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  מדינת ישראל
  משרד החינוך
  המינהל הפדגוגי
  האגף לחינוך יסודי

  
מקצוענות ומצוינות , מקצועיות, ירחון לקידום מנהיגות -ים " הממ4

  ספרי בחינוך היסודי-הבית במינהל
  .הספר היסודיים-למנהלים ולבעלי תפקידים בבתי, הירחון מיועד למפקחים 

המחקר  סקירות קצרות מספרות, בחינוך היסודיספרי -בירחון נביא מידע מתחום המינהל הבית

הספר -בבתיתפקידים -מנהלים ובעלי, ל מפקחיםסיפורי הצלחה ש, בנושאים שונים בתחום

  .'היסודיים וכד

  
  ח"תשס                                                                                                    19גיליון מספר 

  ול על פי ערכיםניה
  תרומת ניהול בית הספר היסודי על פי ערכים להצלחת השילוב של 

  תלמידים בעלי צרכים מיוחדים
                                 ) 2001, ויקטור פראנקל!"(יש בכוחו של האדם לחיות ואף למות למען האידיאלים והערכים שלו...."

               ).        2006, דולן(הם משפיעים על התנהגויות ומעצבים את חוויות היומיום של חיינו . ליםערכים הם לא רק מי

  

 נושא את הכותרת )ו"תמוז תשס (2006המציג את מדיניות משרד החינוך שפורסם ביולי מסמך 

   ."מדדים ויעדים, ממוקדת מטרות, ת ערכיםית חינוך מונחמערכ"

  .  אל האחר והשונהותיחסבהתיהקשורים הערכים נמצאים הערכים שעל בית הספר לטפח בין 

לכן גם הדרכים למתן מענה לילדים השונים , השונות בין הילדים בבתי הספר היא גדולה מאוד

ההיבט הערכי מהווה את הבסיס למחויבות של אנשי , לדעתנו, אולם. מגוונות וברמות מורכבות שונות

הילדים בעלי הצרכים המיוחדים * החינוך לחפש אחר מענה מתאים ולנכונותם להירתם לשילוב

   .ספרהבבית ולהכלת הילדים עם קשיים שונים 

 קיומו של מערך ערכים ברורים ומקובלים בארגון מאפשר התמודדות ,על פי הספרות המקצועית

כיוון שעתידה  של חברה טמון , מנהיגות אמיתית עוסקת בערכים. "אי ודאותעם ורכבות ויעילה עם מ

  ).   2007(גרסיה ולנדאו , אומרים דולן, "...בהגדרת ערכיה

בירחון זה נעסוק  בתרומתו של ניהול בית הספר היסודי על פי ערכים להצלחת השילוב של תלמידים 

                      .בעלי צרכים מיוחדים

  :ת הירחוןומטר
   .להכיר את מודל הניהול על פי ערכים

  . של ילדים בעלי צרכים מיוחדים*שילובהקידום ל פי ערכים לעמוד על תרומת הניהול על

  
  . 15' עמ, על שילוב והכלה ראו במונחון*
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  ?מה בירחון

   ?ערכים מהם •

ות של מנהלי בתי  כפי שהיא משתקפת בעדויהשילובסוגיית  וניהול בית ספר על פי ערכים •

,  בבאר שבע"מולדת", בכרמיאל" כלנית", בגני תקווה" גנים", וליה'לג'בג' וליה ב'לג'ג הספר

 . דוד ילין בירושליםה על שםהחטיבה הצעירה במכללבאור יהודה ו" רמז"

 .ניהול על פי ערכים ותרומת ניהול מסוג זה לארגון •

  עובדות ומספרים •

  מונחון •

  
  

  ?ערכים מהם
המוחזקות לאורך ימים  ותאמונ: " כךכים מגדיר את המושג ער)א"תשס, אצל פרידמן(' יץמילטון רוק

אשר הפרט או החברה מעדיפים על פני דרך , תוצאה או מצב סופי מסוים, בדבר התנהגות מסוימת

שעל פיהם אנחנו , הערכים הם גם אידיאלים ודרכי התייחסות"וכן " התנהגות אחרת או מצב שונה

  ".מטרותינו וחוויותינו, בן של פעולותינובוחנים את טי

ביסודן של המטרות המשותפות והמסוכמות בארגון וביסודם של "אומר כי ) א"תשס(פרידמן 

הערכים הם הצידוק למעשים ". מצויים ערכים, המכוונים להשגת המטרות, התהליכים בארגון

  .ולהכרעות בבחירה בין חלופות

  :דים בשלושה מימןבחיבמושג ערך ניתן לה
  

  התנהגות העדיפותהאמונות אישיות באשר לדרכי :  חברתי–מימד אתי  •

  ביצועים ומשמעת, אוריינטציה של יעילות:  פרגמאטי–מימד כלכלי  •

 .מקור המוטיבציה למימוש עצמי:  התפתחותי–מימד רגשי  •

  
עד מסוים  ילהשגתאותן התנהגויות הנחוצות או הכרחיות , ניתן להבחין בין ערכים אינסטרומנטאליים

  ).קדושת החיים, שוויון, חירות: כגון(לבין ערכים מוחלטים , )מצוינות, איכות: כגון(

  .מוסרי או רצוי, מקובל, לנו מהו דבר אתימציינים הערכים 

  

  . וליה'לג'בג' מנהלת בית ספר יסודי ב, ה טהא'חדיג' גב :עדות מנהלת
שונים אבל "ל הנושא "כבאותה עת התפרסם בחוזר מנ. 1997בית הספר נוסד בשנת 

  .שהתייחס בעיקר לקליטת עולי אתיופיה ורוסיה" שווים

 , למרות המורכבות,כמנהלת במגזר הערבי היה לי חשוב  לפעול על פי רוח המשרד

  .ולהשתייך לזרם

אך  תפיסת השונות ,  עם תפיסת עולם ברורה לגבי השונות כערךגעתיס ה"לניהול ביה

אני "בזמן גיבוש ה .עולם עם הצוותהעמדות והשקפות הכערך חייבה בירור מעמיק של 

עיצוב התפיסה ב הצוות השתלמות שעסקה בגיבוש עמדות ו עבר של בית הספר"מאמין

וון יהנושא לובן מכל כ. החינוכית של בית הספר והגיע למסקנה כי השונות היא ערך

   .אפשרי
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וא התרשם מהחטיבה ה.  המפקח של החינוך המיוחד לביקור הגיעעם פתיחת בית הספר

וכתוצאה מכך התחזקה  , בחטיבה הצעירהשולבו  הלמידה בעלי לקויותהילדים . הצעירה

עקבות הביקור התחדד הצורך להוציא  ב.החטיבה מאפשרת מענה דיפרנציאלי ש טענהה

המפקח הציע לשלב  .מהכוח אל הפועל את יישום תפיסת השונות כערך בבית הספר

  .יעה וחרשיםבבית הספר ילדים כבדי שמ

הוא למד את . הצוות עבר הכשרה בכל הנוגע לחרשות .על כל היבטיולמדתי את הנושא 

   ].החיבור לאקדמיה היה חשוב לי[נוצר קשר עם האוניברסיטה , שפת הסימנים

  . ילדים ליקויי שמיעה מכל המחוז6  בחטיבה הצעירהבשלב הראשון נקלטו

 תלמידים 5 -תה נוספת ליעה נפתחה כהשמיבעלי לקויות עם כניסתם של התלמידים 

כיום  . נוספותכאשר הלקות הראשית היא חרשות וקיימות לקויות משניות, חרשים

יש בבית הספר גורמים מקצועיים מטפלים שלא היו .  תלמידים50משולבים בבית הספר 

  . מקובלים במגזר הערבי

  

ית הספר היה תהליך ואולם תחילת תהליך השילוב של הילדים בעלי לקויות השמיעה בב

 לא האמינו הוריהם. הילדים בעלי לקויות השמיעה הגיעו לבית הספר כחסרי סיכוי.  מורכב

   .תלמידים שהוריהם האמינו בהם שולבו במגזר היהודי. בהם והם לא האמינו בעצמם

  . שותפות מלאהויצירת שינוי עמדות ל הוריהם שילוב התלמידים הצריך עבודה עם לכן 

 בעלי לקויות הורים אלה התנגדו לשילוב הילדים .  כלל ההורים בגיוס של גם היה צורך

ביסוסו ב עדיף להשקיע בהקמת בית ספר חדש ו,לדעתה. גם הרשות לא תמכה. השמיעה

 .ל אזורית של ילדים עם צרכים ייחודייםעעם קליטה על בית הספר הקיים ולא להכביד 

הן לכלל , שכנוע הן להורי הילדים המשולביםלאור זאת היה עלינו לקיים פעולות הסברה ו

  .ההורים והן לאנשי הרשות המקומית

 בואלא מה שאנחנו מוכנים להשקיע , לא הלקות תקבע את גורלו של האדםהאמונה ש

  .אותנו במעשה השילובמכוונת 

 

 מאמץ בא לידי ביטוי הצורך להחליט במה מרכזים' וליה ב'לג'בדיון בין הרשות לבין מנהלת בית ספר ג

 בבית  השמיעהבעלי לקויות או בשילוב התלמידים ,ביסוסובבהקמה של בית ספר חדש ו: ומשקיעים

 שבא לידי ביטוי בגישתמהו הערך ?  המנהלתבא לידי ביטוי בבחירה שלמהו הערך ש? הספר הקיים

  ?  ההוריםאת, לדעתכם, שהניע ומהו הערך ?אנשי הרשות המקומית

  

  :ונמשמעותיים לעניינה מושגים הקרובים לעולם הערכים ושלושהת יש בתחום הפסיכולוגיה החברתי

 הן המחשבות שהתפתחו והשתרשו לאורך שנים של למידה וניסיון האמונות .עמדות, נורמות, אמונות

 הן כללי התנהגות הנורמות. הן קודמות לגיבוש הערכים. ומטרתן לעזור לנו להבין את המציאות

יתים ניתן לראות איך נוצרו בארגון נורמות סותרות על בסיס סתירה לע. שלגביהם יש הסכמה רחבה

: דוגמה. ן הן נגזרת של הערכים והנורמות שקדמו לההעמדות). כמו איכות מול כמות(בין ערכים 

 .אולם לסביבה יש השפעה על מימוש היכולות של הפרט, כולם מסוגלים להגיע להישגים בלימודים

  .לרשות התלמידיםאת המשאבים המתאימים  בבית ספרנו אנו מעמידיםלכן 
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  .בכרמיאל" כלנית"מנהלת בית ספר , אסנת ארם דפנה' גב: עדות מנהלת
הוא " השילוב של אלו שתייגנו ומיינו למסגרות מיוחדות ישחרר את ליבנו ואת נשמתנו"

  ". כלנית"המשפט הפותח את המסמך המתאר את מעשה השילוב בבית ספר 

  :פרמספרת מנהלת בית הס

.  שיתוק מוחין-  P.Cגנית משולבת לילדי ' בכרמיאל פועלת כיתה א" כלנית"בבית ספר "

קיומו מתאפשר . זהו פרויקט ייחודי בצפון הארץ . 8 – 5בכיתה לומדים ילדים בגילאי 

  . בית הספר ויוזמת ההורים, עיריית כרמיאל, הודות לשיתוף פעולה בין משרד החינוך

ידים בעלי הצרכים המיוחדים בבית הספר הוא אתגר חינוכי שילובם המוצלח של התלמ

אף רואה בזאת הזדמנות של ממש ליישום החינוך " כלנית"צוות . מהמעלה הראשונה

  .באשר לסובלנות כלפי השונה ולעזרה הדדית" אני מאמין"הערכי וה

 הגיעה לגיל בית, מורה חברה בצוות שלנו', הבת של מ', על הקמת הכיתה החלטנו כשד

היא ילדה עם שיתוק מוחין מאז ' ד. ספר ולא נמצאה לה מסגרת מתאימה בכל האזור

  .חברתיות וטיפוליות שונות, לידתה ונזקקה למערכות תמיכה פיזיות

המבוגרים , האם נצליח כולנו: ראינו בפתיחת הכיתה שעת מבחן לעצמנו ולתלמידינו

האם ? ות שלנו הלכה למעשהשלנו ואת ההצהר" האני מאמין"לממש את , והצעירים כאחד

  ?פתיחות ורגישות אנושית כלפי האדם השונה בחברה, אכן נצליח לגלות גמישות

תפיסת העולם ההומאנית העומדת מאחורי הקמת כיתה עם שיתוק מוחין היא מימוש 

הלכה למעשה של האמונה שכל תלמיד באשר הוא שייך לחברת בני גילו וזכאי לקבל 

סה זו נגזרות מטרות שאותן הציב לעצמו הצוות החינוכי בשיתוף מתפי. חינוך הולם למצבו

טיפולית שבה יוכל הילד לגדול ולהתפתח בהתחשב /להבטיח סביבה חינוכית: עם ההורים

  . במגבלותיו וביכולתו

בניית תכנית ; הקמת צוות היגוי; של כל בעלי העניין" הירתמות"תהליך הקמת הכיתה כלל 

הקמת מערכי תמיכה לצוות ; התאמת הסביבה הלימודית; יםעבודה בשיתוף עם כל הגורמ

  .הכנת תכנית טיפולית ולימודית לכל ילד והכנת תלמידי בית הספר; ולהורי התלמידים

ניתנה וממשיכה להינתן הדרכה לצוות החינוכי והטיפולי ויש . כולנו למדנו מהו שיתוק מוחין

ותים המצביעים על ירידה הרחבה מתמדת של הידע שלו לשיפור יכולתו לקלוט אית

קשיים , קשיים בתקשורת ובכישורי שיח, קשיים בהבנה ובהבעה, בשמיעה של הילדים

  .  כל זאת כדי לתת מענה הולם ומהיר לצורכי הילדים-' קשיי אכילה וכד, ריור יתר, בדיבור

  . הסביבה הלימודית והפעילויות בכיתה מותאמות למתן מענה לצרכים השונים של הילדים

, מקביל לעבודה המותאמת ניתנת הדרכה להורי הילדים המשולבים להרחבת הידעב

 כמו כן .עשרה של הטיפול בילדים לחינוך לעצמאות בביתהלפיתוח ול, להגברת המודעות

קבלת החלטות בנוגע לדרכי התערבות מתאימות : מתקיימת עבודה עמם בנושאים כמו

הדיבור ,  בכל הקשור לתחומי השפהיישום הטיפול בבית,למטרות וליעדים ספציפיים

כמו כן נעשית . או תקשורת תומכת חליפית בהתאם לקשיי הילד/והתקשורת המילולית ו

  .התאמה של הסביבה לצורכי הילד הן בבית הספר והן בבית

  . לכלל ההורים גםנעשית הסברה
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. כל מקרה ומקרהעל בסיס זה אני מקבלת החלטות לגבי ... אני מאמינה באמת ובתמים שכולנו שונים

תנהגו אם היה מדובר שיאיך הייתי רוצה : אחד הכלים המסייעים לי ביותר הוא השאלה, בנוסף לכך

  ?משפחה קרוב שליבן בילדי או ב

  ."הרחבת יכולת ההכלה שלי ושל כל אחד בצוות דורשת עבודה יום יומית ושעה אחר שעה

   

להקמת ערכים והעמדות המנחים אותה ה, התוכלו לזהות בדברי המנהלת את הקשר בין האמונות

  ?נורמות העבודה שהתגבשוולכיתת השילוב 

  

הוא תוצאה של סידור הערכים שכל אחד עושה על פי חשיבותם היחסית במבנה " סולם הערכים"

חסים לערכים שונים הולכת ומשתנה בהתאם לניסיון שאנו יהחשיבות היחסית שאנו מי. הפנימי שלו

קשה לומר שסולם ערכים של . עות החברתיות שאנחנו חווים לאורך החייםלמחשבות ולהשפ, צוברים

  . ליים אבמונחים מוחלטים ואוניברסמסולם הערכים של אדם אחר אדם מסוים נכון יותר 

  

: במה הייתם מעדיפים להשקיע,  לקבוע סדר עדיפויות בהקצאת משאבים לחינוךאילו נתבקשתם

  ?מדוע? עלי צרכים מיוחדיםבקידום המצוינות או בשילוב תלמידים ב

  
  ותרומתו לארגוןניהול על פי ערכים 

מהווה כלי בהובלה אסטרטגית הוא . ניהול על פי ערכים הוא מודל ניהול שבבסיסו עומדים הערכים

 שם את האדם במרכז החשיבה הניהולית באופן מעשי ולא  "הניהול על פי ערכים" מודל .של ארגונים

נית למטרה אהמודל נותן צורה הומ. לכוון וליצור מחויבות,  לפשטמטרתו. רק ברמה התיאורטית

. הוא מהווה מנגנון לחיזוק המחויבות. תוך חתירה ליעילות מרבית האסטרטגית הבסיסית של הארגון

יושרה והעזה  ,שקיפות, כנות, יצירתיות,  אמון:  כמו,ערכיים–במודל זה חשיבותם של מדדים איכותיים

  .כלכליים מסורתיים-כמותייםמדדים אינה פחותה מזאת של 

  

  גני תקווה" גנים"מנהלת בית ספר , אביבה בלאיש' גב: מנהלתעדות 
 מעמידה את  זותפיסת עולם. הוא החינוך ההומניסטי" גנים"מוקד העשייה של בית ספר "

 לידי התפיסה זו בא. רווחתם וכבודם של בני אדם כתכלית עליונה, קידום התפתחותם

  .ח'עם ודתנו בעבביטוי גם 

התנהגותו התאפיינה בתוקפנות ו הוא לא ידע קרוא וכתוב .'תה גיהגיע לבית הספר בכ' ח

. רבה להתפרץ על ילדים ומוריםדיבר בקול רם וִה, הוא התקשה לשבת. אימפולסיביותבו

  .המורות התקשו לנהל שיעור יחד איתו. הילדים סבלו ממנו מאוד

 יישאר במסגרת בנה דבר שבית הספר ביקש כדי שהייתה מוכנה לעשות כל '  אמו של ח

  .הלימודית

  '?מהי דרך הפעולה המתאימה לח: ו בפני השאלהנאך עמד, זיהינו את הקשיים

 היה ברור  ולכן אדםקודם כלהוא ' שחהקו הברור והנחרץ  שהוביל אותי ואת הצוות הוא  

יתר על . באמת ,ם סייגומגלים אמפטיה כלפיו ללא שו' אנו אוהבים את ח. שעלינו להכילו

  .שיפוטי" קול"אנו מקשיבים לו ולקשייו  ללא , כן
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הוחלט על . קרי הקריאה והכתיבה, בשלב הראשון  החלטנו לא לטפל במצבו הלימודי

לא "הצוות והתלמידים , כל יום הוא יום חדש ולכן המנהלת .א: פעולה מכוונת שעיקריה

מתן שעות . ב.  שומרים לו טינה על מעשיואת אירועי היום של אתמול ולא' לח"  זוכרים

וקיום קשר בין המחנכת למורת ' קשר של המחנכת עם חהבניית  . ג. שילוב לסיוע לימודי

  .שילובה

נתנו לו  , היה ברגע שהילדים הפסיקו ללעוג לו' תחילתו של השינוי שחל בתפקודו של ח

  .בנותייל הקשר החיובי להמרגע זה התח. יצרו איתו שיח פתוח על מעשיוכבוד כבן אדם ו

נקודת הדרמה היא . נתנו לו לדבר הרבה. הוא אוהב לדבר: 'זיהינו את חוזקותיו של  ח"

יצרנו לו אפשרויות למימושה ומשם הוא רכש את הקריאה . החוזק העיקרית שלו

  "...והכתיבה

  

ך שנבחרה דרהלבין הלימה בין הייחודיות של בית הספר והערך המרכזי שלו , לדעתכם, האם יש

  ? האם תוכלו להציע דרכים נוספות ההולמות את הגישה ההומניסטית'? לשילובו של ח

  ?מדוע? מהו מוקד העשייה בית ספרכם

  

ניהול על פי : השיטות בניהולהתפתחות  רצף אבולוציוני של ניםמציי ) 2007(גרסיה ולנדאו  ,דולן 

 Management ( MBO-ל על פי יעדים ניהו, )MBI  ) Management based instructions-הוראות

based objectives ( וניהול על פי ערכים-MBV ) Management based values .( ההתפתחות

פרי מגמות ארגוניות בולטות הנובעות מהצורך של ארגונים להסתגל לשווקים תובעניים ובלתי היא 

  . צפויים ולעמוד בתחרות בהם

 אלא מהווה נדבך נוסף בתהליך ההתפתחותי ,השיטות האחרותניהול על פי ערכים אינו מחליף את 

 ניהול על פי ערכים  משלים את שיטת הניהול על פי הוראות ואת שיטת הניהול .של המודלים בניהול

סביב ערכים משותפים נבנית : מעניק משמעות לפעולות הארגון והפרטים בוהוא על פי יעדים בכך ש

  .מערכת היעדים

   

נשאל , את תמונת המצב העכשווית בנוגע לאופי הניהול והערכים המנחים אותנובבואנו להעריך 

איזה ערכים  ?מה מאפיין אותנו?  מדוע?לאן אנחנו הולכים ?איפה אנחנו עומדים היום: שאלות אלה

  ?ישמשו אותנו כדי להגיע למטרה

  

  ערכים ככוח לניתוב תהליכים לחזון האסטרטגי : תרשים דולן



 

 7

  
המרכיבים הבסיסיים של ניהול על פי ערכים כוללים את השאלות החשובות ביותר שעל כל ארגון 

הערכים עם ה יחשוב להגיע לתשובות באמצעות דיאלוג שישלב את זוויות הראי. להציב לעצמו

בתחילת התהליך יש לקבוע את הערכים המשותפים  .המשותפים של הגורמים השונים בארגון

 ואחר כך לנתח את המצב הקיים תוך בניית הגשר האסטרטגי ,יעוד של הארגוןיזרים מהחזון ומההנג

  .למצב הרצוי

. במערכת האמונות והערכים של הארגון חשובה ביותר ונחשבת כיתרון לארגון) קוהרנטיות(עקביות 

ליעדים שר קו בין ערכי הליבה ילי, חשוב לזהות את ערכי הליבה הן האישיים והן של הארגון

  .האופרטיביים של הארגון ולנתב את הניהול על פי הערכים

  
  :אלהההיגדים המהתוכלו לזהות את הערכים העומדים בבסיס כל אחד 

  ,צמצום פערים חברתיים, סטנדרטים, העלאת ההישגים בלימודים, העדפה מתקנת, הכלה

  ?השתלבות, שילוב, קידום המצוינות

  

או בין הערכים המוצהרים ,  למעשהההתאמה בין התיאוריה אחד הקשיים בניהול מתבטא בחוסר 

י ערכים הוא "להצלחת הניהול עפהנדרשים לכן אחד המרכיבים . ם בפועליבאופן רשמי לבין ביטוי

  .עקביות בין מה שחושבים ומצהירים לבין העשייה בפועל

  

  ביהוד" רמז"מנהלת בית ספר , ורד אחידב עזריאל' גב: עדות מנהלת
    

   .)לבית הספר מדד הטיפוח הגבוה ביותר( היא הטרוגנית ומורכבת ת בית הספרסייאוכלו"

כך לומדים בבית הספר ילדה עם . בית הספר נתן ונותן מענה לשונות בין הלומדים

ילדים בעלי קשיים , ילדים בעלי לקויות למידה, ילדה עם שיתוק מוחין, תסמונת דאון 

  . םילד אוטיסט ותלמידים מצטייני, רגשיים

לאן רוצים 
  ?להגיע

מהו החזון 
תוספת (?שלנו
  )שלנו

הארגון בשגרת תהליכים

ערכים

ערכים ככוח 
 מנתב אסטרטגי

איפה אנחנו 
 ?היום
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כל לומד תורם ללמידה מתחומי ההצטיינות . אנו רואים את השונות כערך וכמשאב ללמידה

הילד עומד במרכז וסביבו ).  של גארדנרהמבוסס על התיאורי(והיכולות האישיים שלו 

  . כשכל הזמן קיים קשר ביניהם) בית ספריים ומעגלי חוץ(נבנים מעגלי תמיכה 

מתוך אמונה שבאה המרב אנחנו עושים את  .טווחההסתכלות היא על תהליכים ארוכי 

אנחנו לא מדברים .  אורח חיים זהאצלנו. לא כסיסמאות ולא כי אומרים לנו לעשות, מתוכנו

יום , הלכה למעשהעסוקים בעשייה אנחנו אלא , 'קבלת השונה וכו, רק על שינוי עמדות

  ...שעה אחר שעה , אחר יום

עושים אנו  ,לתפקד באופן מיטבי, ילדים המשולביםובכלל זה גם ל, כדי לאפשר לכל ילד

ובהיבטים ) מדעים, שפה, אנגלית, מתמטיקה(ים פעמיים בשנה בהיבט הלימודי ימיפו

  . רכי הילדיםו ומזהים את צים והרגשייםהחברתי

המורות כותבות  תכניות דיפרנציאליות הנותנות מענה לתלמידים בעלי הצרכים המיוחדים 

  . צרכיופי-עלוראה למידה המותאמים לכל לומד ומתכננות תהליכי ה

  גן זיאולוגי נותן מענה כך לדוגמה, עות לכל לומדי כמו כן נבנות סביבות מאתגרות המסי

נותן מענה לילדים בעלי קושי בקשב " היער הקסום"חדר ,  לילדים עם קשיים רגשיים

  ... כלפי הזולתויות חיוביות ית סיפוקים ונותן חיזוק חיובי ללומדים על התנהגידח-וריכוז ואי

נעשה איגום  .קטנותעד לקבוצות דרך עבודה במליאה ו, תות יש סדר יום גמישיבכ

 בתיקי העבודה כתובות תכניות שבועיות ויומיות של .מערכי תמיכהמופעלים משאבים ו

  .לכל ילד יש גרף התקדמות על רצף הזמן. המורה

  .מתנדבים ותורמים, פעילים, ההורים מעורבים

תפקידי . זה נותן כוח...  הדבר ממלא אותי גאווה -כשאני מסתכלת על התהליך הזה 

אני פה . כדי שזה יצליח)  חומריים ואנושיים(כמנהלת הוא לאפשר את התנאים המיטביים 

  .לראות את הילדים באים בשמחה ובחיוךמבחינתי ההישג הוא . למען הילדים

  

התוכלו להציע דרכים ? לתפיסת השונות כערך" רמז "יומי בבית ספר-מהו הביטוי המעשי היום

  ?נוספות

- פרגמאטי ואת המימד הרגשי-את המימד הכלכלי, חברתי-התוכלו לזהות את המימד האתי

  ? התפתחותי בערכים המניעים את המנהלת בתפקידה

האם יש לכם הגדרה ברורה ? מהם ערכי היסוד העיקריים המכוונים את ההתנהגויות בארגון שלכם

 האם הפעולות האופרטיביות שלכם תומכות בערכי ?כיצד הגעתם אליה? מוסכמת של ערכי הארגוןו

  ?הארגון

  
  

  : סיכומו של דבר

  : ניהול על פי ערכים כולל

 אישיים של כל אחד בארגון ושל הערכים המשותפיםהבחינה של הערכים  •

 הרצונות של כל אחד מהשותפים-כיבוד הצרכים •

 והתחייבות לפעול לפיהםהמשותפים גיבוש הסכמה על הערכים  •
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 זיהוי הכוחות של כל אחד מהשותפים ואיגודם לקידום הערכים המוסכמים •

בשגרת העבודה שלו ובמסריו , מתן ביטוי לערכים אלה בהגדרת החזון והייעוד של הארגון •

 התרבותיים

החזון והייעוד לבין דרכי החשיבה והעשייה ותיאום בין מה , שמירה על הלימה בין הערכים •

  שחושבים למה שעושים

  

 כשמתייחסים לבית הספר .מדבר על הפיכתו של בית הספר לקהילה ערכית) 2002(יובאני 'סרג

. ים ולא על חוזים או הסכמים תועלתי, הקשרים מבוססים על מחויבות אישית,כקהילה ערכית

  . ערכים המקובלים על הכולעל המדיניות מבוססת על נורמות ו

  ים וחוזיםיאת מקומה של שיטת השכר והעונש תופסת בקהילה מערכת של הסכמים מוסר

למטרות וליעדים , לערכים, שיתוף הפעולה של חברי הקהילה מושג בזכות זיקתם לנורמות. חברתיים

מוסרית מתפתחת על בסיס –מחויבות ערכית. המקצועיהמקובלים על הכול ובזכות תהליכי החברות 

לערכים וליעדים משותפים שהם לב לבה של התרבות הבית ספרית והיא מושתתת על , זיקה לנורמות

  .מנהיגות מקשרת

  

  בבאר שבע" מולדת"מנהל בית ספר , אליעזר וינוגרד: עדות מנהל
נושא הניסוי של בית . יבבאר שבע הוא גם בית ספר ניסוי" מולדת"בית הספר הקהילתי 

  ".בית ספר משלב כקהילה אכפתית"הספר הוא 

 משתלבים ילדים עם צרכים מיוחדים מגוונים ובמיוחד תלמידים עם "מולדת"בבית ספר 

  .לקות בשמיעה

. גורמי הצלחתועל שוחחנו ארוכות עם מנהל בית הספר על מעשה השילוב בבית הספר ו

צרה היריעה כאן מלהכיל .  ובשיעורים שוניםצפינו גם במתרחש בבית הספר בהפסקות

לכן בחרנו לצטט . את עושר העשייה ומלתאר את המחויבות של המנהל בהנהגת עשייה זו

את אשר והמשקפות  בית הספר שהוציא" אכפת לי במולדת"שתי החוברות קטעים מתוך 

  :ראינו ושמענו

  

פתית בה מתחשבים  הולך ומגשים חלום של פיתוח קהילה אכ"מולדת"בית ספר . "א

בית הספר פיתח מודל ייחודי . אחריות ומעורבות, סבלנות וסובלנות, מגלים כבוד, בזולת

המבוסס על הניסיון המוצלח של בית הספר בשילוב תלמידים לקויי שמיעה ובעלי צרכים 

מר ." (אכפתית שפותחה בקליפורניההמיוחדים ועל מרכיבים מהגישה של הקהילה 

  ). מנהל בית הספר, אליעזר וינוגרד

בחרנו דווקא בניסוי זה שהוא ערכי כי אנו מאמינים שאפשר לחיות אחרת למרות . "... ב

הנתינה  .)מובילת הניסוי, ענת גרימברג' גב( ".שסביבנו חברה אלימה כוחנית ותחרותית

, קנה חכמה. "היא אחד הערכים המרכזיים בבית ספרנו עליה מבוססת עשייתנו החינוכית

  )שמואל הנגיד" (ה וטרם קנייתם קנה רוח נדיבהקנה בינ
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תהליכים אותם עוברים ילדינו במהלך השנים בבית הספר הגאים על , אנו כהורים. "ג

להתחנך לקבלת השונה והאחר לתוך המשפחה , המאפשרים להם לעצב את אופיים

  ).ר ועד ההורים"יו, ובר'גלית זוצ' גב". ( והקהילה

זה היא לחשוף את הילדים ואתכם ההורים למסרים ולערכי המטרה העיקרית בעיתון . "ד

, סגנית המנהל וחני אדנקוט, שוש טביב' גב" (הניסוי ולזרוע זרעים של רצון ללכת בדרך זו

  ).רכזת החינוך לחינוך חברתי קהילתי

, במידה כזו או אחרת, מחנך או הורה בבית הספר שלא נחשף, תלמידה, אין תלמיד. "ה

  ).מר רפאל קויתי..." (י ליצירה ולפיתוח קהילה אכפתיתלניסוי הבית ספר

חונכות טובה . חונכות יכולה להיות בכל. חונכות זה חיבור בין ילד אל ילד או ילדה. "ז

. ועומר הוא גם חבר של מישהו אחר, בר של אמירחאני חבר של עומר ועומר . לאדם

  ).2'ג, א ברנסשגי(."חברות עוזרת בחיים. אפילו שאנו שונים אנחנו חברים

  ).משוב חיילים" (לתת זה יותר מלקבל"אני אאמץ את המשפט . "ט

  ).1'ו, אמיר זינו (."למדנו מהוועדות ועברנו מעין שינוי בלתי ניתן להסברה. י

מנהיגות מונחית ערכים היא שיטה מעשיית שמטרתה לחזק ) Prilleltensky) 1999לדעת 

 בידי ש שיהעוצמהות האישיים ובדרגות רצונ-ערכים מוסכמים תוך התחשבות בצרכים

רצונות מסוימים וכוח -מנהיגות זו מושתתת על ההבנה שצרכים. ובקהילההאנשים בארגון 

  .חברתי יכולים לקדם מימוש ערכים מסוימים או להפריע למימושם

  

 שיש בידי השותפים השונים בבית ספר העוצמהרצונות ו-הצרכים, האם תוכלו לזהות את הערכים

  ? "דתמול"

  ?"מולדת"כיצד באה לידי ביטוי המנהיגות המקשרת של המנהל בבית ספר 

מה ? שבית הספר הוא אכן קהילה ערכית" מולדת"מהעדויות המובאות מבית ספר ניתן להסיק האם 

  ? ייחודה

  

  ? לארגוןמה תורם ניהול על פי ערכים

  :פי ערכים לארגוןאלה של הניהול על התרומות את ה מונה )2007(גרסיה ולנדאו  ,דולן

את התהליכים המכוונת הערכים פועלים מצד אחד כרוח , תמנקודת מבט אסטרטגי •

ומצד שני משמשים כמו מצפן בתוך , והפעילויות השגרתיות לעבר החזון שאליו שואף הארגון

 . שגרת העבודה

קיום מערך ערכים משותפים ומובנים היטב ברשות כל אנשי הארגון הוא כוח חזק לאיחוד  •

 . ניתוב המאמצים לפיתוח אסטרטגילו

תחושת האחווה המקצועית והלכידות הקבוצתית שמעניקים הערכים המשותפים לחברי  •

ערכים  .הארגון מאפשרים ומעודדים שיתוף פעולה וחתירה בכוחות מאוחדים להשגת היעד

 .משותפים הם מרכזיים לעידוד התנהגויות המכוונות להצלחת הארגון
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תפקידם להשתית מערכת אמונות וערכים חדשים . ניהול שינוי בארגוניםהערכים הם רכיב ב •

" דבק"הם כ. תהליכים חדשים ומדיניות חדשהוהמטביעים , המניחים מבנים ליסודות חדשים

 . הדרוש כדי להתמודד עם שינוי בלי להותיר קרעים

 באופן אמונות וערכים משותפים מספקים משמעות לעשייה ומראים: לערכים יש כוח הנעתי •

 .ברור ששווה להתאמץ מעל למינימום ההכרחי

הערכים מאפשרים יצירת מחויבות עמוקה ותפקוד איכותי לאורך  ,)2002(ובאני 'לדעת סרג •

 .זמן

הגישה הערכית להגדרת תחומי הניהול החינוכי מבטיחה כי המנהל יפעל בכפוף לסטנדרטים  •

תו האתית והחינוכית של בית המקובלים ואף מספקת מערכת של אינדיקטורים להערכת רמ

 . הספר

היכולת לממש . רצונות וכוח- צרכים,  בארגונים יש מתח בין ערכים,)Prilleltensy) 1999לפי  •

ניהול על . עובדיו ומנהיגיו, רצונות של קהילת הארגון-צרכיםבערכים מסוימים מותנית בכוח ו

 בין ולווסת את המתחים הרצונות השונים של השותפים- הצרכיםביןפי ערכים מאפשר לאזן 

    .הרכיבים הללו

מאפשרת פירוט של )  values based approach(הגישה הערכית  ,)א"תשס(לפי פרידמן  •

  .סברות באשר למהותו של הניהול החינוכיההנחות וה

•   

מנהלת החטיבה הצעירה במכללת דוד ילין בשכונת בית הכרם , שלי פיצירסקי:  מנהלתעדות
  .שבירושלים

  

-8י אלמידה רב גילית לילדים בגיל- הצעירה במכללת דוד ילין היא מסגרת חינוךהחטיבה

4 .  

בעיית ,  שיתוק מוחין: כמו,הילדים המשולבים בחטיבה הצעירה הם ילדים רב בעייתיים

  .עיוורון  עם  בעיות נלוות, חרשות, חור התפתחותייא, תקשורת

  ממוסדות מוכרים שהם  המיוחדבמסגרות של החינוךאנו יוזמים קבלת ילדים הלומדים "

חשוב לנו לזהות ערוץ אחד .  גן שיקומי ומרכזי התפתחות הילד:כמו, מסגרות סגרגטיביות

ואז הילד הוא , שהוא בעצם הבסיס שלנו לשילוב, שאפשר לבנות עליו למידהחזק 

, הורים: שהו שאכפת לו מהילדיאנחנו מוודאים שמאחורי הסיפור של הילד יש מ". שלנו"

  . זאת היא נקודת המוצא לתחילתה של דרך ארוכה. שהו  מבני המשפחהיאו מ, נתגנ

מכיוון שהמוסד נמצא בסמוך למכללת . לחטיבה הצעירה תכנית שילוב ברורה ומיוחדת

רכזת , ר אילנה גודלי" נבנה מודל שבו משולבות הסטודנטיות בראשותה של ד,בית הכרם

 גם ,נוסף להדרכה שמקבלות הסטודנטיותב. לי מיום העבודהאכחלק אינטגר, השילוב

חברות צוות ההוראה מקבלות הדרכה אינטנסיבית הדורשת מהן להגיע להתמקצעות 

המורות מודעות לערך המוסף . בהבנת הדרך והמענה לילדים בעלי הצרכים המיוחדים

  .ברור להן כי האחריות על הילד היא שלהן. שבלמידת הנושא

  : הם עם הילדים בעלי הצרכים המיוחדים  או העקרונות לעבודתנוהכללים



 

 12

 אין ".קשה לי"בבית הספר מותר להגיד . קיימת לגיטימציה מלאה לקשיים של המורות -

המנהלת מכילה מצבים לפני שהמורה מגיעה ". הגיעו מים עד נפש"להגיע למצב של 

  .לאיבוד שליטה

מדברים  ..."עיל אותימג, מפחיד אותיהילד " קיימת לגיטימציה לתחושות של התלמידים -

  .מתנסים, מסבירים, על הקושי

  . במקרים מסוימים נעזרים באנשי מקצוע-

  . בתדירות גבוהההצוות מקיים ביקורי בית -

  . לפני היקלטותו של ילד במסגרת של בית הספר הולכים לראות אותו במסגרתו הקודמת-

ההורים מספרים , םהמתקיימת לפני תחילת שנת הלימודי, באסיפת ההורים הראשונה -

 ההתנגדות של ההורים לילדים בעלי הצרכים .של הילד המשולב על הילד ועל חריגותו

  .מקבלים אותה בהבנה ומאמינים להורים. המיוחדים היא חלק מתהליך העבודה

  .חיים איתה, מדברים עליהאלא ,  אין מטשטשים את החריגות-

 , שלהםהשתלבות מאוחרת יותרנותנת מענה לילדים ומהווה גשר להצעירה חטיבה ה

אנו מחויבים לשילוב לימודי וחברתי של הילד בעל  .ס הרגיל" בביה,והלאה' תה גימכ

  . הצרכים המיוחדים

  

כיצד מתורגמים הדברים הלכה ?  הערך או הערכים לפיהם פועלת המנהלתאתהתוכלו לזהות 

  ?כים/ כדי לממש את הערךמהן השותפויות הנבנות? הצוות וההורים, למעשה בעבודה עם הילדים

  

  
   

הערכים ) Welch 2005,( שעוצב על ידי וולש  SMARTשל Ss"  -שבע ה""לפי מודל   •

התרשים מתאר את מקום הערכים המשותפים בתוך כלל . המשותפים הם לב הארגון

  : הרכיבים הארגוניים והקשר ביניהם

   

ערכים 
  תפיםמשו

Shared 
values 

  מבנה
Structure 

  אסטרטגיה
Strategy 

  מיומנויות
Skills צוות  

Stuff

  סגנון
Style 

  מערכת
System
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 העוסק 16גיליון מספר , מים" המ4 ראו בירחון ,)2000( לפי לוי מקום הערכים בעבודת הארגון

  .הנחלתובבעיצוב החזון הבית ספרי ו

  
  השילובניהול בית ספר על פי ערכים וסוגיית 

 נחקק 1988שנת ב . למימוש עקרון היסוד של שוויון זכויותנתפס כביטוי למחויבות החברההשילוב 

שילוב ילד בעל : "נאמר לחוק 1 בפרק ד.את עקרון השוויוןבישראל חוק החינוך המיוחד הבא להגשים 
 –" תלמיד משולב "–בפרק זה הגדרות . א. 20. )ג"תשס, 7תיקון (צרכים מיוחדים בחינוך רגיל 

, 1949 -ט"התש, לחוק לימוד חובה) א (6הזכאי לחינוך חינם לפי צעיף , ילד בעל צרכים מיוחדים

פת של הוראה ולימוד ולשירותים סחליטה על זכאותו לתוה, ד20כאמור בסעיף , אשר ועדת שילוב

  ..."מיוחדים לפי פרק זה במוסד חינוך רגיל

מטרת השילוב בימינו היא שתלמידים חריגים יתחנכו בתוך מערכת החינוך הרגילה ולא במסגרות "

 ) Sebba & Ainscow  , 1996( סבה ואינסקו ).2003(ולייזר , רייטר, אומרים אבישר, "חינוך נפרדות

לתת מענה חינוכי הולם לכל התלמידים בתי ספר הציעו להגדיר את השילוב כתהליך שבו מנסים 

תהליך אל הם מתייחסים לשילוב כ. י חשיבה וארגון מחדש של תכנית הלימודים"כאינדיבידואלים ע

  . טי אולא כמצב סט

 :שילוב כערך בזו הלשון מוצגת המדיניות בנושא ה4עמוד , 1994, ב"בחוזר המנהל הכללי מיוחד י

והוא ... שילובו המוצלח של תלמיד מתקשה בכיתה הרגילה הוא אתגר חינוכי מהמעלה הראשונה"

לפי גישה זו שוני ). ולא בעיה( השונות היא ערך ,לפי תפיסה זו ".מסר ערכי גם לגבי שאר התלמידים

 ,לפי זה. ואת אלה יש לטפח, תמצב המבטיח גיוון וייחודיוזהו . אלא ברכה, בין בני אדם אינו מחלה

  ).ד"סתש, וידיסלבסקי(שוויון פירושו לתת לכל אחד את האפשרות למצות את המיטב שבו 

  

  ?מדוע? בתי הספר היסודיים מסוגלים לעמוד במטרה זו, לדעתכם, האם

שוב יבאותו יריכוז תלמידים מאזורים שונים ל במקרים שבהם נעשה "ממומשת המטרה הנהאם 

באיזו ?  בתי הספר הרגיליםתוךב) 'כיתה ללקויי שמיעה וכד,  כיתה מקדמת:כמו(דת בכיתה מיוח

  ?מדוע? מידה

  

אחת המשימות המורכבות המוטלות על מערכת החינוך היא שילובם המוצלח של תלמידים בעלי 

 הימצאות –שילוב פיזי . 1: במחקר זוהו שלוש צורות שילוב. צרכים מיוחדים בבתי הספר הרגילים

 התלמיד לומד –הוראתי -שילוב לימודי. 2;  אחוז מיום הלימודים50 - מיותר יד בכיתה הרגילה התלמ

 התלמיד נוטל חלק פעיל –שילוב חברתי . 3; לפי התכנית הרגילה את כל המקצועות האקדמיים

  .בפעילות החברתית בכיתה

  

  ?מדוע? רכםמהי צורת השילוב הנהוגה בבית ספ? מדוע? הרצויה לדעתכםהשילוב  תצור מהי

  

,  אצל אבישרFullan & Steingelbauer, 1991(ההבנה ששילוב הוא במהותו רפורמה חינוכית 

הובילה את החוקרים העוסקים בבדיקת יישום השילוב לאמץ את נקודת המבט  ) 2003, רייטר ולייזר
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ים ממצאי המחקרים מלמד" .המנהל בהנהגת השינוי בבית הספרתפקידו המרכזי של המדגישה את 

מנהל ; על קשר בין העמדות וההתנהגויות של המנהל לבין עמדות המורים בבית ספרו בנושא השילוב

בית הספר נתפס כבעל התפקיד המרכזי ביצירת אקלים ארגוני תומך ובבניית מערך מסייע 

    ).2003(רייטר ולייזר , מדווחים  אבישר, ..."למורים

  

   ?כיצד ?בהאם אתם מיישמים את תפקידכם בנושא השילו

  

מערכים מקצועיים של , קהילת בית הספרשל , השילוב דורש פעולה מורכבת של הצוות, יתר על כן

כמו כן השילוב דורש ניהול ממשקים בין . ותומכים כמו השירות הפסיכולוגי ושירותי הבריאות והרווחה

-הפראוהמערכת הרפואית , המערכת המשפחתית,  המערכת הבית ספרית: כמו,מערכות רבות

בעלי רתימת  וכן ,הביטוח הלאומי , הרשות המקומית,  משרד החינוך: כמו,ומוסדות וארגונים, רפואית

  .ההורים והקהילה,  התלמידים: כמו,עניין שונים

מגבש נראה כי ההתלכדות סביב ערך משותף כמו השוויון  והמחויבות למימושו יכולה להיות כוח 

   . של גורמים אלה שיכול לסייע בעבודה המשותפת מניעו

למעשה ניתן להסיק וללמוד על . ואולם אין די בהצהרה על אמונות או תפיסות ומחויבויות ערכיות

  .הערכים המניעים אנשים מתוך פעולותיהם והחלטותיהם

מושפעת רבות מהעניין שמגלה המנהל , המידה שבה מפעיל בית הספר דרכי עבודה משלבות

המקצועי ומהכשרתו בתחום חינוך תלמידים בעלי צרכים מיוחדים מניסיונו , מהכרת הנושא, בנושא

לסיוע , במחקרים נוספים נמצא שלתמיכת ההנהלה). 1997, קשתי( ומהתפיסות והעמדות שלו

השילוב מבוסס על ). 1996, ריץ(מקצועי זמין ולמשאבים נוספים יש חשיבות להצלחת פעולת השילוב 

לתלמידים לתת המטרה היא . ה חינוכי הולם לצרכים אלהניתוח צרכים של התלמידים ועל מתן מענ

לקחת חלק פעיל באספקטים , עם צרכים מיוחדים הזדמנות ליצור אינטראקציות אישיות עם בני גילם

 Frorian & Rose,(השונים של חיי בית הספר ולהכניסם בצורה טובה יותר לחיים בחברה ובקהילה 

1998 .(  

  

  :סיכומו של דבר

 כרוך ביצירת מחויבות ערכית ומעשיית של כל בעלי העניין לשילוב ובדילמות רבות ניהול השילוב

  .כשהמשימה המרכזית היא קבלת החלטות

בחזון הבית ספרי , תרבות הבית ספריתב בשילוב תלמידים צריכה להביא לשינוי בית הספרמדיניות 

אה המומרים מדפוס ישום תהליכי הורבי כשעיקר השינוי מתגלה בתכנון ו,במנהיגות המנהלו

 תפקידים  )1997,יוסיפון (לאוכלוסיות הטרוגניות לתת מענה שאמור פרונטאלי לדפוס דיפרנציאלי 

, אלמוג ושכטמן( .חלוקת תפקידים ועוד, ניסוח נהלים, הבניית תהליכים, אחרים כוללים פתרון בעיות

2005.(  

  

  עובדות ומספרים
 תלמידים המתפלגים לפי 118,000 -ינוך המיוחד הוא כהיקף האוכלוסייה הזכאית למגוון שירותי הח

  :ההתפלגות הבאה
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כיתות מיוחדות בבית ( תלמידים הלומדים במסגרות החינוך המיוחד המיוחדות 45,000 -כ -

  ).גנים מיוחדים ובתי ספר מיוחדים, ספר רגיל

 . תלמידים עם צרכים מיוחדים הלומדים במסגרות רגילות73,000 -כ -

 מהתלמידים בחינוך הרגיל 8%בשנת אלפיים , )2003, רייטר ולייזר,  אבישראצל(לפי מרגלית 

  . טיפולי ממשאבי החינוך המיוחד-קיבלו סיוע חינוכי

  
  

  מונחון
  

 . פועל כשיש צורך בתגובות פשוטות ואוטומטיות לגירוים מאוד מוגדרים-  MBI-י הוראות "ניהול  עפ
צור כמותיים או יי יעדי י"ת גבוהה העובדת עהוא מספק מענה יעיל בסביבה יציבה בעלת משמע

  .במצבי חירום בהם נדרש לפעול במהירות ובאופן אוטומטי
  

התאמתם למתייחס לפירוק היעד העיקרי לתתי יעדים ספציפיים יותר ו-   MBOי יעדים"ניהול עפ
יים מציאות, היעדים צריכים להיות ספציפיים. לכל אחד מתחומי העיסוק ובעלי תפקידים בארגון

  . דיםיומד
  

ערכים ואידיאלים , אמונות, מנהיגות מקשרת מתבססת בעיקרה על נורמות" – מנהיגות מקשרת

מתוקף תפקידו הן המורים מקבלים את סמכותו המוסרית של המנהל ). 2002, ובאני'סרג" (משותפים

  .כמנהיג והן מתוקף אישיותו ומעשיו

   
צרכים חינוכיים בעלי התהליך שבו תלמידים . פרדהה, ההפך מסגרגציה –Integration)(אינטגרציה 

- כך שיוכלו ליטול חלק בתכנית הלימודים הרגילה הקיימת והלא, מיוחדים מקבלים סיוע כיחידים

  ).2003, ולייזר, רייטר, אבישר(הספר -משתנה של בית

Mainstreaming – נפוץ בשנות השבעיםהיה המונח . השתלבות של כל התלמידים בזרם המרכזי 

  ).2003, ולייזר, רייטר, אבישר(של המאה העשרים 

מבטא את הרצון לכלול את כל . מונח משנות התשעים של המאה העשרים –)Inclusion(הכלה 

התלמידים במערכת חינוך אחת ולתת שירותי תמיכה לתלמיד החריג לפי צרכיו בהדגשת השתלבות 

מונח זה מבטא תהליך המתמקד . נותחברתית במערכת שמתאימה את עצמה לרעיון השו-אישית-בין

מתוך ולשונות של תלמידיו כמענה בבית הספר וכרוך בנכונות להבנות מחדש את תכנית הלימודים 

 המחלקה למעורבות חינוכית ודידקטית שבאגף ).2003, ולייזר, רייטר, אבישר(הכרה בשונות כערך 

העמדת הידע והכלים הדרושים לבתי לחינוך יסודי במשרד החינוך פועלת ליישום תפיסת ההכלה תוך 

  .הספר
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