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 כתת תקשורת מא' ועד ת'

 מדריך פדגוגי לכתות א

 

 ציור: אנה שולקין, מורה לחינוך מיוחד
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 תודות

דניאלה מונטל, המפקחת היוצאת, בראש ובראשונה תודה לגב' 

שקיבלה אותי לעבודתי במשרד החינוך, קידמה והעצימה אותי 

 –והייתה זו שנטעה בי את הרעיון לכתוב את חוברת ההדרכה הזו 

על הנוכחית נורית אלעזרי, המפקחת פני מספר שנים. לגב', כבר ל

לכתיבת הספר.  ברכתההחינוך המיוחד במחוז דרום, שנתנה את 

. שהאמנת בי, גם אם הכרנו רק שטחית מלוא הערכתי לך נורית

הוקרת תודה למנהלת בית הספר הממלכתי קהילתי ע"ש "מאיר" 

עות פתוחות ובפנים שקבלת אותי בזרו ,, גב' אינה קוזינץבבאר שבע

. ונתנה לי להרגיש רצויה תמיד בבואי בשערי בית הספר מחייכות

ואחרונה אבל תמיד ראשונה בלב, גב' אתי שמש אלטמן. מחנכת 

כתת התקשורת בבית הספר, מורה בחסד וחברת אמת. אפשרת לי 

להיכנס לכתתך ולנסות בה את רעיונותיי, סיפקת לי אוזן קשבת ולב 

תיחותך המקצועית והאישית, הניסיון והידע הרב שלך, מייעץ. בזכות פ

 ורק בזכותם, התגבש הספר לתוצר הסופי.
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 ריחני פרדסכתת תקשורת כ

עצי פרות ההדר: התפוזים, האשכוליות, הקלמנטינות והלימונים... 

כולם נטועים בפרדס. כך גם תלמידינו בעלי לקויות התקשורת, שונים 

 ם. זה מזה אבל גם דומי

טעמם הייחודי מתאים לכל נפש: חלקם חמצמצים, אחרים מתקתקים 

 בודת גידולשל ע השיא הינם הפירות, שריחם נישא למרחק,או מרים. 

והדברת  , זיבולה, תיחוח האדמה: השקיה, גיזום, דילולמאומצת

למרות מלחמה עיקשת במחלות , רחוקות העשבייה. לעיתים

ואכן,  ויבש. , מרותית והפרי צמוקתנובת הפרי אינה איכ  -ובמזיקים 

מרות העצב שבדבר, ישנם תלמידים בודדים שבמהלך השנים לא ל

  הצלחנו לקדמם, לפתחם.

תת תקשורת הוא הפרדסן. הוא עובד ללא לאות:  מטפל, יהמורה בכ

 –מלמד, משגיח, מטפח, מתווך, מדריך, מקשיב, מתאים, משנה 

כדי שתלמידיו    – ברצף חלקן בו זמנית, חלקןרבות, פעולות מבצע 

, הפרדסןכמו ויגיעו לעצמאות מרבית בחברה.  יגשימו את יכולותיהם

כדי למקסם את תפוקתו.  אחד מתלמידיויחס אישי לכל נותן המורה 

תלמיד משתלב בחיי ה  ;יוצא לדרכוטף מן העץ והפרי הבשל נק

 המשפחה והקהילה. 

עלים ונהגי ם הפולא עובד בגפו. בפרדס עובדי ,הפרדסן כמובן

 כולם  – הטרקטור, מצטרפים אליהם הדבורים, הרוח וקרני השמש....

יחד למען מטרה אחת. המורה בכיתת התקשורת גם הוא, לא יוכל 

רפואיים, הסייעות, -אנשי המקצוע הפרא להגיע להישגים ללא עזרה.

 למען המטרה. כולם –המורים המקצועיים, המדריכים, המנהלת 
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תת יבכ יםאני מוצאת שראוי להתייחס למורבהמשך לדימוי זה, 

, גם קלינאי ך, גם מחנהורהגם  םאשכולות:  ה ישנהתקשורת כא

יקה, מנתח התנהגות זתים גם מורה למוולע תקשורת, גם תרפיסט

  תת תקשורת הוא דמות מיוחדת!י. מורה בכץויוע

גשת לכתיבת החוברת מתוך התפיסה שהפרדס, גן העצים יאני נ

: בחרדת קודש, בתחושת PARADISEן עדן הזה, הוא גם ג

  התרוממות רוח ושליחות.

 

 

 ד"ר ניצן כהן       

       

 משרד החינוך, מחוז דרום קלינאית תקשורת                               

 ראש ההתמחות בחינוך מיוחד, מכללת קיי    

 

 

 

 

 

 2017יולי 

 ויותלהערות והארות, שאלות, התייעצויות והזמנת השתלמ

cohennit@gmail.com 

 



5 
 

 

 פתיחה

תת התקשורת המשובחת שלכם. יאתם מתחילים את המסע ליצירת כ

זכרו שמדובר בתהליך שדורש השקעת מאמץ! יהיו מכשולים, 

כל אחד ואחת מכם יכולים לעמוד במשימה!  –יתעוררו שאלות אבל 

המדריך מציע לכם דרכים ושיטות לניהול כיתה, הוראת התלמידים 

 עם ההורים.וקשר 

 היבטלשיטתי, מחנכות כתת התקשרות אחראיות גם על ה

במדריך תמצאו כלים קוגניטיביים לפיכך, חברתי.  \התקשורתי 

 והתנהגותיים לעבודה על מיומנויות חברתיות.

 

 מבנה

התלמידים. בכל אחד ופרקים )"שערים"(: הכיתה שני הספר מחולק ל

בפרק ורים לנושא. מן הפרקים מוצגים על פי הא"ב מושגים הקש

המוקדש לתלמידים יוצגו כלי הוראה ודרכי הוראה ובפרק על הכיתה 

 וצוות. התנהלות מול הורים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הכתוב בספר זה צריך לעבור התאמה 

לעשייתו ואופיו של המורה כמו גם 

 לצרכים וליכולות של תלמידיו
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 : הכיתה1ער ש

 א

 איגרת החודש
 

שיתוף הפעולה בין בית הספר להורים חשוב להצלחתה של העבודה 

חודשי שנשלח להורים במחברת הקשר המידע הדף החינוכית. 

המקוון( הוא אחת ועותק ממנו נמצא באתר הכיתה )האישית 

 מהדרכים לבניית קשר זה וחיזוקו.

הכיתה ומטרתו יידוע ההורים על את האיגרת כותבות מחנכות 

תהליכי למידה שהתרחשו בחודש הקרוב וכן הצגת אירועים 

משמעותיים הצפויים בחודש הבא עלינו לטובה. האיגרת מהווה 

אמצעי תקשורת נוסף בין ההורים למחנכות )לבד משיחות טלפון, 

 שיחות אישיות בכיתה, ביקורי בית, הודעות אלקטרוניות ועוד(. 

 

רת החודש הראשונה שהופצה להורי כיתת התקשורת בבית להלן איג

 הספר "מאיר" לקראת פתיחת השנה. 
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 2016אוגוסט  1איגרת מס 

 

 

מתרגשים יחד אתכם לקראת התחלת השלב הבא  1אנו, צוות כיתה א'

 בחיי ילדכם היקרים.

אנו רואים בכם ההורים שותפים לדרך. ההסתכלות היא על התלמיד 

נבצע ביקורי בית, נעדכן  ;נהיה פתוחים וקשובים אליכםכמכלול ועל כן 

אתכם באמצעות איגרת החודש ומחברות הקשר, נזמין אתכם לפגישות 

דיווח אישיות על התקדמות ילדכם בתחומים השונים, ובנוסף נארגן 

השתלמות הורים בנושאים מקצועיים. כמו כן לאחר החגים ייפתח אתר 

 ות, חומרי הוראה ותמונות.אינטרנט שילווה את הכיתה בהודע

במהלך הקיץ השקענו מחשבה רבה בעיצוב הסביבה הלימודית, תכני 

הלימוד ואמצעי ההוראה. מתוך הרשימות המומלצות של משרד החינוך 

בחרנו משחקים, ספרי לימוד  וספרי קריאה כל זאת תוך התאמה 

 למאפייני הלקות.

ת זו בנינו מודל נתנו דעתנו, כמובן, גם על ההיבט החברתי, במסגר

להפסקות השונות במהלך היום, חלק מההפסקות יהיו עם חונכים 

 שייבחרו בקפידה.

במסגרת הקשר שלנו עם האקדמיה נבחרנו ע"י ד"ר ניצן כהן ראש 

ההתמחות לחינוך מיוחד במכללת קיי להיות כיתת הדגם על פיה 

כותבת ניצן חוברת הדרכה פדגוגית לציוותי חינוך בשם: "כיתת 

 שורת מ א' ועד ת': ניהול פדגוגי וארגוני של כיתה א"תק
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אנו מבקשות לומר תודה גדולה ומיוחדת לגב' נורית אלעזרי מפקחת 

החינוך המיוחד על כך שהיא נושאת בגאון, עם המון אמונה, את דגל 

תודה לגב' אינה קוזינץ מנהלת בית הספר על  כיתות התקשורת.

המשמעותי שהיא נותנת לכיתה האמונה הרבה והיחס החם ועל המקום 

תודה רבה לגב' נעמה רובין על הזמינות ומפגשי  זו בבית הספר.

 ההנחיה.

הנכם מוזמנים לטקס קבלת תלמידי כיתות א'.  1/9-ביום חמישי ה 

. ביום זה יום 9:15עד  8:40הטקס יתקיים באולם הספורט בין השעות 

יתקיימו לפי  ומיום שישי הלימודים 12:00הלימודים יסתיים בשעה 

 המערכת הכיתתית.

ליום הראשון חשוב להביא ילקוט ובו ארוחת בוקר, מחברת קשר, 

 וקלמר מאובזר.

 

 

 

 

 

 להרחבה:

( מדריך לניהול עבודת בית הספר 2012שמש, ד. ווידיסלבסקי, מ. )

 רסומים, משרד החינוךפוההורים. גף ה

 

 

 

 שתהיה שנה מוצלחת טובה ומלאה בחוויות

 מוג וצוות הכיתהאתי אל
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 אישור צילום
 

ההיכרות בתחילת השנה רצוי להחתים את ההורים כבר בפגישת 

)אפשר גם באסיפת ההורים הראשונה( על אישורי צילום. תמונות 

מודלינג(, כאמצעי  בווידאוהתלמידים ישמשו אותנו ככלי הוראה )כגון 

לשיתוף ההורים עם הנעשה בכיתה )פרסום התמונות באתר הכיתה 

באינטרנט( וכדרך לעבודה שפתית תקשורתית )תיאור חוויה, מתן 

 שאלות ועוד(.מענה ל

 להלן דוגמא לטופס אישור צילום: 

 

 

 ראשונה אסיפת הורים
 

עשרה ימים מתחילת שנת הלימודים, מוזמנים  –לאחר כשבוע 

הורים נשלחת ל האסיפההודעה מסודרת על ההורים לאסיפה. 

רצוי  . או מסרון\או מייל ו\במחברת הקשר ו שבועיים לפני המועדכ

ומהם  יום של אסיפת ההוריםלשלוח להורים מראש את סדר ה

הנושאים עליהם תדברו כדי לאפשר להם להתארגן וכדי למסגר את 

.השיח לנושאים שחשובים לך  

 

 אישור צילום לשנת הלימודים תשע"ז

 אנו הורי התלמיד_____________________

מאשרים לצוות החינוכי לצלם את בנינו/בתנו לצרכי למידה: לערוך וידאו מודלינג, סיפור 

חברתי, צילום בפעילויות כדי שאפשר יהיה אחר כך לשחזר ולשוחח, לצלם שיעור כדי 

 ותנתח יחד עם המורה.שהמדריכה תצפה 

 שם ההורים _________________________________

 חתימת ההורים________________________________
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השמיע מוסיקה אפשר לכדי להפחית מתח ולהשרות אווירה נינוחה, 

את המפגש רצוי לנהל . נעימה עד להגעת כולם ולהציע כיבוד קל

. חשוב ולא מולם ל(געם ההורים )במעכאשר המחנכות יושבות 

לקראת השנה החדשה וניתן גם לתת שי קטן, סמלי.  לפתוח בברכה

 למשל, המורה אתי פתחה את האסיפה בדקלום הבא:

חילקה לכל הורה שי:ו  

 

 

 

 

 

 

 

 אפשר להעניק לכל הורה פריט שכתב או שיצר בנו לכבוד המפגש.

 

 :הסדר האסיפ

שיחה ולא לגלוש ה  עוזר למסגר את -כתיבת סדר הפגישה על הלוח 
 לנושאים פחות

 רלוונטיים. 

 סבב הכרות בסיסי או משחק כלשהו  - הכרות

הצגת צוות הכיתה )מחנכת, מורה משלימה, סייעות, צוות פרא רפואי, 

 מטפלים ומדריכים(
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 הצגת מקצועות הלימוד, מערכת השעות והרציונל לבנייתה

 הצגת מטרות העל הכיתתיות

 ייחודיותדרכי עבודה ותכניות הוראה 

 פריסת סדר הזמנים )לאבחונים, כתיבת תל"א, התחלת שילוב(

, (ועד הוריםהנהגה כיתתית )תשלומי בית ספר,  –הודעות מנהלתיות 

 ..., נהליםהסעות

 השארת מקום לשאלות

 הפעלת מצגת תמונות שצולמו במהלך השבוע הראשון ללימודים!

ות את כל ביתו, אפשר לתל\כל הורה כותב לבנו –כתיבת ברכות 

)לצורך כל הכינו ברכות  הברכות על הקיר או על "עץ המשאלות"

 .בצורה של עלים או פרחים(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תלמד 

לקרוא מהר 

 אבא
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 אתר הכיתה באינטרנט
 

בכל אתר בית ספר קיימים מרחבי כיתות. אלו חסומים לגישה 

ציבורית. הרשאות כניסה באמצעות סיסמה ניתנות לאנשי הצוות 

בית הספר, המדריכה הפדגוגית  המלמדים בכיתה, ההורים, מנהלת

והמפקחת לחנ"מ. התכנים המופיעים באתר הם תמונות מההווי 

הכיתתי, הודעות כיתתיות ובית ספריות, לוח אירועים, חדשות 

ועדכונים, מערכת השעות, דף קשר כתתי, קישורים לאתרי תוכן 

ופעילויות פנאי. האתר מציע למידה בשעת חירום. ניתן לפתוח באתר 

לדיון הורים בכל נושא. קיימת אפשרות לארגן את התכנים  פורום

בתיקיות על פי המקצועות הנלמדים בכיתה )ספורט, אנגלית, אומנות, 

 מוסיקה...(.
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 אישור הורים לפעילות התלמיד באתר הבית ספרי:

 

 _________________הורי התלמיד/ה לכבוד

 

פעילויות אתר קבלת הסכמתכם להכללת בנך/בתך ב :הנדון

 האינטרנט של בית הספר

 __________________________:כתובת האתר היא

 :האתר נבנה/ייבנה לצורך המטרות האלה

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 :ללים/ייכללו התכנים האלהבאתר נכ

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

בהתאם להוראות של משרד החינוך לא ייכללו באתר כתובות 

רגיש לגבי תלמידים המגורים של התלמידים, מספרי טלפון או מידע 

על צנעת אישיותם, אודות משפחתם ומצבם הכלכלי או ציונים 

 .והערכות לימודיות

 :ברצוננו לשלב את הנושאים הבאים בפעילויות האתר

 א. שמות תלמידים

 ב. הצגת תמונות קבוצתיות של התלמידים ללא ציון שמותיהם

 .ג. פרסום חיבורים או הבעת דעות של תלמידים
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את בנכם/בתכם בפעילויות הנ"ל עלינו לקבל את כדי לכלול 

הסכמתכם המפורשת לכך. נא מלאו את הטופס הרצ"ב, אשרו אותו 

בחתימתכם ושלחוהו למחנכת הכיתה. אם תשנו בעתיד את דעתכם 

ותרצו לחזור בכם לגבי הפעילויות המופיעות בטופס, כולן או חלקן, 

 .תוכלו לפנות אלינו בכתב, ונמלא את בקשתכם

 

 ,בוד רבבכ

 ____________נהל/תהמחתימת      תאריך:___________ 

 

 

## 

טופס הסכמת ההורים והתלמידים להשתתפות בפעילויות 

 באינטרנט

 לכבוד

 _____________בית הספר  המנהל/ת ____________

הריני להביע את הסכמתי לשיתוף בני/בתי______________ 

 :ט האלהמכיתה______________ בפעילויות האינטרנ

 א. רישום שם בני/בתי כן/לא

 ב. הצגתו/ה בתמונה של בני/בתי כן/לא

 ג. פרסום חיבור או הבעת דעה של בני/בתי כן/לא

שם    תאריך:___________

 ______________:חתימה   הורה:_________________
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 להרחבה:

 2003במרס  2)א(, כ"ח אדר תשס"ג,  7חוזר מנכ"ל תשסג/

מ:   2016משרד החינוך, נדלה בדצמבר  -אוח  מדריך למשתמש,

http://meyda.education.gov.il/files/Applications/abs/Portal

Guide.pdf 

  

http://meyda.education.gov.il/files/Applications/abs/PortalGuide.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Applications/abs/PortalGuide.pdf
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 ב

 

 ביקורי בית
 

חשוב אך כמחנכים,  האגף לחינוך מיוחד אינו מנהיג חובת ביקור בית,

ולכן נשתדל להגיע במהלך  לנו להכיר את התלמיד על כל עולמו

השנה לביקור אצל כל אחד מהתלמידים. מטרות הביקור הן יצירת 

קשר אישי בין איש הצוות להורים )הביקור מעביר מסר של אכפתיות 

והשקעה(, התרשמות ממצבה הכלכלי של המשפחה, היכרות רב 

איתור קשיים. ביקור הבית  –לא פחות מכך ממדית עם התלמיד ו

נעשה בתיאום מלא עם ההורים )מבחינת יום ושעה, משך הביקור, מי 

מהצוות מגיע, מי יהיה נוכח בבית, מטרת הביקור(.  במידה והם לא 

מעוניינים בביקור בית, יש לכבדם ולתעד זאת בקלסר התלמיד )בר 

ולשמור את  (. לאחר מעשה, רצוי לסכם את הביקור2004נתן 

 יש לתת העתק לפסיכולוגית הכיתה. הדברים בקלסר התלמיד. 

  להלן דוגמא לדו"ח ביקור בית:
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 להרחבה:

מרכז  –( ביקורי מורים בבתי תלמידים. הכנסת 2004בר נתן, רומי )

 מחקר ומידע.

 

 דו"ח ביקור בית

 

 שם התלמיד: ____________

 _______________________________שם המבקרים ותפקידם:__________________________

 מועד הביקור:___________________________________________

 הנוכחים בביקור: ______________________________________________________________

 תגובת התלמיד לביקור: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

התרשמות כללית מהבית )מצב פיסי( והאווירה: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

תכנים חשובים שעלו בשיחה עם ההורים: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 דברים חדשים שלמדתי על התלמיד:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 בקשות ההורים:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 חתימת כותב הדוח: ___________________________

 

 



20 
 

 ד

 

 דוח חינוכי תפקודי

 

את הדו"ח ממלאים לקראת ישיבת תל"א באמצע שנה ומעדכנים 

ישיבת תל"א בסוף שנה. כמו כן, הדו"ח נכתב על פי בקשה לקראת 

 לגורמי חוץ ולקראת ועדת השמה.

 הדו"ח נכתב בשיתוף מורים מקצועיים ומטפלים פרא רפואיים.

הוראות פשוטות ולא:  מבין למשל:התכנים נכתבים בלשון חיובית )

שימו לב שאין סתירות או חזרות בדו"ח  (.אינו מבצע הוראות מורכבות

כותרת )תחת הכותרת "שפה" הן שיש התאמה בין התוכן לבין וכ

 למשל, לא להכניס פירוט על התנהגות(.

כגון: רמת או טוטאליים חשוב להימנע משימוש בתיאורים יחסיים 

, רוקד נפלא, מבין הכל, משיים את כל קריאתו גבוהה, כותב מצוין

, 6מת גיל . העדיפו שימוש במונחים מדויקים כגון: קריאתו תואהצורות

, יודע את כל תנועות הריקוד, משיים כותב עם רווח תקין בין המילים

 ...צורות בסיסיות וכן טרפז ומעוין

עשו שימוש במונחים מקצועיים ככל האפשר )מתקשה לשמור על 

תנו דוגמאות לאמירותיכם )משחק עם קשב ולא: מתנתק או מרחף( ו

ממלא  .....ריים שכוללחברים ב...... אוכל מגוון מצומצם בארוחת צה

  הוראות מורכבות למשל.......(.

זכרו שקורא הדו"ח לא תמיד בקיא בעגה המקצועית ולכן הסבירו 

 וכד'. PECSביטויים כגון: תל"א, אתר ג'ינג'ים, 
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 שם התלמיד: __________________    

 נקבה  \מין:  זכר  

   __________________ : ת.ז. 

   __________ תאריך לידה: ________

 _______________ תאריך עלייה:   ___________  ארץ לידה:

   כתובת: __________________ 

 __________________תאריך כתיבת הדו"ח: 

 

 רקע

 שם, גיל, מספר אחים, מקום במשפחה, השפה המדוברת בבית

 אובחן בגיל..... על ידי.....  כ....)מה שכתוב באבחון(

 מחלות אחרות\האם יש לקויות

 טיפולים תרופתיים

 טיפולים פרטיים

 מסגרות חינוכיות קודמות

 החל מ....... לומד ב........

 ......כיתהתהליך ההסתגלות ל

)האם הקשר קבוע, מידת שיתוף הפעולה, עם הקשר עם המשפחה 

 מי הקשר, כיצד מתקיים הקשר(
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 מיומנויות למידה

 שיתוף פעולה(הרגלי למידה )ישיבה ליד שולחן, הקשבה, 

 סביבת למידה: פרטנית, קבוצתית

 יכולת למידה: חזרתיות, אינטנסיביות, הדגמות, תיווך

 קצב למידה

 מוטיבציה ללמידה

 למידה ספונטאנית

 יכולת הכללה

קשב וריכוז: מוסחות, התמדה, התארגנות )בפעילות קבוצתית 

 מובנית וחופשית, בפעילות פרטנית מובנית וחופשית(

 קים: תדירות, סוג החיזוקשימוש בחיזו

 התנהגות

 תסכול )התמודדות, הימנעות, הפרעה, קושי והתמודדות במצבי 

 , בכי(עצמי \כלפי אחר  וקפנותת

 דחיית סיפוקים )לוותר, לחכות(

, מעברים )בפעילויות, אנשי צוות, מקומותוהתמודדות עם שינויים 

  פרידה(

למקלט, טיול, ימי  התנהגות במצבים לא שגרתיים )טקס, תרגיל ירידה

 הולדת...(

 נושא\הצמדות לחפצים או עיסוק יתר בחפץ

 קשיי ההתנהגות ודרכי ההתערבות 
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 התנהגויות חריגות )אוננות, תנועות סטריאוטיפיות(

 העסקה עצמית בזמן חופשי

 )רגוע, רגזן.... מזג יציב...( מצב רוח כללי

 שמירת כללי התנהגות 

 מיומנויות תקשורת

 ית תקשורת מילול

 )מחוות, הצבעה, הבעות פנים...( תקשורת לא מילולית

 תקשורת תומכת וחליפית

הפונקציה של התקשורת )בקשה, דחייה, עזרה, שיתוף בחוויות, 

 ברגשות...(

 בן גיל(\)מבוגר , יוזמה לתקשורתהיענות לתקשורת

 יזום(\קשר עין )תגובתי

 גילוי אמפטיה

 קשב משותף

 תגובה לקריאה בשמו

 שפה

 שפה: הבנת 

, שמות אנשים, פעלים, מופשט( \)קונקרטי  אוצר מילים: שמות עצם

, צבעים, צורות, מושגי כמות, כמות ומרחב שמות תואר, מושגי גודל

 מילות יחס, רגשות, קטגוריות 
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)תחזיר את הקלמר ותיתן לי את  מורכבות \הבנת הוראות פשוטות 

 הדף(

 ה: מי לא בא?(לא, שאלות בשליל-, כןwh)פתוחות  הבנת שאלות

 הבנת משפטים מחוברים, מורכבים, תנאי

 הבעת שפה:

שמות אנשים, פעלים,  ,מופשט( \)קונקרטי  אוצר מילים: שמות עצם

, צבעים, צורות, כמות ומרחב גודלשמות תואר, כינויי גוף, מושגי 

 , קטגוריות ונימוס מושגי כמות, מילות יחס, מילות קישור, רגשות

 וחרת(אקולליה )מידית, מא

)נכנסתי לכיתה  מורכב תנאי, תחביר: שימוש במשפט פשוט, מחובר,

 כי אני צמא(

מורפולוגיה: הטיות של שמות עצם, פעלים ותארים לפי זמן מין גוף 

 ומספר

 לא, שאלות בשלילה: מי לא בא?(-, כןwh)פתוחות  שאילת שאלות

 תיאור תמונה, תיאור סיפור ברצף

שואל, מבקש, מדבר לעניין ומתמקד  מיומנויות שיחה )מאזין ומדבר,

, מעלה נושא לשיחה, משתמש , מגוון בנושאי שיחהבנושא

 (באסטרטגיות תיקון בשיחה, מתחשב בידע המאזין

 מובנות הדיבור )היגוי, אינטונציה, עוצמה, קצב דיבור...(

 התחום החברתי

 , חקרנותעירנות לסביבה
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 יכולת חיקוי )ספונטאני, על פי בקשה(

)יוצר קשר עם .... נכנע לאחרים... בני גיל  ו בוגריםקשר עם מ

איכות הקשר )מי יוזם, משך מנהיג... דחוי... קורבן להתגרות...( 

 האינטראקציה, סוג הפעילות(

 תיאוריית המיינד

 הבנה ושיפוט חברתי )כולל מודעות לסכנות(

 זיהוי רגשות אצל האחר ותגובה מתאימה

 שילוב:

 תדירות השילוב

 בהם משולב הפעילויות

 רמת ההתערבות של המשלבת )מידת התיווך, סוג התיווך(

 מטרות השילוב

ב: התנהגות, תקשורת, למידה, ולשיתיאור תפקודו של הילד ב

 חברתית

 מיומנויות משחק

 ספורטפנאי וקופסא, סוציו דרמטי,  סוגי משחקים:

מבחינה חברתית: משחק מקביל, משחק משותף, משחק עצמאי, 

 : תור, ניצחון, הפסדרתייםחוקי משחק חב

 איכות המשחק: הנאה, גיוון, יוזמה, התמדה, שינויים
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 התחום הקוגניטיבי

 הבחנה חזותית

 זיכרון חזותי )לתמונות, למילים(

 הבחנה שמיעתית

 זיכרון שמיעתי )לשירים, לתכנים(

 זיהוי אבסורדים

 יכולת מיון, מציאת יוצא דופן, הכללה לקטגוריות

 הבנת סיבתיות

 ון בעיות בחיי היומיוםפתר

 הסקת מסקנות

 , קריאה פונטית( גלובלית)זיהוי ושיום אותיות, קריאה  קריאה

סוגר, \מודעות פונולוגית )השלמת הברה אחרונה, זיהוי צליל פותח

 סוגרת, אנליזה וסינטזה, חריזה(.\זיהוי הברה פותחת

 כתיבה

קריא"(  תייחסות לספר )מחזיק בכיוון הנכון, מדפדף, מתבונן, "מה

)מזהה כותרת, שם מחבר, מקשר בין תוכן לאיור(, הקשבה  והכרתו

 לסיפור

מדליק מחשב, מפעיל עכבר, מפעיל משחק, מפעיל שימוש במחשב: 

 מצגת, מקליד

הבנת זמן וקריאת ימות השבוע,  ,פרטים אישייםידע כללי: מסירת 

 שעון
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מכיר מספר סודר, מציין מספר חשיבה מתמטית )סופר, מונה, 

 (, בעיות מילוליותחיבור, חיסוררדינאלי, פותר תרגילי ק

 מוטוריקה ותחושה

 מוטוריקה גסה ותפקוד בחצר: 

 שיווי משקל

 ויסות כח

 תכנון תנועה 

 קצב, התארגנות ותנועה ברצף

 משחק עם כדור

 הליכה 

 יציבה וישיבה

 עליה וירידה במדרגות

 יכולת קפיצה

 יכולת ריצה

 רכיבה על אופניים

 ני חצרשימוש במתק

 מוטוריקה עדינה:

 יד דומיננטית

 יד-תיאום עין

 עבודה בילטראלית
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 הפרדת תנועה

 הדבקה וגזירה

 תפקוד גרפו מוטורי:

 יכולת חיקוי והעתקה

 שליטה בכלי כתיבה

 ציור: צורות פשוטות, אינטגרציה בין צורות, סצנה

 כתיבת אותיות, מילים, מספרים

 מערכת תחושתית:

: מגע, קולות ורעשים, מחפש( \)נרתע  יםתגובות לגירויים תחושתי

 אור, טעם, ריח

 ויסות תחושתי

 כישורי חיים

במה זקוק לסיוע: סוג הסיוע ומידת , מיומנויות שמבצע באופן עצמאי

 ההתערבות

 וגרבייםנעילת נעליים  \התלבשות  \התפשטות 

 הרגלי אכילה: גיוון, שימוש בסכו"ם, שתייה מכוס

 רחיצת ידיים

 סירוק

 שינייםצחצוח 

 שימוש בשירותים
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 קינוח אף

 הכנת כריך

 סיכום והמלצות

X ..... בן .....מאובחן עם 

 נקודות חוזק

 קשיים

 (תיווך \רמת התפקוד הכוללת )עצמאות 

 

 

 להרחבה:

( הערכה חינוכית לתלמידים בעלי לקויות 2016בית ספר "רעים" )

 תקשורת, הוצאה פנימית.

מבטים, חוברת הדרכה ( 2002משרד החינוך המנהל הפדגוגי )

 לעריכת תצפיות בגנים, מחלקת הפרסומים, משרד החינוך

 
 
 

 דף קשר כיתתי
 

דף הקשר נשלח להורים דרך המייל וכן מודפס ותלוי על לוח המודעות 

דף הקשר מועבר רק לאחר קבלת הסכמת ההורים שניתנה בכיתה. 

 במהלך הפגישות האישיות טרום תחילת השנה.

הקשר כך שבצד אחד יירשמו פרטי התלמידים  ניתן להדפיס את דף

. כדי "להאריך את חייו" ובצד השני תמונותיהם. מומלץ לניילן את הדף
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תמונות התלמידים יוכלו לשמש את הילדים והוריהם במהלך שיחות 

 על הנעשה בכיתה!

 להלן דוגמא לדף קשר:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שם 

 התלמיד

תאריך 

יום 

 הולדת

שם 

 ההורים

טלפון 

 ההורים

מייל 

 ההורים

כתובת 

 מגורים

      

      

      

 שומרים על קשר
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 ו

 

 ויתור סודיות
 

החתמת ההורים על כתב ויתור סודיות נדרשת לפני כל העברת דו"ח 

ם )פסיכיאטר, קלינאית ייכתוב או בעל פה למקורות חוץ בית ספר

 תקשורת פרטית עוד(. 

 להלן דוגמא לטופס ויתור סודיות:

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הצהרת ויתור סודיות

אני החתום מטה, הורה התלמיד: __________________ת.ז.: ______________________ נותן בזה רשות לבית ספר 

_____ או למסור לידי: __________________________ את המידע "מאיר" לקבל מ: __________________

 הפסיכולוגי / חינוכי / סוציאלי / רפואי / פרא רפואי או אחר, הנחוץ לקביעת דרכי הטיפול בבננו / בתנו .

 לשם כך, הרינו משחררים את המוסד מחובת שמירה על סודיות המחויבת עפ"י החוק. 

 ההורה החתום: ___________________________________תאריך: _________________ שם 

 ת.ז. חותם: _____________________________ חתימה: __________________________________
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 ח

 ןחיסו

על פי תכנית החיסונים השגרתית הנהוגה במדינת ישראל, תלמידי 

כיתה א' יקבלו חיסון משולב נגד חצבת, חזרת, אדמת ואבעבועות 

טען,  Andrew Wakefieldהגסטרואנטרולוג  ,1998בשנת  .רוח

 MMRשתסמיני האוטיזם מופיעים לאחר חיסון בתרכיב המשולב  

וגעש מן הידיעה! מחקרים )לחצבת, לאדמת ולחזרת(. העולם רעש 

שחר )שולט  מעל לכל ספק כי הדברים חסרי רבים שנעשו מאז הוכיחו

 (.2010ובורנשטיין 

 כיצד נתכונן לאירוע החיסון?

לילדים עם לקות תקשורת מתווסף רב הילדים, מפחדים מזריקות. 

לפחד טבעי זה קשיים הקשורים במעבר למקום חדש )חדר האחות( 

 ם זרים )האחות עצמה(.ובהתנהלות מול אנשי

נכין את הילד על ידי מתן הסבר קצר הכולל את הסיבה, לפני החיסון: 

)ניתן להציג מערכת  הנחיצות, שבחיסון וכן תיאור שלבי ההליך

לא נסתיר כי מדובר בפעולה לא נעימה . פנימית הכוללת חיזוק בסוף(

ההסבר )דקירה( אך נדגיש כי היא קצרה ומאוד חשובה לבריאות. 

חשוב להיענות יינתן מילולית וגם באמצעות סיפור חברתי. בנוסף, 

ההכנה תתחיל . שמתעוררות במהלך ההכנה לשאלות של התלמידים

לבצע אפשר חברתי, הסיפור ל בנוסףכשלושה ימים לפני יום החיסון. 

וכמובן לבקר  משחק סימבולי )הדובי מקבל חיסון( ,משחק תפקידים

 .בחדר האחות

שמיעת שיר אהוב, שיחה ניתן להשרות רוגע על ידי  במהלך החיסון:

במקרים  .בפלאפוןאו צפייה בסרטון  מענייןעם התלמיד על נושא 
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מים, נוכל להשתמש במריחת משחת אלחוש )אמלה למשל(, מסוי

ת קסם" ניתן לספר לילד שמורחים לו "משחכחצי שעה לפני החיסון. 

ילדים שיכנסו  יש -שימו לב )כשלעצמו שמרגיע  הסברשמונעת כאב, 

 עוד יותר ללחץ בשל תוספת זמן ההמתנה!(.

מומלץ לא להזמין את ההורים למתן החיסון. פעמים רבות ההורים 

מתקשים לשמור על קור רוח והדבר מגביר את תחושת הפחד והכאב 

אצל הילדים. אם הורה מתעקש להגיע, כדאי להנחות אותו לא לתמוך 

דעת )אימא תספר לך על  יתר על המידה אלא להשתמש בהסחת

 הטיול, תשיר לך שיר....(.

י לצלם את אכדשבחו את התלמיד על התנהגותו. לאחר החיסון: 

 ההליך כדי לעזור לתלמיד להיזכר באירוע כשיגיע החיסון של כיתה ב!

 להרחבה:

( תדריך 2014)משרד הבריאות המחלקה לסיעוד בבריאות הציבור 

 להזרקת חיסונים. לפ"מ

מהומה רבה על  –( חיסונים ואוטיזם 2010ובורנשטיין, י. )שולט, ע. 

 (.251-255, 149לא מאומה? הרפואה, 
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 מ

 

 כיתתיתמחברת קשר 
 

היא כלי לחיזוק הקשר והגברת התיאום בין  הכיתתיתמחברת הקשר 

אנשי הצוות. המחברת משמשת להעברת מידע בין אנשי הצוות הרב 

מחברת חשובה בכתת מקצועי הנמצאים בכיתה במהלך היום. ה

תקשורת בעיקר, עקב חילופי המשמרת הנהוגים בה. דוגמא להודעות 

שנרשמות במחברת: "אימא של יואב ביקשה שייקח הביתה את 

מחברת חשבון", "דקל סרב לשתות כל היום, נסו לתת לו לעתים 

", אתוקרובות לשתות", "שחר לא סיים את דף העבודה, בבקשה שבו 

יסוק תגידו לה שהאייפד הפסיק לעבוד, אולי "כשתגיע המרפאה בע

תדע לתקן"....  כמובן, שניתן להמיר את המחברת בהודעות בקבוצת 

 אפ.-וואטס

 להרחבה:

איגל, כ. )ח"ת( סקירה תאורטית, שיתוף פעולה בצוות רב מקצועי 

 2017נדלה מהאינטרנט ינואר 

 

 מערכת שעות
 

ת הלימוד בכל הטבלה הבאה מפרטת את רשימת המקצועות, סך שעו

מבוססת על המלצת משרד  מקצוע וקישור לתכנית ההוראה. הטבלה

וכוללת )פרק ד( החינוך כפי שמופיעה בחוברת מתנ"ה תשע"ז 

 .( 25%גמישות פדגוגית בהקצאת השעות )בהיקף של 
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מקצוע 

 הלימוד

 קישור לאתר תכניות לימודים במשרד החינוך ש"ש

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units 1 מפתח הל"ב

Yesodi/Hevra/MafteachHalev// 

עברית 

)קריאה 

 ואוריינות(

10 http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units

/Tochniyot_Limudim/Chinuch_Leshoni/YezirutS

afrutLhorhaa/A_B.htm 

http://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Li 6 מתמטיקה

mudim/Math/Yesodi/kita1_1204762245.pdf 

 התאמות לחינוך המיוחד:

s/Mazkirut_Pedhttp://meyda.education.gov.il/file

agogit/matematika/mismach_hatamot.pdf 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units 3 מדעים

/MeudkenetY/Tochniyot_Limudim/science_tech

esody/Tal.htm 

 בחינוך המיוחד:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units

/Tochniyot_Limudim/Special/tochniyot/MadaTec

a.htmhnologi 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units 2 חינוך גופני

/Mazkirut_Pedagogit/HinuchGufani/Pedagogia/

2.htm-l1TochnitLimudim/t 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/MafteachHalev/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/MafteachHalev/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/MafteachHalev/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/MafteachHalev/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Chinuch_Leshoni/YezirutSafrutLhorhaa/A_B.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Chinuch_Leshoni/YezirutSafrutLhorhaa/A_B.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Chinuch_Leshoni/YezirutSafrutLhorhaa/A_B.htm
http://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Limudim/Math/Yesodi/kita1_1204762245.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Limudim/Math/Yesodi/kita1_1204762245.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/matematika/mismach_hatamot.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/matematika/mismach_hatamot.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/science_tech/MeudkenetYesody/Tal.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/science_tech/MeudkenetYesody/Tal.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/science_tech/MeudkenetYesody/Tal.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Special/tochniyot/MadaTechnologia.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Special/tochniyot/MadaTechnologia.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Special/tochniyot/MadaTechnologia.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/HinuchGufani/Pedagogia/TochnitLimudim/tl1-2.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/HinuchGufani/Pedagogia/TochnitLimudim/tl1-2.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/HinuchGufani/Pedagogia/TochnitLimudim/tl1-2.htm
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http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/F1F8E 1 מוסיקה

-B458-41F8-F2E8-310

50273335C250/145789/Misradhinuch_mozika4

2012.pdf1 

http://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Li 2 אומנות

mudim/Special/habaa.pdf 

http://meyda.education.gov.il/files/Zahav/sefer_t 1 זה"ב

nua.pdf 

תקשורת 

 וחברה

6 http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units

KishureiChaim/meytaviyut/KishureiHaimL/Shefi/

 eYesody.htm#3 

תלמידי הכיתה משתתפים בפרויקט להב"ה   2 מחשבים

http://most.gov.il/LEHAVA/Pages/default.aspx 

 ....תיפוף על הגוף, יוגה, אילוף כלבים -כגון  2 "חוגים"

 

)יש  בבית ספר "מאיר" בכתת התקשורתלהלן מוצגת מערכת השעות 

 לציין בכל משבצת במערכת את שם המורה )בנוסף לשם המקצוע(:

 

 

 

 

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/F1F8E310-F2E8-41F8-B458-50273335C250/145789/Misradhinuch_mozika412012.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/F1F8E310-F2E8-41F8-B458-50273335C250/145789/Misradhinuch_mozika412012.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/F1F8E310-F2E8-41F8-B458-50273335C250/145789/Misradhinuch_mozika412012.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/F1F8E310-F2E8-41F8-B458-50273335C250/145789/Misradhinuch_mozika412012.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Limudim/Special/habaa.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Limudim/Special/habaa.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Zahav/sefer_tnua.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Zahav/sefer_tnua.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/KishureiChaim/meytaviyut/KishureiHaimLeYesody.htm#3
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/KishureiChaim/meytaviyut/KishureiHaimLeYesody.htm#3
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/KishureiChaim/meytaviyut/KishureiHaimLeYesody.htm#3
http://most.gov.il/LEHAVA/Pages/default.aspx
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 ו ה ד ג ב א 

 תקשורת 1

 משחק

סיפורי  עברית עברית עברית עברית

 תורה

מפתח  עברית עברית עברית עברית עברית 2

 הלב

חוג  בוןחש הנדסה חשבון חשבון יוגה 3

 תיפוף

על 

 הגוף

קבלת  מורשת ספורט תקשורת חשבון חשבון 4

 שבת

חוג  הנדסה אומנות אומנות עברית 5

בעלי 

 חיים

ניקיון 

 הכיתה

  א.צהרים א.צהרים א.צהרים א.צהרים מוסיקה 6

  מדעים מדעים מדעים ספורט א.צהרים 7

 תקשורת 8

פתרון 

 בעיות

תקשורת  זה"ב אנגלית ספריה

 חוויות

 

להקת  נגינה כתיבה 9

 ריקודים

  נגינה כתיבה  
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 מערכת שעות אישית
 

מטרת בניית מערכת שעות אישית היא הבניית סדר היום של 

ילד להבין את התלמיד. הבנייה היא שיטת הוראה המאפשרת ל

 לו תפקוד משמעותי ועצמאי.לאפשר והמצופה ממנו ובכך  סביבתו

להיות תואמים  יכיםהנכתבים על כרטיסיות המערכת צרהמסרים 

ליכולות הקוגניטיביות של התלמידים. לתלמידים שמתקשים להבין 

סימבולים, ניתן להשתמש בתצלומים או איורים אייקוניים )שקופים, 

מזכירים מאוד את המציאות(. לתלמידים אחרים, ניתן להשתמש 

באיורים או סימבולים. בכל מקרה, חשוב שהמילה הכתובה תופיע על 

. גודלה ומיקומה של המילה הכתובה ישתנה כתלות הכרטיסים

ביכולות הילד. עבור ילד ברמה קוגניטיבית יותר נמוכה, התצלום או 

האיור יתפוס את מירב שטח הכרטיס והמילה הכתובה תכתב למעלה 

או למטה. עבור ילדים מתקדמים יותר, המילה הכתובה תתפוס את 

 מירב הכרטיס והאיור יופיע באחת הפינות. 

 להלן דוגמאות:

 

 

 

 

 

חשבון

 
 

 חשבון
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צריכים להיות אחידים  –כמובן שגודל הכרטיסיות, הרקע, סוג הפונט 

: זכרובמערכת של אותו התלמיד )אך לא עבור כל תלמידי הכיתה. 

המערכת היא אישית(. רצוי להשתמש בצבעי שחור לבן )שכן, הצבע 

דום של למשל, הילד יכול לראות את הצבע הא ;עלול להיות מסיח

המפה המכסה את שולחן ארוחת הבוקר כמרכזי ולא להתייחס לתוכן 

המשמעותי בתמונה: שולחן עליו מונחת צלחת(. במהלך השנה יש 

לבצע שינויים ברמת הסימבוליות של המסרים, על פי התקדמות 

התלמיד. בהחלט יתכן כי ילד או יותר לא יזדקקו לכרטיסי המערכת 

המורה תפעיל שיקול דעת  –הקבוע לאחר שיכירו את סדר היום 

 באשר להמשך השימוש בכלי.

"פינת מעבר" כמיקום המערכת האישית יכול להיות במקום מוגדר 

)רצוי סמוך לדלת הכניסה( או, לחילופין, על השולחן במקום הישיבה 

של התלמיד או על הקיר הסמוך לו. המערכת מסודרת על ידי 

לא תיווך מילולי מאיש צוות(. התלמידים עם כניסתם לכיתה )עם או ל

ניתן לשקול לסדר בתחילת היום מערכת עבור חצי יום )עד ארוחת 

הצהריים( ובהמשך לסדר את השאר. מומלץ להכין כרטיס עם המסר: 

 "שינוי". 

ארוחת 

  צהריים

 ארוחת צהריים
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בתחילת כל שיעור, התלמיד ניגש למערכת האישית, מוריד את 

ות  )על הפעיל באזורהכרטיס הרלוונטי ומניח אותו במקום ייעודי 

יש  המערכת. בצדיאו  השולחן האישי, הקבוצתי, בפינת הספר....(

ליד שיעור שנגמר,  Vדרכים שונות לילד לסמן את מעבר הזמן:  לסמן 

להוריד את הכרטיס לתוך "כיס", להזיז מסגרת מתמונה לתמונה, 

 להפוך כרטיס.  

 דוגמאות לצורות שונות של תצוגות למערכות אישית :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סיימתי מה עושים היום סיימתי מה עושים היום

 מה עושים היום

 סיימתי

1 

2 

3 
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 שימו לב:

בראש המערכת ייכתב שם התלמיד )וגם תמונה, אם התלמיד אינו 

 מזהה את שמו עדיין(.

 ניתן להוסיף מספור לצד הכרטיסים.

 
 

 מערכת לצוות
 

מרכיב חשוב בניהול כתת תקשורת היא עבודת הצוות. בכיתה 

עובדים שני צוותים חינוכיים )בראשות מחנכת הכיתה ומחנכת 

מקצועי ופרא רפואי. על מנת להפוך את עבודת הצוות  עמיתה( וצוות

ליעילה, חשוב ביותר עבור המחנכות )מנהלות הכיתה(: לכבד, 

להעצים, להניע ולתאם ציפיות זו עם זו וזו עם כל אחת ואחד מאנשי 

 הצוות בכיתה. 

כדאי להכין תכנית יומית או שבועית כתובה המתארת את התפקיד 

. בצורה זו כל אחד ידע מה מצופה ממנו והאחריות של כל איש צוות

ומהאחרים ויוכל להתנהל ביעילות. לדוגמא, ניתן לפרט אחריויות כגון: 

מי אחראי על הכנת ארוחת הצהריים, על העברת פעילות עם ספר, 

על עזרה בשיעור קריאה או על סידור מערכת הכרטיסיות למחר. 

)המחנכת  חשוב לציין מתי כל אחד מאנשי הצוות יוצא להפסקה

האחראית על סידור העבודה צריכה לשקול את הזמן המתאים 

להפסקה כך שהדבר יפריע כמה שפחות להמשך הפעילות בכיתה(. 

בת שירות על פי המיומנויות שלהן  \מומלץ לתת אחריות לסייעות 

והעניין שלהן. הדבר יגביר מוטיבציה לעבודה. למשל, בת שירות 
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נחות את התלמידים בפעילות שמאוד אוהבת מוסיקה, תוכל לה

 מוסיקלית לאחר ארוחת הצהריים. 

 דוגמא למערכת יומית לצוות: 

 

 ימי ראשון ורביעי מחצית א'

תמר )בת 

 שירות(

 מדלן )סייעת( יניב )סייע(

הכנת סלסלאות 

 לעבודת בוקר

הוצאה והחזרה 

של משחקי 

 חצר

הכנת ארוחת 

 צהריים

צמודה לגדי 

 בספורט

ליווי יואב 

 לשילוב

 צחצוח שיניים

הליכה 

לשירותים עם 

 התלמידים

ליווי מההסעה 

 ואל ההסעה

סידור מערכת 

 יומית למחק

 הפסקה

10:00:-10:30 

 הפסקה:

10:30-11:00 

 הפסקה:

11:00-11:30 

 

 ואפשר גם כך:
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 אחריות תלמידים הפסקות 

אתי 

 )מחנכת(

10:45-

11:15 

העברת  

שיעור אומנות 

 במקום מירי

נואית 

)מורה 

 יתה(עמ

13:45-

14:15 

יציאה לשילוב  

 עם עומרי

יעל 

 )סייעת(

11:15-

11:45 

צמודה 

 לאבנר

הוצאת 

 משחקי החצר

יניב 

 )סייע(

14:15-

14:45 

צמוד 

 לאבנר

סידור מערכת 

 למחר

 
 

 להרחבה:
Linton, S.B. (2007) How to Set Up a Classroom for 

Students with Autism: A Manual for Teachers, Para-

professionals and Administrators. Writer pub. 

 

 שחקיםמ
 

, מתאימים ליכולות של הילדים, משמעותייםהמשחקים בכיתה יהיו 

מקדמים את התלמידים תואמי גיל ונותנים מענה לשונות אישית, 

 .במכלול תחומי התפתחות

יש להתעדכן ביציאת משחקים חדשים ולרענן את המצאי מידי שנה 

 בשנה.
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 לן מספר דוגמאות:לה

 :ים חברתייםמשחק

 קודקוד \למה כובע 

 קודקוד \מונופול צעיר 

 קודקוד \נחש מי 

 קודקוד \נחש איפה 

 קודקוד \לודו 

 קודקוד \נחשים וסולמות 

 קודקוד \עץ הקופים 

 קודקוד \תפוס ת'פיצה 

 קודקוד \מה המצב 

 שחק נא \רינגו פלמינגו 

 קודקוד \פלונטר 

 אורדע \מחבואים 

 אורדע \מגדל פיזה 

 משחקים לימודיים:

 דידקטיקה \שטיח רצפה: צלילים ואותיות בסולמות ומגלשות 

מוכנים לקרוא, ערכת משחקים לפיתוח מודעות פונולוגית וידע על 

 דידקטיקה \אותיות 
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 \עברית שפה יפה להעשרה לשונית ולפיתוח כישורי חשיבה 

 דידקטיקה

 דידקטיקה \דומה וגם שונה 

 יסוד \בון לדוג חש

 הילרי הרצברג \מי יוצא הדופן 

 קודקוד \שלום כיתה א 

 קודקוד \מונופול צעיר 

 קודקוד \למי יש

 קודקוד \ספידי 

 יסוד \מר היפוך וגברת זהות 
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 ע

 

 עיצוב הכיתה
 

 מרכיבי הכיתה

הכיתה מורכבת ממספר אזורים, שניתן כמובן לשנות בהתאם לאפיוני 

ימוד והפעילויות השונות. בצורתה המלאה, התלמידים, נושאי הל

ישנם מספר אזורים קבועים: אזור למידה אישית, אזור של למידה 

זה לרב  אזורבקבוצה קטנה, למידה במליאה, פעילות במחשב )

מסומן ראשון, כי עליו להיות צמוד למקור חשמל(, פינת מעבר )שם 

וב לקיים אותן תלויה מערכת אישית(, אזור הירגעות ואזורי אחסון. חש

פעילויות באזורים קבועים, אם כי ניתן להשתמש באותו אזור לפעילות 

שונה, על ידי יצירת מאפיין ייחודי לפעילות כמו למשל, פריסת מפה 

 מאפיינת. 

שימו לב: כדאי לדאוג לכמות מספקת של כיסאות בחלל הכיתה, כדי 

ות שלא נצטרך לשנע מאזור לאזור. העברת הכיסאות עלולה להו

מסיח לתלמידים האחרים הלומדים באותו הזמן וכן גורמת לאיבוד 

 זמן.

, יש לארגן את קבוצתית \הלמידה האישית יש לזכור, כי במהלך 

הסביבה כך שהתלמידים ישבו עם גבם למרכז החדר. הפנים מופנות 

לקיר או חוצץ על מנת להפחית מסיחים. כדאי להימנע ממוסיקת רקע 

 לול להוות מסיח. במהלך למידה, הדבר ע

באופן שפני התלמידים ייפנו אל  הפעילות במליאהמומלץ לסדר את 

 הלוח, ניתן לעשות זאת בשתי צורות עיקריות: 
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 \שימו לב, שבשני המקרים, קל לתלמיד ליצור קשר עין עם המורה 

הלוח, בשונה מסדור "ח", שם על התלמיד, היושב בשולחנות 

מבטו כדי ליצור קשר עין  \ולסובב את גופו המאונכים ללוח, להתאמץ 

 ישיר:

 

 

 

 

 

 

 

יכול להיות שולחן תלמיד שמוצב בכיתה למען מטרה  אזור ההירגעות

זו, אפשר להפנות לשם תלמיד לפעילות מרגיעה )קריאת ספר, 

שמיעת מוזיקה באוזניות, הנחת ראש על כרית וכו'(. הנה אפשרות 

 נוספת לפינת הרגעות:

מכיוון שמקורות החשמל בכיתה מוגבלים, לרב : פינת מחשב

ממקמים קודם כל את הפינה הזו. חשוב להקפיד ולכסות חוטי חשמל 

 לוח

 שולחן שולחן

 לוח

 שולחן

 שולחן

 שולחן

 שולחן

 מבנה "ח" מסורתי, לא מומלץ

 לוח

חן
ול

ש
 

חן
שול

 

 שולחן שולחן
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ושקעים. אם יש דיסקים למשחק , אפשר לשים במקום נגיש או 

לחילופין להרחיק כדי ליצור תקשורת לשם בקשה. כאשר יש מספר 

ביר את מחשבים, כדאי להדביק כרטיס על כל מחשב או מעליו המס

 מטרתו:

 

אפשר להשתמש בכיסוי )מ"אלבד" למשל( ועליו לכתוב את תפקיד 

כאשר  Xלימוד(. על הכיסוי ניתן להדביק את הסימן  \המחשב )פנאי 

 המורה לא מאפשרת להשתמש בו. 

כולל ארונות ושידות בהן המורה שומרת ציוד, מסמכים  אזור האחסון

ה, זה תלוי בגודל הכיתה )מידת . לא חייב להיות שולחן מורה בכית'וכו

הצפיפות(. מסמכים וחומרים מסוכנים )דבקים למיניהם, תרופות( יש 

לשמור בארון נעול, כנ"ל גם את התיקים והציוד האישי של הצוות. 

ניתן לסמן את הארונות בצורה ברורה כדי  לציין אי נגישות: התלמיד 

 צור(. או ע Xלפתוח )על ידי סימן  \ידע איפה אסור לגעת 

 משחקים מחשב
 לימודים מחשב
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חשוב לאחסן חומרים קרוב למקום שימושם )למשל, חומרי יצירה 

 סמוך לאזור היצירה(.

  עיצוב הקירות

החלונות, הדלתות, התקרה והארונות אינם משטחי תלייה ותצוגה 

)פרט למצבים זמניים כמו חגים וימי הולדת(. מטרת הלוחות בכיתה 

גה ניידת"(, להציג היא להמחיש, ליידע, לעורר סקרנות, להפעיל )"תצו

תהליכי למידה ולשמש "במה" לביטוי אישי. חשוב להבין, כי הלוחות 

מתפתחים, משתנים בהתאם לנושא הלימוד. אנו מסירים פריטים 

 שלא רלוונטיים ומעדכנים. 

 מספר כללים בסיסיים בעיצוב הקירות:

הימנעו מעומס חזותי )המעטת השימוש בייצוגים שמטרתם קישוטית 

 בלבד(

ו גובה תלייה אחיד, התחשבו בגובה עיני התלמידים )למשל: האם צר

לוח האותיות או והמספרים כדאי שייתלה גבוה על הקיר או שיוצמד 

 לשולחן?(

 עשו שימוש אסתטי בצבעים

הקפידו על חלוקה מאוזנת של שטח הקיר )למשל, לוח מודעות לצוות 

 להורים יהיה קטן באופן יחסי משאר הלוחות( \

 hard on the card soft on theקבי בסקוטשים: שימוש ע

surface  
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 מבחינה גראפית:

על לוח הקיר יהיו קצרים )מסר משמעותי(, וייכתבו בגופן  הטקסטים

אחיד )רצוי לבחור בפונט דומה לזה שהתלמידים נתקלים בו בספרי 

(. גודל הכותרות יהיה אחיד וכזה TAHOMAאו  DAVIDהלימוד כמו 

מטר. עדיף שהכותרת תכתב כמילה ולא  3-4ממרחק  שניתן לקריאה

באותיות מופרדות המפוזרות על הלוח במרחק זו מזו, כדי שעין 

התלמיד תקלוט את המילה בשלמותה. הוסיפו תת כותרת. הימנעו 

בעברית כותבים במאוזן,  –מתליה אלכסונית או אנכית של טקסט 

חלולות(  מימין לשמאל. כדאי להשתמש באותיות מלאות )שאינן

 ובצבע אות אחיד.

שימו לב:  –מומלץ לצרף לכותרת המילולית תמיכה וויזואלית 

השתמשו באותו סמל בו השתמשתם במערכת האישית. למשל, אם 

 כרטיס במערכת האישית נראה כך:

 

 

 

 

 

 אזי הכותרת שתופיע על הלוח תיראה כך:
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את תחושת  שנבחר יהיו קרים: כחול, ירוק, סגול )מגדילים הצבעים

המרחב ויוצרים השפעה מרגיעה(. ניתן להשתמש גם בלבן ואפור. 

רצוי לבחור בקבוצת גוונים מאותה משפחה ולא בצבעים מנוגדים, 

היוצרים מתח. על מנת להסב את תשומת הלב לגירוי משמעותי, ניתן 

 \לשלב כתם צבע מנוגד. חשוב לקחת בחשבון את צבע שטיח הלבד 

צבעי העיצוב )לצורך הקריאות, יש ליצור  הקיר, כשמחליטים על

 ניגודיות בין צבע הכותרת לצבע הרקע(.

כדאי ליצור הפרדה בין פינות הקיר השונות, כדי למנוע בלבול. 

ההפרדה יכולה להיעשות באמצעות השארת מרווח בין הפינות או 

 באמצעות מסגרת.

 תאורה

היא  כדאי לזכור שתאורת יום היא העדיפה. נמצא במחקרים כי

מפחיתה היפראקטיביות, מגבירה ריכוז ומשפרת הישגים לימודיים. 

לכן, העדף זאת על פני אור מלאכותי. כאשר אתה מסדר את פינות 

הלמידה בכיתה, בדוק כיצד התאורה משפיעה על החזרת האור מן 

 עיני התלמידים. וסנוורהרהיטים, המוצגים התלויים 

 להרחבה:

יבה לימודית  בגן ובבית הספר בחינוך (, עיצוב סב2012ארבלי, א. )

המיוחד למה ואיך? המדור לחינוך מיוחד, מרכז פסג"ה מנח"י 

 תשע"ב -ירושלים  - 2012ירושלים  
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האם יש   -( "לא פחות מדי ולא יותר מדי"2016שוסמן, י. )-מילוא

  ?"מתכון לרמת העומס הנכונה בתצוגת הכיתה בבית הספר היסודי

 ומכללת לוינסקי לחינוך.מרכז פסג"ה כפר סבא 

Kabot, S and Reeve, C.(2010) Setting up classroom 

spaces that support students with autism spectrum 

Autism Asperger Publishing Company.disorders.  
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 פ

 

 פגישות צוות
 

פגישות עדכון בין המחנכות לצוות )המסייע, המקצועי( מתקיימות 

יים לערך לאחר שעות העבודה. בפגישות אלו מרעננים אחת לשבוע

את נהלים, מעדכנים דרכי עבודה, שואלים שאלות וחושבים ביחד. 

 תכני הישיבות מתעדים בפרוטוקול ושומרים בתיק הכיתה.

 תחילת שנה –פגישת הורים 
 

לאחר קבלת מצבת הכיתה, המורה תנהל שיחה טלפונית ראשונית 

מפגש פנים אל פנים בבית הספר. כדאי עם ההורים ותזמין אותם ל

להגדיר מראש את משך הפגישה )מומלץ: שלושת רבעי שעה עד 

 שעה(. 

מומלץ לשתף בגישה את שתי המחנכות, יועצת בית הספר 

 והפסיכולוגית. 

בתחילת הפגישה, כל איש צוות מציג את עצמו: תפקידו הנוכחי 

אישיים כגון ותפקידים קודמים, השכלה ואפשר גם דבר או שניים 

 משפחה ותחביבים. 

 

:להלן מצורף שאלון על פיו ניתן לנהל את שיחת הפתיחה  
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 ראיון הורים, תחילת שנה

 תאריך _____________________

 נוכחים )שם ותפקיד(:

1____________________________________________ . 

2____________________________________________ . 

3___ ._________________________________________ 

4____________________________________________ . 

 שם התלמיד/ה ___________________

 .ז__________________________ת

תאריך לידה_____________________ 

 כתובת________________________ 

 ____________________ת.ז_____________שם האב ____

 ____________________טלפון____________מקום העבודה 

 ________________________________מייל ___________

 שם האם _____________ת.ז________________________

 מקום העבודה ___________טלפון_____________________

 מייל __________________________________________
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 חים:א

 מסגרת חינוכית שנת לידה התפתחות שם

    

    

    

    

 

 מסגרות לימוד קודמות:

 שם הגננת שנים שם המסגרת וסוג )רגיל, חנ"מ(

   

   

   

   

 

אבחנה: סוג, מתי אובחן, מי אבחן.  לבקש מההורים דוח אחרון של 

 פסיכיאטר ודוח תפקודי מהגן.

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 
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 בעיות רפואיות נוספות: 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

 סית( ובביטוח לאומי? "מי העו –האם מוכר ברווחה )אם כן 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

ל? מי מבצע האם מקבל טיפול תרופתי? איזה סוג? מי הרופא המטפ

 מעקב?

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

 האם קיימות התנהגויות מאתגרות )טקסים, תנועות סטריאוטיפיות(

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

התנהגות תקשורתית )דיבור, תקשורת חליפית(: מתי התחיל לדבר? 

איזה שפות מבין ומדבר? האם הילד מבקש? דוחה או מסרב? מספר 

איזה סוג על חוויה? מביע רגשות? מבקש עזרה? עונה לשאלות )

שאלות(? מבצע הוראות )איזה: פשוטות, מורכבות(? קשר עין )עם 

 מי? מתי?(, תגובה לרגשות האחר, תגובה לקריאה בשמו
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______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

שנוא, עצמאות, מרקמים, אלרגיה, קצב  \לי אכילה )אוכל אהוב הרג

 אכילה, כמות, שימוש בסכום(

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

ל, גזירה במספריים, לגו, מוטוריקה עדינה )מה מצייר? הרכבת פאז

 עיפרון, השחלת חרוזים, כתיבת שם( \אחיזת צבע

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

ללא  \רגל מוטוריקה גסה )הליכה, ריצה, ירידה במדרגות: רגל אחר 

 שתי רגליים, כדרור, דילוג( \אחיזה במעקה, קפיצה על רגל אחת 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

 הרגלי שינה )האם ישן לילה שלם?(

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 
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עצמאות )לבוש: כולל כפתור, שרוכים ורוכסן, אכילה, שירותים, צחצוח 

 שיניים, נעילת נעליים, הכנת כריך(

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

רגישות חושית: תגובה למגע, לשמיעה, לראייה, לריח, לטעם, 

לתנועה )למשל: עצימת עיניים, סגירת אוזניים, לא נוגע בטקסטורות 

 מסוימות, לא אוהב מגע גוף, נמנע מתנועה(

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

 כיצד מתמודד עם שינויים )תאר את השינוי ואת התגובה(

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

מצב רוח כללי: האם יש פחד בולט ממשהו? כיצד נרגע? האם יש 

 תחום אובססיבי?

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 
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 אילו מענים קיימים אחר הצהריים? חוגים, מטפלים פרטיים?

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

שעת פנאי? מה מה חיזוק משמעותי עבורו? מה אוהב לעשות ב

 מרגיע אותו?

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

 משחק: במה משחק? עם מי?

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

קשרים חברתיים )האם קשור לאדם מסוים במשפחה, בסביבה, מה 

 אופי הקשר? האם נפגש עם חברים אחה"צ?(

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

נקודות חוזק וקושי 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 
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 על מה אתם חושבים שצריך לעבוד?

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

, כדאי להחתים את ההורים על מספר אישורים, כגון: בהמשך השיחה

 אישור צילום )בווידאו ובתמונות סטילס( וויתור סודיות.

דרכי התקשרות עם אנשי  עם סיום השיחה, כדאי לפרט להורים

 הצוות: טלפון, מייל, שעות נוחות וכו'.
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 צ

 

 צוות פרא רפואי
 

רפואיים יעבדו מחוץ לכותלי -בעבר, נהוג היה שהמטפלים הפרא

, לפיו דיסציפלינריהוא המודל הטראנס  המומלץ כיוםהכיתה. המודל 

המטפלים עובדים עם התלמיד במקום בו עליו ליישם את הלמידה )= 

לכל שיש תה(. אפיון נוסף של המודל הוא האחריות המשותפת בכי

. הקלינאי או כלפי התקדמות התלמידים אחד מחברי הצוות בכתה

התלמיד בכיתה ובכך נותנים מודל ם המרפא בעיסוק, עובדים ע

 ומדריכים את אנשי הצוות לעבודה שתימשך לאורך כל השבוע. 

 

 ציוד לתלמיד
 

ק מים, כובע, חולצות בית הספר )רצוי מפית אוכל, בקבו :ציוד אישי

 חולצות לבנות לטקסים( 2לרכוש 

מחברות חכמות  4עברית,  –מחברות חכמות  6 ציוד כללי לתלמיד :

מחברת חכמה  1דף,  40שורות  10מחברות עברית  5חשבון,  –

לאנגלית, תיקייה עם גומי, יומן יומי )משמש כמחברת קשר(, עטיפות 

קלסרים טבעות  2ות למחברות ולספרים, שקופות למחברות, מדבק

חבילת שמרדפים עבים,  1חבילות חוצצים,  2דפי עבודה,   לאחסון

 טושים מחיקים  A4  +3לוח מחיק אישי בגודל דף 

מחק, מחדד,  1עפרונות,  4זוג מספריים,  :קלמר אישי ובו הציוד הבא

 15סרגל פלסטיק של  1, 12חבילת טושים של  1דבק סטיק גדול, 

 מרקרים )מדגישים( בצבעים שונים.   4"מ, ס
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 ק

 

 קשר עם הורים 
 

על מנת שהתקשורת בין הורים ומורים תענה על מירב הצרכים, חשוב 

 .מאוד שהיא תהיה מגוונת

במחברת הקשר כותבת המחנכת, מחברת קשר ושיחות טלפון: 

המורה המשלימה והצוות המקצועי הנוסף בכיתה )קלינאית, 

למשל, על מסיבת  –נושאי הכתיבה כוללים הודעות  תרפיסטית וכו'(.

קס, מסירת שישי, לבישת חולצה לבנה לטיום הולדת שתתקיים ביום 

במחברת נכתוב פרטים מיוחדים ממהלך שיעורי בית וכיוצא באלו. 

בעוד שאין טעם לכתוב על דברים שגרתיים כדוגמת: "היום  ;היום

ב זאת, במידה וחיבור למדנו חיבור בעשרת ראשונה", כן כדאי לכתו

עדכונים לגבי  ;בעשרת ראשונה הוא נושא חדש שהתחלנו ללמדו היום

הפעלת תכניות ייחודיות )למשל, אם מופעלת תכנית להעשרת 

האוכל, אפשר לכתוב מה הילד אכל היום ובאיזו כמות(. השתדלו 

)"אסף שיחק בחצר עם  חיובילשמח את ההורים במשפט לחזק  ו

יואל עזר לי לסדר את המחברות על המדף", "דויד אלעד בכדורגל", "

. , כמובן, ללא ניסיון ליפות או לטייח אירועיםחייך כשנכנסתי לכיתה"(

פירוט לגבי התנהגויות בלתי מצופות וקשיים מתבצע טלפונית ולא 

 דרך הכתיבה. 

בל נשכח: מחברת הקשר משמשת גם להעברת מסרים מן ההורים 

עדכן את המורה בנעשה בבית ואף זהו אמצעי להורה ל ;למורה

 במחשבותיו ותחושותיו כהורה.
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חשוב לשתף את התלמיד במטרתה של מחברת הקשר. הילד מודע 

לספר על הישגיו  –לכך שהמחברת אינה משמשת כאיום אלא להפך 

 ולעזור לו. יידוע זה מאפשר להשתמש במחברת ככלי מוטיבציוני.

יחת משוב פעם בחודש. : כדאי לנהל עם כל משפחה שעבודהמפגשי 

צוות נוסף.  -ובמידת הצורך  שתי המחנכותלשיחה שותפים ההורים ו

אלו הן פגישות שמטרתן עדכון ההורים בהתקדמותו של בנם 

 בתחומים השונים ונתינת הדרכה.

: ניתן להזמין את ההורים לצפות בתלמידים במהלך שיעורים. תצפיות

הורים )מפאת חיסיון כמובן, שהדבר דורש הסכמה כתובה של כל ה

התלמיד(. בנוסף, ניתן להזמין על בסיס אישי לתצפית בילד הפרטי, 

 בשיעורים פרטניים )כולל של המטפלים הפרא רפואיים(. 

 דוגמא לטופס הסכמה לביקור בתצפית כיתתית:

 

 שלום רב להורים הנכבדים.

נגלית בכיתה. בשיעור אנו מזמינים אתכם לצפות בשיעור א 10:00-10:45בנובמבר, בשעה  23ום שלישי הבא, בי

 ינכחו כל תלמידי הכיתה ומוזמנים כל ההורים. 

 כדי לקיים את שיעור התצפית עלינו לקבל אישורכם לכך שהורים אחרים ייצפו בבנכם.

 לכן, גם אם אינכם מגיעים, אנא חתמו למטה:

 בנובמבר. 23אני מסכים שהורים אחרים יצפו בבני במהלך שיעור אנגלית ב 

 ________________________שם ההורים: _

 חתימת ההורים: ________________________

 בכבוד רב,

 המחנכות:                                    

 נואית ואתי                                          
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: מספר פעמים בשנה מוזמנים ההורים למפגשי ערבי הדרכה

הוראה וכלי הוראה בהם השתלמות. במפגשים נציג להורים שיטות 

אנו משתמשים כדי שיוכלו להיעזר בהם במצבים שונים בבית וכן כדי 

להכליל את הלמידה המתבצעת בין כתלי בית הספר )למשל: מיפוי 

עוררות(. חלק מהפגישות  אזוריהתנהגות חברתית, וידיאו מודלינג, 

ית ישמשו להכיר להורים נושאים ומושגים מקצועיים כגון דיאטה סנסור

 )מרפאה בעיסוק( ופעילות עם ספר )מחנכת(.

אירועים כגון: ראש  \כדאי להצמיד את מפגשי ההשתלמות לחגים 

 . וכו'השנה ופסח )ואז נרים כוסית לכבוד החג(, יום המשפחה 

: אתר הכיתה ייבנה בתוך אתר בית הספר. הכניסה אתר הכיתה

כנס הם לאתר מתאפשרת אך ורק על ידי מתן סיסמה. המורשים להי

בדרך כלל אנשי הצוות המלמדים בכיתה, ההורים ומנהלת בית 

הספר. התכנים המופיעים באתר הם תמונות מההווי הכיתתי, הודעות 

יכון, שיעורי בית, פעילויות פנאי )על האתר ניתן לקרוא להורים, תאר

 בהרחבה בערך "אתר הכיתה" באות א(.

חובת ביקור בית, אך האגף לחינוך מיוחד אינו מנהיג  :ביקורי בית

כמחנכים, אנו מתייחסים לתלמיד כמכלול ולכן נשתדל להגיע במהלך 

השנה לביקור אצל כל אחד מהתלמידים. מטרות הביקור הן יצירת 

קשר אישי בין איש הצוות להורים )הביקור מעביר מסר של אכפתיות 

והשקעה(, התרשמות ממצבה הכלכלי של המשפחה, היכרות רב 

איתור קשיים. ביקור הבית  –מיד ולא פחות מכך ממדית עם התל

נעשה בתיאום מלא עם ההורים )מבחינת יום ושעה, משך הביקור, מי 

מהצוות מגיע, מי יהיה נוכח בבית, מטרת הביקור(.  במידה והם לא 

מעוניינים בביקור בית, יש לכבדם ולתעד זאת בקלסר התלמיד )בר 
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ביקור ולשמור את (. לאחר מעשה, רצוי לסכם את ה2004נתן 

הדברים בקלסר התלמיד. דוגמא לדו"ח ביקור בית ניתן למצוא בערך 

 "ביקור בית" באות "ב".

 

 להרחבה:

( בואו נחשוב על זה, מדריך לטיפוח 2004גולדהירש, א ווגנר, א. )

תהליכים קוגניטיביים בגן הילדים ולקידום ילדים עם קשיים 

ורט, המזכירות התפתחותיים, משרד החינוך, התרבות והספ

יסודי, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות -הפדגוגית, האגף לחינוך קדם

 לימודים, האגף לחינוך מיוחד, מעלות

( מדריך לניהול עבודת בית הספר 2012שמש, ד. ווידיסלבסקי, מ. )

 וההורים. גף הפרסומים, משרד החינוך
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 ת

 

 תכניות ההוראה 
 

הארצית, זו שפותחה עבור  נגזרת מתכנית הלימודיםההוראה תכנית 

 תלמידי החינוך הרגיל וזו שפותחה עבור תלמידי החינוך המיוחד.

התכניות נכתבות עבור כל מקצועות הלימוד ועבור המקצועות הפרא 

 רפואיים. יש לכלול את תכניות ההוראה בתיק הכיתה.

 התוכניות כוללות:

התכנית  )מטרות על, רעיונות מרכזיים, צרכים שונים עליהם רציונל

פירוט יחידות , יעדים, מטרות, תענה, הזיקה לתחומי דעת אחרים(

דרכי הוראה והזדמנויות למידה )ספרים , הלימוד )יחידות התוכן(

וחוברות, פעילויות, חומרי הוראה ולמידה, תוצרים וסביבה לימודית, 

רכיב אירגוני , התאמות לאוכלוסיית היעד למשל שכתוב הטקסט(

פרונטאלי, קבוצתי, פרטני, קבוצתו  –ת הלמידה )הקצאת ש"ש, צור

חווה חקלאית, ספרייה ובעלי  –חוצות גיל, מסגרת הלמידה 

 דרכי הערכה להישגי התלמידים, תפקידים(

 
 

 תיק הכיתה
 

 תיק הכיתה מכיל את הנושאים הבאים:

 דף קשר / ריכוז פרטים •
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 טבלה מספר ....: דוגמא לריכוז פרטי התלמיד

שם 

 התלמיד

ודת תע

 זהות

תאריך 

 לידה

תאריך  תרופות

ועדת 

 השמה 

מסגרות 

טיפול 

מחוץ 

 לביה"ס

כתובת 

וטלפון 

 הורים

       

       

       

       

       

       

       

 

 מערכת הכיתה  •

דף ריכוז פרטים של הצוות הקשור לכיתה )מורים, סייעות,  •

 מטפלים(

 להלן דוגמא לדף ריכוז פרטי הצוות:
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 שילובים הפוכים \ מערכת שילובים בכיתות הרגילות •

 מערכת פרא רפואי שבועית •

הוראה בכל התוכניות ותכנית לימודים כיתתית: ספרי לימוד  •

 מקצוע 

 להלן דוגמא לריכוז חומרי הלימוד בכל מקצוע:

 

 

 

 

 

ש" תפקיד םש

 ש

 ימי עבודה בביה"ס טלפונים

 ו' ה' ד' ג' ב' א' נייד בית
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 שמות התלמידים הלומדים בו שם הספר/הוצאה מקצוע

   

   

   

   

   

   

 

שונות: דפי נוכחות תלמידים, דף מעקב אחר מקרים מיוחדים,  •

ת צוות מקצועי, איגרת החודש )דף מידע ופרוטוקול ישיב

, פעילויות )אירועים, חגיגות, טקסים, יציאה לקהילה, להורים(

 .ימי הולדת(

 להלן דוגמא לריכוז פעילויות: 

 כיתתי/שכבתי/ סוג הפעילות תאריך

 בית ספרי

 הערות מיקום
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בתוך תיק הכיתה או בנפרד ממנו, יהיה תיק אישי לכל תלמיד 

 \דו"ח ביקור בית, שיחות עם הורים מיפויים,  \אבחונים שיכלול: 

אנשי מקצוע, מוקדי חוזק וחיזוק + תל"א, דו"חות תפקודיים, דו"ח 

, דו"חות וטפסים ותועדת השמה, תכניות התערבות התנהגותיול

, מאנשי מקצוע חיצוניים )פסיכולוג, פסיכיאטר, קלינאית תקשורת וכו'(

לפוניות + פנים , תיעוד שיחות עם ההורים )טמערכת שילובים אישית

 .אל פנים(, תעודות

 להלן דוגמא למערכת שילובים אישית:
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 להרחבה:

( ארגון וניהול כיתות החינוך המיוחד, הוצאת 2013מת"י חיפה )

 המחבר. 

 

 מערכת שעות לתלמיד המשולב

 שם התלמיד: _________ 

 

 

 שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון 

      2א\אנגלית 1

2       

 2א\ספורט      3

4       

5       

6       

7       

8       

9       

מטרות לימודיות: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

: מטרות  חברתיות

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 
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 תל"א

 
היא תכנית פעולה הקובעת את צרכיו של התלמיד מסמך התל"א 

סף במהלך שנת הלימודים במסגרת החינוכית בה הוא לומד. בנו

לנתינת מענה לצרכי התלמיד, המסמך מאפשר שיתוף ההורים 

 טיפולי.  –בתהליך החינוכי 

תיאור רמת תפקודו של התלמיד בכל תחומי  התל"א כוללת

ההתפתחות. התיאור מבוסס על אבחונים והערכות שערך הצוות, 

מידע מההורים ומגורמים אחרים כגון שפ"ח, מטפלים פרטיים, דוחות 

 ם עברו, מסמכים רפואיים ועוד.תפקודיים משני

 ניתן להציג את התיאור בטבלה כגון זו:

 תיאור רמת התפקוד של התלמיד בתחומים השונים

שם התלמיד: ______________________ שנה"ל: 

_______________________ 

 מוקדים לחיזוק מוקדי כח תחום 

 קוגניטיבי

רמת חשיבה: 

מופשט, \קונקרטי

 יכולת המשגה, יכולת

, והכללה מיון

אנלוגיות, הבנת 

הוראות וביצוען, 

הבנת סיבה ותוצאה, 
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השוואה, אבחנה בין 

עיקר וטפל, הסקת 

, יכולת זיכרון מסקנות

,  )טווח ארוך וקצר(

 הבנת רצפים

 לימודי

, והנדסה חשבון

)קריאה,  קריאה

הבעה בע"פ ובכתב, 

, הבנת הנקרא(

כתיבה, ידע כללי, 

התמצאות בתכנים 

הרגלי  הנלמדים,

, מקצועות למידה

 נוספים 

  

 רגשי התנהגותי

דימוי מודעות עצמית ו

עצמי, מוטיבציה, 

התמדה, יוזמה, 

עמידה בכללי 

התנהגות, התמודדות 

במצבי תסכול, 

אלימות, התפרצויות, 
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, ריכוז וקשב, אדישות

 הבנת מצבי סיכון

 חברתי

סגירות, פתיחות, 

יצירת קשר עם אופן 

הסביבה, הבנת 

, חברתיים מצבים

מקום בחברה )דחוי, 

מקובל, מנהיג..(, 

עבודה משותפת, 

עיסוקים בשעות 

 הפנאי

  

 חושי

ראייה, שמיעה, מגע 

 וריח ומישוש, טעם

  

 מוטורי

מוטוריקה עדינה 

גזירה, השחלה, )

, ציור, כתיבה(

התארגנות 

והתמצאות במרחב, 

 ריקה גסהטומו

)הליכה, ריצה, 
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קפיצה, עליה 

ם , תיאובמדרגות..(

יד, התמצאות -עין

במחרב, דומיננטיות 

 ידית

 שפתי תקשורתי

אוצר מילים, מבנה 

משפט, מושגי גודל 

ויחס, הבעה והבנה, 

שימוש בשפה 

, תפקידים חליפית

תקשורתיים, היגוי, 

, מיומנויות שיח

שימוש בתקשורת לא 

מילולית )מחוות, 

הבעות פנים, קשר 

 עין(

  

 כישורי חיים

)רחצה,  עצמאות

, הכנת אוכל, לבוש

ניקיון אישי 

, קבלת והסביבה(

אחריות, פתרון 

, הבנת מושג בעיות
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הזמן, שימוש בטלפון, 

 במחשב

 

בהמשך לטבלה, יש לרשום את מטרות התל"א, יעדיה, פרק הזמן 

להשגתם )משוער(, האמצעים הדרושים להשגתם ואמות המידה 

ייחסים גם להערכה )אבחון, תצפית, ריאיון(. בכתיבת התל"א אנו מת

לבקשות ההורים. במידה והבקשות מציאותיות ומתאימות )מבחינת 

משאבים העומדים לרשותנו, מבחינת יכולותיו וצרכיו של הילד( נוכל 

על הצוות החינוכי להסביר להורים  –להכניס אותן לתל"א. במידה ולא 

 המקצועית שלנו.-את התפיסה החינוכית

נובמבר של שנת הלימודים התכנית מוצגת לחתימת ההורים באמצע 

לכל המאוחר )תלמיד שמצטרף לכיתה במהלך שנת הלימודים, תקבע 

עבורו התל"א תוך חודש וחצי מיום הגעתו(. הערכה מעצבת 

מתקיימת בחודש פברואר וכמובן מדווחת להורים. בסיום שנת 

הלימודים תכנית התל"א עם ההערכה הסופית נמסרת להורים והעתק 

במהלך  וכית )לכל אורך שנות לימודיו במקום(.נשמר במסגרת החינ

 שנת הלימודים, התל"א נשמרת במקום זמין בכיתה ליון אנשי הצוות.

 להלן דוגמא לטופס תל"א: 
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 הכיתה: ____________  _______________ :שנה"ל

 שם המורה: _____________שם התלמיד: _______________

 ____________________________מטרה: _____________

 לאיזה תחום המטרה קשורה:

 O  חברתיO   רגשי התנהגותי   O   לימודי       Oקוגניטיבי   

 Oכישורי חיים   O   שפתי תקשורתי      Oמוטורי   חושי 

 

  מצב נוכחי:

 פרק זמן יעדים

 להשגתם

אמצעים 

ודרכי 

 הוראה

דרכי 

הערכה 

ואמות 

 מידה 

הערכה 

 מעצבת 

הערכה 

 ת מסכמ
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 תאריך: ______________

 ___________חתימת ההורים ____________חתימת המורות 

 

  כתיבת יעדי התל"א

היעדים נכתבים בצורה אופרטיבית, מדידה. ניתן להיעזר בטבלה 

 :של בלום חשיבהההבאה המציעה מונחים אופרטיביים על פי רמות 

רות דוגמאות למט הקטגוריה

 הוראתיות

 כלליות

 פירוט במונחי ביצוע

יודע מונחים בסיסיים,  ידע

 יודע עובדות

ספציפיות, יודע שיטות 

 ותהליכים,

יודע רעיונות יסוד, יודע 

 כללים.

מגדיר, מתאר, מזהה, נותן 

כותרת, ממיין, מכנה בשם, 

 מציין, בוחר.

מבין רעיונות וכללים,  הבנה

מפרש חומר מילולי, 

וגרפים,  מפרש טבלאות

מתרגם חומר מילולי 

לצורה מתמטית, מעריך 

תוצאות מתוך מידע קיים, 

 מפרש שיטות ותהליכים.

מבחין, מסביר, מרחיב, 

נותן דוגמאות, מבאר 

באופן חופשי, משכתב, 

מסכם, מתרגם, משנה, 

מנסח מחדש, מוסר 

במילותיו הוא, משלים, 

 מסרטט.
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מיישם רעיונות וכללים  יישום

מיישם למצבים חדשים, 

חוקים ותיאוריות 

לסיטואציות חדשות 

וממשיות, פותר בעיות 

מתמטיות, בונה 

דיאגרמות וגרפים, מדגים 

שימוש בשיטה או 

 בתהליך.

משנה, מחשב, מדגים, 

מגלה, תופס, משפר, 

מפעיל, מנבא, מכין, 

, בוחר, -מייצר, מתייחס ל

מפריד, מחלק לסעיפים, 

, בונה -מפתח, משתמש ב

 יחס.מחדש, מכליל, מי

מבחין בהנחות סמויות,  אנליזה

מבחין בטעויות לוגיות 

בהנמקה, מבחין בין 

עובדות ומסקנות, מעריך 

רלבנטיות של מידע, 

מנתח מבנה של יצירה 

 )אמנות, ספרות וכו'(

מחלק לסעיפים, מתאר 

גרפית, ממיין, מבחין, 

מזהה, מדגים, מסיק, 

מדגיש, מקשר, בוחר, 

מפריד, ממיין לקטגוריות, 

 מת, משווה.מע

כותב נושא בצורה בנויה  סינתזה

היטב, נותן הרצאה 

מובנית, כותב יצירה 

קצרה, מציע תכנית ניסוי, 

מצרף הנלמד בשטחים 

שונים לתוכנית לפתרון 

בעיה, מנסח תכנית למיון 

דברים )מאורעות, 

 רעיונות וכו'(

יוצר קטגוריות, מחבר 

ומצרף, יוצר, מכין, מתכנן, 

 משפר, מארגן, מסדר

מחדש, בונה מחדש, 

משחזר, משכתב, מסכם, 

מציע, מספר, מרכיב, יוצר, 

 מפתח.
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מעריך את הרצף הלוגי  הערכה

של חומר כתוב, מעריך 

את המידה שבה נתמכת 

מסקנה ע"י המידע, מבקר 

יצירה בעזרת קריטריונים 

 חיצוניים.

מעריך, משווה, מסיק, 

מבקר, מבדיל, משייך, 

מסכם, תומך, טוען, 

 בע תקן, שופט.מעמת, קו

 

 תכנית התאמות

בגוף התכנית יש לציין את ההתאמות שיש להתייחס אליהן בכל 

 תחומי התפקוד של התלמיד: 

התאמות 

בסביבה פיזית 

ועזרים 

 מיוחדים

התאמות 

באופן הצגת 

החומר ושיטות 

 הוראה

התאמות 

באופן  ביצוע 

 המטלות

התאמות 

המתייחסות 

 להתארגנות וזמן

    

 

את בתכנית הצוות יכתוב "א המסכמת את השנה, בישיבת התל

מטרות התל"א עליהם הוא ממליץ לעבוד בהמשך )בשנת הלימודים 

 הבאה(.
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 להרחבה:

 1998במרס  1, ג' באדר התשנ"ח, 7חוזר מנכ"ל נח/

(, הישגים לימודיים, הערכה ומדידה, כרך ראשון, הוצ' 1989לוי יוסף )

 דקל פרסומים אקדמיים, תל אביב.

( ארגון וניהול כיתות החינוך המיוחד, הוצאת 2013י חיפה )מת"

 המחבר. 

 
 תמיכה ויזואלית 

 
בימים הראשונים כדאי להדביק את שם הילד ותמונתו על הכיסא 

ובמקום הישיבה שלו, כדי שהילד ידע היכן הוא יושב ויימצא מקומו 

ן באופן עצמאי. כדאי לתייג שידות וארונות, כדי שהילד ידע בקלות לא

 להחזיר ומאיפה לקחת חפצים )וכמובן כקידום אוריינות(.

דוגמא לשימוש בתמיכה ויזואלית כדי להרגיל ילדים לעמוד בזוגות 

 מול הדלת לפני יציאה מן הכיתה:

 

 

 

 

 

במהלך השנה, כאשר הילד יותר עצמאי, אפשר בהדרגה להקטין את 

 . הוויזואליתהתמיכה 
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שהילד לא רואה ונעשה על מנת תמיכה ויזואלית מתייחסת גם למה 

למקד אותו בעיקר. הכוונה להימנעות מ"רעש )עומס( ויזואלי": רק 

רק הדברים ההכרחיים יעמדו  -למשל  ;הדברים החיוניים יהיו חשופים

המורה בעת הפעילות, הימנעו מתלייה קבועה  \על שולחן התלמיד 

ובים לך, של קישוטים על התקרה ועל החלונות. בנוסף, הגירויים שחש

כמורה, להראות לתלמידים, יימסרו בגובה עיני התלמיד )למשל, בזמן 

מליאה, השתדלי לשבת כדי להיות בגובה העניינים שלהם( וללא 

"רעש רקע" )למשל, לבוש צעקני המשמש כמסיח ויזואלי לפריטים 

 שאת מחזיקה ביד(.

 

 תעודות
 

ת הדברים בנימה חיובית, דברים אמתיים וכנים. א ,בתעודה נכתוב

הדורשים תיקון אפשר לומר בשיחה פנים אל פנים עם התלמיד 

והוריו. שיתוף חברים מכיתת השילוב בכתיבה בתעודה הינו מרתק 

ומעצים. אפשר לתת לכל תלמיד פולדר איכותי שילווה אותו במשך כל 

שנותיו בבית הספר, ובתוכו יתויקו התעודות לאורך השנים. בתחתית 

לכתוב מה היא  ;ת "לשוחח" עם התלמידהמסמך המורה מוזמנ

 שמחה לראות ומה היא מקווה שיקרה בהמשך.

 להלן דוגמא לתעודה:
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 מחצית א -הערכה  גיליון

 י"ד בשבט תשע"ז שם תלמיד: יהונתן 

 10/02/2017 1 -א' כיתה: 

     

 הערכה מילולית מקצוע 

ה
פ

ש
רי 

שו
כי

 

 עברית

הצירופים שנלמדו, אתה מזהה את כל הצלילים מתוך לוח 

 קורא משפטים בקמץ ועונה על שאלות בצורה נכונה.

 

    

ה
ס

ד
הנ

בון ו
ש

ח
 

 חשבון
ושולט  10אתה מונה וסופר בהצלחה קדימה ואחורה עד 

 בתרגילי חיבור בתחום העשרת הראשונה.

 הנדסה
למדת להבחין בין קו שבור לבין קו עקום, אתה קשוב ועובד 

 יפה בשיעורים.

    

ה 
פ

זש
ה

ר
 

 אנגלית
למדת להכיר מילים שקשורות למשפחה ולצבעים. אתה קשוב, 

 שר, מדקלם ומשתתף יפה בשיעורים.
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ם 
עי

ד
מ

 

מדע 

 וטכנולוגיה

למדת להכיר את תפקיד החושים בקליטת מידע מהסביבה. 

אתה מזהה את סימני עונת הסתיו ואת סימני עונת החורף, 

 כיתתי. משתתף יפה בשיעורים ותורם רבות לדיון ה

    

ת
ע
ד
מי 

חו
ת

 

אתה מזהה את מרכיבי הדרך ומכיר את הכללים להליכה  זה"ב

 בטוחה במדרכה.

כישורי 

 חיים

אתה אוכל מגוון רחב של מאכלים ושומר על סביבה נקייה 

 בעת הארוחה.

ריפוי 

 בעיסוק

אתה משפר את תפקודי המוטוריקה העדינה ומשתדל לדייק 

 בעבודתך.

קלינאית 

 תקשורת

למדת לשתף בחוויה תוך שימוש במבנה סיפורי והתייחסות 

 לרכיביה השונים.

 למדת את סדר הפעולות הנהוגות בשיחת טלפון פשוטה.

אתה משתתף בחוג בעלי חיים ואילוף כלבים ולמדת להאכיל  חוגים

 כלב לפי הכללים.

חינוך 

 גופני

אתה מגלה יכולת ספורטיבית טובה ומשתתף באופן פעיל 

 ים.בשיעור

ציור 

 ואומנות

אתה מגלה כישרון, מקוריות ועצמאות בעבודתך ותורם רבות 

  לדיון הכיתתי.
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אתה מיישם כללי התנהגות בכיתה, מצביע, משתתף  שילוב

 בשיעורים ומבצע מטלות.

ם
רי

שו
כי

 

 
ם

תיי
ר
ב

ח
 

התנהגות 

 חברתית

אתה מכיר אזורי עוררות, יודע לומר באיזה אזור אתה נמצא 

רגיע אותך. שיפרת את התנהגותך בצורה ומזהה מה מ

שמעוררת הערכה, ואתה יודע לבקש שיחה, טיול, או שתיית 

 תה כאשר אתה נמצא באזור האדום. 

 חבר רוצה

לומר לך  

 ש...

 :3, אסיוון

"כייף לי מאוד לשחק עם יהונתן, במיוחד ב"מנגל". יהונתן ילד 

רים טוב, הוא משחק איתי יפה ולפעמים מסביר לי על הדב

 שאנחנו צריכים לעשות."  

ם 
רי

שו
כי

ם
דיי

מו
לי

 

כישורי 

 לומד

אתה מקפיד להכין שיעורי בית, משתתף בשיעורים, שואל 

 שאלות ותורם רבות לדיון הכיתתי.

 

 0איחורים:  2חיסורים: 

 

 רצינו לומר לך ש...

 יהונתן יקר שלנו, 

 אנו מברכות אותך לקבלת התעודה הראשונה.

 רן, נדיב וחברותי. אתה ילד נבון, סק

למדת לשחק משחקים רבים, אתה מקפיד לשמור על חוקי המשחק ולקבל בהבנה 

 הפסד. 
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בנוסף לתעודה, מומלץ לתת לתלמידים עצמם להעריך את מצבם. 

 מעשה זה מקדם מודעות עצמית ומעורבות בתהליך הלמידה.

 להלן שתי דוגמאות להערכת תלמיד:

 

 אתה אוהב לשתף את חברי הכיתה בנושאים אותם אתה חוקר ולומד. 

במהלך המחצית עבדת נפלא, גילית יחס רציני ללימודים, בצעת משימות והעשרת את 

 הכיתה בהשתתפותך הפעילה.  

  בך מאוד!אנו גאות 

 בהצלחה במחצית הבאה, אתי ונואית.

   

  ,    

 

מחנכות 

 הכיתה

 

 

מנהלת בית  

 הספר

 

 

 
 משפ'

 כהן
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 להרחבה:

(, חמ"ד של תעודה, פרק ד': כותבים 2015) האן-א. ודה עמנואל

 תעודה. גף הפרסומים, משרד החינוך.

 

 

 

 

 

 שמי: _________   תאריך: _________

 הערכה אישית

 אני קורא:

 קשה לי לקרואמצוין                                

                              

 אני חושב שחשבון זה:

 קל                                   קשה   

                             

 בשיעור ספורט אני:

 משתתף תמיד            עושה חלק מהפעילות                 

                             

 

 שמי: _________   תאריך: _________

 הערכה אישית

 י חושב ש.....אנ

 אני ממלא את הוראות המורה

 

 אני מקשיב כשאחרים מדברים

 
 

 אני מכין שיעורי בית

 
 

 אני מצביע כדי לענות

 
 

 אני חבר טוב

 
 

 אני מבצע את אחריותי
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 : התלמידים2שער 

 א
 

 קידום ויסות רגשי ושליטה עצמית אצל התלמיד – אזורי עוררות
 

תכנית לוויסות רגשי. שנועדה לעזור לתלמיד לווסת את עצמו, לשלוט 

הצליח בבית הספר, בבית, בקהילה, על התנהגותו. תלמידים יכולים ל

כל עוד הם ידעו איך לשלוט בתגובות לא מצופות שלהם ובהתנהגויות 

 לא מתאימות

ויסות עצמי מוגדר כמצב עוררות רגשי וגופני מיטבי בסיטואציה 

נתונה. למשל, ילד שמשחק בחצר, חשוב שמצב העוררות שלו יהיה 

 חשבון.  גבוה. מצב עוררות כזה לא יהיה מתאים לשיעור

התלמיד ילמד לזהות באיזה "אזור עוררות" הוא נמצא מתוך ארבע 

 אפשרויות:

: ערנות נמוכה, כמו שקורה כשמישהו עצוב, עייף או האזור הכחול

 הגוף והמוח נעים באיטיות.חולה. 

: מצב מווסת של ערנות. האדם רגוע, שמח, ממוקד. האזור הירוק

ברתית להיות באזור הירוק מצב זה חשוב ללימודים ולאינטראקציה ח

 פירושו להיות בשליטה

: מצב עוררות גבוה. עדיין יש שליטה מסוימת. יתכן האזור הצהוב

שהאדם יחוש מתוח, מתוסכל, חרד, מרוגש, טיפשי, עצבני, מבולבל. 

 כאן יש איבוד חלקי של שליטה.
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: מצב עוררות גבוה מאוד, האדם חש כעס, זעם, האזור האדום

 ה. אין שליטה על הגוף שלי.התפרצות, פאניק

התלמיד לומד כיצד להישאר באותו אזור )אם הוא מצופה( או לחזור 

לאזור מצופה. התלמיד מתרגל שיטות הרגעה, שיטות קוגניטיביות 

כלים שיעזרו לו בנושא השליטה העצמית. בנוסף  –ותמיכה חושית 

לוויסות, במהלך התכנית התלמידים מעשירים את אוצר המילים 

שי שלהם, את יכולתם לקרוא הבעות פנים ומצב מנטלי של הרג

אחרים ומקבלים תובנה לגבי גורמים המכניסים אותם לאזור עוררות 

 זה או אחר.

 

 

 

 

 

 להרחבה:

Kupers, L.M.(2011) The Zones of Regulation. Social 

Thinking Pub. 

 

 אני כותב מכתב
 

העברת  -ת וחברה תקשור הפעילות עונה על מטרות במספר תחומים:

מסר תקשורתי דרך הכתב, עידוד תקשורת עם ההורים, הכנת הילד 

ור אירועים )זיכרון, רצף(, חזרה שיחז -לקראת אירועים צפויים אוריינות 

ימים(,  Xוביסוס מושגי זמן הנלמדים בכיתה )מחר, אתמול, בעוד 
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תרגול יכולת הבחירה )למי לכתוב? על מה לכתוב?(. בסוף היום, 

למיד מקבל דף מובנה. הכתיבה בדף מתבצעת בהתאם ליכולתו של הת

התלמיד: על ידי ציור או הדבקת ציורים )או סמלים(, כתיבה עצמאית, 

העתקת כתיבה. בבית, ההורים קוראים את הדף עם הילד ומשתמשים 

 בו כבסיס לניהול שיחה.

 

 אני כותב מכתב 

  

 היום יום: _____________________

 אני כותב ל: _____________________

 למדתי: _____________________

 אכלתי: _____________________

 שיחקתי ב: _____________________

 _____________________ :היוםאירוע מיוחד שקרה 

 _____________________ יהיה: מחר

 _____________________    :מ
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 ד
 

 דפי עבודה
 

לתרגול והערכת הלמידה יכללו את הפרטים הבאים: שם  דפי עבודה

התלמיד )למילוי על ידי התלמיד בכתיבה ספונטנית, מעבר על צללית, 

חשוב לצורך  –דבקית(, תאריך )למילוי על ידי התלמיד או המורה 

ביצוע מעקב(, הוראה )בכתב ובסמלים(, מקום למילוי הערות המורה 

: האם נזקק לתיווך, משך הזמן )הכוונה להערות על עבודת התלמיד

 שעבד וכד'(. 

 דוגמא לדף עבודה במיומנויות למידה:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שם: _______ _________ תאריך:

 צבע את העיגולים בכחול ואת הריבועים באדום

 : ________________________________הערות איש צוות
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 ה
 

 הכנת התלמיד לכיתה א
 

 ספרי קריאה: .א

כחלק מההכנה לתלמידים לקראת כניסתם לכיתה א, כדאי לעודד את 

הבת על המעבר לכיתה א, ניתן לעשות זאת \ההורים לשוחח עם הבן

 כגון*:  על ידי קריאת ספרים

 שם הסופר שם הספר

 נעמי בן גור קוראים שש

 סמדר שיר עולים לכיתה א

 נאוה מקמל עתיר כיתה א של אימא

 תרצה אתר אימא הולכת לכיתה א

 אנטואנט בקר אני הולך לבית הספר

 הדס כוכבי ספרו לי על כיתה א

 סמדר שיר מי הולך לכיתה א

*לרשימה המלאה: 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Moe/Kita

Alef/Sifrut/Maavr.htm 
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 פגישת היכרות: .ב

המחנכת תכין סיפור חברתי אישי לכל תלמיד, תשלח להורים ותבקש 

ימים לפני  3-4מהם להקריאו פעם ביום כשבוע לפני תחילת השנה )

 פגישת ההיכרות המתקיימת בסוף אוגוסט(. להלן דוגמא לסיפור:
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בפגישת ההיכרות עם התלמידים, מספר ימים לפני תחילת שנה"ל, 

מקבלים ההורים סיפור חברתי נוסף אותו עליהם להקריא לבנם 

בספטמבר. מטרת הסיפור הוא להכין את הילד  1לפני ה  מספר ימים

 ליום הראשון. להלן דוגמא:

 

 

  



95 
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 מפגש ההיכרות: .ג

המפגש מתקיים מספר ימים לפני האחד בספטמבר. הורים מגיעים 

עם ילדיהם לכיתה לפעילות של כשעה. התלמידים מתיישבים כל אחד 

במקומו )על פי כרטיס השם המונח על השולחן( 

 באזורהכיתה או  לכתלייוההורים מחכים מחוץ 

תלמיד המורה קוראת לכל  האחורי של הכיתה.

לעמוד לידה, שואלת לשמו ולגן שממנו הגיע. 

התלמיד עונה ולאחר מכן עובר ונותן לכל חבריו כיף 

ואומר "הי". לאחר מכן, המורה רושמת את המערכת 

 איור(. לדוגמא: + הפנימית )מילה

 הצעה לפעילות היכרות:

 קרין ג'נר  \קריאת סיפור: "שלום כתה א"  .1

אלבום  –לום כיתה א יצירה: הכנת עטיפה למחברת: "ש .2

במחברת זו תודבקנה לאורך השנה תמונות . החוויות שלי"

מחוויות בבית הספר ביחד עם משפט מתאר. המחברת תועבר 

הביתה כדי לשמש בסיס לשיחה בין ההורה לילד. בנוסף, 

אירועים ופיתוח אוריינות ותקשורת.  לשחזורפעילות זו משמשת 

הזדמנות להבהיר מבחינה קוגניטיבית, המחברת תהווה 

 לתלמיד מהי "חוויה" לעומת "שיגרה".

 מתנה: חולצה עם כיתוב "שלום כיתה א" .3

 

 

 

 קוראים סיפור  

 

 יצירה

 

 מתנה

 

 הביתה
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 המסעדה הגדולה
 

מדובר בלמידה באמצעות תרחיש )תסריט, שרשרת אירועים(. 

התרחיש מספק הקשר טבעי ומשמעותי ללמידה. פעמיים בשבוע 

 במהלך ארוחת הצהריים, מופעלת "המסעדה הגדולה". 

, התלמידים והמורה מתכננים את התסריט ומכינים הראשון בשלב

סיפור על ארוחה במסעדה, דיון לשם  \תמונות  \אותו: צופים בסרטון 

בירור ידע קודם ויצירת סקרנות וציפייה לגבי העומד להתרחש וקישור 

לחוויות אישיות במסעדה, מתארים את בעלי התפקידים )אורחים, 

, שולחנות אוכל, תפריטים, סינר ולוח מלצר, טבח( והפריטים )מטבח

הזמנה למלצר, סינר כובע לטבח(. בשלב זה מתייחסים גם ליחסי 

הזמן )מה קודם, מה אחר כך(, יחסי מרחב )נמצאים במסעדה, הטבח 

נמצא במטבח(, יחסי סיבה )אם אני אזמין רק שתייה אני אהיה רעב( 

 חברתי )איך משתמשים בסכום(.  \וידע תרבותי 

 הוא שלב הביצוע, ההתנסות הפעילה: השניהשלב 

 להלן תסריט לדוגמא:

התלמידים מכינים את המסעדה: מסדרים שולחנות, עורכים שולחן. 

מתבצעת חלוקת תפקידים. המלצר מגיש תפריטים לכל התלמידים 

הסועדים. המלצר לוקח הזמנות )רושם את ההזמנה של כל תלמיד 

ר לטבח. הטבח קורא את על טבלה המצוירת על לוח מחיק( ומעבי

ההזמנות ומכין צלחת לכל סועד. המלצר מעביר את הצלחות 

לסועדים, מברך "בתיאבון" וחוזר לבקש מהטבח את המנה שלו. 

 הטבח מכין לעצמו את הארוחה אחרון. 
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בסיום הארוחה כל תלמיד מפנה את כלי האוכל שלו. שימו לב: בכל 

 ים.פעם  התלמידים מחליפים ביניהם את התפקיד

הוא שלב השחזור או עיבוד האירוע: בהמשך היום  השלב השלישי

אפשר לשחזר את מה שעשינו: ניתן להיעזר בתצלומים שצולמו בזמן 

התרחיש, לסדרם על פי רצף ולתאר מילולית )המבוגר יכתוב(. אפשר 

לתת לכל תלמיד להכין אלבום ולשלוח הביתה כדי לספר להורים ובכך 

ר לבצע את השחזור על ידי משחק סימבולי אפש ;לבצע שחזור נוסף

)עם כלי אוכל צעצוע( או פנטומימה, וניתן לשחזר באמצעות משחק 

לוטו )המכיל למשל פעלים שהופיעו במהלך התרחיש( או חידון )מי 

אכל חומוס? למי נשפכו המים?(. אפשר להמציא סיפור בו מתעוררת 

וד על בעיה דומה לזו שהתלמידים חוו בתרחיש האמתי ולעב

 פתרונות. השחזור לא חייב להתרחש לאחר כל ביצוע.

 עבודה על פי התסריט מאפשרת תרגול של:

שיתוף פעולה, התנהגות חברתית, פתרון בעיות –מטרות חברתיות 

 חברתיות )מי מזמין ראשון?( 

אוצר מילים )שמות עצם, מילות נימוס, פעלים,  –שפה ותקשורת 

נקבה, ריבוי \גיה )נטיות פועל לזכרתארים, מילות יחס...(, מורפולו

 \משפטי תכלית  \ש"ע ופועל...(, תחביר )שימוש במשפטים מחוברים 

משפטי תנאי..(, פרגמטיקה )שאילת שאלות ומתן תשובות, קשר עין, 

 לסביבה. ערנותנתינת הוראות וביצוען(, 

מיומנויות לימודיות: כתיבה, קריאה )במילים, באיורים(, מילוי וקריאת 

 לה, חשבון )חצי אשכולית, שתי קלמנטינות(טב
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כישורי חיים ומוטוריקה עדינה: מזיגה, חיתוך, מריחה, סידור שולחן, 

 הכנה לקראת יציאה למסעדה עם המשפחה

תפקודים ניהוליים: התארגנות, פתרון בעיות וחשיבה גמישה )מה 

עושים כשנגמר החומוס? כשהסכין נפל לרצפה? אחד הסועדים 

 משהו אחר?( , עכבה, בחירה התחרט ורוצה

יכולת חשיבה: הבנת רצפים, יחסי סיבה ותוצאה, פעולה לפי נקודת 

המבט של האחר, שיפור זיכרון, הבנת תהליכים, הבנת מושגי זמן, 

פיתוח תיאוריית המיינד )אייך מתנהג טבח? מה קורה עם מישהו 

 (.יאמתמזמין פריט שאני לא אוהב?(, חשיבה סימבולית )אני לא טבח 

 עבודה רגשית: תחושת יכולת ואחריות. 

 להרחבה:

( תקשורת ושפה בגיל הרך, התרחיש כמודל 2009דרומי, א. )

להתערבות חינוכית. משרד החינוך, האגף לתכנון ופיתוח תכניות 

 לימודים.

 

 הנגשה לשונית

 

לצרכי ודבור , אנו מתאימים מידע כתוב בתהליך ההנגשה הלשונית

תהליך פוך את המידע למובן וברור יותר. לההתלמיד וזאת על מנת 

כולל ארגון רעיונות )התמקדות בעיקר והשמטת מידע הלשוני פישוט ה

עודף(, התאמת שפה )מבחינת אוצר מילים, תחביר( ועריכת אופן 

 העברת מסר )תמיכה ויזואלית לכתוב, עימוד, ניקוד, סוג גופן וכו'(.
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 :דגשים מבחינת ארגון התוכן

כל רעיון  וע העיקרי החשוב להבנת המסר והביעבמיד התמקדו

במשפט נפרד. סדרו את סדר המשפטים ברצף הגיוני )כרונולוגי(. 

: ינוסח כלמשל: "תצא להפסקה אחרי שתשתה מים מהקולר" 

 "תשתה מים ותצא להפסקה".

בכל פעם שמתייחסים למונח מסוים, השתמשו באותה מילה )לך 

 .ות פיפי ...(לך לעש \לך להתפנות  \לשירותים 

כאשר אתם משתמשים במושגים בשל החשיבה הליטראלית, 

מופשטים, סלנג, ביטויים ומטפורות הסבירו או השתמשו בדוגמא 

 , זאת אומרת על תשאיר את זה לסוף"(90)"אל תחכה לדקה ה 

 :דגשים מבחינת התאמת השפה

ילד בגן, נשנה אותו מתאר טקסט הנתאים את הטקסט לגיל )אם 

 ל ילד בבית הספר(לטקסט ע

באוצר מילים שגור ויומיומי במקום במילים ספרותיות או  נשתמש

)נרצה להשאיר מילים לפיתוח השפה, אך במידה ועם  תנ"כיות

. השתמשו בראשי תיבות וקיצורים רק אם הם מוכרים הסברים(

 לתלמידים )קופ"ח, בי"ס(.

 צרפו איור \כאשר עושים שימוש במילה רב משמעית, הסבירו 

 )למשל: "קניתי עכבר" אפשר למקד: "קניתי עכבר למחשב"(

השתמשו בנטיות פועל שכיחות )תאכלו ולא תאכלנה( ובפועל בצורתו 

. ("הבית נמכר על ידי סבא"במקום  "סבא מכר את הבית"הפעילה )

כדי לפנות "עדיף להשתמש בפועל או בשם הפועל ולא בשם הפעולה )

במקום  "חשוב לשתות", "אהפניה לרופ ךלצור"במקום  "לרופא

 .("השתייה חשובה"
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, ("הוא אמר"ולא  "יוסי אמר"השתדלו להשתמש בכינויי גוף גלויים )

כינויי רמז )"זה לא מתאים" יוחלף ב "לא מתאים לספר עכשיו 

ובצייני שייכות פרודים )"מתי מגיע תורך?" יוחלף ב "מתי  בדיחה"(

 התור שלך?"(

שפטים קצרים ופשוטים תחבירית כדאי לפרק טקסטים מורכבים למ

המובאים ברצף הגיוני )למשל:" הסיפור שסיפרה המורה מירי ישמש 

אותנו לציור המשותף שנכין היום" יוחלף ב: "המורה מירי סיפרה 

 סיפור. עכשיו נכין ציור לפי הסיפור. נכין את הציור ביחד"(.

נלך  תנאי, למשל: "תגיע בזמן, יבמידה והתלמידים לא מבינים משפט

 "אם תגיע בזמן נצליח להגיע לשילוב יוגה". השתמשו ב:לשילוב יוגה" 

בשל הקושי בגמישות מחשבתית, נסו להימנע ממשפטים חד 

גיע בחמש" נתנסח כך: "נ נגיע לביקור ביתבמקום: "משמעיים )

בערך בשעה חמש" או "נגיע לביקור בית בין חמש לחמש  לביקור בית

 (.וחצי"

 :מסירת המידע דגשים מבחינת אופן

 (מה כתוב פה לא ברורשימוש בגופן ברור )לא כזה למשל: 

(. בצעו יישור לימין 16או  14בגודל נח לקריאה )בדפי עבודה: ו

 והימנעו משבירת המשפט בסוף שורה או עמוד:

 

 

 

 

 

 ניקחו נייר בצורת ריבוע וקפלו לש

 חלקים לרוחב. הקיפולים

 מיועדים להקל על המשך הקיפול.

 קחו נייר בצורת ריבוע 

 קפלו לשני חלקים לרוחב. 

 הקיפולים מיועדים להקל על המשך הקיפול.
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אם תרצו לשלב איורים להבהרת הטקסט, השתמשו בסמלים מוכרים 

נם באופן אינטואיטיבי )= בעלי או כאלו שניתן להבי\ומוסכמים ו

 או                    מעלית אייקוניות גבוהה(. למשל:

 

  

שימו לב, לחלק מתלמידינו יש קושי בהבחנה בין מציאות לדמיון 

ובהבנת העולם. במקרים אלו נשתדל לבחור טקסטים משקפי מציאות 

 )ולא בסיפור עם האנשה או על גיבור עם כוחות על למשל(.

המסר הדבור, הגו ברור )הקפידו על הגיית "ה" למשל(,  מבחינת

השתמשו בעוצמת קול מותאמת לגודל הכיתה ולמרחק מהתלמידים 

 )לא לצעוק ולא ללחוש( והשתדלו לצמצם רעשי רקע.

 

 להרחבה:

( הנגשה 2011חיימוביץ, ש. )-רינדה, מ. וילון-קרל, ס., טנא-עוזיאל

ת הנחיות. הקריה לשונית לאנשים עם מוגבלות שכלית: חובר

האקדמית אונו; האגף לטיפול באדם עם פיגור שכלי, משרד הרווחה 

 .והשירותים החברתיים

 

 הפסקות
 

לשלוש הפסקות. הראשונה מיד  וצאיםבמהלך היום תלמידי הכיתה י

 12:15ל  12:00, השנייה בין 10:10ל  9:50לאחר ארוחת הבוקר, בין 

הספר כבר בבתיהם, בין  והאחרונה, שמתקיימת כששאר תלמידי בית

 .14:15ל  14:00

שאר ההפסקות יכולות  מומלץ לקיים לפחות הפסקה מובנית אחת ביום.

" כלומר, התלמידים מתנהלים על פי בחירתם ות"חופשילהיות 
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)התלמיד בוחר לפני הפסקה, מתוך רשימה כגון: לטייל בלובי, לקרוא 

 ספר, לקחת משחק, לשבת ולנוח על הפוף....(.

. )"חונכים"( ת מנוצלת למשחק עם תלמידים משלביםניהמוב הקההפס

לכיתה, וביחד עם  החונכיםעם הצלצול, מגיעים שלוש פעמים בשבוע, 

תלמידי כתת התקשורת פונים למחסן הציוד להביא משחקים. לאחר 

מוגדר )ב"מאיר" השתמשנו באזור הפרגולה( מוסכם ומכן פונים לאזור 

ולב( משחקים במשחקי ספורט ונופש עד וכל זוג תלמידים )משלב ומש

כאן לצלצול. המשחקים מרוכזים בפינה והתלמידים נגשים ובוחרים )

המקום לעבוד עם התלמידים על אייך מחליטים מי בוחר, על מושג 

(. בסיום, עם הישמע הצלצול לחזור לכיתה, , תורות ועודהוויתור

ים נפרדים . התלמידהמחזירים את הציוד למחסן ומשם נכנסים לכית

 מחבריהם. מורה המפקחת על ההתרחשות מלווה את הפעילות. 

פעמיים בשבוע, הפעילות בהפסקה כללה משחקי קופסא בפינת 

 הישיבה אשר בלובי. 

הטבלה הבאה שנתלתה בכיתה, סייעה לתלמידים )המשלבים 

 והמשולבים( להתמצא בהפסקה:
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 ראשון 

משחק 

 חצר

 שני

משחק 

 חצר

 \שלישי

 משחק

 קופסא

 רביעי

משחק 

 קופסא

 חמישי

 משחק חצר

 משה\קיריל התלמידים

 דן\יונתן

 גל\רועי

....... 

 

 סיני\קיריל

 דויד\יונתן

 שני\רועי

..... 

 דן \קיריל 

 \יונתן 

 משה

 \רועי 

 ליאור

..... 

 משה\קיריל

 דן\יונתן

 גל\רועי

....... 

 

 ליאור \קיריל 

 דויד \יונתן 

 משה \רועי 

..... 

 

והספורט ים הקוגניטיביים והחברתיים של משחקי הקופסא לימוד הכלל

 נעשה בצורה מובנית, בכתת האם, עם איש צוות. 
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 ו

 

 וידאו מודלינג
 

מודל לחיקוי באמצעות וידיאו היא טכניקה טיפולית המשמשת ללימוד 

או לחיזוק כישורים חברתיים, תקשורתיים, שפתיים והתנהגותיים . 

בבית, על ידי העברת הקלטת  השיטה מאפשרת המשך הלמידה

מבית הספר לבית ובחזרה וכן, ההורים יכולים להפעיל שיטה זו 

 אחות כמודל החיקוי. \בעצמם ונתן גם לשתף אח 

 ניתן להבחין בשלושה סוגי וידאו מודלינג:

הילד צופה בסרטון בו מופיע שחקן:  - BVMוידאו מודלינג בסיסי 

 הורה, אח, חבר, מורה.

הילד ) השחקן בסרטון הוא הילד עצמו - SVMעצמי  וידאו מודלינג

צריך להיות מסוגל לזהות את עצמו בסרטון(: שני סוגי וידיאו מודלינג 

 אישי: 

Positive self review -  המטרה היא הגברת תדירות הופעת

ברפרטואר של הילד למשל, אם הילד שנמצאת כבר ההתנהגות 

ה זאת בעקביות, כבר יודע להצביע בזמן המפגש אבל לא עוש

 עשה סרט בו הילד יצביע בכל פעם שהוא מדבר. 

Feedforward -  הילד צופה בעצמו מבצע התנהגות שהיא טיפה

מעל יכולותיו. למשל, אם הוא יכול לבצע חלק מהמיומנות ולא את 

זקוק לתמיכה , אם הוא עדיין איכות המיומנות ירודהכולה, אם 

א מסוגל להרים יד לפני לביצוע המיומנות. למשל, אם הילד ל

שמדבר ללא תמיכת מבוגר, עשה סרט בו נראה הילד מבצע את 
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הרמת היד באופן עצמאי )בזמן העריכה מורידים את עזרת 

 המבוגר(. כאן הילד רואה את עצמו כפי שיהיה בעתיד.

גם פה לא הילד הוא השחקן אך  - PVMוידאו מודלינג מנקודת מבט 

מה מצלמת בדיוק את מה שהילד ייראה בסיסי,  המצל מווידאובשונה 

הוא רק את  בווידאובשעה שהוא יבצע את הפעילות. לכן, מה שרואים 

גם  –הידיים של השחקן ובמידה והוא באינטראקציה עם אנשים 

אותם. טוב ללמידת מיומנויות חברתיות שדורשות מיקוד עיין בכיוון 

 מסוים. למשל, תגובה לשם. 

 שלבי העבודה:

כאשר השחקן הוא הילד, יש לאתר  –גות מטרה זיהוי התנה

 \יכול לבצע )באופן בלתי עקיב  התנהגויות תואמות גיל ושהילד

 בתיווך(.

מצלמה, תוכנת עריכה, גיוס שחקנים וצלם,  -איסוף ציוד ואנשים 

)עבור ויזואליים  יתכן שנזדקק להכין עזרים, בווידאומכשיר לצפייה 

 וידיאו מודלינג אישי(.

וללא  ONE SHOTאם השחקן מבוגר, אפשר לצלם ב  -צילום 

לפני הצילום ואפשר  עריכה. אם מדובר בילד: בצעו משחק תפקידים

לצלם בשלבים. מבחינת זהות השחקן, חשוב להשתמש בדמות אליה 

 הילד מתחבר.

ניתוח ההתנהגות למרכיביה הקטנים. למשל: הגעה  -ניתוח התנהגות 

כניסה לכיתה, הליכה לאזור צעדים:  8לבית ספר יכולה לכלול 

 לאזורהמגירות האישיות, הכנסת מחברת קשר למגירה, הליכה 
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התליה ותליית התיק, פתיחת המעיל, תליית המעיל במקום 

 המתאים... 

  -בניית תסריט 

 

 פיםי, התסריט יינתן לאנשים הנוסשבמקרה של וידאו מודלינג אי

 הוא עושה מה שהוא יכול(.  –ל"שחקן" עצמו לא המשתתפים בסרט, 

דקות. ניתן לשלב תמונת סטילס בסרטון אם רוצים  3אורך עד  -צילום

 שהו. להדגיש מ

, משקף מציאות, הווידאוהוספת קריינות )המלל בסרט  –עריכה 

כלומר: הדמויות הנותנות מודל מדברות בדיוק כפי שמצופה מהן, 

ומעים אותן "מדברות" מחשבות או כוונות(, הוספת מנגינת איננו ש

ולא בשירים עם מלל  רקע )להשתמש במוסיקה אינסטרומנטלית

שעלולים להסיח את התלמיד(. במהלך העריכה נוסיף פריים עם שם 

מודלינג אישי,  נוסיף בסיום תשבחות  בווידאוהסרטון. כשמדובר 

 .”yay“ות כפיים או )"כמה יפה הצבעת"( ואפילו אפקט של מחיא

חשוב שהצפייה תתקיים בסביבה שקטה וללא הפרעות. אם  -צפייה 

המבוגר יעיר או ישאל במהלך הצפייה, מערבים פה אינטראקציה 

וזו אמורה להיות פעילות עצמאית, אישית. דיבור במהלך  חברתית

דיבור  VO מיקום המצלמה הפעולה

 הדמויות
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הצפייה גם יסיח דעתו ויפריע ללמידה. חשוב לאפשר צפייה לפני 

ה אלא אם כן הילד לחוץ. בתקופה הראשונה, הילד התנהגות המטר

צופה בסרט מידי יום. בימים בהם על התלמיד לבצע את התנהגות 

המטרה יש לאפשר צפייה בסרטון לפני הפעילות. הצפייה נפסקת 

 פעמים רצופות.  3לאחר שהתלמיד מבצע את התנהגות המטרה 

 שימוש בכלי הוראה נוספים -עבודה רב ערוצית 

האם זמן הצפייה  האם הילד צפה מספיק פעמים? -ינויים מעקב וש

מתאים? האם סביבת הצפייה מסיחה? האם ההתנהגות מורכבת 

 מדי? האם שינוי השחקן יעזור? 

 להרחבה:

 

Murray, S. and Noland, B. (2013) Video Modeling for 

Young Children with Autism Spectrum Disorders. Jessica 

Kingsley Pub. 
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 ח

 

 באים להתארחחברים 
 

מדי חודש, אנו מתארחים בביתו של אחד התלמידים. מטרת הביקור 

. מהלך וההתארחותהיא לתרגל את התלמידים במיומנות האירוח 

הביקור הוא קבוע כשהתכנים כמובן משתנים על פי החלטת 

 המשפחה המארחת וכוללים:

 

 משך דוגמאות הפעילות

משחק חברתי מתוך 

ר המשחקים רפרטוא

החברתיים הנלמדים 

 בשיעורי התקשורת

 יבשה-ים

 ארנבת שחורה

 קליעה למטרה

חבילה עוברת 

)למשל, עם משימות 

 תנועתיות(

 דקות 15

עם המחשה  הקראת סיפור

באמצעות בובות או 

תמונות, אפשרי בלווי 

 סרטון

 דקות 15

מהרפרטואר הנלמד  שירים או ריקודים

 בכיתה

 דקות 15
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ו צפייה בסרט א

 יצירה

 דקות 30 

 דקות 15 יש לוודא אלרגיות כיבוד

 

 לקראת המפגש, הילד המארח כותב הזמנה לחבריו ומחלקה.

סדר היום מוצג לתלמידים על גבי לוח מחיק עם פתיחת האירוע )על 

 ידי ההורה או הילד המארח(.

לפגישות הראשונות מלוות הכנה בכיתה )הכוללת סיפור חברתי, 

תנהגות חברתית על "התנהגות במהלך אירוח"(. קומיקס ומיפוי ה

בפגישות הראשונות נוכחות המחנכות )אחת מהן(. ההורים יספקו 

למחנכת הסברים ותמונות מהאירוע כדי לאפשר שיחזור ועיבוד 

 אירועים שונים. 
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 י

 

 ימי הולדת
 

 \ייחודיות התלמיד מצד אחד ועבודה שיתופית  נרצה להדגיש את

 חברתית מצד שני.

 כנות:ה

למיד יום ההולדת יכין את ההזמנות ויחלק לבני הכיתה. : תהזמנה

 ניתן להכין גם הזמנות במחשב )תכנת צייר(.

: כל תלמיד מכין כרטיס ברכה )כתובה ביד או בתוכנת צייר ברכות

במחשב(. כל ברכה מכילה ציור ומבע כתוב על ידי הילד: "יום הולדת 

 \למידים שלא יכולים לכתוב שמח" או "מזל טוב" וכן שם המברך. ת

להקליד יבחרו במדבקה עם המסר הרצוי אותה ידביקו על גבי 

הברכה. בנוסף, אפשר להסריט תלמידים מברכים ולהקרין ביום 

 האירוע וכן לשלוח הביתה. 

: התלמידים מכינים עוגה יום לפני החגיגה. תלמיד יום ההולדת עוגה

 אפשרויות. למשל: 2,3בוחר מתוך 

 

 עוגת ביסקוויטים משולשת שוקולד עם סוכריותעוגת 
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: התלמיד החוגג בוחר את הפעילויות אותן הוא רוצה בחירת משחקים

ביום הולדתו. אפשר שכל הכיתה תשתתף בבחירת המשחקים )ניתן 

 .לערוך הצבעה(

רשימת משחקים חלקית: חבילה עוברת )בתוך ה"חבילה" יש משימות 

כגון: תשיר לתלמיד החוגג, תברך את התלמיד החוגג, תן כיף 

ג, רקוד עם התלמיד החוגג(, כיסאות מוסיקליים, הכנת לתלמיד החוג

יצירה )בובת אצבע, כתרים, שלט לחדר(, ריקודים, שירים, בינגו, 

הפה,  אזורקליעה למטרה )מציירים דמות על קאפה, חותכים את 

הילדים זורקים לפה כדורים רכים(, באולינג, משחק "ים יבשה", 

 יד החוגג(...הרכבה משותפת של פאזל ענק )תמונת התלמ

 2,3: ניתן להכין הצגה משותפת. ילד יום ההולדת בוחר מתוך הצגה

ספרים. מחלקים תפקידים לכל תלמיד על פי כישוריו או קשייו של 

 הילד, לחילופין ניתן לילדים לבחור בעצמם.  

התלמיד מכין עבור עצמו כתר! למשל, תלמיד שאוהב מכוניות,  ר:כת

 יכין כתר כזה:

 

 עוגת גבינה עם תותים
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: לפני תחילת המסיבה, החביאו את המתנות שהילד החוגג מתנה 

הביא לחבריו. במועד המתאים במהלך האירוע, ניתן לחוד חידות לכל 

תלמיד על מנת שימצא את המתנה שלו, למשל: "מאחורי המחשב", 

"..... . כמו כן, במקום הבאת מתנות מדף השני בכוננית הספרים"ב

מה ימים לפני האירוע, מתנה קנויות, התלמידים יכולים להכין, כ

 קבוצתית לתלמיד החוגג )למשל, כלי נגינה, חולצה מאוירת(.

כמו את הכתר, גם את הכיסא כדאי לקשט כך  :כיסא יום הולדת

 שישקף את הייחודיות של הילד החוגג.

 מהלך:

את מהלך המסיבה כותבים עם כרטיסיות או על לוח מחיק. ילד יום 

 . על פי הסדר הרצוי לוההולדת מסדר את הכרטיסים 

לימי ההולדת מומלץ להזמין תלמידים משלבים ולבקש מהמחנכת 

המשלבת לעודד את תלמידיה להזמין את תלמידי כתת התקשורת 

 לימי ההולדת שלהם.
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 ל

 

 לוח שנה
 

גרפי קבוע שמאפשר למפות  ממדי -לוח השנה משמש מפה: ייצוג דו

לאפשר לילדים  זמן שהוא דבר חולף. בעזרת לוח השנה ניתן

 .להתמודד עם מושגים ובעיות שקשורות לזמן

ההתייחסות לתאריך מתקיימת מדי בוקר, לפני ארוחת הבוקר. 

דפים  12המורה מציגה בפני התלמידים לוח שנה גדול המורכב מ 

( מנוילנים מחוברים בשתי טבעות מתכת. כל דף A3גדולים )לפחות 

. 1.9ן מתחיל בתאריך מתייחס לחודש אחר. שימו לב שהדף הראשו

 )יש לוחות שמתחילים ב א' תשרי...(.

 

 

 

 

 

 

מה נלמד באמצעות לוח השנה? מעבר להיכרות עם שמות החודשים 

הלועזיים והעבריים, למספרו של החודש וליום בשבוע, נצלו את הלוח 

 למספר היבטים נוספים:

 רצף אירועים: למשל, בכל יום חמישי מגיעה ענת הקלינאית .1



116 
 

רועים )והשוואה בין משכים שונים(: למשל, נלמד על משך אי .2

 חנוכה חמישה ימים.

תדירות אירועים: למשל, החודש, נצא ללונדע פעמיים ולמרכז  .3

 בכל יום יש שתי הפסקות ושלוש ארוחות ; להב"ה ארבע פעמים

 סימון אירועים אישיים: ימי הולדת, לידת אח, נסיעה לחו"ל .4

, מחר, מחרתיים, לפני, אחרי, מושגי זמן שילמדו: אתמול, היום .5

 לפני יומיים, בקרוב, הבא )בראשון הבא(.

נשתמש בלוח השנה גם כדי להכין את התלמידים לשינויים או  .6

לאירועים מרכזיים )טקסים, חופשות, טיול, תרגיל רעידת 

אדמה( וכן כדי לשחזר אירועים משמעותיים )בשבוע הראשון 

שבוע חגגנו ליוסי יום  ברביעי לפני ;של יוני קיבלנו תעודות

 הולדת(

 

זכרו: ילדים אינם לומדים על מושגי זמן כאשר הם מתבוננים בגננת 

שמונה את מספר ימי הלימודים. לעומת זאת, ילדים מפתחים הבנה 

של זמן כאשר הם מקשרים זאת באופן משמעותי אליהם, כמו ע"י 

ז יום מניית ותיעוד הימים לפני אירוע מיוחד, או הימים שחלפו מא

 ההולדת

 :2013לוי -התמונות הבאות לקוחות מתוך ספקטור
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 להרחבה:

( לוח שנה בגן הילדים, מרכז דע גן, המזכירות 2013לוי, א. )-ספקטור

 הפדגוגית, משרד החינוך.
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 מ

 

 מיפוי התנהגות חברתית 
 

נועד ללמד את התלמיד מה מצופה ומה לא מצופה ממנו  כלי זה

א מסביר לתלמיד איך ובסיטואציות שונות. הלעשות מבחינה 

ההתנהגות שלו תשפיע על רגשות האחר ומכאן גם על התנהגותו 

כלפינו. התלמיד מבין, שאייך שאנשים מתנהגים כלפיו, משפיע על 

מה שהוא יחוש כלפי עצמו.  במילים אחרות: הילד לומד להבין כיצד 

 התנהגותו תחזור אחר כך ותפגע בו! 

שכדי להיות אדם חברתי, עליו לקחת בחשבון מה התלמיד לומד 

אחרים חושבים ומרגישים. כלומר, לא צריך רק לעשות "מה שנכון" 

אלא מה שנכון בהתחשב באנשים שסביבי.  )בעצם, הילד מבין את 

 תגובת השרשרת שמעוררת ההתנהגות שלו(. 

כדאי מאוד, שצוות הכיתה כולו יתחיל להשתמש ב"שפה" של מיפוי 

ות, למשל: "כשאתה עושה מה שאני מצפה לו, אני מרגישה ההתנהג

 טוב, וכשאני מרגישה טוב יש גם סיכוי טוב שאני אשבח אותך". 

טבלת מיפוי התנהגות תודפס על גבי בריסטול, תנוילן ותתלה על 

 אחד הלוחות בכיתה. 

: המורה רושמת למעלה את שם סט ההתנהגות אליה מילוי הטבלה

למלא את טבלת ההתנהגות המצופה או  אפשר להתחיל. תתייחס

להתחיל למלא את טבלת ההתנהגות הלא מצופה. בכל מקרה, 

ממשיכים למלא את הטבלה בה בחרנו להתחיל עד סופה ואז עוברים 

רושמים בטור הראשון בטבלה התנהגויות. בטור  למילוי "הצד השני".

השני מוסיפים שמות של רגשות אותם מרגישים האנשים האחרים 
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מורה, החבר, הסייעת...( כשהם רואים את ההתנהגות המצופה )ה

)או הלא מצופה( של הילד )עבודה על נקודת המבט של האחר(. 

לאחר מכן ממפים את התנהגות האחרים בעקבות הרגש שהתעורר 

בהם: אם הילד עושה מה שמצופה ממנו, אנשים מרגישים טוב והילד 

פרס(. אם הילד יבצע יקבל תגובה ידידותית )למשל, מילות שבח, 

התנהגות בלתי מצופה, האחרים יגיבו בצורה פחות טובה, למשל, אם 

התלמיד מפריע לעצמו ולאחרים ללמוד, המורה תגיד לו  בתקיפות, 

שיש לו שלוש הזדמנויות לפני שיצא מהכיתה להירגע.  בנוסף, היא 

כוכב מלוח ההתנהגות. לבסוף רושמים כיצד התלמיד מרגיש  תסיר

 ת התנהגות האחרים כלפיו. בעקבו

: המורה תשתמש בטבלה במהלך שני שיעורי השימוש בטבלה

התקשורת המובנים במערכת )פעמיים בשבוע( עבור מקרים 

שהתרחשו במהלך הימים האחרונים בכיתה. המורה תשתמש 

באיורים ובמילים, כשבהדרגה ניתן לעבור לשימוש במילים בלבד. 

בועות הראשונים מציגים החשיפה לכלי הינה הדרגתית. בש

 לתלמידים רק את סט ההתנהגויות המצופות והלא מצופות:
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המורה משתמשת בטבלה הגדולה ולאחר מכן )או במקביל(, כל 

המודפסת על דף )מצד  A4תלמיד מעתיק מן הלוח לטבלה בגודל 

אחד של הדף טבלת התנהגות מצופה ומן הצד השני טבלת 

 את הדף שומרים בקלסר. ההתנהגות שאינה מצופה(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ותו הדף(:טבלת התנהגות אישית לתלמיד )מודפסת על שני צדיי א
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בנוסף, ניתן להשתמש בנוסח מותאם של טבלת התנהגות מצופה, 

שתתלה בסמוך ללוח הכיתה. בטבלה זו יצוינו רשימת ההתנהגויות 

המצופות מן התלמידים במהלך השיעורים השונים )כמובן שניתן 

ת ה"פרס" לשנות(. בשורה האחרונה בטבלה, כדאי לציין א\להוסיף

עבור כל תלמיד. גם את הטבלה הזו כדאי לניילן. שימו לב, שבטבלה 

ראשונית זו אין את ההתייחסות לנקודת המבט של האחר. עם זאת, 

המורה תוסיף באופן מילולי את ההיבט הזה. יש להסביר לכלל 

 המורים בכיתה כיצד למלא את הטבלה.

 

  

התנהגות 

 מצופה

 יונתן חיים אלאור אוהד שני רועי קיריל

אני יושב 

על 

הכיסא 

עם ידיים 

על 

 השולחן

 

       

אני 

מצביע 

כדי 

לענות 

       

 אני תלמיד בכיתה א'
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 בה:להרח

Garcia Winner, M. (2007) Social Behavior Mapping - 

Connecting Behavior, Emotions and Consequences 

Across the Day, Think Social Publishing. 

  

תשובה 

 בשיעור

אני שומר 

על 

השקט 

בזמן 

 השיעור

       

אני 

מבצע 

מטלה 

בזמן 

 השיעור

 

 

       

אני 

 מקבל

זמן 

 מחשב

שיחה  פלסטלינה

עם 

 דנה

מכתב  משקפת ביסלי

 הצטיינות

 סביבון
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 ס

 

 סיפור חברתי
 

. הסיפור החברתי הוא כלי קוגניטיבי ללימוד מיומנויות חברתיות

בליקוי  יםמטפלו תייםסיפורים חברתיים מפשטים את המצבים החבר

מידע לגבי מחשבות, רגשות  הספקתבתיאורית המיינד על ידי 

והדבר ההבנה החברתית כל אלו יגבירו את  והתנהגויות של אחרים.

פעיל יהיה , יותר במצבים חברתיים נינוחהפרט יחוש יגרום לכך ש

 גילו.עם בני חברויות יפתח ובכיתה ובקהילה 

 על מה כותבים: 

ימה במצב מסוים )למידה במליאה בכיתת השילוב, התנהגות מתא

 הפסקת חשמל, מפגש עם זר, הפסקה בכיתה, מורה מחליפה(

הכנה למצבים חדשים )מעבר לבית ספר, יום הולדת בבית, מסיבת 

פורים, נסיעת הורה לחו"ל, לידת אח, טיול שנתי, תרגול רעידת 

 אדמה, טקס בבית הספר לכיתה א(

מיומנות מסוימת )קניה \להגעה למטרההסברת הצעדים הדרושים 

 בקיוסק, סידור החדר, איך נותנים חיבוק, שימוש במקלחת(

הסיפור הראשון וכמחצית מהסיפורים החברתיים חשוב לזכור כי 

, כדי לפתח הנכתבים עבור התלמיד צריכים לתאר הישגים שלו

 הזדהות עם הכלי ולהדביר את ההערכה העצמית של התלמיד. 

 ם:סוגי המשפטי
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תנים , נוהנפוצים ביותר הם , להיכלל בסיפורחייבים  - מתארים •

 -כוללים עובדות והנחות , מידע לגבי המצב החברתי

 אובייקטיביות

מעניקים תיאור רגשי וקוגניטיבי של האנשים  - משקפים •

מאפשרים לתלמיד להבין  הלוקחים חלק בסיטואציה החברתית.

נותיו, דעותיו, את נפש האחר: מחשבותיו, ידיעותיו, אמו

 הגורמים המניעים אותו או מצבו הבריאותי

, מציעים תגובה או מספר אפשרויות תגובה למצב - מכוונים •

 שאירים פתח לגמישות, מכתובים על דרך החיוב

מבטאים אחרי משפט מתאר, מכוון או משקף,  באים - מאשרים •

עניין מסוים  לחזקמטרתם , הסכמה תרבותית על ערך או רעיון

 את הפרט. הרגיעל או\ו

כוללים , בזיכרון מידע ואסטרטגיות תגובה לשמרנועדו  -שליטה  •

 אנלוגיה מתחום הקרוב לפרט \דימוי 

אחרים יעשו או על מנת לתמוך בפרט  מהמציינים  -שיתוף  •

 יעשו זאת. איךבזמן הלמידה או 

משפטים  2-5יחס המשפטים: על כל משפט מכוון או שליטה, יהיו 

 ם, משקפים ומשפטי שיתוף.מתארים, מאשרי

תוארו, יכולים להיכתב כמשפט חסר. כל אחד מסוגי המשפטים ש

השלמת המשפט מחייבת את התלמיד לשלוף מידע חשוב ועל ידי 

למשל, לאחר מספר משפטים המתארים  כך להראות הבנה.

מצבים בבית הספר בהם צריכים הילדים להסתדר בשורה, ניתן 
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י עומד בשורה בשקט והמורה שלי "אנ להוסיף משפט משקף חסר:

 מרגישה__ ". 

 מבנה הטקסט:

את  , כאילו שהתלמיד עצמו מתארלרב, הסיפור נכתב בגוף ראשון

הדברים. באופן זה הילד יוכל לחזור על הסיפור בעצמו ולהזדהות 

. עבור תלמידים בוגרים, ניתן לכתוב את הסיפור בגוף שלישי, אתו

 כמו כתבה בעיתון.

 ליטרלי, המשפטים ייכתבו בגמישות.בגלל ההבנה ה

יש להשתמש בשפה המתאימה ליכולת הקוגניטיבית של הילד, 

בגודל אות ובמבנה משפטי המתאימים לרמת הקריאה. אם 

 עובדים עם ילד בגן, כל משפט יופיע בדף נפרד עם ציור נלווה. 

 טבלאות וגרפים( –כדאי להשתמש בתמיכה חזותית )למבוגרים 

 מילים". 1000שווה "תמונה  בבחינת

 הכללה: 

רצוי אחרים ייקראו את הסיפור עם הילד ו כדאי שגם מבוגרים

 לעודד את הילד להקריא את הסיפור בפני שאר התלמידים.

 השפעה:  

שבועיים אין שינוי מורגש, צריך לשכתב את -אם אחרי שבוע

הסיפור. אולי היו משפטים מעורפלים או מבלבלים? אולי יש צורך 

 מחדש את הסיבה להתנהגות )רקע תחושתי(?להעריך 

 הדהייה:



127 
 

הדבר  הדרגה יש לשחרר את התלמיד מתלות בקריאת הסיפור:ב

או \ם( וכווני)למשל, הוצאת משפטים מ ב הסיפורושכתמתבצע על ידי 

 .מספר ההקראות צמצום

 מופיע סיפור חברתי מנותח. 1בנספח 

 להרחבה:

Gray, C. (2000) The New Social Story Book : Illustrated 

Edition 2nd Edition. Jenison Public Schools, Jenison, 

Michigan. 

 

 ספריה וספר
  

לספרייה הכיתתית תפקיד חשוב בהקניית הקריאה, בעידודה 

ניתן להשתמש ברשימת הספרים  .ובפיתוח הרגלי קריאה להנאה

שמציע משרד החינוך במסגרת "מצעד הספרים". אם זאת, יש לבצע 

מספר שיקולים: ספרים שהתכנים שלהם כוללים דמיון, אינם 

מומלצים, מפאת מאפייני החשיבה הקונקרטיים, ליטראליים של 

התלמידים, אלא אם כן ניתן להסביר לתלמידים את המושגים דמיון 

ומציאות. בנוסף, התכנים צריכים להיות תואמי גיל כרונולוגי )לא 

במקרים אלו, אמי יכולת שפתית. נרכוש ספרים על ילדי גן למשל( ותו

רצוי להשתמש בספרים בעלי תוכן מוכר, הקרוב לעולמו של הילד, כך 

שלא יצטרך להתמודד בו זמנית עם שפה מורכבת ועם ידע חדש. 

רמת שפה גבוהה מדי עלולה ליצור תסכול וחוסר קשב. עם זאת, רצוי 

לא לצמצם את מורכבות התכנים והשפה כדי לאפשר התפתחות 

תית וידע עולם. בנוסף, נבחר ספרים בהתאם לתכני לימוד ולתכני שפ
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התערבות שפתית )למשל, ספרים בנושא חברות, ספרים המעודדים 

 העשרת אוצר מילים בתחום בעלי החיים, תרגול חריזה וכדומה(. 

רצוי לשלב בספריה ספרים מסוגים שונים: ספרי מידע ועיון )מילון, 

מי, "טבע הדברים"...(, ספרות יפה אנציקלופדיה מאוירת, אוריג

 )קלאסית וחדשה(, ספר בישול...

השאלת ספרים מתקיימת פעם בשבוע )אפשר בקבלת שבת(. אחד 

, דוגמא לעבודה הילדים הוא הספרן השבועי )בניית תסריט ספריה

(. החלפת הספרים לפי תרחישים הוצגה בפרק "המסעדה הגדולה"

תיות כגון המתנה בתור בספריה מאפשרת לעבוד על מטרות חבר

)"עכשיו תורי", "אל תדחוף"(, "להפסיד" ספר לחבר שבחר בו 

 לפניהם, להמליץ על ספר ועוד. 

העברת הספר הביתה נועדה לאפשר להורים ולילדיהם פעילות 

משותפת. בשבוע ההשאלה הראשון, ההורים קיבלו דף הדרכה 

 בנושא:

 

 

 

 

 

 

 

 

 הורים יקרים,

 בשעה טובה ומוצלחת התחלנו בפרויקט החלפת ספרים.

 בכל יום שישי בנכם יבחר ספר מהספרייה הכיתתית.

 על גבי הכריכה האחורית של הספר, מן הצד הפנימי,

 מוצעות פעילויות שניתן לעשות עם הספר.

 נשמח אם תשתפו אותנו בתוצרים!

 קפידו להחזיר את הספר עד ליום חמישי בכל שבוע.אנא ה
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י הכיתה לקריאה חופשית מעבר לכך, הספרייה תשמש את תלמיד

ולפעילויות סביב ספרים בזמני פנאי. פינת הספרייה נעימה 

 ואינטימית. 

דוגמאות לפעילויות בעקבות ספרים בהתאם להישגים המצופים 

 בחינוך הלשוני )לילי פרגון( :

 מודעות פונולוגית: 

פר ושמות הדמויות, זיהוי דמויות על פי סחלוקה לצלילים של שם ה

 , יצירת חרוזים, השלמת הברה אחרונה במילה צליל פותח

 ידע על אותיות:

שם הדמות, איתור מילים שמתחילות  \זיהוי אות מסוימת בשם הספר 

 באותה האות

 כתיבה:

העתקה, יצירת  \הקלדה  \כתיבת מילות מפתח באמצעות מדבקות 

 מילים בפעילות חושית כמו פלסטלינה

 קריאה:

בסיפור, התאמת שם לדמות, איתור  קריאת מילים גלובליות מרכזיות

 המילה בטקסט

 מבנה הספר ושפתו:
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זיהוי הכריכה, כיוון קריאה, החזקה נכונה, דפדוף, זיהוי שם הספר על 

הכריכה, שם הסופר ושם המאייר. שאילת שאלות תוכן גלוי או סמוי 

)אפשר גם דרך משחק מסלול למשל(, הכנת ספר אישי דומה, כתיבת 

איורים בהקשר לטקסט, הצעה להמשך, סידור  המלצה לספר, הכנת

 תמונות ברצף, שיחזור תוכן הסיפור.

 ידע לשוני:

תארים מזכר  \מורפולוגיה: מיון דמויות לזכר ונקבה, הטיית פעלים 

 לנקבה ולהיפך

 מיון והכללה של פריטים המופיעים בספר

לימוד אוצר מילים ומושגים )כגון מושגי זמן או יחס, שמות עצם, 

 ם, הפכים, פעלים(תארי

 השלמת מילה במשפט

 ניהול שיחה על מקרה דומה בחיי התלמיד 

 בנוסף:

 מיומנויות חשיבה:

המחזת הסיפור, כתיבת מכתב לדמות, הבהרת הומור ודימויים, 

 –איסוף מידע על דמות )למשל, אם בסיפור מדברים על אגוזים 

ת לאסוף מידע בנושא(, פעילות חשבונית )מניית מספר הדמויו

 למשל(.

 יצירה:

 ציור, צביעה, תחפושת...

 התחום הרגשי:
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 זיהוי רגשות של דמויות וברור הסיבה להיווצרות הרגש

 שיתוף בחוויה אישית דומה לזו שעוברת הדמות

יצירת גשר בין הכיתה לבית יכולה להיעשות גם באמצעות הזמנת 

הילדים בכל פעם לבית של אחד מהם לקריאת סיפור ופעילות 

 ספר )למשל: צפייה בסרט שנעשה על פי ספר(. בעקבות

פעילות מעניינת נוספת היא כתיבת סיפור מתגלגל, סיפור בהמשכים 

שנכתב על ידי ההורים וילדיהם ב"מחברת מטיילת" ששולחים לביתם 

 של הילדים.
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 שבוע הספר:

בעקבות כדי לציין את שבוע הספר, ניתן לערוך פעילויות ייחודיות 

 ים:ספר

 המחזה בעקבות ספר. .1

התהליך לקראת קיום ההצגה נעשה על כל שלביו עם התלמידים 

 וכולל:

 הספר המועדף על התלמידים. לבחירתהצבעה  עריכת .א

 חלוקת תפקידי השחקנים.  .ב

החלטה מיהו קהל היעד )האם להזמין כיתה מסוימת או  .ג

 תלמידים מכיתות שונות?(

ת, להקריאה בפני כתיבת הזמנה ויציאה עמה לכיתה המשלב .ד

המליאה ולתלות אותה בלוח המודעות )או חלוקה אישית 

 לתלמידים המוזמנים(.

 בחירת תלבושות ואביזרים לכל אחת מהדמויות. .ה

 הכנת תפאורה.  .ו

 .הכנת מאכלים בעקבות ספרים2

בכל יום במהלך השבוע ניתן לקרוא ספר בו שזור מאכל ולהכין 

ן, סלט תירס, פשטידת ארוחה. למשל: "תירס חם": הכנת פופקור

 תירס, "סבא אליעזר והגזר":  הכנת מיץ גזר, עוגת גזר וסלט גזר.

 .יריד ספרים3

התהליך לקראת קיום ההצגה נעשה על כל שלביו עם התלמידים 

 וכולל:

 הבאת ספרים מיותרים מהבית .א
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או הכנת ספר )צילום ספר  (פירוט לאחר סעיף "ו"ספר ) כתיבת .ב

 הות והדבקתן על פי רצף, כריכה(קיים בהקטנה, גזירת התמו

פרסום היריד בכל הכיתות )צמד תלמידים נכנס לכיתה עם  .ג

הזמנה כתובה, קורא את ההזמנה ומשאירה על לוח המודעות 

 הכתתי(

 5הכנת אריזות לספרים שיימכרו )ניתן לקבוע כי כל ספר יעלה  .ד

 מהמכירה יקנה ספר חדש לספריית הכיתה(₪, 

 )שולחנות מקושטים ועליהם ספרים( ביום היריד הכנת הדוכנים .ה

 חלוקת תפקידים: מי מוכר, מי עוטף .ו

 כתיבת ספר:

כתיבה משותפת של סיפור על ידי התלמידים יכולה להתרחש באופן 

הבא: המורה מתחילה עם משפט פתיחה כאשר אחד התלמידים 

סביבה ייסוב הסיפור. למשל: "בבוקר קייצי אחד, בוחר את הדמות 

 הנסיך( לטייל" \__ )האריה יצא ____________

המורה מוסיפה בהתאם לבחירת התלמיד משפטים נוספים עד 

 התרה, סיום(.  \לבניית סיפור במבנה תקין )מבוא, בעיה, שיא 

 למשל, אם הילד בחר ב"אריה" , ניתן להציע את המשפט הבא:

"האריה יצא לטייל ביער. הלך והלך עד שהגיע ל____________ 

 נהר(" \)באר 

 בחר ב"נסיך", ניתן להציע את המשפט:  אם

"הנסיך טייל ברחבי הממלכה עד שפגש את ______________ 

 הרופא(" \)הדייג 

 עם סיום הכתיבה, קראו שוב את הסיפור השלם וביחרו עבורו כותרת.
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 ביקור בספריה העירונית :  

היציאה לספריה מאפשרת תרגול של מיומנויות קוגניטיביות ואף 

סיעה באוטובוס, התנהגות בספריה, ניהול תקשורת עם חברתיות )נ

זרים, הסתגלות לסביבה לא מוכרת( כל זאת בסביבת למידה 

משמעותית חוץ כיתתית )יעל בכר וחב' משרד החינוך(. הפעילות 

 בספריה מתחלקת לשני מפגשים כשהאחרון מתקיים עם ההורים. 

 לקראת הביקור בספרייה תעשה הטרמה הכוללת:

 \פור )ניתן לבחור את אחד הספרים מספריית הכיתה קריאת סי .1

 ספר הקשור לנושא נלמד( כולל לימוד התוכן

מבחוץ ומבפנים  הספרייהצפייה במצגת עם תצלומים של מבנה  .2

 ושל הספרנית המלווה אותנו

, זה הזמן לתכנן כיתתיתבמידה ולא מתקיימת השאלת ספרים  .3

 תסריט ספרייה.

 הביקור הראשון בספריה:

 להכרת המבנה הפיסיסיור  .1

 קריאת הסיפור עליו התכוננו על ידי הספרנית המלווה .2

פעילות יצירה בנושא ספרים באופן כללי או מותאמת לספר  .3

 הנקרא

 הביקור השני בספריה:

מהלך דומה אלא שהפעם ההורים מלווים את הילד, ניתן לאחד 

ההורים להקריא את הסיפור. בנוסף, ההורים יכולים להירשם לספריה 

 העירונית אצל הספרנית המלווה.

 לאחר הביקור:
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 חוויה \יש לבצע עיבוד הלמידה על ידי התייחסות לבעיה 

 להרחבה:

( 2015בכר, י., וייס, ד., שחק, א., עץ הדר, א., שובל, ח ורייש, ק. )

מתוך:  הוראה ולמידה בסביבות מגוונות מחוץ לכותלי הגן והכיתה,

ינוך, המנהל הפדגוגי, תשע"ה משרד הח, נתיבים להוראה משמעותית

 ל. 43-50עמודים 

יסודי -משרד החינוך והתרבות, המנהל הפדגוגי, האגף לחינוך קדם

-( בואו נדבר על זה, עשייה חינוכית בשפה העברית בגן2011)

 הילדים, גף פרסומים, משרד החינוך

( הספר והספרייה בגן הילדים המיוחד בזיקה 2006פרג'ון, ל. )

 משרד החינוך לתכנית הלשון,
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 ע

 

 עיצוב התנהגות
 

חשוב לזכור, שעיצוב הסביבה )למשל, מיקום הישיבה של התלמיד, 

הסרת מסיחים( וסגנון ההוראה )שמירה על שפה פשוטה, עוצמת קול 

לא חזקה( יכולים להפחית התנהגות מאתגרת. במידה ועדיין יש 

תנהגות. אתר את הפונקציה של ההצורך, נערוך "ניתוח תפקודי" כדי ל

ההערכה הפונקציונלית זהו שלב מקדים לבניית תוכנית התערבות. 

הגדרת התנהגויות  כוללת את הרכיבים העיקריים הבאים:

: הצעד הראשון הוא זיהוי של ההתנהגויות הבעייתיות מאתגרות

ד ועית: איסוף מידעוהגדרתן המדויקת במונחים ניתנים לצפייה. 

וכן תגובת  ועוצמתה הכמשזמנה,  ,השכיחות של ההתנהגות

במידה והתנהגות המטרה מתקיימת גם בבית, ההורים . הסביבה

: פענוח הפונקציה של ההתנהגות ממשיכים את מילוי הטבלה.

הפונקציות השכיחות שהתנהגויות אלו באות לשרת מתחלקות לשלוש 

דרישה לתשומת לב, קבלת  -קטגוריות: השגת תוצאה רצויה )למשל 

 –שליטה(, בריחה והימנעות מתוצאה )למשל פריט, או פעילות, 

 להימנע ממטלה או מאנשים( ומילוי צורך סנסורי )ויסות תחושתי(. 

 דוגמא לטבלת ניתוח תפקודי:
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שם 

 התלמיד: 

 תיאור ההתנהגות: 

תאריך 

 ושעה

 \השיעור 

 הפעילות

מה קדם 

 להתנהגות

ההתנהגות 

 ומשכה

 הפונקציה התגובה

      

      

      

      

      

      

 

 דוגמא לטבלה מלאה:

 

שם 

התלמיד

 : 

 תיאור ההתנהגות: בכי מיכל

תאריך 

 ושעה

 \השיעור 

 המורה

מה קדם 

להתנהגו

 ת

ההתנהגו

 ת ומשכה

הפונקצי התגובה

 ה

13.4 ,

10:45 

 \חשבון 

 ציפי

המורה 

ביקשה 

למלא דף 

לאחר 

שכתבה 

את שמה 

התלמידי

ם אמרו 

"מיכל 

 הימנעות
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עבודה, 

הקפת 

איורים של 

 פסח

 

החלה 

 4לבכות, 

 דקות

 

בוכה" 

המורה 

ליטפה 

ואמרה 

מילים 

 מנחמות

13.4 ,

14:30 

 \צרכנות 

 ציפי

במהלך 

שיעור 

במליאה, 

המורה 

שואלת 

 שאלות 

 

 4בכי 

 דקות

 

הרגעה 

מילולית 

וליטופים 

על 

הראש, 

הצעה 

לשטוף 

 פנים 

 הימנעות

15.4 ,

12:00 

 \ספורט 

 מירי

מחכה 

לתורה 

לזרוק 

 לסל

 2י בכ

 דקות

התלמידי

ם רצו 

למורה 

ואמרו 

"מיכל 

בוכה" 

המורה 

ניגשה 

ואמרה 

 מכלי"

 שעמום
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חמודה, 

אל תבכי, 

הכל 

 בסדר" 

19.4 ,.

15:30 

צפייה 

ויזיובטל

אימא  \ה 

 במטבח

צופה 

בבוב 

 הבנאי

 4בכי, 

 דקות

אימא 

התיישבה 

לידה 

וחיבקה 

 אותה

 שעמום

 

 

 בניית תכנית התערבות:

 :1דוגמא 

 : התלמיד עוזב את הקבוצה באמצע פעילותהתנהגות המטרה

 הפונקציה: הימנעות  מדרישות והוראות של המורה

אסטרטגיות להגברת התנהגות מצופה: שימוש במערכת אישית של 

מחדש של השולחנות והכיסאות, הושבת איש צוות  ארגוןהפעילות, 

 זמן  X מאחורי התלמיד, שימוש במחזק על ישיבה של 

התנהגות לא מצופה: הפחתת ההערות אסטרטגיות להפחתת 

 המילוליות שניתנות כאשר התלמיד קם

הוראה ברורה "תחזור לקבוצה" פעמיים. בפעם השלישית הובלה 

 ביד.

 :2דוגמא 

 התנהגות המטרה: מסרב לשבת על השירותים
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 הפונקציה: חושית )לא חש בצורך להשתין(

כה אסטרטגיות להגברת התנהגות מצופה: מערכת יומית עם הלי

לשירותים לאחר כל שיעור, שימוש בטיימר לישיבה על השירותים, 

שימוש במחזק לישיבה על השירותים, סיפור חברתי להסבר הציפיות 

 בנושא השירותים

אסטרטגיות להפחתת ההתנהגות הלא מצופה: להתעלם מהמחאות 

של התלמיד )"לא רוצה ללכת לשירותים"(, הוראה ברורה "לך 

 מיים, הובלה ביד.לשירותים" ולאחר פע

 : תוכנית ההתערבות תיעוד וניתוח

על מנת לוודא את  תעד את ההתנהגותעם התחלת ההתערבות, יש ל

ובמהלכו  יעילות הטיפול. המעקב יתקיים במשך מספר שבועות

תגובות הילד נרשמות ומוערכות ביחס להגדרות וקריטריונים 

יון הרכישה . אם לא נצפה שינוי משמעותי )על פי קריטרספציפיים

 .התאמות \ שנקבע בתכנית ההתערבות( יש לבצע שינויים

 דוגמא לטבלת מעקב:

 

מרביץ  

לעצמו על 

 הראש

משליך 

 חפצים

נשיכת 

 הזולת

ניסיונות 

 לנשיכה

8:30 III IIII  II 

9:00 II IIII  II 

9:30 III IIII I II 

10:00 IIII III  I 
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10:30 II II  I 

11:00 II I  I 

11:30 II II   

12:00 I I I I 

12:30 I I  I 

 

 

 :שימוש בחיזוקים

במידה ומשתמשים בחיזוק מוחשי, מומלץ ללוות  אותו בחיזוק מילולי 

שמבהיר לתלמיד את הסיבה למתן המחזק. בנוסף, כדאי להצמיד 

לחיזוק המוחשי חיזוק חברתי )מחיאת כף, חיזוק מילולי, חיוך, נתינת 

המשני )החברתי( יקבל משמעות עבור כיף( כדי שבהדרגה החיזוק 

 הילד. 

 המחזקים הם אישיים ומאותרים בתהליך שנקרא "סקר מחזקים".

 איתור מחזק:

נותנים לתלמיד לבחור )ההוראה: "אם הייתי נותנת לך לבחור בין 

שוקולד לטופי, במה היית בוחר"( בין מספר אפשרויות ומסכמים 

 בטבלה.

בועז  טיול מחשב טופי שוקולד 

 עבישר

     X שוקולד

    X  טופי
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   X   מחשב

  X    טיול

בועז 

 שרעבי

    X 

 

 

 להלן דוגמא לטבלה מלאה:

 

בועז  טיול מחשב טופי שוקולד 

 שרעבי

בועז  שוקולד מחשב שוקולד X שוקולד

 שרעבי

בועז  טופי מחשב X שוקולד טופי

 שרעבי

 מחשב טיול X מחשב מחשב מחשב

בועז  X טיול פיטו שוקולד טיול

 שרעבי

בועז 

 שרעבי

בועז 

 שרעבי

בועז 

 שרעבי

בועז  מחשב

 שרעבי

X 

 

בועז שרעבי:   2טיול:   6מחשב:   2טופי:   4ניתוח הטבלה: שוקולד: 

6 



143 
 

מסקנה: המחזקים המתאימים לתלמיד זה הינם שימוש במחשב 

 ושמיעת שירי בועז שרעבי.

 

( 2 נספח מספר)דרך נוספת לאיתור מחזקים היא לפי החושים 

עוברים על פריטים מכל אחת מהקטגוריות: אוכל )וטעמים, מרקמים, 

טמפרטורה...(, מגע )מרקמים, דגדוג, מסאז'...(, ראייה )סרטים, 

מחשב, אורות, בועות סבון....(, שמיעה )קולות, מוסיקה, צעצועים, 

, נדנוד, קפיצות(, ריחות ערסולבלי חיים, סביבה(, תנועה )ריקוד, 

 לינים, תמרוקים(.)תב

 

 שימוש במחזקים מוכללים:

. יש לרשום בתחתית דף V \מדבקות  \הכוונה לצבירת אסימונים 

 הצבירה עבור מה התלמיד עובד )מה החיזוק(.

  שימוש בתיווך:

הדרכה הניתנת בצמוד להוראה במטרה לקדם למידה  -נתינת התיווך 

ות המטרה מתקיימת במידה והתלמיד לא הצליח לבצע את התנהג -

 לאחר שהתבקש פעמיים. 

התיווך המסיבי ביותר הוא התיווך הפיזי והקל ביותר הוא המילולי. עם 

 , יש חשש כי התלמיד ייצור תלותאצל תלמידים אוטיסטים, )*( זאת

מומלץ להדהות עד כמה שאפשר מוקדם  דווקא בתיווך המילולי ועל כן

 . זהתיווך 

עוצמתו )פחות תיווך פיסי, הדהיית התיווך תעשה על ידי הפחתת 

הוסיף הסבר ל הוראה קצרה יותר( או מעבר לרמת תיווך גבוהה יותר.

 לכוכבית
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 ק

 

 קבלת שבת
 

מהווה שיעור מורשת. עורכים שולחן עליו מפה לבנה, קבלת שבת 

חלות  2גביע יין, כוסיות יין חד פעמיות, יין תירוש, פמוטות ונרות, 

 ההורים יכולים לשלוח כיבוד. על פי תורנות, מכוסות.

בשיעור שלפני קבלת השבת ניתן לאפות חלות, לנקות את הכיתה. 

קבלת השבת מחולקת לשני חלקים, בראשון, מתקיים הטקס עצמו, 

בנים, הדליקה את  7הכולל: ברכה על הנרות )בכיתה שלנו, בת ה 

הנרות תלמידה משלבת(, קידוש )כולל שתייה(, ברכה על החלה 

אכילתה(, שירי שבת )מי אוהב את השבת, לכה דודי, שלום )כולל 

 עליכם, שבת בבוקר יום יפה(. 

 בחלק השני של השיעור, ישנן מספר אפשרויות:

ניהול שיחה על השבוע שחלף. ניתן לעיין בלוח השנה או  .א

ב"אלבום השבוע": תמונות ממהלך השבוע )נושאים מיוחדים 

 שעלו השבוע(. 

 ספרית או הכיתתית החלפת ספר בספריה הבית .ב

 לימוד פתגם השבוע .ג

 לימודית( \חלוקת תעודות הצטיינות )על התנהגות חברית  .ד

 להרחבה:

יסודי -משרד החינוך והתרבות, המנהל הפדגוגי, האגף לחינוך קדם

-( בואו נדבר על זה, עשייה חינוכית בשפה העברית בגן2011)

 הילדים, גף פרסומים, משרד החינוך
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הספר -מחול לקודש מקבלים את שבת בבתי (2014שטרלינג, א. )

יפו, המחלקה לחינוך יסודי, עיריית תל אביב -אביב-היסודיים בעיר תל

 .יפו

 
 קומיקס

 
איורים במדובר כלי הוראה שמטרתו שיפור ההבנה החברתית. 

מסייעים לאנשים שקשה להם  וכך מדגימים תקשורת בזמן שיחהה

משמש  ים בזמן שיחה.להבין את חילופי הדברים המהירים המתרחש

 יים. עתידאירועים הכנה לולפתירת בעיות ככלי ל

לאנשים עם אוטיזם יש קושי לזהות אמונות ומוטיבציות של אנשים 

אחרים. בקומיקס נותנים ביטוי למחשבות ולאמונות של אחרים ולא 

 theoryבכך מתרגלים את יכולת קריאת הנפש רק לדיבור ולפעולות. 

of mind . 

עושה שימוש בצבעים ובסימבולים כדי להפוך מושגים הקומיקס 

מופשטים הקשורים במיומנויות חברתיות למובנים יותר )קונקרטיים(. 

חוסר  עצוב,  –חול את ביטויי הרגשות נצבע בצבעים ספציפיים כגון: כ

, שמחה, רעיון טוב –ירוק גאווה,  –פחד,    סגול  –ות    צהוב נוח

רעיון לא טוב, הקנטה, כעס,  –נעימות, אדום נוחות,  –ידידותיות, חום 

 חוסר ידידותיות.

ישנם שני סטים של סימבולים: הסימבולים של שיחת הקומיקס 

והסימבולים שלי. הסימבולים מייצגים מילים ומושגים ספציפיים וקל 

 להלן סט הסימבולים הרשמיים של הקומיקס:לצייר אותם. 
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מתפתח. למשל, סימבולים שסמלים מילון הוא  "הסימבולים שלי"

לאנשים מסוימים, מקומות מסוימים. הדבר יוצר פרסונליזציה של 

 הכלי.

שיחות קומיקס מתחילות כמו שיחה רגילה, בסמול טוק. לשיחות אלו 

לאחר  יש חשיבות חברתית גדולה. ולכן גם אותן מדגימים באיורים.

ול , נושא השיחה מועלה. יש לצייר סימבשיחת החולין הסתיימהש

השיחה. למשל אם התלמיד רוצה לשוחח על  שמתאר את מיקום

ביקור בפארק, הוא יצייר נדנדה או מגלשה על הדף, בחלק הימני 

העליון. ומכאן, כל מה שיצויר בדף הזה, יתקיים בפארק. אם המיקום 

 משתנה, מוסיפים סימבול נוסף או עוברים לדף חדש.

מחשבות זיהוי הות להן אלו שנוגעלתלמיד השאלות הקשות ביותר 

תן לו את נימוטיבציות של אחרים. אם התלמיד לא יכול לענות, הו

נציע את הדבר אך  נקבלהתשובה. אם הוא נותן תשובה לא מדויקת 

למשל, אם אמרו לילד "לך תשטוף את הפנים  .אפשרות נוספת

בשלולית" והילד שלנו חושב שזה רעיון טוב )ירוק( אנחנו יכולים לומר 
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צבע את המילים הללו באדום, מה תהיה הכוונה שלהם "אולי נ

 עכשיו?".

אפשר  רצף הסיפור,על בהירות וקלות הבנת  על מנת לשמור

מאיירים שלב אחד  כאשר בכל אחת "קופסאות" תבנית להשתמש ב

עוברים על נקודות מפתח בשיחה. עם סיום תיאור השיחה, בשיחה. 

גה בקומיקס. כותבים מזהים פתרונות חדשים לסיטואציה שהוצ כעת,

. התלמיד של כל אחד מהםחסרונות ביתרונות וודנים באת הרעיונות 

בוחר את הפתרון או הפתרונות שהוא ינסה אותם בפעם הבאה 

לכתוב או \ניתן לצייר את הפתרון בקומיקס ו שהסיטואציה מתקיימת.

 גם סיפור חברתי עם הפתרון המוצע. 

די, מתי הוא יתחיל ויסתיים, ספק מידע על אירוע עתיהכלי מאפשר ל

כדי למנוע מצב בו התלמיד מי יהיה מעורב, מה מצופה לקרות. 

כמו שנכתב  בדיוקיתקשה להתמודד עם מצב בו האירוע לא מתרחש 

בשיח הקומיקס, כדאי להשתמש בשפה גמישה ולהציע מספר 

שיחת קומיקס שהכין אב שלב מתוך אפשרויות. בדוגמא למטה נראה 

רוחה משפחתית בבית הסבתא בשבת. במקום לנקוב לבנו לקראת א

במספר מדויק של אורחים הוא השתמש במונח "הרבה אנשים" וכן 

 ציין בשעון "בערך" שלוש.
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 להרחבה:

Gray, C. (1994) Comic Strip Conversations: Illustrated 

interactions that teach conversation skills to students with 

autism and related disorders. Jenison Public Schools, 

Jenison, Michigan 
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 שיטת קריאה
 

מלמטה למעלה. –פונטית  \ סינתטיתהגישה בא אנו נשתמש היא 

באופן זה, תהליך הקריאה מתבצע מן החלק )היחידה הקטנה( לשלם 

 )למילה ולמשפט(. למידת הצופן, מיומנות הפיענוח, היא המרכזית. 

 (1991פיל הגראפי של שיטת הקריאה )גיליס קרליבך, הפרו

 תיאור הקטגוריה

היחידה הלשונית הראשונה והמרכזית  נקודת המוצא

בשלבי הלימוד הראשונים היא התנועה 

 קמץ

 עיקרון התנועה הזהה שלבי העיבוד

 בהתאם לתנועות הנלמדות מבחר מילים

בנוי על צירופים שנלמדו בשלבים  מבנה המשט

ים אך קיימת הקפדה על דקדוק הקודמ

נורמטיבי )שילוב מיליות גם בשלב 

 קמץ(

 נושאים מהווי הילדים התכנים

 בהגייתה בלבד  אופן הקניית האות

מקובל )למשל, שימוש בצבע קבוע  שימוש באסוציאציה

לתנעה מסוימת, לאות דגושה, שימוש 

 בדימויים, "א" כמו "אבא"(
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 )מודעות פונולוגית( שמיעתי התהליך התפיסתי הראשון

מספר הצירופים הנלמדים לפני 

 הסינתזה

 )יצירת משמעות מידית( מינימלי 

 אנליזה התהליך ההכרתי הראשון

 בהדרכה מלאה גילוי הקריאה

 רבה מאוד )יומיומית( מידת התרגול

 מודעות פונולוגית לימוד מובנה שילוב המוכנות

 לפני הקריאה יש לדאוג להבנת המילה שילוב לימוד השפה

 שילוב קבוע של הכתיבה שילוב הכתיבה

 אין שילוב הכתב הרהוט

אמצעים רבים )משחקי לוטו, חומרי  אמצעי עזר

 (אייפדיצירה, תמונות, מצגות, 

 יחידנית  בעיקרה צורת ההוראה

דגש על דיוק הקריאה אבל גם על  מדידת הישגים

 משמעות

 

 דרכי ההקניה:

נה שמיעתית ידועה כמשפרת את מודעות פונולוגית: הבח .1

היכולת לבודד הגאים במילים דבורות,  ;הסיכויים ללמוד לקרוא

מאפשרת לקשר בהמשך בין אות להגה. פעילויות של מודעות 

פונולוגית: חלוקת מילה לצלילים, זיהוי ושיום צליל פותח, זיהוי 
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של צלילים. בשונה מהחינוך הרגיל,  סנתזהושיום צליל סוגר, 

לעבוד על מספר מיומנויות של מודעות פונולוגית  שם נהוג

 במקביל, אנו חושפים למיומנויות בהדרגה.

הקניית צירופים על פי עיקרון התנועה הזהה )לימוד כל  .2

העיצורים בליווי אותה התנועה(: סדר רכישת הצירופים: קמץ, 

שווא, חיריק, חולם, סגול, שורוק. בשונה מהחינוך הרגיל, שם 

תנועות שונות הנשמעות אותו הדבר )למשל: לומד התלמיד 

פתח, קמץ, חטף פתח(, אנו מתייחסים רק לתנועה אחת ובכך 

מונעים מצב של עומס חזותי בטקסט.  לאחר קריאה ראשונה 

של כל הלוח )המורה לבד ובהמשך הלמידה המורה +התלמיד(, 

 5עובדים על זיהוי צלילים )למשל, מציגים בפני התלמיד 

ח ומבקשים להצביע על אחד מהם( ועל שיום צירופים מהלו

 )מראים לתלמיד צירוף ועליו לומר את שמו(.

של מילים  סנתזהשל מילים ובהמשך משפטים:  סנתזה .3

מתבצעת לאחר שהילד מזהה ומשיים לפחות עשרה 

מהצירופים. מציגים לתלמיד מספר צירופים ועליו להרכיב מהם 

תתקיים על  תזההסינטקסט,  \מילה. בשלב של קריאת משפט 

מילים מתוך הטקסט. ניתן להוסיף מיליות קישור או תמונות כדי 

 לשמור על דיוק לשוני של הכתוב. 

עיסוק במשמעות:  למרות שמדובר בשיטת קריאה המדגישה  .4

את הצופן, העיסוק במשמעות חשוב ומודגש גם הוא. המילים 

והמשפטים בהם נבחר יהיו משמעותיים לילד, לקוחים מעולמו 

שהוא אוהב(. לאחר  טלוויזיה)בבית, בכיתה, סיפורים או דמויות 

סיפור נשוחח על תוכן הדברים. כמו  \פיסקה  \קריאת משפט 

כן, נשלב בהוראת הקריאה סביבת לימודים אוריינית עשירה 
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)למשל, תוויות על מדפים וארונות, ספרית הכיתה, העשרה 

 שפתית וידע עולם(.

ה שהמורה אומרת וכותב אותה כתיבה: התלמיד מאזין למיל .5

)באמצעות הזיכרון(. ניתן גם לבצע הברקת מילים. טכנולוגיה 

נמוכה )כתיבה במחברת באמצעות עיפרון או מדבקות( 

וטכנולוגיה גבוהה )שימוש במעבד תמלילים(. במקביל, 

התלמידים מתרגלים כתיבת אותיות )בכיוון, גודל ובעיצוב 

בזמני "פנאי". תוך כדי  מדויק( בדפי עבודה שניתנים להם

הלימוד הפונטי, נשתמש גם בכתיבה גלובלית משמעותית 

בהזדמנויות למידה כגון: ברכה ליום הולדת,  הזמנה למסיבה,  

 כתיבת מתכון....

 להרחבה:

( הפרופיל הגראפי ושימושיו. כלי חדש למיון 1991גיליס קרליבך, מ. )

לחקר  שיטות להוראת ראשית הקריאה העברית. מרכז חדד

 דיסלקציה וליקויי למידה, אוניברסיטת בר אילן

משרד החינוך והתרבות, המנהל הפדגוגי, האגף לחינוך מיוחד 

(  להטמעת החינוך הלשוני בחינוך המיוחד, חלק שלישי, נספח 2007)

, על גישות ושיטות להוראת קרוא וכתוב, גף פרסומים, משרד 3

 החינוך. 

 

 שילובים הפוכים
 

תאר מצב בו נכנסים תלמידים מן הכיתה המקבילה שילוב הפוך מ

)המשלבת( לפעילות בכתת התקשורת. סוג זה של שילוב מבטא 
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הלכה למעשה את ההדדיות שבתפיסת השילוב: תלמידי כתת 

התקשורת אינם התלמידים הנצרכים, שמגיעים לקבל מענה בכתת 

 החינוך הרגיל! גם לנו יש מה להציע! 

 מקהלה עליזה .א

התלמידים המשלבים והמשולבים שרים בצוותא. היות בשיעור זה, 

השיר המושר משלב מוזיקה וטקסט, חשוב לבחור רפרטואר של ו

לגיל כגון: תוכן  מיםהמתאיותוכניות שירים בעל תכונות מוזיקליות 

ועוד. בנוסף, ם, מקצב פשוט מצומצמעולם הילד, שפה תקינה, מנעד 

ורשת הארץ לשמר את מ חשוב שהשירים בהם נבחר יאפשרו

עמיק את הזהות הערכית והישראלית לצד שירים עכשוויים ולה

ופופולריים בקרב קבוצת הגיל. אפשר לבחור גם בשירים בעלי תכנים 

)כגון שירי חג( וכן בשירים על פי משוררים  שיעשירו את תכני הלימוד

)למשל, שירים של יונתן גפן, שירים של נורית זרחי וכו'( או זמרים 

פעילות נחמדה  ל יהודית רביץ, שירים של מתי כספי וכו'(.)שיריה ש

 היא לבקש מכל משפחה שתמליץ על שיר שהיא אוהבת!

בזמן למידת השיר, אנו עובדים על משמעות הטקסט ומשמיעים 

 ביצועים איכותיים שלו )דרך יוטיוב(. 

אוסף השירים יוצג בקלסר עם תוכן עניינים. יש לחשוב ביחד עם 

ר השירים: האם לפי האלף בית של שם השיר? לפי הילדים על סד

 נושא השיר? לפי סדר הלמידה?

ניתן להעשיר את הפעילות ביציאה לטיול בעקבות שיר )למשל, 

הזדמנות מצוינת  –בעקבות "אהבת פועלי בניין" לצאת לאתר בנייה 

 ללמוד על נושא הבנייה!(.
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 המקהלה העליזה יכולה להופיע בטקסי בית הספר.

 תזמורת .ב

בשיעור זה, התלמידים המשלבים והמשולבים מנגנים בצוותא. מעבר 

לפן החברתי, פעילות זו מהווה הזדמנות ללמידת נגינה. לימוד הנגינה 

על אורגנית ועל מטלופונים יתבצע בשיטת הצבעים. העיקרון הוא, 

ניתן להחליט על סימבולים ו איור(. \שכל תו )קליד( מסומן בצבע )או

 שנן גם מספר אפשרויות מסחריות כגון:ישרירותיים אך 

   

 

 

 

 

 הפסנתר הראשון שלי:

http://lalokids.co.il/products/%D7%9B%D7%9C%D7%99-

%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A0%D7%94/%D7%A4

%D7%A1%D7%A0%D7%AA%D7%A8-

%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D/ 

 נגינה בצבעי הקשת: 

https://www.facebook.com/%D7%A0%D7%92%D7%99%

D7%A0%D7%94-

%D7%91%D7%A6%D7%91%D7%A2%D7%99-

%D7%94%D7%A7%D7%A9%D7%AA-

http://lalokids.co.il/products/%D7%9B%D7%9C%D7%99-%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A0%D7%94/%D7%A4%D7%A1%D7%A0%D7%AA%D7%A8-%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D/
http://lalokids.co.il/products/%D7%9B%D7%9C%D7%99-%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A0%D7%94/%D7%A4%D7%A1%D7%A0%D7%AA%D7%A8-%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D/
http://lalokids.co.il/products/%D7%9B%D7%9C%D7%99-%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A0%D7%94/%D7%A4%D7%A1%D7%A0%D7%AA%D7%A8-%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D/
http://lalokids.co.il/products/%D7%9B%D7%9C%D7%99-%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A0%D7%94/%D7%A4%D7%A1%D7%A0%D7%AA%D7%A8-%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D/
https://www.facebook.com/%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%91%D7%A6%D7%91%D7%A2%D7%99-%D7%94%D7%A7%D7%A9%D7%AA-%D7%A9%D7%99%D7%98%D7%AA-%D7%90%D7%A1%D7%99-%D7%A8%D7%95%D7%96-373812582728026/
https://www.facebook.com/%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%91%D7%A6%D7%91%D7%A2%D7%99-%D7%94%D7%A7%D7%A9%D7%AA-%D7%A9%D7%99%D7%98%D7%AA-%D7%90%D7%A1%D7%99-%D7%A8%D7%95%D7%96-373812582728026/
https://www.facebook.com/%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%91%D7%A6%D7%91%D7%A2%D7%99-%D7%94%D7%A7%D7%A9%D7%AA-%D7%A9%D7%99%D7%98%D7%AA-%D7%90%D7%A1%D7%99-%D7%A8%D7%95%D7%96-373812582728026/
https://www.facebook.com/%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%91%D7%A6%D7%91%D7%A2%D7%99-%D7%94%D7%A7%D7%A9%D7%AA-%D7%A9%D7%99%D7%98%D7%AA-%D7%90%D7%A1%D7%99-%D7%A8%D7%95%D7%96-373812582728026/
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%D7%A9%D7%99%D7%98%D7%AA-

%D7%90%D7%A1%D7%99-%D7%A8%D7%95%D7%96-

373812582728026/ 

 

נצלו את שיעורי הנגינה לתרגול מיומנויות שפה )שמות עצם של כלי 

נגינה( ותקשורת )לחכות לתורי בנגינה, לבקש שיר מסוים, להחמיא 

לנגינת החבר( וכן להעשרת ידע עולם )אייך מיצרים כינור? מי היה 

 מוצרט?( ותרבות )מוסיקה רב תרבותית(.

 לה להופיע בטקסי בית הספר.התזמורת יכו

 להקת ריקוד .ג

פעילות ספורטיבית המאפשרת גם השתלבות בהפסקות פעילות 

בבית הספר. ניתן ללמוד ריקודים דרך האתר הבא )יש להירשם 

 בחינם(: 

http://www.rokdim.co.il/youtube/rokdim_youtube.asp?Nam

e=&Chor=&Shape=6&top10=0&id=&page=1&qtyp=0 

 

מעבר לפעילות הגופנית, יש ערך למיומנויות חברתיות: מגע עם בן 

לאחר )כדי שלא נדרוך עליו( וכמובן  ערנותגיל )בריקודי זוגות למשל(, 

 ערך תרבותי.

 מידים לשילוב הפוך, יש ליידע ולהחתים את הוריהם.לפני כניסת התל

 להלן דוגמא לטופס החתמת הורים:

 

https://www.facebook.com/%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%91%D7%A6%D7%91%D7%A2%D7%99-%D7%94%D7%A7%D7%A9%D7%AA-%D7%A9%D7%99%D7%98%D7%AA-%D7%90%D7%A1%D7%99-%D7%A8%D7%95%D7%96-373812582728026/
https://www.facebook.com/%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%91%D7%A6%D7%91%D7%A2%D7%99-%D7%94%D7%A7%D7%A9%D7%AA-%D7%A9%D7%99%D7%98%D7%AA-%D7%90%D7%A1%D7%99-%D7%A8%D7%95%D7%96-373812582728026/
https://www.facebook.com/%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%91%D7%A6%D7%91%D7%A2%D7%99-%D7%94%D7%A7%D7%A9%D7%AA-%D7%A9%D7%99%D7%98%D7%AA-%D7%90%D7%A1%D7%99-%D7%A8%D7%95%D7%96-373812582728026/
http://www.rokdim.co.il/youtube/rokdim_youtube.asp?Name=&Chor=&Shape=6&top10=0&id=&page=1&qtyp=0
http://www.rokdim.co.il/youtube/rokdim_youtube.asp?Name=&Chor=&Shape=6&top10=0&id=&page=1&qtyp=0
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 הורים יקרים שלום

תקשורת. כיתה זו היא כיתת חינוך השנה נפתחה בבית ספרינו כיתת 

ילדים )מקסימים( עם לקויות תקשורת. הכיתה  8מיוחד בה לומדים 

דים בה זו היא חלק בלתי נפרד מבית הספר, והתלמידים הלומ

 לוקחים חלק בכל הפעילויות החברתיות בבית הספר.

אנו, בבית ספר "מאיר", מאמינים מאוד בשילוב ורואים בו משמעותי 

ותורם למשולבים ולמשלבים כאחד. במסגרת השילוב אנו מפגישים 

את תלמידי מאיר עם תלמידי כיתת התקשורת לפעילויות חברתיות 

 ולימודיות.

ם מאוד לחנוך ולתרום לטובת השילוב וכי יש בו מצאנו כי ילדך מתאי

יכולות וכישורים שיכולים מאוד לתרום לתלמידי כיתת התקשורת. 

ילדכם ייקחו חלק בשילובים חברתיים ויסייעו לתלמידי כיתת 

 התקשורת לרכוש מיומנויות חברתיות ותקשורתיות

ירת לאורך החונכות ילדכם יקבלו הדרכה וליווי צמודים ומתן כלים ליצ

חונכות מיטבית. אנו נקיים שיחות במהלכן נקשיב לחונכים נייעץ נכוון 

 וכמובן נשבח אותם על פועלם ופתיחת הלב לתלמידי כיתת תקשורת.

אנא חתמו על אישור זה והשיבו אותו על מנת שילדכם יוכלו לקחת 

 חלק בפעילות:

בזאת כי _________ מאשרים אנו, ההורים של____________ 

סוף יום הלימודים ביום________בין השעות_________ יישאר ב

ידוע לנו כי אנו אחראים להחזיר את . 1לפעילות חברתית בכיתה א

 בנינו הביתה בסוף הפעילות.
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 חתימת ההורים____________

לצורך בירורים נא לפנות למחנכת כתת התקשורת: אתי בטלפון 

05289 

 בכבוד רב,

 אתי שמש אלטמן                        אינה קוזינץ                  

 מנהלת בית ספר "מאיר"                    רכזת השתלבות "מאיר"    

 

 

 להרחבה:

יסודי -משרד החינוך והתרבות, המנהל הפדגוגי, האגף לחינוך קדם

-( בואו נדבר על זה, עשייה חינוכית בשפה העברית בגן2011)

 הילדים, גף פרסומים, משרד החינוך

 

 שילוב לימודי וחברתי
 

יש להקדיש מחשבה לכיתה המשלבת )במידה ויש שתי כיתות א 

למשל..(. האם המחנכת נענית ברצון לשילוב? האם ההתנהגות 

 יאפשרו הכנסת תלמיד? הכללית בכיתה והאווירה 

לכל תלמיד בכיתה תבנה תכנית שילובים מתאימה. חלק מהתלמידים 

 חשבון ואנגלית ואחרים, בשיעורים כגון אקדמייםישולבו בשיעורים 

במידת  ון חוג יוגה, אומנות וחינוך גופני.גכ רגש וחברהעם דגש על 

 האפשר שתפו את התלמיד בבחירת השילוב!
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בכל מקרה, השילוב יתבצע בצורה הדרגתית )מבחינת שעות 

 השילוב(.

שעות  3-4לכל תלמיד ינוסחו מטרות של שילוב. לאחר כשבועיים )

תן יהיה להתרשם מהאתגרים העומדים בפני התלמיד שילוב(, ני

 ולפיהם לכתוב מטרות.

 דוגמא למטרות:

התלמיד יבקש עזרה מחבר היושב לידו כאשר אינו יודע באיזה עמוד 

 לפתוח את הספר

התלמיד יצביע עם שתי אצבעות כאשר רוצה לצאת מהכיתה 

 לשירותים ויחכה לאישור המורה

 צמאיתהתלמיד יתארגן לשיעור בצורה ע

 התלמיד יברך את תלמידי הכיתה והמורה בכניסתו ובצאתו מהכיתה

כאשר מצאנו שילוב מתאים, נבדוק על חשבון מה השילוב מגיע, איזה 

שיעור התלמיד "יפסיד" בכתת האם. במידה ומדובר במספר תלמידים 

. במידה בכתת האם היוצאים לאותו שילוב, נשנה את מערכת השעות

יש לוודא שהתלמיד המשולב ישלים את החומר ולא ביצענו שינוי, 

 הנלמד במקביל. 

כדאי להדריך את המורה המשלבת כבר לפני התחלת השילוב. 

למשל, לספר לה על אפיוניו התפיסתיים, הרגשיים וההתנהגותיים. 

בהמשך כמובן שנציג בפניה את מטרות השילוב. המורה המשלבת 

)שיישב או ילווה את תעזור לנו לבחור את התלמיד המשלב המתאים 

התלמיד שלנו(. כמו כן, תלמידי הכיתה יפגשו עם איש צוות מכתת 

התקשורת על מנת לשמוע על התלמיד המשולב ועל דרכי ההתנהגות 
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מולו.  רצוי לקיים פגישות פעם בחודש לערך עם תלמידי הכיתה כדי 

לשמוע על קשיים, חוויות ולתת מוטיבציה על ידי חיזוקים מילוליים 

 וחשיים. ומ

התלמיד המשולב עובר הטרמה לפני כניסתו לכיתה. הדבר מחייב 

שיתוף פעולה בין המורה המשלבת למורה בכתת האם. המורה 

המשלבת תיידע את מורת האם בחומר הנלמד בשיעור הבא כדי 

שתתבצע הכנה מתאימה לתלמיד בכתת האם. ההכנה כוללת קריאה 

 '.וכות, שמיעת שיר שיושר ראשונית של הסיפור, תרגול מענה לשאלו

את התלמיד המשולב מלווה איש צוות )סייעת, מורה, קלינאית 

ביחד עם חוות דעת של המורה  הדיווח של המלווהתקשורת(. על פי 

 המשלבת, ניתן לעצב את המשך מטרות השלוב.

 שניתן להשתמש בו: הערכהלהלן טופס 

  שילובההערכת 

 פרטים כלליים

 _______________   שם התלמיד המשולב: __

  שם השילוב

  המורה המשלבת

  הסייעת המשלבת

מועד התחלת 

 השילוב 

 

  ת התצפית\מבצע

 



161 
 

 יציאה מהכיתה \כניסה לכיתה 

        

יוצא  \מגיע 

מהכיתה ללא 

 התנגדות

       

מברך לשלום 

בצורה הולמת 

)ציין: ביוזמתו או 

 ביוזמת מבוגר(

       

יודע מקומו 

 בכיתה

       

 התנהגות

        

יושב בצורה 

נורמטיבית בזמן 

 עבודה עצמאית

       

יושב בצורה 

נורמטיבית בזמן 

 מליאה

       

שומר על מתחמו 

 בשולחן
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מחכה בסבלנות 

להגעת המורה 

 אליו

       

סא בזמן יקם מהכ

 הנכון 

       

 התנהגות חברתית

        

נענה לפנייה 

מחבר )ציין 

איזה צורך( ל

במהלך 

 השיעור

       

יוזם פנייה 

לחבר )ציין 

לאיזה צורך( 

 בזמן השיעור

       

יוצא לשירותים 

בזמן המיועד 

לכך ובצורה 

 הולמת
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 השתתפות

        

עונה כשהמורה 

 פונה אליו בשאלה

       

מצביע על מנת 

 לענות תשובה

       

מחכה לקבלת 

 רשות

       

תשובות עונה 

מקוריות )לא 

חזרה על תשובות 

 של אחר(

       

מגיב בצורה 

הולמת להערות 

המורה, לתיקונים 

 שלה

       

עוקב אחר הדיון 

 במליאה

       

עונה תשובות 

 ענייניות
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 הוראות

        

מבין ומבצע 

הוראות 

כתובות על 

 הלוח

       

מבין ומבצע 

הוראות 

הניתנות בקול 

די המורה על י

)האם יש צורך 

בפנייה 

 אישית?(

       

מבין ומבצע 

הוראות 

הניתנות 

דף  -בכתב 

 עבודה
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 התארגנות

        

מביא ציוד 

 בקביעות

       

מוציא ציוד על 

פי בקשת 

המורה )ציין 

בקשה כללית 

 או אישית(

       

מכין שעורי 

 בית בקביעות

       

 סיכום

כניסה ויציאה 

 מהכיתה

 

 

 התנהגות

 

 

 התנהגות חברתית

 

 

  השתתפות
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 הוראות

 

 

 התארגנות

 

 

נקודות חוזק: 

______________________________________________

______________________________________________ 

 נקודות לחיזוק:

______________________________________________

______________________________________________ 
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 נספחים

 

 

 : דוגמא לסיפור חברתי1נספח מספר 

 

  

 

 

 

 

 

 

 מתאר

 שקףמ

 מכוון

 מכוון

 שליטה

 משקף
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 : מציאת חיזוקים על פי חושים2נספח מספר 

 

 חיזוקים אפשריים החוש

 קולות )של אחים, הורים, חברים, סיפורים, שירים( שמיעה

 מוסיקה )שירים, תחנות רדיו, כלי נגינה(

ים )קולות שמפיקים צעצועים, אפקטים צעצוע

 שמשמיעים משחקי מחשב(

 בעלי חיים )קולות שמשמיעות חיות(

סביבה )כלי רכב, צופר של מכונית משטרה, קולות של 

 המון, בכי של תינוק, טריקת דלת(

 )תכניות, פרסומות( טלוויזיה ראייה

 סרטים )דמויות מסרטים, פרסומות לסרטים(

 וצבעים משתנים(מחשב )מסך עם צורות 

 אורות )מהבהבים, מסתובבים(

 מראה )התבוננות, מראות מעוותות(

 חלונות )התבוננות ברוח, בעלי חיים ברחוב(

 בועות סבון )להסתכל באדם מפריח בועות, לפוצץ(

 צעצועים מכאניים )כלי רכב, מוביילים(
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 פרצופים )של אנשים מוכרים ושאינם מוכרים(

 קר( \ טמפרטורה )מגע חם טקטילי

 שיער, מאוורר( ממייבשאוויר )

מרקם )נוזל, חול, פסטה, שעועית, פופקורן, אורז, ג'לי, 

, צבעי ידיים, קרם, צמר גפן, נוצות, חמרקמח, קצף, 

מגבת, בד פלנל, פרווה, צמר כבשים, שטיח, נייר 

 חול....(

 ויברציה )מכונת מסאג', מכשיר רטט(

 ם, דגדוג, חיבוק(מגע )ליטוף, מסאג', סירוק, רחיצת פני

 טמפרטורה )אוכל קר או חם( טעם

 טעמים )מתוק, מלוח, מר, חמוץ, מתובל(

 רך( \נוזל, פריך  \מרקם )מוצק 

 מזונות )סוגי מזון: ירקות, בשרי, חלבי, חטיפים, שתייה(

תמרוקים )בשמים, אפטר שייב, קרם, נוזל לשטיפת פה,  ריח

 משחת שיניים(

 , וניל, קינמון, דבש(תבלינים )מנטה, שום, קארי

 ריקוד, נדנוד, סחרור, קפיצות, טיפוס תנועה
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 מקורות
 

 שיתוף פעולה בצוות רב מקצועי תאורטית,סקירה )ח"ת( איגל, כ. 

 2017נדלה מהאינטרנט ינואר 

עיצוב סביבה לימודית  בגן ובבית הספר בחינוך (, 2012ארבלי, א. )

ד, מרכז פסג"ה מנח"י המיוחד למה ואיך? המדור לחינוך מיוח

 תשע"ב -ירושלים  - 2012ירושלים  

( הערכה חינוכית לתלמידים בעלי לקויות 2016בית ספר "רעים" )

 תקשורת, הוצאה פנימית.

( 2015)בכר, י., וייס, ד., שחק, א., עץ הדר, א., שובל, ח ורייש, ק. 

מתוך:  ,הוראה ולמידה בסביבות מגוונות מחוץ לכותלי הגן והכיתה

המנהל הפדגוגי, תשע"ה משרד החינוך, , תיבים להוראה משמעותיתנ

 .43-50עמודים 

מרכז  –( ביקורי מורים בבתי תלמידים. הכנסת 2004בר נתן, רומי )

 מחקר ומידע.

( תקשורת ושפה בגיל הרך, התרחיש כמודל 2009דרומי, א. )

להתערבות חינוכית. משרד החינוך, האגף לתכנון ופיתוח תכניות 

 .דיםלימו

( בואו נחשוב על זה, מדריך לטיפוח 2004)גולדהירש, א ווגנר, א. 

תהליכים קוגניטיביים בגן הילדים ולקידום ילדים עם קשיים 

משרד החינוך, התרבות והספורט, המזכירות  ,התפתחותיים

יסודי, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות -הפדגוגית, האגף לחינוך קדם

 מעלות לימודים, האגף לחינוך מיוחד,
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( הפרופיל הגראפי ושימושיו. כלי חדש למיון 1991גיליס קרליבך, מ. )

מרכז חדד לחקר  שיטות להוראת ראשית הקריאה העברית.

 וליקויי למידה, אוניברסיטת בר אילן דיסלקציה

 מ:  2016, נדלה בדצמבר משרד החינוך -מדריך למשתמש, אוח 

http://meyda.education.gov.il/files/Applications/abs/Portal

Guide.pdf  

האם יש   -( "לא פחות מדי ולא יותר מדי"2016שוסמן, י. )-מילוא

  ?"מתכון לרמת העומס הנכונה בתצוגת הכיתה בבית הספר היסודי

 לוינסקי לחינוך.מרכז פסג"ה כפר סבא ומכללת 

( תדריך 2014)משרד הבריאות המחלקה לסיעוד בבריאות הציבור 

 להזרקת חיסונים. לפ"מ

( מבטים, חוברת הדרכה 2002משרד החינוך המינהל הפדגוגי )

 לעריכת תצפיות בגנים, מחלקת הפרסומים, משרד החינוך

מארזי תכנון, ניהול והיערכות תשע"ז  -( מתנ"ה 2016משרד החינוך )

  נהל הפדגוגי. גף פרסומים, משרד החינוך ירושלים.יהממ

יסודי -הל הפדגוגי, האגף לחינוך קדםמשרד החינוך והתרבות, המנ

-( בואו נדבר על זה, עשייה חינוכית בשפה העברית בגן2011)

הילדים, גף פרסומים, משרד החינוך )כל מה שקשור בשירה 

   ובספרים(

גי, האגף לחינוך מיוחד משרד החינוך והתרבות, המנהל הפדגו

(  להטמעת החינוך הלשוני בחינוך המיוחד, חלק שלישי, נספח 2007)

, על גישות ושיטות להוראת קרוא וכתוב, גף פרסומים, משרד 3

 החינוך. 

http://meyda.education.gov.il/files/Applications/abs/PortalGuide.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Applications/abs/PortalGuide.pdf
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( ארגון וניהול כיתות החינוך המיוחד, הוצאת 2013מת"י חיפה )

 המחבר. 

ז דע גן, המזכירות ( לוח שנה בגן הילדים, מרכ2013לוי, א. )-ספקטור

  .הפדגוגית, משרד החינוך

( הנגשה 2011חיימוביץ, ש. )-רינדה, מ. וילון-קרל, ס., טנא-עוזיאל

לשונית לאנשים עם מוגבלות שכלית: חוברת הנחיות. הקריה 

האקדמית אונו; האגף לטיפול באדם עם פיגור שכלי, משרד הרווחה 

 .והשירותים החברתיים

 

(, חמ"ד של תעודה, פרק ד': כותבים 1520) האן-עמנואל א. ודה

 תעודה. גף הפרסומים, משרד החינוך.

הספר והספרייה בגן הילדים המיוחד בזיקה ( 2006פרג'ון, ל. )

 משרד החינוך, לתכנית הלשון

מהומה רבה על  –( חיסונים ואוטיזם 2010שולט, ע. ובורנשטיין, י. )

 (.251-255, 149לא מאומה? הרפואה, 

הספר -מחול לקודש מקבלים את שבת בבתי( 2014) א. שטרלינג,

יפו, המחלקה לחינוך יסודי, עיריית תל אביב -אביב-היסודיים בעיר תל

 ו.יפ
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