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  מנהלי החטיבות העליונות: לכבוד
  
  

:הנדון  .ל"ע בעבודה עם תלמידים בעלי ל"החינוכי בחט תפקידו הייחודי של היועץ 
  

הן בעבודה מערכתית והן במענה , ע ממלא מגוון משימות רבות ערך"הייעוץ החינוכי בחט

   .דיפרנציאלי לתלמידים ולאנשי צוות

ל בנושא הסדרת מתן ההתאמות  בבחינות "מאז פרסומו של חוזר מנכ, בארבע השנים האחרונות

תי רצוי במשימות שהוטלו  חל שינוי מרחיק לכת ובל,לי לקויות למידההבגרות עבור תלמידים בע

  . מש מטלות אחרות שהן בתחום אחריותןעד כדי קושי מדאיג למ, על יועצות חינוכיות

  

נועד להתוות מתכונת מסודרת למהלך הפניות לועדות '  ב4ד "ל תשס"חוזר מנכ, כזכור

  . מציאות לא שוויונית שקדמה לכךעל מנת להתמודד עםוהעליונות ההתאמה המחוזיות 

ל על פיה הכנת הנתונים לועדות "ניתנה פרשנות  לחוזר המנכ, ברבים מבתי הספר התיכוניים

 עמדה בסתירה ,פרשנות זו.  על ידי הייעוץ החינוכיותיעוד התהליכים הפדגוגיים יעשו, ההתאמה

 מעורבות גדולה של כל המבוססת על, לתפיסת היסוד של קידום תלמידים בעלי ליקויי למידה

 ובעבודה פדגוגית  ביצירת מערכי סיוע, למידההצוות החינוכי בהיכרות  תלמידים עם ליקויי 

  . מתוכננת ומותאמת

ת מיומנויות ונדרש,  להיכרות עם צרכי התלמיד בעל לקויי הלמידה ולבניית מערך סיוע עבורו

מרכז שכבה רכז פדגוגי , ת/יועצ, מורים מקצועיים, ת/מחנך: כל הצוות החינוכילהן שותף 

ל נדרשת להביא הידע המקצועי שלה לכלל גיבוש תפיסה "כל אחת מהפרופסיות הנ. ועוד

 ובכללם ,כל תלמידי כיתתו לוהמתכלל שמחנך הכיתה הוא האחראי הישיר . מקצועית

לריכוז למעקב הפדגוגי אחר התלמיד ואנו רואים במחנך את האחראי . ל"התלמידים בעלי ל

ה שרכש, צתהיוע. ונים שיובאו לדיון בוועדה הבית ספרית לגבי הסיוע הנדרש לתלמידנת

תקיים קשר עם , טיפול בהיבט הרגשי של התלמיד יידע ומיומנויות בבמהלך שנות הכשרתה

והמורים האחרים יציעו , חברתי-ביא לדיון את המידע הנוגע בתפקוד הרגשיהתלמיד והוריו ות

  .יחודית שלהם על תפקוד התלמיד את ההתבוננות היהלוועד

בבסיס התפיסה יש לראות את איסוף הנתונים ותיעודם על גבי טפסים לצורך הגשה לוועדות 

לכך .  על תפקוד התלמידנצבר מהצוות החינוכי המלאההתאמה כתהליך המאגם את הידע ה

קות כפי וכן הידע על מהות הל,  מתווספים היבטים משפחתיים ורגשיים מתוך היכרות היועצת

תיעוד  אלא  דווקאריכוז מידע זה אינו דורש מיומנות ייעוציית.  שעולה מהאבחון המקצועי

  . מורים המלמדים את התלמידי "מתמשך של התהליכים הפדגוגיים המבוצעים ע



נעשתה עבודה ראויה שמאפשרת דיון מקצועי בתלמידים , בבתי ספר בהם הוטמעה תפיסה זו

  .שיש להוסיף לחזקו ולהשתכלל בו, אנו רואים בכך תהליך נכון. עם ליקויי למידה

  

 התרחש תהליך מדאיג , למהלך כולוהיועצת אחראית יחידהה בבתי ספר בהם נותר,  זאתעם

 והן עבור היועצות שאינן פנויות לביצוע ,הן עבור התלמידים בעלי לקויות הלמידה ביותר

בתקופות .  רחבה של הצרכים של המערכת הכולל מענה לכלל התלמידים ולקשת ה,תפקידן

מדווחות יועצות רבות בכל רחבי הארץ על קושי להתפנות , העומס של הכנת החומרים לועדות

קושי לפנות זמן לעבודה עם , לטיפול מונע בתחומי עבודה חיוניים, לטיפול בתלמידים בסיכון

  . עיות המתחייבתוקושי לטפל באירועי חירום במידת האחריות והמקצו, צוותי מורים

הוכשרו בשנים האחרונות לקדם תלמידים עם שצוותי ייעוץ רבים ברחבי הארץ , יתרה מזאת

, מתקשים, ליקויי למידה באמצעות עבודה קבוצתית על היבטים רגשיים שמצויים בבסיס הקושי

 להפעיל את הידע המקצועי הייחודי  , בעיקר אלו הארגוניות,בשל מצוקת הזמן ושפע המטלות 

  .שמצוי בתחום מומחיותן

  

על רקע למידה והפקת לקחים מהתנהלות בתי הספר בהקשר לועדות ההתאמה בארבע השנים 

תיעשה בכל בית ספר חשיבה מחודשת , ט"ל תשס"אנו ממליצים כי לקראת שנה, האחרונות

בית ספרית לסיוע מערכתי לקידום תלמידים בעלי לקויות  מתאימה להתארגנות והיערכות 

  . וועדות ההתאמהכנת החומר המקצועי הנדרש ל ולקראת ה, בכלללמידה

 רגשי של התלמידים בעלי -קיימת חשיבות רבה לכך שהתיעוד של תפקודם הלימודי והחברתי

הדבר מחייב חשיבה . י מגוון בעלי תפקידים המכירים את התלמיד"עשה עילקות הלמידה י

, ם הרלוונטיים ואנשי המערך המסייע המורי, משותפת והיערכות משותפת של מחנכי הכיתות

ריכוז הנתונים בלוח . תוך חלוקת אחריות בין הגורמים השונים בהתאם לאופי המשימות השונות

ויוכנס לתבניות עבודה , חשוב שיקבל תמיכה מרכזים בית ספריים או מרכזי שכבה, זמנים מחייב

  .יעילות המגייסות מעורבות של מגוון בעלי תפקידים

אפשרות להיוועצות עם היועצים הבכירים ועם , המנהלים,  להעמיד לרשותכםאנו נשמח

כדי לגבש תפיסת עבודה חלופית ותבניות עבודה ,  מדריכים מחוזיים בנושא ליקויי למידה

  .שיסייעו למלא את המשימות מבלי לפגוע בשירותי הייעוץ
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