמיד מבקש ) .1

 להשתנות. לאינפורמציה הזו כדי להתקדם או כשהתלמיד זקוק .2

לתת לך את נקודת המבט שלי" או "אני רוצה לשתף  "אני רוצה במשפטי אניי להשתמש אכשנותנים פידבק כד

אותך במה שאני חושב או מרגיש בקשר ליחסים ביננו...בקשר להשתלבות שלך בקבוצה, בשיעור...". "מה שאני 

  .מבין ממה שקרה כאן הוא..."

 

 ותרגול דברים שחשוב לדעת סיכום

גות יצטרכו לשלב בשיח שיקוף תוכן שיקוף המשך תרגול המיומנויות בפני הקבוצה כאשר הפעם הזוכעת יתבצע 

 רגש ופידבק. 

 

 *ניתן להעזר ברשימה הבאה:

 

 .חשוב שהמשוב יכיל ביקורת בונה המשלבת נקודות לשימור ונקודות לשיפור          

 .חשוב שהמשוב יחזק ויעודד את מקבל המשוב להמשיך ולהשתפר          

" ות" על מקבל המשוב. דפוק על "דלתהימנע מ"לנחל כדאי מצא עיתוי מתאים למתן המשוב. 

 לפני שאתה נותן משוב. וודא כי התלמיד קשוב ומעוניין. ובקש רשות להיכנס "לביתו" נפשו

בסס את דברייך על עובדות מוצקות המקובלות על שני הצדדים. לעיתים קרובות ניתן להסתפק 

 בציון העובדות בלבד כדי שמשוב יהיה אפקטיבי.

מהכללות ממקרה אחד למקרים אחרים, מחק את המילים "תמיד", או "אף פעם"  הימנע

 מהמשוב.

 הימנע מהשוואות בין תלמידים במתן משוב.          
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 הימנע מנקיטת עמדה שיפוטית.          

לדחות את דבריך, תן לגיטימציה השתדל הקפד על מתן חופש בחירה למקבל המשוב, 

 .מצד התלמיד להתנגדות

 כאשר אתה נותן משוב שלילי, הצע אלטרנטיבות לשינוי.          

 בדוק את האפקטיביות של שיחת המשוב, בקש לקבל משוב מהתלמיד על המשוב.          

 המשוב צריך להתמקד בהתנהגות ובעובדות ולא בפרשנות שלהם.          

 התייחס להתנהגות, למעשה ולא לאדם.יש ל          
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 לשנה החדשה מהשנה שעברה יחידת מעבר –מתחברים מחדש" "

 

תכנית א.י.ל מיועדת לקדם הצלחה לימודית ורגשית של תלמידים עם לקויות למידה. התכנית מבוססת על -

 איתור וחיזוק גורמי החוסן מתוך ההנחה שהם המפתח לשינוי, התפתחות וצמיחה.

 כנים רגשיים ופדגוגיים כאחד.ית א.י.ל בשנה הראשונה תכידוע, מציעה תכנ

חינוכי, מודעות עצמית בתחום הלימודי, -נו סיימנו את חמשת הנושאים הראשונים: התהליך הפסיכורוב-

 הצלחה ומכוונות עצמית, אסטרטגיות תוך אישיות ואסטרטגיות למידה.

 עוד.השנה נעסוק יחסים בינאישיים, קבלת החלטות, סינגור עצמי ו

 כרגע אנו מצויים בשלב סיום החופש והיערכות לשנה החדשה, היערכות רגשית ולימודית כאחד.-

מאמצים בקלות התנהלות של חופשה המציעה סדר יום  ה קלה למבוגרים ולילדים כאחד. אנוחזרה לשגרה אינ

לות הכרוכה במגבלות ומתקשים קצת יותר לחזור ולאמץ מחדש התנה ,ספונטני הנתון לבחירתנו ולשינוי מתמיד

 ובגבולות.

 ע בתהליך ההתחברות מאידך. וסיו ,כמו בכל מעבר, הדרך להקל היא ההכנה וההכרה בקושי מחד

מורכבת מארבע הצעות לפעילות  יחידת המעבר הזו נוצרה בכדי ליצור גשר ורצף בין מה שהיה, להוויה. היחידה -

חברת אותנו לעצמנו, לחברים בקבוצה ולתלמידים כאשר כל אחת מהן כוללת הזדמנות לעבודה משותפת המ

 וחוזרת על תכנים מוכרים ממודולות בהן עסקנו במסגרת התכנית.

 

 מפגשים ל "מתחברים מחדש" לפני התחלת העבודה בהתאם לפרוטוקול. 1-2ההצעה היא להקדיש 

 .יחסות ברבדים שוניםה ומאפשרת התיהיא פעילות מרווחת, מזמינ יומן חופשת הקיץ שלי"" הפעילות הראשונה

"האם אני חש  על תוכן מוכר. ניתן להתמקד בשאלההחיבור למודולה העוסקת המודעות עצמית מאפשר חזרה 

 .שחל בי שינוי במהלך החופשה?"

והיכולת לזהותן ככאלה. ניתן   ברת ומחזקת את נושא נקודות החוזק" מתח"אילו כוחות יש לי הפעילות השניה

ק לכוח ולדבר על תהליך של בניית כוחות. כדאי שכל משתתף יציב לעצמו כוח שהיה להקביל בין נקודת חוז

 רוצה לרכשו השנה.

היא קלילה ומזמנת אוירה טובה בקבוצה. פעילות זאת מתקשרת לנושא    "השלמת סיפור"  הפעילות השלישית

 העבודה בקבוצה, ההתחברות לכלל מבלי לוותר על הפרט וכד'

מזכירה לכולנו בדרך מוחשית כמה חשובה  נקודה שחורה"-עות המיקוד העצמי"משמ הפעילות הרביעית

 הבחירה במה להתמקד ולאן להסתכל.

 

 "ראשון בספטמבר" ונועל שירו של יזהר אשדות וצוף פילוסוף  "התחלות". את היחידה פותח שירה של נעמי שמר
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 (1) יומן חופשת הקיץ שלי –מתחברים מחדש" "

 בוחר משפט אחד, קורא אותו וכל האחרים משלימים בעקבותיו. בקבוצה, כל אחד

 אפשרות נוספת: כל אחד משלים משפט משמעותי לו ומשתף את הקבוצה.

 שאלון:

 נקודת השיא שלי בחופשה היתה...... .1

 בחופשת הקיץ הכרתי טוב יותר את..... .2

 הדבר החשוב ביותר שלמדתי על עצמי בחופשה היה.... .3

 שינויים אלה בחיי....בחופשת הקיץ הכנסתי  .4

 החופשה האחרונה היתה הטובה ביותר בין החופשות כי... .5

 עשיתי בחופשה האחרונה שלוש החלטות/בחירות אלה:    התוצאות היו... .6

 עשיתי בחופשה תוכניות לקראת אירוע שיתרחש בעתיד.... .7

 נשאר לי  "ענין בלתי גמור" מהחופשה והוא..... .8

 שמחתי ללמוד על עצמי.... .9

 בלתי נעים שחייתי איתו בשלום בחופשה....דבר  .10

 

 נקודות לדיון:

 באיזו מידה היה לי קל או קשה לזהות נקודות כוח בעצמי במהלך החופשה? .1

 האם אני חש/ה שחל בי שינוי בחופשה הזו? .2

המשפטים שלא מילאתי/השלמתי )כי לא מצאתי תשובה( מדוע? לאיזו עזרה אני זקוק מעצמי או  .3

 מצוא תשובה?מאחרים כדי שאוכל ל

 

 (2אילו כוחות יש לי? )–"מתחברים מחדש" 

 "אילו כוחות יש לי", ומסמן עליו כוחות וחולשות שיש בו. כל משתתף מקבל את השאלון

: האם היה לי קל או קשה לסמן כוחות? קל או קשה לסמן חולשות? האם משתפים בקבוצה ובודקים .1

 יר?מישהו חושב שלמשתתף מסוים יש כוחות שהוא לא הזכ

הכרה בכוחותינו מעניקה  למה הכוונה?–דיון בחשיבות העבודה על הכוחות שלנו. "אנו בונים כוחות"  .2

 בטחון לעבוד על חולשות...

 מה החשיבות של שיתוף אחרים בכוחותינו? כל אחד מאיתנו יכול להיות  "בונה כוח" לאחרים. .3

בכל מצב. האם אפשר לראותה  שיתוף בחולשות שסימנתי ובדיקה אם החולשה שסימנתי היא חולשה .4

 ככוח במצבים מסוימים?

בחרו כוח בו הייתם רוצים להשקיע עבודה, כוח שהייתם רוצים שיהיה לכם, מה צריך לעשות כדי  .5

 לרוכשו?
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 (1981שאלון: אילו כוחות יש לנו? )על פי הופסון וסקלי, 

 האם אני מסוגל לפתור בעיות? .1

 האם אני סקרן לגלות רעיונות חדשים? .2

 ם אני יכול לקבל רעיונות חדשים?הא .3

 האם אני מבין מהר? .4

 האם אני מסביר את דבריי בבהירות? .5

 האם אני מחליט רק אחרי שחשבתי ובדקתי חלופות? .6

 האם אני טוב בהבעה בכתב ובעל פה? האם אני משתתף בכיתה? .7

 באילו תחומי הלימוד אני מצליח? .8

 האם יש לי ידיים  "ימניות"?  .9

 האם אני יודע לבשל? .10

 אם אני יודע לארגן את זמני היטב?ה .11

 האם אני יודע לדאוג להופעתי החיצונית? .12

 האם חדרי מעוצב לפי טעמי? .13

 האם אני שומר על כושר? .14

 האם אני נהנה מפעילויות מחוץ לבית: אופניים, ריצה ,שחייה וכד'? .15

 האם יש לי כשרון בענף ספורט מסוים? .16

 ר,הכתיבה?האם יש לי כישורים בתחום המוסיקה, הריקוד, הציו .17

 האם אני נהנה מיופי )נוף, תמונה,מוסיקה(? .18

 האם אני יוצר יופי כלשהו? .19

 האם אני עובד? .20

 האם אני עוזר לאחרים? .21

 האם אי מתנדב במקום כלשהו? .22

 האם אני חש נוחות בפגישותיי עם אנשים? .23

 האם אני מסתדר עם בני משפחתי? שכנים? חברים לכיתה ?חברים בשכונה? .24

 ם? האם אני סומך על אחרי .25

 האם אחרים סומכים עלי? .26

 האם יש לי חוש הומור? .27

 האם אני ישר, חברותי? שמח ?איכפתי ?מתחשב? .28

 האם אני יודע להקשיב לאחרים? .29

 האם אני אופטימי? .30
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 (3השלמת סיפור ) –"מתחברים מחדש" 

המנחה לוקח דף נייר וכותב בראשו משפט המתקשר לתחילת השנה, תכנית א.י.ל, מטרות, רצונות,  .1

 ים וכד'.איחול

 דוגמאות:  .2

 כשהמורה שלי מאמין בי וההורה שלי מאמין בי גם אני מאמין בעצמי. .א

 אם אזהה ואכיר את כוחותיי אוכל לשפר את חולשותיי  .ב

 אדם האוהב את עצמו גם אחרים יאהבו אותו. .ג

לאחר כתיבת המשפט מקפל המנחה את הדף כך שאי אפשר יהיה לראות את מה שכתב וכותב  .3

המילה האחרונה במשפט. המשתתף הראשון צריך לכתוב משפט המתחיל במילה בחלק הגלוי את 

 הכתובה. בסיום הכתיבה הוא מקפל את הדף ורושם רק את המילה האחרונה וכך הלאה.

 לקבוצה תוך שמירה על הייחוד וכדומה. : תרומתה של קבוצה לתוצר הסופי, התחברות דיון .4

 

 (4ודה שחורה  )נק-משמעות המיקוד העצמי –"מתחברים מחדש" 

הגיעה לרב לקבל עצה ואמרה לו: "אדוני הרב, הבית שלי מתפרק, הוא ישן ובלוי ולי ולבעלי אין  42אישה כבת 

כסף להחליף אותו, הילדים שלנו מתרוצצים כל היום בחוץ ולא מקדישים מספיק זמן לשיעורי הבית שלהם. 

 כה וספר...כל כך לא רומנטי.."הרכב שלנו התקלקל ובעלי הביא לי ליום ההולדת כרטיס בר

 הכול פשוט כל כך רע...אני לא יודעת מה לעשות"...

 הרב הוציא נייר קטן וסימן עליו נקודה שחורה במרכזו,

 "מה את רואה כאן"? שאל.

 אמרה האישה. ,"אני רואה נקודה שחורה"

 ענתה. ""כלום מה עוד?" שאל הרב,"

 ת הנייר!"אמר הרב, "את רואה גם א ,""שכחת דבר חשוב

 האישה חייכה. היא נזכרה שאומנם הבית שלה ישן אבל יש לה בית,

אבל יש לה רכב שלא  ,הרכב התקלקל היא חשבה על הילדים שמתרוצצים בחוץ כי הם בריאים ומלאי אנרגיה,

 היא חייכה כשחשבה שבעלה אולי לא בחר את המתנה האידיאלית אבל אכן חשב עליה... כמו לכולם,

היא הבינה שלפעמים אנחנו מתמקדים בנקודה השחורה ולא רואים  ודעת שהוא מאד אוהב אותה,והיא בעצם י

 את הנייר עצמו...

  

 אז מתי אנחנו רואים רק את הנקודה השחורה?

 מתי אנו מתמקדים במה שאין?

 נעצור לרגע וננסה לראות את "נקודה השחורה",צמנו במהלך היום כשאנו מתמקדים בננסה לתפוס את ע

 הנייר"."ה

 לכן עלינו להתמקד בדברים הנכונים בצורה מעצימה. יגדל. -כל דבר שנתמקד בו
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 מוביל צוות ישיבת פרוטוקולפורמט ל

 

 _______סיום שעת_______ התחלה שעת_____________ תאריך______________  ס"ביה

____________ ותפסיכולוגי____________ ס"ביה ת/מנהל__________ תהליך מנהלת :נוכחים

 ___________ס"בביה ל.י.א רכזת_____________ שילוב מורה/ת"מתלי____________ יועצת

______________        _______________      ________________       ____________ 

 

 ._______________________________________________________1: הפגישה מטרות

                       2_________________________________________________________. 

                       3_______________________________________________.__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 משרד החינוך
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 :הפגישה סיכום

 

 

 

 

 

 ושמות תפקידים בעלי לפי תפקידים חלוקת

__     _______________________________________________________________ 

______________________________________________________      __________ 

______________________________________________________      __________ 

_____________________________________________      ___________________ 

 

 :הבאה לפגישה יעדים

1___________________________________________________________________. 

2___________________________________________________________________. 

3___________________________________________________________________. 

4______________._____________________________________________________ 
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 הקניית אסטרטגיות למידה כחלק ממערך תמיכה לימודי אחר מעקב טופס

 

________________          מס' התלמידים בקבוצה____________    שם :לאסטרטגיות שם המורה

 _________________________ ֹ CM-ה

תאריך 
 שהמפג
 

מס' תלמידים 
 נוכחים

האסטרטגיה 
 הנלמדת

שיעור הקנייה/ 
תרגול/ העברה 

של האסטרטגיה 
לחומר במקצוע 
אחר/ בדיקה של 

למידת 
 האסטרטגיה

האם 
האסטרטגיה 
הופנמה או 

שדרוש תרגול 
 נוסף

תלמידים אשר 
התקשו 
וזקוקים 
לתרגול 

פרטני/ חיזוק 
 נוסף

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 משרד החינוך
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 (ל.י.אאני יכול להצליח ) בתכנית ופרטנית קבוצתית עבודה עלתקופתי  משוב סטופ

 יקר,  מחנך

א.י.ל אנו מבקשים כי תענה על השאלות הבאות.  כניתמנת להבין יותר לעומק את העבודה שנעשתה השנה בת על

 תעל מנת שבי אין תשובה נכונה ולא נכונה, המטרה היא לספק באמצעות משוב זה מידע על התנהלות הקבוצה

 יוכלו להפיק לקחים להמשך הפעילות בשנה הבאה. תהספר יחד עם צוות התכני

 _______ :מתחילת הפעלת התכנית נפגשת עם קבוצת ילדיהפעמים שבהם  מספר

 ________ :תהפעמים בהם התבטלו מפגשים קבוצתיים מתחילת הפעלת התכני מספר

ג. הצלחה  ב. מודעות עצמית _______ זה קבוצתי _____לה: א. הכרות וחומפגשים יוחדו לכל מודו כמה

 ומכוונות ________

הוסף לטבלה הבאה את שמות התלמידים בקבוצתך ולגבי כל אחד מהם ציין את תחומי השינוי/ חוסר  אנא

 השינוי שהתרחשו בילד במהלך הפעלת התכנית.

      תחומי
 צמיחה    
 

 ילדים

 שיפור
 מוטיבציה

 שיפור
/ התנהגות

 קשבהה

 שיפור
 מצב

 חברתי

 שיפור
 היעזרות

 באחר

 שיפור
 בביקור

 סדיר

 שיפור
 בהרגלי
 למידה

 שיפור
 הישגים

 שיפור
 /בקשר

  תקשורת
 מחנך עם

 מספר
 מפגשים
 אישיים

 ילד עם
 הילד שם

 
 

         

 הילד שם
 
 

         

 הילד שם
 
 

         

 הילד שם
 
 

         

 הילד שם
 
 

         

 הילד שם
 
 

         

 הילד שם
 
 

         

 

 _______________________________________________השנה בתכנית  לקבוצה/לי שהיו הצלחות

 __________________________________________________ השנה במהלך בהם שנתקלת קשיים

 

 

 

 

 משרד החינוך
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 נושאים השוניםלבהתאם  של עבודה קבוצתית משוב ודיווח עצמי על מפגשים -'ק ליסטצ

 

  –אחד מהנושאים ללינקים של כל  הפנייה
 

 בניית חוזה קבוצתי :1מס' לינק נושא 
 http://idc.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_b3L6gLVV2KDtJvD 

 

 מיתמודעות עצ :2מס'  לינק נושא

-http://idc.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_eSeZ0KV5O0tKZwh      

 

 הצלחה ומכוונות עצמית :3 מס' נושא לינק

 http://idc.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_a45Rrj9Wmpw9eV7 

 

 אסטרטגיות התאגנות וניהול זמן :4מס'  נושא לינק

 XCkEBhttp://idc.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_0fzf6WjpjC  

 

 נהסיום ש :5 מס'  נושא לינק

 http://idc.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_8fhZmnESw6qlpv7  

 

 הקבוצתי החוזה וחידוש מחדש מתחברים: 6' מסנושא  לינק

http://idc.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_6WpnU5QLNImWedn 

 

 זיהוי סגנון למידה וטיפים ללמידה יעילה : 7מס'  נושא לינק

qualtrics.com/SE/?SID=SV_3DlCSVwmdvPFzhPhttp://idc.az1. 

 

 ויסות רגשי :8מס'  נושא לינק

http://idc.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_801rsNpHQrYNV3L 

 

 להערכת תהליך החשיבה מיומנויות -: תפקודים ניהוליים9מס'  נושא לינק

http://idc.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_cC71UWXhxis1Ii1 

 

 עצמאיים פיקוח ובקרה -תפקודים ניהוליים : 10מס'  לינק נושא

http://idc.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_83700fSvUGsNTNj 

 

http://idc.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_b3L6gLVV2KDtJvD
http://idc.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_eSeZ0KV5O0tKZwh
http://idc.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_a45Rrj9Wmpw9eV7
http://idc.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_0fzf6WjpjCXCkEB
http://idc.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_8fhZmnESw6qlpv7
http://idc.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_6WpnU5QLNImWedn
http://idc.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_3DlCSVwmdvPFzhP
http://idc.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_801rsNpHQrYNV3L
http://idc.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_cC71UWXhxis1Ii1
http://idc.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_83700fSvUGsNTNj
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 אישייםן יחסים בי :11מס'  נושא לינק

 ?SID=SV_5t1oldBKxD0PpsNhttp://idc.az1.qualtrics.com/SE/  

 

 קבלת החלטות :12מס'  נושא לינק

http://idc.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_8dileLIXttkv2E5 

 

 סנגור עצמי :13 מס' נושא לינק

 \http://idc.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_b495nmv7loxceuV 

 

 תוכניתסיום  :12מס'  נושא לינק

E/?SID=SV_556mHg4jNjmJ6jXhttp://idc.az1.qualtrics.com/S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://idc.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_5t1oldBKxD0PpsN
http://idc.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_8dileLIXttkv2E5
http://idc.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_b495nmv7loxceuV
http://idc.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_b495nmv7loxceuV
http://idc.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_556mHg4jNjmJ6jX
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 לנושאים השוניםעל מפגשים בהתאם  צמימשוב ודיווח ע -מבנה המפגש

 הורים עם עבודה: 1 נושא  

  cs.com/SE/?SID=SV_4Zw6YKiy0D4yLFHhttp://idc.az1.qualtri: באינטרנט למילוי קישור

 פרטי הקבוצה:

 : ______________________עיר: _____________________   החטיבה שם

 : _____________________CM-שם ה

 _______ :הנוכחי מספר התלמידים שהשתתפו במפגש: _______    בקבוצהמספר תלמידים 

 __________ :שעת המפגש    : ____________המפגש תאריך

 : _________)באותו נושא( מפגשמספר ________________________    נושא המפגש:

 היום הקבוצה עם התמקדת/שעבדת הנושאים את המפגש במבנה √ - ב סמן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מטרת הפגישה היא גיוס התלמיד והוריו לתכנית א.י.ל. הפגישה מתקיימת עם כל תלמיד והוריו,  תקציר נושא:  

-בנפרד. תחילה, יש לבצע הצגה עצמית ולהציג את תכנית ההתערבות. בהמשך, תיוחד השיחה למתן הסבר פסיכו

יות למידה והפרעות קשב, תוך מיקוד בפרופיל הייחודי של התלמיד מבחינת לקויות הלמידה חינוכי אודות לקו

ו/או הקשב וגורמי ההגנה והחוסן הייחודיים לו. יש לעודד דיון שמטרתו למפות את ההשלכות של פרופיל זה על 

עם אחרים(. יושם תהליכי הלמידה של התלמיד, על היבטים רגשיים )מצב רוח( ועל היבטים חברתיים )קשרים 

דגש על התחומים הרלוונטיים לכל תלמיד ולכל משפחה. בחלק האחרון של הפגישה, יינתן הסבר לתלמיד/ה 

ולמשפחה אודות גורמי החוסן וההגנה וייקבע חוזה העבודה עם המשפחה )תוך שימת דגש על תפקיד ההורים 

 בתכנית(. 

 מבנה המפגש: 

 הצגת תכנית ההתערבות. 

 חינוכי.-ומתן הסבר פסיכ 

 היבט חברתי רגשי. 

 הצגת העקרונות עליהם מבוססת התכנית. 

דיון בפרופיל הייחודי של התלמיד/ה )גורמי הגנה וחוסן לצד פרופיל לקות הלמידה  

 ו/או הפרעת הקשב(.

דיון בהשלכות הפרופיל הייחודי של התלמיד/ה על התפקוד הלימודי, הרגשי  

 והחברתי.

 והוריו והשגת מחויבות לתכנית. העמקת המוטיבציה של התלמיד/ה 

 בתהליך ההורים בתפקיד דיון 

 

 

 

 

 

http://idc.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_4Zw6YKiy0D4yLFH
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: הורים עם עבודה בנושא המפגש על משוב

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 ? המשך מפגש יש האם, התכנים כל את הספקת ולא במידה

 ? מתי, כן אם

 .התכנית אחר משותף מעקב שמחייבים ההורים עם מפגשים חמישה עוד להתקיים אמורים -להזכיר חשוב

 משוב                                                                            -1 מפגש

 משוב                                                                            -2 מפגש

 משוב                                                                            -3 מפגש

 משוב                                                                            -4 מפגש

 משוב                                                                           -5 מפגש
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 קבוצתי חוזה בניית: 1 הכשרה נושא 

 http://idc.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_b3L6gLVV2KDtJvD: באינטרנט למילוי קישור

 וצה:פרטי הקב

 שם החטיבה: _____________________   עיר: ______________________

 _____________________ :CM-שם ה

 _______ :הנוכחי מספר התלמידים שהשתתפו במפגשבקבוצה: _______    מספר תלמידים 

 __________ שעת המפגש:    תאריך המפגש: ____________

 : _________)באותו נושא( מפגשמספר ______   __________________ נושא המפגש:

  היום הקבוצה עם התמקדת/שעבדת הנושאים אתבמבנה המפגש  √ - ב סמן

 

 

 

 

 

 

 

: בניית חוזה קבוצתי בנושא המפגש על משוב

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 למטרות המשתתפים של אישי חיבור תוך, הקבוצה מטרות יוצגו בפגישה: למורה  נושא תקציר

 .קבוצתי חוזה ויבנה הקבוצה קיום לצורך התנאים ידונו, בהמשך. אלו

 :המפגש מבנה

 .למטרות אישי וחיבור הקבוצה מטרת הסבר 

 .הפגישה מבנה הסבר 

 .הקבוצתית ברמה ציפיות תיאום 

 . עליו וחתימה קבוצתי חוזה בניית 

 

 

http://idc.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_b3L6gLVV2KDtJvD
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 הלימודי בתחום עצמית מודעות: 2 הכשרה נושא 

 http://idc.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_eSeZ0KV5O0tKZwh: באינטרנט למילוי קישור

 פרטי הקבוצה:

 שם החטיבה: _____________________   עיר: ______________________

 _____________________ :CM-שם ה

 _______ :הנוכחי מספר התלמידים שהשתתפו במפגשבקבוצה: _______    מספר תלמידים 

 __________ שעת המפגש:    ____________תאריך המפגש: 

 : _________)באותו נושא( מפגשמספר ________________________    נושא המפגש:

  היום הקבוצה עם התמקדת/שעבדת הנושאים אתבמבנה המפגש  √ - ב סמן 

 

 

 

 

 

 

 

 

בנושא מודעות עצמית בתחום הלימודי:  המפגש על משוב

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 עצמית מודעות מהי יסביר המורה, תחילה. עצמית מודעות הוא זה נושא: למורה  נושא תקציר

 . החולשה נקודות לצד החוזק נקודות הבנת חשיבות הדגשת תוך

 :המפגש מבנה

 .הלימודי בתחום העצמית המודעות תהעלא – הנושא מטרת על הסבר 

 .האחרון בשבוע המתרחש לגבי קצר ברור 

 .והחולשה החוזק תחומי לגבי ודיון השאלונים עם עבודה 

 .העצמית המודעות בנושא אישיות פגישות 

 

http://idc.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_eSeZ0KV5O0tKZwh
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 מהי הצלחה ומכוונות עצמית: 3 הכשרה נושא 

 http://idc.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_a45Rrj9Wmpw9eV7_: באינטרנט למילוי קישור

 פרטי הקבוצה:

 ___________   עיר: ______________________שם החטיבה: __________

 _____________________ :CM-שם ה

 _______ :הנוכחי מספר התלמידים שהשתתפו במפגשבקבוצה: _______    מספר תלמידים 

 __________ שעת המפגש:    תאריך המפגש: ____________

 : _________נושא()באותו  מפגשמספר ________________________    נושא המפגש:

   היום הקבוצה עם התמקדת/שעבדת הנושאים אתבמבנה המפגש  √ - ב סמן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בנושא מהי הצלחה? ומכוונות עצמית:  המפגש על משוב

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 – עצמית מכוונות, הצלחה מהי) הנושא תכני את יציג המורה, תחילה: למורה  נושא תקציר

 מתמקד המורה, הבא בשלב.  עצמית מכוונות מהי ויסביר(, ותאחרי ולקיחת מטרות הצבת

 הם בו האופן לגבי ייעוץ מתן כדי תוך יעדים בבניית יסייע המורה. ופיתוחה המיומנות בלימוד

 .יושגו

 :המפגש מבנה

 . האחרון בשבוע המתרחש לגבי קצר ברור 

 ? הצלחה מהי בנושא דיון 

 .עצמית מכוונות על הסבר 

 .פתרונות ולהעלות בעיות חלנת היכולת פיתוח 

 . ה/הנער ה/זקוק לו התמיכה מערך הגדרת  
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 למורה  נושא תקציר

 .הנושא תכני את יציג המורה, תחילה. זמן וניהול התארגנות אסטרטגיותב עוסק זה נושא

 ובאלו שלהם הזמן את נכון מעריכים הם האם התלמידים עם יבדוק המורה, הבא בשלב

 אסטרטגיית לתלמידים יקנה המורה, מכן לאחר. משתמשים הם התארגנות אסטרטגיות

 .התארגנות ואסטרטגיות זמן לניהול

 

 

 

 

 זמן וניהול התארגנות אסטרטגיות:  4 הכשרה נושא 

 http://idc.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_0fzf6WjpjCXCkEB: ינטרנטבא למילוי קישור

 פרטי הקבוצה:

 שם החטיבה: _____________________   עיר: ______________________

 _____________________ :CM-שם ה

 _______ :הנוכחי מספר התלמידים שהשתתפו במפגשבקבוצה: _______    ספר תלמידים מ

 __________ שעת המפגש:    תאריך המפגש: ____________

 : _________)באותו נושא( מפגשמספר ________________________    נושא המפגש:

 היום הקבוצה עם התמקדת/שעבדת הנושאים אתבמבנה המפגש  √ - ב סמן 

 

 

 

 

 

 : המפגש מבנה

 .זמן ניהול נושא על הסבר 

 . חשיבותן ומהי התארגנות אסטרטגיות מהן 

 . האחרון בשבוע המתרחש לגבי קצר ברור 

 . ה/הנער של הנוכחי ההתארגנות וסגנון הזמן הערכת יכולת הבנת 

 .(מפגש בכל שתיים עד אחת) ה/לנער המתאימות זמן וניהול התארגנות אסטרטגיות הקניית 

 

 

 זמן וניהול התארגנות אסטרטגיותבנושא  המפגש על משוב

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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 סיום שנה: 5 הכשרה נושא 

 http://idc.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_8fhZmnESw6qlpv7: באינטרנט למילוי קישור

 פרטי הקבוצה:

 _________   עיר: ______________________שם החטיבה: ____________

 _____________________ :CM-שם ה

 _______ :הנוכחי מספר התלמידים שהשתתפו במפגשבקבוצה: _______    מספר תלמידים 

 __________ שעת המפגש:    תאריך המפגש: ____________

 : _________שא()באותו נו מפגשמספר ________________________    נושא המפגש:

 היום הקבוצה עם התמקדת/שעבדת הנושאים אתבמבנה המפגש  √ - ב סמן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בנושא סיום שנה:  המפגש על משוב

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 תכני את מציג המורה, תחילה. התכנית של הראשונה השנה בסיכום עוסק זה נושא: למורה נושא תקציר 

 המורה ךבהמש. השנה במהלך שנרכשו וההישגים הכלים של סקירה לערוך יש .מטרתה את ומסביר הפגישה

 ופחדים לחששות לגיטימציה להעניק יש, מכן לאחר.  בעתיד ולהתקדם להמשיך ה/הנער יכולת לגבי דיון יכוון

  .מנסיגה

 מבנה המפגש: 

 .שנה סיכום תהליכי על ודיון הסבר 

 .האחרון בשבוע המתרחש בירור 

 .וההישגים הכוחות, שנלמדו המיומנויות סריקת 

 .בתפקוד גהמנסי ולפחדים לרגשות לגיטימציה 

 .בעתיד, המפגשים במהלך שנרכשו הכלים ביישום דיון 

  .נפרדת אישית בפגישה יעשה ההורים שיתוף 
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 מתחברים מחדש וחידוש החוזה הקבוצתי :6 הכשרה נושא 

 SID=SV_6WpnU5QLNImWednhttp://idc.az1.qualtrics.com/SE?/: באינטרנט למילוי קישור

 פרטי הקבוצה:

 שם החטיבה: _____________________   עיר: ______________________

 _____________________ :CM-שם ה

 _______ :הנוכחי מספר התלמידים שהשתתפו במפגשה: _______    בקבוצמספר תלמידים 

 __________ שעת המפגש:    תאריך המפגש: ____________

 : _________)באותו נושא( מפגשמספר ________________________    נושא המפגש:

 היום הקבוצה עם התמקדת/שעבדת הנושאים אתבמבנה המפגש  √ - ב סמן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: מתחברים מחדש וחידוש החוזה הקבוצתיבנושא  המפגש על במשו

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

פגישה זו תפתח את מפגשי קבוצת התלמדים בשנה השנייה. מטרתה היא לצור חיבור : למורה נושא תקציר   

תקופת החופש ובין החזרה לעבודה מחדש לתוכנית, לתכניה ולמשתתפי הקבוצה. כמו כן, היא מהווה גשר בין 

 הקבוצתית. מטרה נוספת של פגישה זו היא חידוש החוזה הקבוצתי. 

 מבנה המפגש:

 יצירת גשר בין החופשה והחזרה לעבודה הקבוצתית.. 

 הזכרות והדגשת מקורות הכוח והחוזק. 

 התחברות למקום הקבוצתי. 

 חיבור להמשך הדרך וחידוש החוזה הקבוצתי. 
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 יעילה ללמידה וטיפים הלמידה סגנון זיהוי: 7 הכשרה נושא 

 http://idc.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_3DlCSVwmdvPFzhP: אינטרנטב למילוי קישור

 פרטי הקבוצה:

 שם החטיבה: _____________________   עיר: ______________________

 _____________________ :CM-שם ה

 _______ :הנוכחי מספר התלמידים שהשתתפו במפגשבקבוצה: _______    מספר תלמידים 

 __________ שעת המפגש:    תאריך המפגש: ____________

 : _________)באותו נושא( מפגשמספר ________________________    נושא המפגש:

 היום הקבוצה עם התמקדת/שעבדת הנושאים אתבמבנה המפגש  √ - ב סמן

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :יעילה ללמידה וטיפים הלמידה סגנון זיהויבנושא  המפגש על משוב

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

, מעבד, קולט האדם בה הדרך) למידה סגנון מהו – הנושא את יציג המורה, תחילה: למורה נושא תקציר

 הם בה במידה תלמידים בין שוני קיים כי יסביר המורה, הבא בשלב(. חדש לימודי חומר וזוכר מפנים

 פןבאו לנצל ללמוד ניתן איך: ופיתוחה המיומנות בלימוד מתמקד הבא בשלב. למידה בזמן תועלת מפיקים

 לזיהוי דרכים ה/הנער עם מתרגל המורה בהמשך. (תנועה או שמיעה, ראייה) החושי הקליטה ערוץ את יעיל

 . ושיפורו הלמידה סגנון

 מבנה המפגש:

 .וחשיבות למידה סגנון – הנושא הצגת 

 האחרון בשבוע המתרחש לגבי ברור 

 הלמידה סגנון לזיהוי שאלון מילוי 

 ומשמעותן השאלון תוצאות ניתוח 

 .הלמידה לסגנון מותאמים-הלמידה לשיפור טיפים קנייתה 

 הביצוע דרך על, בכלי השימוש על, הלמידה תהליך על התלמיד עם רפלקציה ביצוע תרגול 

 המוגמר התוצר של טיבו ועל הלימודית המטלה של
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 ויסות רגשי:  8 הכשרה נושא 

 http://idc.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_801rsNpHQrYNV3L: באינטרנט למילוי קישור

 פרטי הקבוצה:

 בה: _____________________   עיר: ______________________שם החטי

 _____________________ :CM-שם ה

 _______ :הנוכחי מספר התלמידים שהשתתפו במפגשבקבוצה: _______    מספר תלמידים 

 __________ שעת המפגש:    תאריך המפגש: ____________

 : _________)באותו נושא( מפגשר מספ________________________    נושא המפגש:

 היום הקבוצה עם התמקדת/שעבדת הנושאים אתבמבנה המפגש  √ - ב סמן

 

 

 

 

 

 

 

 

: רגשיבנושא ויסות  המפגש על משוב

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 על יסביר וכן הנושא תכני את יציג המורה, תחילה. הרגשי הויסות הוא זה נושא :למורה  נושא תקציר

 לימוד תוך הרגש עוצמות על לחשיבה המורה יתייחס בהמשך .שלי הרגשות והכרת שבהבנה החשיבות

 .רגשי לויסות שיטות

 :המפגש מבנה

 .רגשות של שונים סוגים עם והכרות רגשות שיום – הנושא על הסבר 

 .האחרון בשבוע המתרחש לגבי קצר בירור 

 . הרגש של שונות עוצמות עם הכרות 

 . רגשי לויסות טכניקה דלימו 

 

 

http://idc.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_801rsNpHQrYNV3L


   
 

 הרצליהחידה ללקויות למידה והפרעות קשב, המרכז הבינתחומי כל הזכויות שמורות לי

 185 

 
 

 החשיבה מיומנויות להערכת  תהליך -תפקודים ניהוליים: 9 הכשרה נושא 

 http://idc.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_cC71UWXhxis1Ii1: באינטרנט למילוי קישור

 פרטי הקבוצה:

 שם החטיבה: _____________________   עיר: ______________________

 _____________________ :CM-שם ה

 _______ :הנוכחי מספר התלמידים שהשתתפו במפגשבקבוצה: _______    מספר תלמידים 

 __________ שעת המפגש:    ____________ תאריך המפגש:

 : _________)באותו נושא( מפגשמספר ________________________    נושא המפגש:

 היום הקבוצה עם התמקדת/שעבדת הנושאים אתבמבנה המפגש  √ - ב סמן

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

החשיבה:  מיומנויות הערכת תהליךבנושא  המפגש על משוב

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 שלב כל של והבנה החשיבה שלבי הבנת, החשיבה בתכנון הצורך את יכיר התלמיד: למורה נושא תקציר  

 מיומנויות של בהעברה הצורך ואת ניווט בכרטיס השימוש את יכיר ילמד התלמיד, כן כמו. וחשיבותו

 .אחרים דעת ולתחומי אחרים לנושאים אלו

 מבנה המפגש:

 על חשיבות הערכת תהליך החשיבה. הסבר 

 הקניית מיומנויות לסיוע בהתנתקויות בקשב. 

 הקניית מיומנויות לחשיבות שלבי החשיבה. 

 חשיבה על פי שלבים. -הקניית המיומנות 

 תרגול חשיבה לפי שלבים על נושאים שונים. 

 שימוש בכרטיס ניווט. 
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 עצמאיים פיקוח ובקרה -תפקודים ניהוליים: 10 הכשרה נושא 

 http://idc.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_83700fSvUGsNTNj: באינטרנט למילוי קישור

 פרטי הקבוצה:

 שם החטיבה: _____________________   עיר: ______________________

 _____________________ :CM-שם ה

 _______ :הנוכחי מספר התלמידים שהשתתפו במפגשבקבוצה: _______    מספר תלמידים 

 __________ שעת המפגש:    תאריך המפגש: ____________

 : _________)באותו נושא( מפגשמספר ________________________    נושא המפגש:

 היום הקבוצה עם התמקדת/שעבדת הנושאים אתבמבנה המפגש  √ - ב סמן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: עצמאיים בנושא פיקוח ובקרה המפגש על משוב

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

רגון, תכנון ועבודה לפי השלבים שנלמדו : התלמידים ישתמשו במיומנויות אלמורה נושא תקציר

ביחידות הקודמות. יחידה זו תסייע להם לחבר בין המיומנויות הניהוליות השונות שנלמדו ביחידות 

 רגשי ובתחום הלימודי. -קודמות ולתרגל מיומנויות אלו בתחום החברתי

 מבנה המפגש:

 ברור קצר לשלום התלמידים. 

 משחק "הפקח". 

 הפיקוח ושימוש בו.מתן הסבר על תהליך  

 הסבר ותרגול "עיכוב תגובה". 

 מתן הסבר לגביי תהליך הבקרה. 

 תרגול שלבי עבודה, על מטרה שהתלמידים מציבים. 

 שימוש במיומנויות שנלמדו על התחום הלימודי. 
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 אישייםנבי יחסים: 11 הכשרה נושא 

 http://idc.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_5t1oldBKxD0PpsN: באינטרנט למילוי קישור

 פרטי הקבוצה:

 יבה: _____________________   עיר: ______________________שם החט

 _____________________ :CM-שם ה

 _______ :הנוכחי מספר התלמידים שהשתתפו במפגשבקבוצה: _______    מספר תלמידים 

 __________ שעת המפגש:    תאריך המפגש: ____________

 : _________)באותו נושא( מפגשפר מס________________________    נושא המפגש:

 היום הקבוצה עם התמקדת/שעבדת הנושאים אתבמבנה המפגש  √ - ב סמן

 

 

 

 

 

 

 

 

: אישיים -יחסים ביןבנושא  המפגש על משוב

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 הבנת של החשיבות מה יסביר וכן הנושא תכני את יציג המורה, תחילה: למורה  נושא תקציר

 . בפרט הלמידה ועל בכלל הרוח מצב על ה/הנער של היחסים מערכות השפעת

 :המפגש מבנה

 ועל בכלל הרוח מצב על והשפעתן אישיות בין יחסים מערכות חשיבות - הנושא על הסבר 

 .יחסים במערכות לקשיים נורמליזציה מתן תוך. בפרט הלמידה

 .האחרון בשבוע המתרחש לגבי קצר בירור 

 .הקרבה מעגל בעזרת היחסית מערכות מיפוי 

 .לעומק שתיים או אחת יחסים במערכת דיון 

 קרבה מעגלי אישית פגישה 

 

 

http://idc.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_5t1oldBKxD0PpsN
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 קבלת החלטות:  12 הכשרה נושא 

 http://idc.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_8dileLIXttkv2E5: באינטרנט למילוי קישור

 פרטי הקבוצה:

 שם החטיבה: _____________________   עיר: ______________________

 _____________________ :CM-שם ה

 _______ :הנוכחי מספר התלמידים שהשתתפו במפגשבקבוצה: _______    מספר תלמידים 

 __________ שעת המפגש:    תאריך המפגש: ____________

 : _________)באותו נושא( מפגשמספר ________________________    נושא המפגש:

 היום הקבוצה עם התמקדת/שעבדת הנושאים אתבמבנה המפגש  √ - ב סמן

 

 

 

 

 

 

 

 

בנושא קבלת החלטות:  המפגש על משוב

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 בשלב. חשיבותה ומהי החלטות קבלת מיומנות מהי יסביר - הנושא את יציג המורה, תחילה: למורה נושא תקציר

 אותם תרגלוי, החלטות קבלת של בתהליך השלבים את יסביר: ופיתוחה המיומנות בלימוד יתמקד המורה, הבא

 .שתעלה דילמה או בעיה על הקבוצה עם

 מבנה המפגש:

 .חשובה היא ומדוע החלטות קבלת מיומנות מהי הסבר - הנושא הצגת 

 .האחרון בשבוע המתרחש לגבי ברור 

 .החלטות קבלת מיומנות לימוד 

 . דילמה/בעיה באמצעות המיומנות תרגול 

 

 

 

http://idc.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_8dileLIXttkv2E5
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 סנגור עצמי: 13 הכשרה נושא 

 http://idc.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_b495nmv7loxceuV: באינטרנט למילוי קישור

 פרטי הקבוצה:

 שם החטיבה: _____________________   עיר: ______________________

 _____________________ :CM-שם ה

 _______ :הנוכחי ם שהשתתפו במפגשמספר התלמידיבקבוצה: _______    מספר תלמידים 

 __________ שעת המפגש:    תאריך המפגש: ____________

 : _________)באותו נושא( מפגשמספר ________________________    נושא המפגש:

 היום הקבוצה עם התמקדת/שעבדת הנושאים אתבמבנה המפגש  √ - ב סמן

 

 

 

 

 

 

 

 

: בנושא סנגור עצמי המפגש על משוב

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

, הבא בשלב. חשיבותו ומה, עצמי סנגור מהו יסביר - שאהנו את יציג המורה, תחילה : למורה נושא תקציר

? שלי הקושי מה? רוצה אני מה) עצמי סנגור עושים איך מסביר: ופיתוחה המיומנות בלימוד יתמקד המורה

 . תפקידים משחק בעזרת עצמי סנגור הקבוצה עם יתרגל המורה בהמשך?(.  הפתרון מה

 :המפגש מבנה

 .חשוב הוא ומדוע עצמי סנגור מהו הסבר - הנושא הצגת 

 .האחרון בשבוע המתרחש לגבי ברור 

 .עצמי סנגור לימוד 

 (.המורה מול עצמי סנגור) תפקידים משחקי בעזרת עצמי סנגור תרגול 

 

http://idc.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_b495nmv7loxceuV
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 סיום התוכנית: 14 הכשרה נושא 

 http://idc.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_556mHg4jNjmJ6jX: באינטרנט למילוי קישור

 פרטי הקבוצה:

 שם החטיבה: _____________________   עיר: ______________________

 _____________________ :CM-שם ה

 _______ :הנוכחי מספר התלמידים שהשתתפו במפגשבקבוצה: _______    מספר תלמידים 

 __________ שעת המפגש:    תאריך המפגש: ____________

 : _________)באותו נושא( מפגשמספר ________________________    נושא המפגש:

 היום הקבוצה עם התמקדת/שעבדת הנושאים אתבמבנה המפגש  √ - ב סמן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בנושא סיום התוכנית:  המפגש על משוב

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 מתן תוך השנתיים במהלך התלמידים שעברו התהליך סיכום על הסבר: למורה נושא תקציר

 במהלך מהתלמידים אחד כל של וההתקדמות יםההישג על ודגש וחיוביים שליליים לרגשות לגיטימציה

.  התוכנית לאורך שנרכשו וההישגים הכלים, הנושאים את להציג הסיכום במהלך חשוב.  המפגשים

 .לעתיד גם להתייחס, כן כמו

 מבנה המפגש:

 .התוכנית סיכום תהליכי על ודיון הסבר 

 .האחרון בשבוע המתרחש בירור 

 .וההישגים הכוחות, שנלמדו המיומנויות סקירת 

 .בתפקוד מנסיגה ולפחדים לרגשות לגיטימציה 

 .בעתיד, המפגשים במהלך שנרכשו הכלים ביישום דיון 

 .תעודות וחלוקת סיום מפגש 

 . נפרדת אישית בפגישה יעשה ההורים שיתוף 

 

 

http://idc.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_556mHg4jNjmJ6jX
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 דידקטי+ויתור סודיות-/פסיכופסיכולוגי אבחון לביצוע הסכמה טופס

 חוןאב לביצוע הסכמתנו את מביעים.  _______________, ז.ת  ________________    של ההורים אנו

 חינוכיים פסיכולוגים הנם הפסיכולוגים. העירוני הפסיכולוגי השירות מצוות פסיכולוגים ידי על פסיכודידקטי

 .בכיר -מומחה חינוכי פסיכולוג ידי על בהדרכה המלווים מתמחים פסיכולוגים או, מומחים

 .ההורים שני של חתימה נדרשת**

 :האם שם

 

 :האב שם

 .ז.ת

 

 .:ז.ת

 :האם נייד

 

 :האב ידני

 :חתימה

 

 :חתימה

 

 : חתימה תאריך

 

 

 

 סודיות ויתור טופס

 האבחון סמך על פסיכולוגית דעת חוות למסור,  חינוכי הפסיכולוגי לשרות רשות בזה נותן מ"הח אני

 . _________________ .ז.ת____________________  בתי/ בני של הפסיכודידקטי

  . בנדון הסודיות על השמירה מחובת ופוטר_____________ בעיר____  ______ ס"בביה החינוכי תהצוו לידי 

 _________________ האב חתימת__________  האב שם__________  תאריך

 

 _________________ האם חתימת__________  האם שם__________  תאריך

           .ההורים שני של חתימה נדרשת**
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 הספר בבתי( ל.י.אאני יכול להצליח ) תכנית פעילות על ת/נהלמ אישור     

 : החטיבה שם

 :עיר

 :בחטיבה ת/מנהל שם

 :שנתי שש מנהלת שם

 זה זמן בפרק ונערכו 2014 בספטמבר, הספר בבית לפעול החלה ל.י.א תכנית כי ת/מאשר הריני .1

 :( √ - ב סמן) הבאות הפעילויות

 חתא, הספר לבית מגיעה התהליך מנהלת

 המוביל הצוות את ומנחה לשבועיים

 

  מוביל צוות נבחר

  CM צוות נבחר

  לתכנית רכזת נבחרה

 לתכנית תלמידים של איתור תהליך נערך

 

 

 פועלת התכנית                 התלמידים מספר

               כיום

 :בשכבת                 להשתתף שנבחרו

 :בתכנית

  יםלהור חשיפה ערב נערך

 :הללו בנושאים הכשרה עברה המוביל צוות. 2

 . א

 . ב

 . ג

 . ד

 :הללו בנושאים הכשרה עברה CM -ה צוות. 3

 . א

 . ב

 . ג

 . ד

 : הבאים הנושאים על קבוצתי באופן עבדו, בתכנית להשתתף שנבחרו התלמידים. 4

 משרד החינוך
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 . א

 . ב

 .ג

 (מספר לציין) CM-ה עם ישיותא פגישות מספר כה עד נערכו והוריהם התלמידים לכל
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 מאגר תעודות הערכה

 

 

 זמ
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ישת ידע תעודה זו מוענקת ל______________________ כהוקרה על רכ

 חדש בנושא לקויות למידה.

כחלק ממהלך הלמידה העבירה את הידע לתלמידי קבוצתה בתכנית איל 

ליכולתם ולגורמים אשר  ועזרה להם להיות מודעים יותר לכוחותיהם 

 .יסייעו להם להצליח

ראוי לציין כי במהלך הלמידה ויישומה ________ נדרשה להשקעה נוספת 

 .ח ואומץ להתנסות במיומנויות חדשותשל הכנה, יצירתיות, פיתו

 

 בברכה,

 

 

 _______________רכזת תכנית א.י.ל 

 _______________מנהלת בית הספר 

 

 

 

תעודה זו מוענקת ל______________________ כהוקרה על רכישת ידע חדש 

 בנושא לקויות למידה.

ועזרה  ל.י.כחלק ממהלך הלמידה העבירה את הידע לתלמידי קבוצתה בתכנית א

ליכולתם ולגורמים אשר יסייעו להם  להם להיות מודעים יותר לכוחותיהם 

 .להצליח

ראוי לציין כי במהלך הלמידה ויישומה ________ נדרשה להשקעה נוספת של 

 .הכנה, יצירתיות, פיתוח ואומץ להתנסות במיומנויות חדשות

 

 בברכה,

 

 

 _______________רכזת תכנית א.י.ל 
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תעודה זו מוענקת ל______________________ כהוקרה על רכישת 

 ידע חדש בנושא לקויות למידה.

 כחלק ממהלך הלמידה העביר את הידע לתלמידי קבוצתו בתכנית 

ועזר להם להיות מודעים יותר  (ל.י.אאני יכול להצליח )

 .ליחליכולתם ולגורמים אשר יסייעו להם להצ לכוחותיהם 

ראוי לציין כי במהלך הלמידה ויישומה ________ נדרש/ה להשקעה 

 .נוספת של הכנה, יצירתיות, פיתוח ואומץ להתנסות במיומנויות חדשות

 

 בברכה,

 

 _______________רכזת תכנית א.י.ל 

 _______________מנהלת בית הספר 
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 וסיים את (א.י.לכול להצליח )אני יבזאת אנו מכריזים כי _________ השתתף בקבוצת 

השנה הראשונה בהצלחה גדולה ורכש ידע המיוחד לו, למד להכיר את כוחותיו, יכולותיו  

 .וכיצד להתמודד עם אתגרים שונים כדי להצליח

 .זאת ועוד, כל אלו שזכו להיות עדים להישג זה, הכירו בכך שהצלחתו דרשה מאמץ מיוחד

עודה הוא יהיה גאה בעצמו. בכל פעם שאחרים יחלפו  בכל פעם ש______ יחלוף על פני הת

 על פניה, הם יבנו את גודל הצלחתו.

 ! ברכות

 על החתום

 ________________ל בבית הספר.י.רכזת תכנית א    _______________ מחנכת

      ____________________מנהלת בית הספר 
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 (א.י.ל) אני יכול להצליח בקבוצת בזאת אנו מכריזים כי _________ השתתפה

וסיימה את השנה הראשונה בהצלחה גדולה ורכשה ידע המיוחד לה, למדה להכיר 

 .את כוחותיה, יכולותיה וכיצד להתמודד עם אתגרים שונים כדי להצליח

זאת ועוד, כל אלו שזכו להיות עדים להישג זה, הכירו בכך שהצלחתה דרשה מאמץ 

 .מיוחד

תחלוף על פני התעודה היא תהיה גאה בעצמה. בכל פעם  בכל פעם ש______

 שאחרים יחלפו על פניה, הם יבנו את גודל הצלחתה.

 ! ברכות

 על החתום
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 פירוט התוכן

 בתיק של הצוות החינוכי

 

 

 מז
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 פירוט התוכן בתיק הצוות החינוכי
 

 על מבט

 דברי פתיחה 

 פירוט טפסי עבודה בתכנית א.י.ל 

 המניפה ומודל  ל.י.א תכנית אודות 

 במסגרת תוכנית א.י.ל קידום גורמי חוסן 

 תהליכים והכשרות הצפויים לצוותים החינוכיים 

 ה"תשע הלימודים לשנת התארגנות 

 מסגרות עבודה 

 הגדרות תפקידים 

 

 בתכנית זמנים ולוחות שלבים

 התכנית בהפעלת שלבים 

 מעטפת תכנית א.י.ל 

 זמן נקודות פי על שנתי עבודה רצף פריסת  

 התשתיות שלב

 

 ואיוש בעלי תפקידים שבצות זמן במערכתמ

  תפקידים בעלי תפריסדיווח  

 צוות מוביל -דיווח פריסת הסטינג הבית ספרי 

 דיווח פריסת הסטינג הבית ספרי- CM 

 

 תלמידים איתור

 למורה מחוון - ל.י.א לתכנית המתאימים תלמידים ואיתור הערכה תהליך 

 לתלמידים המועמדים לתכנית א.י.ל טופס מיפוי כיתתי 

 תלמיד-הורה-ם למפגש מורהקווים מנחי 

  קווים מנחים למנהלת להצגת תוכנית א.י.ל 

 לימודיות עזר ושעות מאותרים תלמידים רישום טבלת  

 טופס תעדוף אבחונים 

 

 

 

  הורים עם קשר
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 חשיפה ערב לפני הורים עם מורים של ראשונית טלפונית לשיחה הנחיות 

 שיפהח לערב הזמנה+  לתכנית שנבחרו התלמידים להורי מכתב 

 ל.י.א בתכנית השתתפות אישור הורים טופס  

 

 ל.י.א תכנית תלמידי את המלווים והמעקב המחקר

 במחקר להשתתפות הסבר מכתב    

 במחקר להשתתפות התנגדות טופס    

 מזוהים  נתונים לאיסוף הסכמה וכתב במחקר להשתתפות הורים הסכמת מכתב 

 לינקיםל והפנייתם המחקר מטרות את להורים המסביר מכתב 

 ללינקים והפנייתם המחקר מטרות את למורים המסביר מכתב 

 מחקר קשר איש טופס 

 נלווים וטפסים פרוטוקול – העבודה תהליך

 לו"ז תוכנית א.י.ל לפי חודשים 

 

 (ומחנכים התוכנית לרכזת מיועד) הורים תיק

 פירוט המסמכים בתיק הורים 

 רקע בנושא לקויות למידה 

 ים של ילדי א.י.לתאריכי המפגשים הקבוצתי 

 

 (ומחנכים התוכנית לרכזת מיועד) תלמיד תיק

 פירוט המסמכים בתיק תלמיד 

 ל.י.א תלמיד תיק" להכנת הנחיות " 

 קבוצתי חוזה ולכתיבת פתיח דף להכנת הנחיות 

 הנחיות לכתיבת חוזה אישי 

 כרטיסיות לתיק תלמיד 

 רשימת קשר קבוצת א.י.ל 

 

 

 

 

 

 

 ל.י.א תכנית פרוטוקולהכרות עם 

 פרוטוקול התכנית 



   
 

 הרצליהחידה ללקויות למידה והפרעות קשב, המרכז הבינתחומי כל הזכויות שמורות לי
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 פרוטוקול עם עבודה 

 הפרוטוקול מבנה 

 (תקצירים) בפרוטוקול נושאים פרוט 

 (ראשונה למודולה שייך) ותלמיד הורה מורה אישי חוזה 

 מתאים לכל מודולה( הקבוצתי המפגש סיכום טופס( 

 

 תהליכי הערכה, מעקב ובקרה מובנים

 מוביל צוות ישיבת פרוטוקולכתיבת ל פורמט  

 הקניית אסטרטגיות למידה כחלק ממערך תמיכה לימודי אחר קבמע טופס 

 לדיווח המורה( ל.י.א בתכנית ופרטנית קבוצתית עבודה על משוב תקופתי טופס( 

 השונות למודולות בהתאם מפגשים על עצמי ודיווח משוב -ליסט ק'צ 

 סודיות ויתור וטופס דידקטי פסיכו אבחון לביצוע הסכמה טופס 

 

 המאגר תעודות הערכ

 למורה הערכה תעודות 

 לתלמיד הערכה תעודות 

 


