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החינוך משרד"לית מנכדבר    
שטאובר דליתהגב'    

 
 

 )ר' יהודה אלחריזי(  "אם תהא עושה תהא מוצא"

 אנשי חינוך יקרים,
 

לקראת שנה"ל תשע"ג אנו נערכים להטמעת יעד נוסף שיתווסף לאחד עשר היעדים שנקבעו בתכנית האסטרטגית 

 .במוסדות החינוך הרחבת יכולת ההכלה וקידום הלומדיםוהוא  2009-2012של המשרד לשנים 

המרכזיות שלנו: ערכות מיוחדת, אינו אלא אמצעי להשגת המטרות ייעד זה, על אף שהוא מוגדר בנפרד ודורש ה

 קידום המצוינות, שיפור ההישגים וצמצום הפערים החברתיים.

במערכת החינוך לומדים תלמידים עם יכולות מגוונות וצרכים שונים ועלינו לשאוף להעניק לכולם, במסגרת 

יתר  רכיהם. תפישת עולם ממיינת, מתייגת ומדירה, המובילה להפנייתוהחינוך הרגיל, חינוך איכותי המותאם לצ

לחינוך המיוחד, שומטת את הבסיס המוסרי של העשייה שלנו וסותרת את היסוד הדמוקרטי עליו נשען החינוך 

 הציבורי. 

טיפוליים כבר מגיל הגן ולעסוק -עלינו לפעול להרחבת הידע והיכולות המקצועיות, להרחבת המענים החינוכיים

אישי, טיפוח תחושת המסוגלות וגיוון בדרכי  בהתערבויות מקצועיות לאורך כל הרצף החינוכי. מתן יחס

ההוראה, ישפרו את סיכויי תלמידינו בכלל, והמתקשים בפרט, לממש את הפוטנציאל הגלום בהם ולהגיע 

 להישגים גבוהים. 

זהו אתגר גדול וחשוב, וכדי להצליח בו, כתמיד, יש צורך בהבניית תרבות ושפה משותפת, בהתוויית מדיניות 

 שספר ההכלהית ובפיתוח פרקטיקות ישימות. אני סומכת עליכם שתעשו כן ואני מקווה ברורה וקוהרנט

 לכם בכך.ט שפותחו יסייעו לקיוהת

קיט תמצאו את לובתשל אחרים ד מהצלחותיהם ולו למצוא השראה וללממכיל סיפורי הכלה תוכבספר ההכלה ה

 ההסברים והנהלים לצורך יישום מושכל של היעד.

למינהל הפדגוגי ולעומדת בראשו, הגב' מיכל כהן, ולחברי צוות ההיגוי על הובלת יעד  אני מבקשת להודות

 ערכות להטמעתו.יההכלה ועל הה

   לכל העושים ושעוד יעשו במלאכה, ברכת הצלחה וישר כוח!

 בכבוד רב,                                  

                                                                                                                            

 דלית שטאובר                                                        

                                                                       מנכ"לית המשרד                                                                                                 

  חזור
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 מבט אל יעד ההכלה – 1יחידה 

 הפדגוגי המינהל ומנהלת בכירה לית"סמנכ

 כהן מיכל

 

 החינוך במערכת ההכלה יעד –' א פרק             
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 מבט על יעד ההכלה - 1יחידה 
  

 
 
 

 'אפרק 
 יעד ההכלה במערכת החינוך

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

חזור 
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 יעד ההכלה במערכת החינוך -פרק א'              
 

  

 מבט על יעד ההכלה
עד חדש, מרכזי י נקדם ,של מערכת החינוךתכנית האסטרטגית , במסגרת הגהחל משנת הלימודים תשע"

התנהגות( בחינוך קשיי כלל הלומדים המתקשים ובעלי הלקויות )לקויות למידה ומתייחס לה ומשמעותי
 בחינוך הרגיל תוך הרחבת יכולתוקידומם לומדים השילוב עוסק ב"ה 21 יעד - הרגיל בכל המגזרים

 נים".מגוו יםומתן מענ כלתםה
 

, לפיה יש לקדם את כלל לתכנית האסטרטגית החלטנו להציבו כיעד מרכזי כדי לתת מענה מקצועי הולם
בעבודת מטה משותפת ועקבית של מנהלי האגפים במינהל הפדגוגי עם מנהלי . הלומדים במערכת

מהחינוך הקדם  :מערכתהכל הצעדים ליישומו בסחנו את היעד והגדרנו את ינונציגים נוספים המחוזות 
 .ינוך העל יסודייסודי, דרך החינוך היסודי ועד לח

 

חשוב היה לנו להבטיח כי במסגרת החינוך הרגיל, נמשיך לחזק, להרחיב ולהעמיק את מגמת השילוב 
ולהתפתח הלומדים יוכלו להמשיך ללמוד, להתקדם ש שיבטיחו וההכלה תוך פיתוח מענים מתאימים 

בהמשך לחינוך המיוחד בטרם מוצו כל האפשרויות  ושימנעו את הפנייתםבמסגרות החינוך הרגילות 
זאת ועוד, ביקשנו לוודא כי למסגרות החינוך המיוחד יופנו רק לומדים בעלי . קידומם בחינוך הרגילל

המענים המקצועיים שניתנו להם בחינוך הרגיל הצביעו על כך שהם זקוקים  לקויות מורכבות אשר כל
 למסגרת מיוחדת. 

 

 תוך הרגילה החינוך במערכת הלומדים לשילוב המכוונת מוסדיתתכנית  התבקשו להכיןמוסדות החינוך 
( התנהגות וקשיי למידה לקויות) לקויות ובעלי המתקשים הלומדים של והקידום ההכלה הרחבת

  .(השמה ועדות, שילוב ועדות - מיוחד חינוך) חוק י"עפ לוועדות המופנים מספר ולהפחתת
  לצדגננות; לו מוריםל, מנהליםל, למפקחים הכשרה מנגנוני להפעלתבמטה ובמחוזות החלה היערכות 

 .ההכלה העמקת הידע והכלים בנושאללמידה שיסייעו ללמידה ווליווי, הדרכה ופיתוח חומרי הוראה 
 

 נועד  ספרמינהל הפדגוגי מעמיד לרשותכם. השההספר שלפניכם מהווה כלי עבודה נוסף בארגז הכלים 
במוסד החינוכי בנושא נציגי ההורים לצוותי חינוך ולמנהלים, למפקחים, דיאלוג מתמשך בין לאפשר 
התמודדו בעברם עם קושי כזה או אחר אשר ריכזנו בו סיפורי הכלה מרגשים של אנשי חינוך . ההכלה

 ובמערכת נמצא מי שהכיל אותם. 
 

שבכוח אהבתם, אמונתם ומסירותם עשי ההכלה של אנשי חינוך נפלאים אתם מוזמנים להתרשם ממ
האמינו בהם נה הולם לקשיים, הכילו אותם בעת התמודדות עם קושי, לילדים השכילו לספק להם מע

אנשי חינוך אלה הצליחו לעשות את  .יש עוד רבים כמותםו שידרו להם שהם שם בשבילם. -ומעל לכול 
קשיים ולכן לא התמקדו רק בהם, של הפוטנציאללבין  יםשל הילד בין התפקוד הנוכחי בחנה הנדרשתהה

 האמינו בהם והובילו אותם להצלחה.אלא  ,האובייקטיביים
   

תוך שאנו להמשיך ולהרחיב את יכולת ההכלה  נמצאת האמונה כי בכוחנו כאנשי חינוך 12בבסיס יעד 
 ופועלים בדרכים מקצועיות לקידומם הלימודי, ואמונה אמיתית בכוחם אכפתיותאהבה,  משדרים
 .  להם לצאת מהקושי הזמני, להתמודד עמו בהצלחה ולהמשיך ולהתפתח הלאה אפשרבאופן שי

זהו מסלול ארוך במהלכו ארוכה ולעיתים מפותלת.  הדרך שתוביל להכלה משמעותית של כלל התלמידים
 .ואפשרי עד כמה זה חשובשלפניכם יעידו  בספררגעי הצלחה, רגעי תהייה וקשיים, הדפים הבאים  ישנם

 

לאפשר בירור תפיסות עולם ביחס להכלה ולסוגיות הנגזרות  רפנו נועדיצסדנאיים שהים המהלכמגוון 
  .והרחבתה לעבר העמקת יכולת ההכלהתוות את הדרך ך ויסייע לשותפים להישימש בירור ממנה.

 

חזור 
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 יעד ההכלה במערכת החינוך -המשך פרק א' 
 

  ההכלה אודות
 ניתן למצוא מספר התייחסויות למושג הכלה: בספרות המקצועית

 על פי מילון רב מילים
הכלה נתפסת כיכולת רגשית לקבל ולשאת בתוכנו את רגשותיו של האחר, להיות אמפתיים וקשובים אליו, 

 לאסוף אל תוכנו את חוויותיו, להזדהות אתו; לספק לו מרחב בטוח לביטוי תחושות ורגשות. 
 בעולם הטיפולי 

דירה את יכולתנו לזהות ולחוות את הרגשות המתעוררים אצלנו לצד הרגשות המתעוררים אצל ההכלה מג
 ר,הזולת כבסיס לתהליך ההכלה.  רק כשאנו יכולים להרגיש את רגשותיו, אנו יכולים להתייחס, להתמס

 להיות עמו בחוויה ולהכיל אותו.  
 בהיבטים חינוכיים

לאינטגרציה, לסביבה מאפשרת ומטפחת. במשמעותה היישומית היא ההכלה נקשרת לשילוב, לנורמליזציה, 
מתייחסת לשילוב הלומדים וקידומם בחינוך הרגיל תוך הרחבת יכולת הכלתם, מתן מענים מגוונים, 

 .השונים םהתחשבות בצרכים המיוחדים שלהם ויצירת התנאים שיסייעו להם לממש את יכולתם בתחומי
מתקשים ובעלי הלקויות )לקויות למידה וקשיי התנהגות( בחינוך הרגיל כלל הלומדים השל הכלה מדובר ב

תוך  בתחום הלימודי, הרגשי, החברתי, ההתנהגותי, הפיזי, הכלכלי, המשפחתי ועוד. הכלה בכל המגזרים
 .שיאפשרו התייחסות מערכתית מים המקצועייםרשיתוף כלל הגו

 

 ההכלה יעד מטרות
  :העל מטרת

 לקידום המצוינות, לשיפור בהישגים ובאיכות החינוכית ולצמצום הפערים החברתייםמערכת החינוך תחתור 
 :יעדה

 שילוב הלומדים וקידומם בחינוך הרגיל תוך הרחבת יכולת הכלתם ומתן מענים מגוונים      
 :ספציפיות מטרות

ולהתקדם א. חיזוק, הרחבה והעמקה של פעולות השילוב וההכלה כך שהלומדים יוכלו להמשיך ללמוד 
 במסגרות החינוך הרגילות

  ב. מתן מענה מגוון לשילוב הלומדים בחינוך הרגיל באופן שימנע את הפנייתם לחינוך המיוחד טרם
  הרגיל בחינוך לקידומם האפשרויות כל מוצו     

 ג. הפעלת מסגרות חינוך מיוחד לילדים הנזקקים לכך רק לאחר שנבדק כי      
  מיוחדת במסגרת למידה מחייבים הרגיל בחינוך שניתנו המקצועיים המענים   
 

    המשימה
הפעלת תכנית מוסדית רב מערכתית המכוונת לשילוב הלומדים במערכת החינוך הרגילה תוך הרחבת ההכלה 

והקידום של הלומדים המתקשים ובעלי הלקויות )לקויות למידה וקשיי התנהגות( והפחתת מספר המופנים 
 ועדות שילוב, ועדות השמה(  -)חינוך מיוחד  לוועדות עפ"י חוק

 

 :משנה משימות
 א. בנייה וניהול תכנית התערבות אישית ללומדים מתקשים

 ב. הפעלת צוות בין מקצועי בית ספרי וצוות בין מקצועי מורחב לטיפול במתקשים
 ג. הפעלת מנגנוני הכשרה למפקחים, למנהלים, למורים ולגננות

 פרק הבא תוכלו לקרוא על תהליך העבודה, שיתופי הפעולה, הדגשים המרכזיים וממדי התפוקה ב
 בתהליך יישום היעד.הנדרשים 

 מיכל כהן                                                                                    
    הפדגוגי המינהל ומנהלת בכירה לית"סמנכ                                                        

 חזור                                        



    

 

 

 
9 

 
  
 
 
 
 
 
 

 מבט על יעד ההכלה - 1יחידה המשך 
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 יעד ההכלה ברצף גילאי

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

חזור 
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    ברצף גילאי יעד ההכלה - פרק ב'                

  
 יסודי הקדם בחינוך ההכלה יעד

 

  

 ל:ע תמטר
  מערכת החינוך תחתור לקידום המצוינות, לשיפור בהישגים ובאיכות החינוכית ולצמצום הפערים

 החברתיים
 

 היעד: 
  בהיבטים שוניםנים מגוו יםומתן מענ הרחבת יכולת הכלתםשילוב הילדים וקידומם בגן הרגיל תוך 
 

 מטרות ספציפיות: 
  חיזוק, הרחבה והעמקה של פעולות השילוב וההכלה כך שהלומדים יוכלו להמשיך ללמוד ולהתקדם

 במסגרות החינוך הרגילות

  מתן מענה מגוון לשילוב הלומדים בחינוך הרגיל באופן שימנע את הפנייתם לחינוך המיוחד טרם
 מוצו כל האפשרויות לקידומם בחינוך הרגיל

 ות חינוך מיוחד לילדים הנזקקים לכך רק לאחר שנבדק כי המענים המקצועיים שניתנו הפעלת מסגר
 בחינוך הרגיל מחייבים למידה במסגרת מיוחדת 

 

 :המשימה
  והקידום  גנית המכוונת לשילוב הילדים בגן הרגיל תוך הרחבת ההכלה-תוךהפעלת תכנית מערכתית

כבעלי  צומת –ומך תקצועי מות צועל ידי  השונותתפקודם בפעילויות הגן עת בשל הילדים שזוהו 
 קשיים ספציפיים 

 

 :המשימה תיאור
  מקצועית, חינוכית -שוב להתערבות רבייעמוד לרשות כל גני הילדים בכל י "צומת"צוות

הצוות יכלול בנוסף לגננת, אנשי מקצוע מתחומי החינוך, הפסיכולוגיה ומטפלים  .התפתחותית
רפואיים לפי הפירוט: פסיכולוגים התפתחותיים/חינוכיים, יועצות לגיל הרך, מרפאות -פארא

 בעיסוק, קלינאיות תקשורת, מעצבי התנהגות, על פי הצרכים העולים מן השדה 

  היישובי. הרכז/ת יעבוד בתיאום ובהנחיית הפיקוח הכולל על לצוות ימונה רכז/ת מתוך צוות השפ"ח
גני הילדים ובשיתוף מנהל/ת אגף/מחלקת גני הילדים ברשות המקומית ויחד הם יהיו מתכללי 

 יישום המענים להכלה בגני הילדים  

  עפ"י  "צומת"הרכז/ת והפיקוח המתכללים יהיו אחראים על חלוקת המשאבים והפניית אנשי צוות
 י דעת מקצועיים שיקול

 
 
 

חזור 
 



    

 

 

 
11 

 
 המשך יעד ההכלה בחינוך הקדם יסודי

 
 

  האוכלוסייה:
 כלל הילדים המתקשים בתפקודם בגן 
 

 :פעולה עקרונות
  של ילדים והתערבות בסביבה הטבעית של הגן  ויכולותתפקודיים זיהוי קשיים 

   התייחסות דיפרנציאלית, ממוקדת ואינטנסיבית לקידום תפקודם של ילדים מתקשים בגן 

 התערבות המהווה תהליך מלווה, תומך, ומסייע לאורך כל שנת הלימודים 

 הימנעות מתיוג מוקדם 

  החלטה על התערבות מקצועית לגבי ילד תיעשה בשיתוף מלא של הוריו תוך שמירת הנהלים
 המקובלים

 אקולוגית הלוקחת בחשבון את כל הגורמים בתוך המסגרת החינוכית עצמה, -רכתיתהתערבות מע
משאבים הקיימים בקהילה בתחום הגיל הרך )שירותי בריאות, רווחה את את הורי הילדים, ו

 וחינוך(
  

 (:חודשיםה "יהפעולות )עפ
 

 מתחילת השנה עד סוף נובמבר

  מיפוי ילדי הגן וזיהוי קשיים תפקודיים על ידי הגננת

  המבקר בגן "צומת"העברת המידע שנאסף באמצעות המיפוי של הגננת לנציג צוות 

  תבנה תכנית התערבות המותאמת לכל ילד שאותר "צומת"הגננת בהדרכת איש צוות

  באשר לניהול החלטות יעביר את המידע לרכז/ת שיקבל יחד עם הפיקוח  "צומת"איש צוות
"צומת"הפעלת אנשי צוות להמשאבים הפנימיים והחיצוניים ו

  יפעל בדרכי עבודה דיפרנציאליות בהתאם למיפוי שנערך "צומת"צוות

 הסבר לגבי התפקוד של  יידוע ההורים ומתן :שיתוף ההורים בכל שלבי התהליך והגברת מעורבותם
יתנו את הסכמתם )חתימה ( להשתתפות  ים. ההורילדם בגן ולגבי המענים המוצעים במסגרת הגן

בתכנית העבודה

  הפניית ילדים לגורמים מקצועיים בקהילה על פי צורך ועל פי הנהלים
 

 מתחילת דצמבר ועד סוף ינואר

 ועריכת התאמות נדרשות להמשך התקדמות הילדים הילדים מעקב אחר הישגי

  והפיקוח לגבי מקרים מורכבים "צומת"קיום פגישת הערכה של  רכז צוות

 הפניית ילדים הזקוקים לכך לוועדות סטטוטוריות
 

 סוף שנת הלימודיםעד מפברואר 

 המשך הפעלת תכנית העבודה המותאמת

 המלצות לשנת הלימודים הבאהההערכת תהליך ההתקדמות ו

 
 חזור



    

 

 

 
12 

 

 המשך יעד ההכלה בחינוך הקדם יסודי
 

 

 :ופיתוח מקצועיהכשרה 
 וגננות במסגרות שונות בנושא  "צומת"תשע"ה יוכשרו מפקחים, פסיכולוגים, אנשי צוות  עד לשנה"ל

 הרחבת יכולת ההכלה והקידום של ילדים מתקשים בגן:
o  במסגרת קורסים לפיתוח מקצועי באופק חדש: מפקחות, מדריכות פדגוגיות וגננות 
o צומת"צוות לו במסגרת הכשרות וקורסים לפסיכולוגיים" 

  הכשרה לגננות מדריכות ופיקוח יכללו את הנושאים הבאים: קבלת שונות והתייחסות הקורסי
לקשיים, היכרות עם כלי תצפית ודרכים לזיהוי קשיים תפקודיים )מבטים(, בניית  תאמפאטי

דות קשר עם הורים, ביסוס אקלים גן מיטבי, כישורי חיים והתמוד ,תכניות עבודה דיפרנציאליות
 עם מצבי לחץ.

 

 הערכה ובקרה ברמת הגן:
 קיום פעולות לזיהוי קשיים תפקודיים בקרב הילדים ובניית תכנית התערבות מתאימה

 תיעוד לאורך כל התהליך    םקיו 
  קיום תכניות עבודה קבוצתיות ופרטניות

  ההוריםהילדים המתקשים לגורמים מקצועיים תוך שיתוף את ת ולהפנקיום פעולות שנועדו

 
 מדדים ברמת הגנים במחוז:

 מדדי תפוקה:

  להכלה ולקידום ילדים מתקשים  "צומת"מספר הגנים בהם פועלת תכנית 
  מספר הגנים שהצליחו להכיל ולקדם ילדים והפחיתו את אחוז ההפניות לוועדות
 

 נקודות מוצעות לדיון במפגש מפקח והגננות אודות מדדי תוצאה:

  ההכלה לצמצום מספר הילדים המופנים לוועדות השמה?באיזו מידה תרם תהליך 
  לגננת בעבודתה עם הילדים? "צומת"באיזו מידה תרם צוות 
 

 לפרטים נוספים יש לפנות:
 למפקחים במחוזות 

  לאגף לחינוך קדם יסודי במינהל הפדגוגי

 לאגף שפ"י במינהל הפדגוגי 
 

 
 
 
 

חזור 
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 ההכלה בחינוך היסודייעד  
 

  ל:ע תמטר
  מערכת החינוך תחתור לקידום המצוינות, לשיפור בהישגים ובאיכות החינוכית ולצמצום הפערים

 החברתיים
 

 היעד: 
  נים  מגוו יםומתן מענ בחינוך הרגיל תוך הרחבת יכולת הכלתםוקידומם שילוב הלומדים   - 12יעד 
 

 מטרות ספציפיות: 
 של פעולות השילוב וההכלה כך שהלומדים יוכלו להמשיך ללמוד  חיזוק, הרחבה והעמקה

 ולהתקדם במסגרות החינוך הרגילות

  מתן מענה מגוון לשילוב הלומדים בחינוך הרגיל באופן שימנע את הפנייתם לחינוך המיוחד טרם
 מוצו כל האפשרויות לקידומם בחינוך הרגיל

  הפעלת מסגרות חינוך מיוחד לילדים הנזקקים לכך רק לאחר שנבדק כי המענים המקצועיים
 שניתנו בחינוך הרגיל מחייבים למידה במסגרת מיוחדת 

 

 : המשימה
 מערכתית רב מוסדית תכנית הפעלת  
 

 : המשימה תיאור
 תוך הרגילה החינוך במערכת הלומדים לשילוב המכוונת מערכתית רב מוסדית תכנית הפעלת 

 וקשיי למידה לקויות) לקויותה בעלישל ו המתקשים הלומדים של והקידום ההכלה הרחבת
 ( השמה ועדות, שילוב ועדות - מיוחד חינוך) חוק י"עפ לוועדות המופנים מספר והפחתת( התנהגות

 

 :משנה משימות
 מתקשיםה םלומדיל אישית התערבות תכנית וניהול בנייה 
 מתקשיםה םלומדיב לטיפול מורחב מקצועי בין וצוות ספרי בית מקצועי בין צוות הפעלת 
 גננותלו מוריםל, מנהליםל, למפקחים הכשרה מנגנוני הפעלת 
 

 האוכלוסייה:
 התנהגות( בחינוך הרגיל בכל קשיי כלל הלומדים המתקשים ובעלי הלקויות )לקויות למידה ו

 המגזרים
  

  
 

חזור 
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 יעד ההכלה בחינוך היסודיהמשך 
 

  :פעולה עקרונות
הרגשי, ההתנהגותי, החברתי, המשפחתי, הכלכלי תוך ציון  מיפוי הלומדים ביחס למצבם הלימודי, .1

בהובלת מחנך  –שנה( הסוף בשנה והאמצע בעשה בתחילת שנה, ינקודות חוזק וקשיים )המיפוי י
 הכיתה כגורם מתכלל

בהובלת מחנך הכיתה. התכנית תתייחס למצבו של הלומד ולדרכים בניית תכנית התערבות אישית  .2
האפשרות  תבדוק אתיוכל להמשיך לפתח את נקודות החוזק ולהתקדם בכל הקשור לקשייו, ו ןבה

 שיהווה עבורו עוד אוזן קשבת איש צוות לולצוות 

ליבה,  במגוון שעות )שעות הלומדים המתקשים ובעלי הלקויות: איגום משאבים כמענה לקידום .3
שעות טיפול בפרט, שעות רשות ומקורות אחרים העומדים לרשות ביה"ס(, במגוון  שעות פרטניות,

    מסגרות )בביה"ס, בבית, במועדונית, במתנ"ס, בקהילה( ובמגוון תחומים )לימודי, חברתי, אישי(
הערכת לוההצעות יישום בדיקת לדיון, לקיום מפגשי צוות סדירים ומתועדים לחשיבה,  .4

 ההתקדמות בתהליך בצוותים הבאים:
 

: צוות בית ספרי בראשות מנהל/ת ביה"ס ובהשתתפות: המחנך, היועץ, מורה צוות בין מקצועי
מסייע/רכז התאמות  השילוב, פסיכולוג, מת"ל )מעריך תפקודי למידה(, רכז שכבה, מערך 

 פדגוגי/שכבה/מקצוע ללמידה ולהיבחנות ובעלי תפקידים נוספים, כמו: רכז חינוך חברתי, רכז 
 

: צוות בית ספרי בראשות מנהל/ת ביה"ס ובהשתתפות: המפקח הכולל, מורחב צוות בין מקצועי
, המפקח על הייעוץמנהל מחלקת החינוך ברשות, מפקח חינוך מיוחד, מנהל המתי"א ונציגיו, 

 עו"ס, קב"ס, קידום נוער, שירות מבחן ושירותים תומכים נוספים בקהילה 
 

 ועדה סטטוטורית המתקיימת בבית הספר בראשות  :פי חוק(-)על לוב בית ספריתועדת שי
בהתאם לחוזר  -מנהל/ת ביה"ס ובהשתתפות: חברי הצוות הבין מקצועי, נציג רשות, מתי"א 

 מנכ"ל 
 

ובהשתתפות מנהל  ינוךהחד : בראשות מנהל מחלקת החינוך ומפקח ממשרשוביתיועדה י
ועדת וועדת ההתמדה היישובית ומואת בעלי התפקידים מעדה תכלול והו .ביה"ס וצוותו

השילוב היישובית ותדון בסוגיות הקשורות למערך היישובי לקידום התלמידים המתקשים על 
 ועדות עפ"י חוק, בראייה יישוביתורצף, לרבות סוגיות התמדה והפנייה ל

 

   מתקיימת ברשות בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל: פי חוק(-)על ועדת השמה

  

   :לפחות שנתיים פני עלה סהפעולות בפרי
  שאותרו מתקשים ובעלי לקויות )לקויות למידה וקשיי התנהגות( בחינוך בכל המגזרים תלמידים

הרגיל יופנו לוועדות השמה החל מהשנה השנייה, רק לאחר שבית הספר הפעיל במשך שנתיים 
ורק מהשנה השלישית, בהתאם תכנית התערבות אישית. השיבוץ  בחינוך המיוחד ייעשה אך 

 לתהליך שלהלן:
 
 
 

 

חזור 
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 המשך יעד ההכלה בחינוך היסודי
 

 

 טיפול מערכתי/טרום שילוב:    –בשנה הראשונה לתהליך ההתערבות 
 

 אוקטובר - ספטמבר

  ,מיפוי כלל הלומדים ואיתורם של אלה המגלים קשיים בתפקודים לימודיים, רגשיים
  ו/או התנהגותיים  חברתיים

 וקשיים של הלומדים שאותרו ובניית פרופיל תפקודי לכל מתקשה )לאור  זיהוי נקודות חוזק
 המידע שנאסף ביחס לתפקודיו השונים תוך ציון נקודות החוזק והקשיים שאותרו(

 הקמת צוות בין מקצועי והפעלתו 

 הוריו לצורך מסירת עם תקשה וקיום מפגש של מחנך הכיתה, כגורם מתכלל, עם התלמיד המ
מידע, תיאום ציפיות והגדרת המחויבות המשותפת לרבות מענה שהמוסד החינוכי מתעתד לתת 

ועל הצוות החינוכי  ,ללומד. מומלץ שהמפגש יתקיים במוסד החינוכי שהוא גם מקום ההתערבות
 לדאוג שביה"ס יהיה מקום משמעותי עבור תלמידיו המתקשים 

  הלימודי, הרגשי, החברתי  עבודה ללומדים המתקשים תוך התייחסות להיבטבניית תכנית
בנה ע"י מחנך הכיתה בשיתוף הצוות הבין מקצועי ותיתן מענה לצורך יוההתנהגותי. התכנית ת

בלמידה דיפרנציאלית מותאמת בתוך הכיתה, בעבודה קבוצתית בשעות פרטניות ובמסגרת 
 דים לרשות המוסד החינוכיתכניות תוספתיות ומשאבים נוספים העומ

 

 סוף שנת הלימודים - אוקטובר

  הפעלת תכנית התערבות המפרטת את המענים בתחום הלימודי, הרגשי, החברתי וההתנהגותי
 ואת מסגרות התמיכה הנוספות במהלך יום הלימודים ולאחריו 

 לל  מחנך הכיתה כגורם מתכ תיעוד תהליכי הלמידה וההתקדמות בתיק התלמיד שירוכז ע"י 
  ביצוע הערכה מחודשת לאור הפעלת תכנית ההתערבות ועדכונה תוך היוועצות בצוות הבין

 פומקצועי המורחב ושיתו

  בגלל אי  ים שהמוסד החינוכי מבקש להפנותם לוועדות שילובלומדהעל דיון עם מפקח ביה"ס
 תוך הצגת הפעולות שנעשו עמם עד כה בלי שהשיגו את מטרותיהן התקדמות

  תכנית ההתערבות והפעלתה בהתאם למצבם של המתקשיםעדכון 
 

 עד אמצע מאי              

  כינוס ועדת שילוב בית ספרית לדיון ולקביעת הזכאות לשילוב בשנת הלימודים הבאה  
 

 עד סוף שנת הלימודים

 ע"י ים שקיבלו זכאות לוועדות שילוב בשנה"ל הבאה לומדבניית תכנית שילוב עבור כל אחד מה
ובדיקת האפשרות לצוות לכל לומד איש צוות שיהווה עבורו עוד אוזן שילוב המחנך ומורת ה

 קשבת
 
 
 
 

 חזור
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 המשך יעד ההכלה בחינוך היסודי
 

 :שנת שילוב/טרום השמה -בשנה השנייה לתהליך ההתערבות 
 המסלולים הבאים: 3-המשך הפעלת תכניות ההתערבות באחד מ

 התנהגות( שהתקדמו: קשיי ללומדים המתקשים ולבעלי לקויות )לקויות למידה ו .1
בהתאם למצב הלומדים תוך  כבר מראשית השנה ועדכונה המשך יישום תכנית ההתערבות

 היוועצות בצוות הבין מקצועי הבית ספרי/המורחב

)זכאות לתמיכה שנקבעה זכאותם לשילוב  תפקוד/לקויות מורכב/ותללומדים המתקשים ולבעלי  .2
 צריכה להתחדש כל שלוש שנים(: יישום התכנית שנבנתה תוך הערכת התקדמותם ובמידת הצורך

 נציגים מהצוות הבין מקצועי המורחב של ליווי קבלת  –
 שביה"ס מבקש להפנות להשמה: במיוחד תפקוד/לקויות מורכב/ותעם  לומדיםל .3

 םמבקש להפנות שהמוסד החינוכי יםלומדרכי הוכינוס ועדה יישובית לבחינת צ -עד פברואר 
מות כועדה תבחן את ומול התהליכים הפדגוגיים שננקטו . הבגלל אי התקדמות לוועדת השמה 

 שהופנו ע"י מוסדות החינוך השונים בראייה יישובית ותדון בנתונים טרום השמה לומדיםה
 

להלן המסלולים שהוועדה היישובית יכולה להציע בעקבות הממצאים שהוצגו בפניה ובהתאם 
 לכללים המפורטים בחוזר מנכ"ל: 

  המוסד החינוכי יחל בתהליך לקראת ועדת השמה בהתאם להוראות  -מוצו התהליכים הפדגוגיים
 חוזר מנכ"ל

 :לא מוצו התהליכים הפדגוגיים 
o  'סד החינוכי תוך בניית תכנית התערבות אחרת בסיוע הצוות החזרת התלמיד למו -אפשרות א

 הבין המקצועי המורחב הכולל את מעגל השותפים ברשות המקומית
o  'העברה פדגוגית למוסד חינוכי רגיל אחר בהתאם לנהלים -אפשרות ב 
o  במקרים חריגים במיוחד יתקיים דיון בוועדה היישובית בנוגע להפניית תלמיד לשילוב/להשמה

 ת על מנת לענות על צרכיו באופן המתאים ביותרופ"י ההנחיות המפורטשלא ע
 

 שעות הוראה בתחום: 
   במסגרת המשאבים הקיימים:

 בלמידה דיפרנציאלית המשולבת בשגרת יום הלימודים 
  '('ב-משימת חוק פיצול כיתות א' 3)ראו ביעד  ב'-בשעות פיצול לכיתות א 

  אופק חדשבשעות הפרטניות במסגרת 
 בשעות אחרות: התכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון, תכניות רשותיות 

  במסגרות המשך: מיל"ת, קרב, מועדוניות, מרכזי ילדים, תכניות בקהילה, התכנית הלאומית
 ואחר לילדים ולנוער בסיכון, תכניות תוספתיות של משרד החינוך ובעלויות תכנית החומש

 
 
 
 
 

 חזור
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 יעד ההכלה בחינוך היסודיהמשך 
 

 :  הכשרה ופיתוח מקצועי
 תשע"ה יוכשרו מפקחים, מנהלים, סגני מנהלים, יועצים ומורים במסגרות שונות בנושא  עד לשנה"ל

    מתקשים בחינוך הרגיל: לומדיםהרחבת יכולת ההכלה והקידום של 
o במסגרת תחום הדעת בו הם מתמקצעים )בקורסים לפיתוח מקצועי באופק חדש ישולבו יחידה-

 שתיים בנושא( 
o במסגרת קורס למחנכים 
o  שעות 30במסגרת תכנית ייעודית לפיתוח מקצועי בית ספרי בהיקף של 
o במסגרת מפגשי הפיתוח המקצועי למפקחים/מנהלים/סגני מנהלים/יועצים/מדריכים/רכזים 

  
  הדרכה:

 בתחומים פרא רפואיים תינתן ע"י צוות מקצועי של מתי"א  הדרכה לצוותים החינוכיים 

 נתן למנהלים, למורים ולצוות הבין מקצועי על ידי מדריכי משרה"ח בתחומים השוניםיי ףשוט ליווי   
 

 תפקיד המנהל/ת:
 בניית צוות בין מקצועי בית ספרי 

  על עקרונות היעד תוך מעקב ובקרה אחר יישומה בניית תכנית עבודה מערכתית המושתתת
 ועדכונה בשעת הצורך

  כינוס, ליווי והובלת צוותים בהרכבים שונים לשיח אודות הערכת ביצוען של התכניות האישיות
 והתקדמות כל אחד מהלומדים 

 מיפוי משאבי ביה"ס ואיגומם לצורך בניית תכניות סיוע תוך שיבוצן במערכת השעות 

 ת זמן קבועות ללמידת עמיתים ול"הצגת מקרים" בפני כלל המורים בליווי דיון  מיסוד מסגרו 

 

 הערכה ובקרה בית ספריים:
  תהליכי ההתערבות ומידת הצלחתם בהתאם למהלך שנקבע בתכנית של התקדמות הבדיקת

 תוך השוואה בין תוצאות המיפוי בתחילת השנה לבין מיפוי אמצע שנה וסוף שנה
 בראייה מערכתית כפי שהוגדרו ע"י הצוות הבין מקצועי  םוהערכתמענים הכוללים ב דיון

 והצוות הבין מקצועי המורחב 

 

 

 
 
 

 
 

חזור 
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 יעד ההכלה בחינוך היסודיהמשך 

 

 מדדים ברמת בתי הספר במחוז:
 מדדי תפוקה

  תכנית עבודה בית ספרית

  מתקשים ה לומדיםהכלה וקידום שילוב, עבודה מערכתית למספר בתי הספר שיישמו תכנית
  במסגרת החינוך הרגיל

 ם המתקשים במסגרת החינוך הרגיל לומדימספר בתי הספר שנתנו מענים הולמים לשילוב ה
 שהופנו לוועדות  לומדיםוהפחיתו את אחוז ה

 בנייה ויישום של תכנית התערבות אישית 

 שנה וגיבשו תכניות הבתחילת  לומדיםכלל ה מספר בתי הספר בהם מיפו המחנכים את
  התנהגות(קשיי המתקשים ובעלי הלקויות )לקויות למידה ו לומדיםהתערבות עבור ה

  מספר בתי הספר בהם שותפו התלמיד והוריו בשלבים השונים של בניית תכנית ההתערבות
  ויישומה

 ה בהתאם להערכה מספר בתי הספר בהם עודכנה תכנית ההתערבות של התלמיד במהלך השנ
   המחודשת

 צוות בין מקצועי

  צוות בין מקצועי פועלמספר בתי הספר בהם  
  בין מקצועי לפחות אחת לחודשהצוות התכנס המספר בתי הספר בהם    
  צוות הבין מקצועי המורחב לפחות פעמיים בשנה המספר בתי הספר בהם התכנס   

 מיצוי התהליכים לפני ההפניה לוועדת  מספר בתי הספר בהם המפקח הכולל היה מעורב בשלב
    שילוב

 פיתוח מקצועי/כנסים/השתלמויות
  מתקשים  לומדיםמספר בתי הספר בהם השתלמו נציגים מהצוות בתחום של הכלה וקידום

  בחינוך הרגיל
  מספר בתי הספר אשר מיסדו מסגרות זמן קבועות ל"הצגת מקרים" בפני כלל המורים בליווי

    דיון

  ספר בהם מתקיימים תהליכי למידה בית ספריים שיטתיים להרחבת הידע של  בתימספר
  לומדיםהצוות החינוכי להכלת ה

  של החינוך מרים פדגוגיים ווהמפקחים יועמדו חהיסודיים הערה: לרשות מנהלי בתי הספר
  לקידום הטמעת היעד ויישומו בבתי הספרהיסודי, 

 

 לפרטים נוספים יש לפנות:
 חוזותפקחים במלמ                                              

 הל הפדגוגיף לחינוך יסודי במינלאג 

 לשפ"י במינהל הפדגוגי                                         

 לחינוך מיוחד במינהל הפדגוגי     

 

חזור 
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 יעד ההכלה בחינוך העל יסודי

 

 

  ל:ע טרתמ
  החינוך תחתור לקידום המצוינות, לשיפור בהישגים ובאיכות החינוכית ולצמצום מערכת

 הפערים החברתיים
 

 : היעד
  יםומתן מענ בחינוך הרגיל תוך הרחבת יכולת הכלתםוקידומם שילוב הלומדים  - 12יעד 

 נים  מגוו
 

 : ספציפיות מטרות
  יוכלו להמשיך ללמוד חיזוק, הרחבה והעמקה של פעולות השילוב וההכלה כך שהלומדים

 ולהתקדם במסגרות החינוך הרגילות

  מתן מענה מגוון לשילוב הלומדים בחינוך הרגיל באופן שימנע את הפנייתם לחינוך המיוחד
 טרם מוצו כל האפשרויות לקידומם בחינוך הרגיל

  הפעלת מסגרות חינוך מיוחד לילדים הנזקקים לכך רק לאחר שנבדק כי המענים המקצועיים
 שניתנו בחינוך הרגיל מחייבים למידה במסגרת מיוחדת 

 

 : המשימה
 מערכתית רב מוסדית תכנית הפעלת  
 

 : המשימה תיאור
 תוך הרגילה החינוך במערכת הלומדים לשילוב המכוונת מערכתית רב מוסדית תכנית הפעלת 

( התנהגות וקשיי למידה לקויות) לקויות ובעלי המתקשים הלומדים של והקידום ההכלה הרחבת
 ( השמה ועדות, שילוב ועדות - מיוחד חינוך) חוק י"עפ לוועדות המופנים מספר ולהפחתת

 

 :משנה משימות
 מתקשיםה יםלומדל אישית התערבות תכנית וניהול בנייה 
 מתקשיםה םלומדיב לטיפול מורחב מקצועי בין וצוות ספרי בית מקצועי בין צוות הפעלת 
 גננותלו מוריםל, מנהליםל, למפקחים הכשרה מנגנוני הפעלת 
 

 האוכלוסייה:
 התנהגות( בחינוך הרגיל בכל המגזריםקשיי כלל הלומדים המתקשים ובעלי הלקויות )לקויות למידה ו 

 
 
 

 חזור
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 ההכלה בחינוך העל יסודיהמשך יעד 
 

 עקרונות פעולה:
הרגשי, ההתנהגותי, החברתי, המשפחתי, הכלכלי תוך ציון  מיפוי הלומדים ביחס למצבם הלימודי,.  1

בהובלת מחנך הכיתה  –עשה בתחילת שנה, אמצע שנה וסוף שנה( יוקשיים )המיפוי י נקודות חוזק
 כגורם מתכלל

בהובלת מחנך הכיתה. התכנית תתייחס למצבו של הלומד ולדרכים בניית תכנית התערבות אישית .  2
להמשיך לפתח את נקודות החוזק ולהתקדם בכל הקשור לקשייו, ובדיקת האפשרות  יוכל ןבה

 שיהווה עבורו עוד אוזן קשבת  לצוות ללומד איש צוות
)שעות ליבה, איגום משאבים כמענה לקידום הלומדים המתקשים ובעלי הלקויות: במגוון שעות .  3

שעות טיפול בפרט, שעות רשות ומקורות אחרים העומדים לרשות ביה"ס(, במגוון  שעות פרטניות,
   במועדונית, במתנ"ס, בקהילה( ובמגוון תחומים )לימודי, חברתי, אישי( מסגרות )בביה"ס, בבית,

והערכת ההתקדמות ההצעות קיום מפגשי צוות סדירים ומתועדים לחשיבה, דיון, בדיקת יישום .  4
 בתהליך בצוותים הבאים:

 
: צוות בית ספרי בראשות מנהל/ת ביה"ס ובהשתתפות: המחנך, היועץ, מורה צוות בין מקצועי

מסייע/רכז התאמות ללמידה  השילוב, פסיכולוג, מת"ל )מעריך תפקודי למידה(, רכז שכבה, מערך 
 ולהיבחנות ובעלי תפקידים נוספים, כמו: רכז חינוך חברתי, רכז פדגוגי/שכבה/מקצוע 

 
בית ספרי בראשות מנהל/ת ביה"ס ובהשתתפות: המפקח הכולל,  : צוותמורחב צוות בין מקצועי

, המפקח על הייעוץמנהל מחלקת החינוך ברשות, מפקח חינוך מיוחד, מנהל המתי"א ונציגיו, 
 עו"ס, קב"ס, קידום נוער, שירות מבחן ושירותים תומכים נוספים בקהילה 

 
ימת בבית הספר בראשות : ועדה סטטוטורית המתקיפי חוק(-)על ועדת שילוב בית ספרית

בהתאם לחוזר  -מנהל/ת ביה"ס ובהשתתפות: חברי הצוות הבין מקצועי, נציג רשות, מתי"א 
 מנכ"ל 

 
ובהשתתפות מנהל ביה"ס  ינוךהחד : בראשות מנהל מחלקת החינוך ומפקח ממשרשוביתיועדה י
השילוב ועדת וועדת ההתמדה היישובית ומועדה תכלול את בעלי התפקידים מוהו .וצוותו

המתקשים על רצף, לרבות  לומדיםהיישובית ותדון בסוגיות הקשורות למערך היישובי לקידום ה
 ועדות עפ"י חוק, בראייה יישוביתוסוגיות התמדה והפנייה ל

 
   מתקיימת ברשות בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל: פי חוק(-)על ועדת השמה

  

 :לפחות שנתיים פני על בפריסה הפעולות
שאותרו מתקשים ובעלי לקויות )לקויות למידה וקשיי התנהגות( בחינוך בכל המגזרים  לומדים

הרגיל יופנו לוועדות השמה החל מהשנה השנייה, רק לאחר שבית הספר הפעיל במשך שנתיים תכנית 
התערבות אישית. השיבוץ  בחינוך המיוחד ייעשה אך ורק מהשנה השלישית, בהתאם לתהליך 

 שלהלן:
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 יעד ההכלה בחינוך העל יסודיהמשך 

 

 :  שילוב טרום/מערכתי טיפול – ההתערבות לתהליך הראשונה בשנה
 אוקטובר -ספטמבר

  ,מיפוי כלל הלומדים ואיתורם של אלה המגלים קשיים בתפקודים לימודיים, רגשיים
  ו/או התנהגותיים  חברתיים

  וקשיים של הלומדים שאותרו ובניית פרופיל תפקודי לכל מתקשה )לאור  חוזקזיהוי נקודות
 המידע שנאסף ביחס לתפקודיו השונים תוך ציון נקודות החוזק והקשיים שאותרו(

 הקמת צוות בין מקצועי והפעלתו 
 הוריו לצורך מסירת עם קיום מפגש של מחנך הכיתה, כגורם מתכלל, עם התלמיד המתקשה ו

מידע, תיאום ציפיות והגדרת המחויבות המשותפת לרבות מענה שהמוסד החינוכי מתעתד לתת 
ללומד. מומלץ שהמפגש יתקיים במוסד החינוכי שהוא גם מקום ההתערבות ועל הצוות החינוכי 

 לדאוג שביה"ס יהיה מקום משמעותי עבור תלמידיו המתקשים 

 הלימודי, הרגשי, החברתי  המתקשים תוך התייחסות להיבט בניית תכנית עבודה ללומדים
בנה ע"י מחנך הכיתה בשיתוף הצוות הבין מקצועי ותיתן מענה לצורך יוההתנהגותי. התכנית ת

בלמידה דיפרנציאלית מותאמת בתוך הכיתה, בעבודה קבוצתית בשעות פרטניות ובמסגרת 
 סד החינוכיתכניות תוספתיות ומשאבים נוספים העומדים לרשות המו

 
 סוף שנת הלימודים -אוקטובר

  הפעלת תכנית התערבות המפרטת את המענים בתחום הלימודי, הרגשי, החברתי וההתנהגותי
 ואת מסגרות התמיכה הנוספות במהלך יום הלימודים ולאחריו 

   תיעוד תהליכי הלמידה וההתקדמות בתיק התלמיד שירוכז ע"י מחנך הכיתה כגורם מתכלל 

  הערכה מחודשת לאור הפעלת תכנית ההתערבות ועדכונה תוך היוועצות בצוות הבין ביצוע
 פומקצועי המורחב ושיתו

  בגלל אי  ים שהמוסד החינוכי מבקש להפנותם לוועדות שילובלומדהעל דיון עם מפקח ביה"ס
 תוך הצגת הפעולות שנעשו עמם עד כה בלי שהשיגו את מטרותיהן התקדמות

  ההתערבות והפעלתה בהתאם למצבם של המתקשיםעדכון תכנית 

 
 עד אמצע מאי              

  כינוס ועדת שילוב בית ספרית לדיון ולקביעת הזכאות לשילוב בשנת הלימודים הבאה  
 

 עד סוף שנת הלימודים

 ים שקיבלו זכאות לוועדות שילוב בשנה"ל הבאה ע"י לומדבניית תכנית שילוב עבור כל אחד מה
שילוב ובדיקת האפשרות לצוות לכל לומד איש צוות שיהווה עבורו עוד אוזן המחנך ומורת ה

 קשבת
 
 
 
 

 

חזור 



    

 

 

 
22 

 
 המשך יעד ההכלה בחינוך העל יסודי

 

 :השמה טרום/שילוב שנת - ההתערבות לתהליך השנייה בשנה
 :הבאים המסלולים 3-מ באחד ההתערבות תכניות הפעלת המשך

 : שהתקדמו( וקשיי התנהגות למידה לקויות) לקויות ולבעלי המתקשים ללומדים .1
 תוך הלומדים למצב בהתאם ועדכונה השנה מראשית כבר ההתערבות תכנית יישום המשך

 המורחב/ספרי הבית מקצועי הבין בצוות היוועצות
 לתמיכה זכאות) לשילוב זכאותם שנקבעה תפקוד/לקויות מורכב/ות ולבעלי המתקשים ללומדים .2

 הצורך ובמידת התקדמותם הערכת תוך שנבנתה התכנית יישום(: שנים שלוש כל להתחדש צריכה
  המורחב מקצועי הבין מהצוות נציגים ליווי קבלת -

 :להשמה להפנות מבקש ס"שביה במיוחד ים/מורכב תפקוד/לקויות עם לומדיםל .3
 םמבקש להפנות שהמוסד החינוכיהלומדים  צורכי לבחינת יישובית ועדה כינוס - פברואר עד

 כמות את תבחן הוועדהמול התהליכים הפדגוגיים שננקטו. בגלל אי התקדמות לוועדת השמה 
 השמה טרום בנתונים ותדון יישובית בראייה השונים החינוך מוסדות י"ע שהופנו הלומדים

 
להלן המסלולים שהוועדה היישובית יכולה להציע בעקבות הממצאים שהוצגו בפניה ובהתאם לכללים 

 המפורטים בחוזר מנכ"ל: 

  המוסד החינוכי יחל בתהליך לקראת ועדת השמה בהתאם להוראות  -מוצו התהליכים הפדגוגיים
 חוזר מנכ"ל

 :לא מוצו התהליכים הפדגוגיים 
o  'למוסד החינוכי תוך בניית תכנית התערבות אחרת בסיוע הצוות החזרת התלמיד  -אפשרות א

 הבין המקצועי המורחב הכולל את מעגל השותפים ברשות המקומית
o  'העברה פדגוגית למוסד חינוכי רגיל אחר בהתאם לנהלים -אפשרות ב 

 א במקרים חריגים במיוחד יתקיים דיון בוועדה היישובית בנוגע להפניית תלמיד לשילוב/להשמה של
 ת על מנת לענות על צרכיו באופן המתאים ביותר.ועפ"י ההנחיות המפורט

 

 : בתחום הוראה שעות
   במסגרת המשאבים הקיימים:

 בלמידה דיפרנציאלית המשולבת בשגרת יום הלימודים 

   אופק חדש/עוז לתמורהבשעות הפרטניות במסגרת 
 ( שח"ר"בשעות טיפול בפרט") 

  לילדים ולנוער בסיכון, תכניות רשותיותבשעות אחרות: התכנית הלאומית 

  במסגרות המשך: תכניות בקהילה, התכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון, תכניות תוספתיות של
 ואחר משרד החינוך ובעלויות תכנית החומש

 
 
 
 

 
 
 

חזור 



    

 

 

 
23 

 

 יעד ההכלה בחינוך העל יסודיהמשך 
 

 : מקצועי ופיתוח הכשרה
 תשע"ה יוכשרו מפקחים, מנהלים, סגני מנהלים, יועצים ומורים במסגרות שונות בנושא  עד לשנה"ל

    מתקשים בחינוך הרגיל: לומדיםהרחבת יכולת ההכלה והקידום של 
o במסגרת תחום הדעת בו הם מתמקצעים )בקורסים לפיתוח מקצועי באופק חדש ישולבו יחידה-

 שתיים בנושא( 
o  למחנכיםבמסגרת קורס 
o שעות 30  במסגרת תכנית ייעודית לפיתוח מקצועי בית ספרי בהיקף של 
o במסגרת מפגשי הפיתוח המקצועי למפקחים/מנהלים/סגני מנהלים/יועצים/מדריכים/רכזים 

  

 :הדרכה
 בתחומים פרא רפואיים תינתן ע"י צוות מקצועי של מתי"א  הדרכה לצוותים החינוכיים 

 למורים ולצוות הבין מקצועי על ידי מדריכי משרה"ח בתחומים השונים ינתן למנהלים,י ףשוט ליווי   
 

 :ת/המנהל תפקיד
 בניית צוות בין מקצועי בית ספרי 

  בניית תכנית עבודה מערכתית המושתתת על עקרונות היעד תוך מעקב ובקרה אחר יישומה
 ועדכונה בשעת הצורך

  כינוס, ליווי והובלת צוותים בהרכבים שונים לשיח אודות הערכת ביצוען של התכניות האישיות
 והתקדמות כל אחד מהלומדים 

 מיפוי משאבי ביה"ס ואיגומם לצורך בניית תכניות סיוע תוך שיבוצן במערכת השעות 

 ווי דיון  מיסוד מסגרות זמן קבועות ללמידת עמיתים ול"הצגת מקרים" בפני כלל המורים בלי 
 

 :ספריים בית ובקרה הערכה
  בדיקת התקדמות תהליכי ההתערבות ומידת הצלחתם בהתאם למהלך שנקבע בתכנית תוך

 השוואה בין תוצאות המיפוי בתחילת השנה לבין מיפוי אמצע שנה וסוף שנה

 מקצועי והצוות בראייה מערכתית כפי שהוגדרו ע"י הצוות הבין  םוהערכתבמענים הכוללים  דיון
   הבין מקצועי 

 

 :במחוז הספר בתי ברמת תפוקה מדדי
 תכנית עבודה בית ספרית 

 מתקשים ה לומדיםקידום להכלה ולשילוב, מספר בתי הספר שיישמו תכנית עבודה מערכתית ל
  במסגרת החינוך הרגיל

 המתקשים במסגרת החינוך הרגיל  לומדיםמספר בתי הספר שנתנו מענים הולמים לשילוב ה
 עפ"י חוקשהופנו לוועדות  לומדיםהפחיתו את אחוז השו

  מספר בתי הספר בהם נבנתה תשתית מערכתית מובנית במערך הלימודי השגרתי למיסוד מהלך
 התערבות שיטתי
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 יעד ההכלה בחינוך העל יסודיהמשך 
 

  :אישית התערבות תכנית של ויישום בנייה
 שנה וגיבשו תכניות התערבות הבתחילת  לומדיםמספר בתי הספר בהם מיפו המחנכים את כלל ה

  התנהגות(קשיי המתקשים ובעלי הלקויות )לקויות למידה ו לומדיםעבור ה

  מספר בתי הספר בהם שותפו התלמיד והוריו בשלבים השונים של בניית תכנית ההתערבות
  ויישומה

  התלמיד במהלך השנה בהתאם להערכה הספר בהם עודכנה תכנית ההתערבות שלמספר בתי  
   המחודשת

 

 :מקצועי בין צוות
  צוות בין מקצועי פועלמספר בתי הספר בהם  

  בין מקצועי לפחות אחת לחודשהצוות התכנס המספר בתי הספר בהם    
  צוות הבין מקצועי המורחב לפחות פעמיים בשנה המספר בתי הספר בהם התכנס   
 מספר בתי הספר בהם המפקח הכולל היה מעורב בשלב מיצוי התהליכים לפני ההפניה לוועדת שילוב    

 

 :כנסים/מקצועי פיתוח
  מתקשים  לומדיםמספר בתי הספר בהם השתלמו נציגים מהצוות בתחום של הכלה וקידום

  בחינוך הרגיל

  אשר מיסדו מסגרות זמן קבועות ל"הצגת מקרים" בפני כלל המורים בליווי דיוןמספר בתי הספר    

  בתי ספר בהם מתקיימים תהליכי למידה בית ספריים שיטתיים להרחבת הידע של הצוות מספר
  לומדיםהחינוכי להכלת ה

 
 הערה: 

  מרים פדגוגיים לקידום הטמעת היעד ווהמפקחים יועמדו חהעל יסודיים לרשות מנהלי בתי הספר 
 . העל יסודיים ויישומו בבתי הספר

 

 :לפנות יש נוספים לפרטים
 חוזותפקחים במלמ 

 ינהל הפדגוגיף לחינוך על יסודי במלאג 

 לשפ"י במינהל הפדגוגי 

 לחינוך מיוחד במינהל הפדגוגי 
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חזור 
 

 ההכלה על מבט - 2 יחידה

 מנהלת אגף פיתוח במינהל הפדגוגי

 שמש זהבה

 

 הקלעים מאחורי אל הצצה -' ג פרק

  עבורם ומשמעותה ההכלה בחוויית משתפים חינוך אנשי -' ד פרק

  אותם שהכילה לדמות כותבים חינוך אנשי -' ה פרק

  ומשמעותה בחוויה ומשתפים             
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  סיפורי הכלה ומשמעותם - 2יחידה 
 
 

  
 
 
 
 

 'ג פרק
 הקלעים מאחורי אל הצצה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 

חזור 
 

                                                      

 1יחידה     

 מבט על היעד

 ב'-פרקים א'

 3יחידה     

 מהלכים סדנאיים

 ח'-ם ז'פרקי 

                           

 2יחידה      

 
 

 סיפורי הכלה                         

 ומשמעותם             
 

      

 ו'-ים ג'פרק     



    

 

 

 
27 

 פרק ג' - הצצה אל מאחורי הקלעים  
 
 

 רעיון כתיבת הספר
 

שאיפה בושליחות תחושת  לעסוק בחינוך מתוךבוחרים מונה כי אנשי חינוך מהאהספר שלפניכם נולד 
יות כולים לה, מעוניינים וייודעיםם הכש ,להניע כל לומד למימוש יכולותיו ולהגשמת משאלות לבו

  .בשעת הצורךם ולהכיל אותם הלומדימשמעותיים עבור 
 

ולתת מענה לצורכיהם הייחודיים וממשיכים להכיל לומדים הכילו כבר בשדה החינוכי רבים וטובים 
על אדירה השפעה לו יש ש כלה משמעותימדובר בתהליך ה בתחום הלימודי, החברתי, הרגשי והמשפחתי.

 .התרחשחברה, הרבה מעבר לסיטואציה הספציפית בה העל קבוצה והעל , יחידה
 

  .הספר כתיבתלנקודת המוצא היה  לשנה"ל תשע"ג כיעד מרכזי במערכת החינוך שהוגדריעד ההכלה 
ההכרזה על היעד והגדרת המטרות, האוכלוסייה, עקרונות הפעולה, השלבים הנדרשים והמדדים  לצד

כולנו במטה, ביקשנו לפתח כלי שייצא מאנשי חינוך ויחזור אליהם תוך שהוא מאפשר להמצופים, 
 משמעויותיה. בהכלה ובמחדש לעצור ולהתבונן במחוזות ובמוסדות החינוך 

 

, אשר במערכתשממלאים תפקידים שונים אנשי חינוך שסיפרו לנו כלה הבחרנו להתמקד בסיפורי ה
 דמותובזכות בתחום הלימודי, החברתי, הרגשי, הפיזי, המשפחתי כלשהו עם קושי בעברם התמודדו 

החינוך ואף החליטו לחזור למערכת  פתחוהתאותם התגברו על הקושי, המשיכו,  הלשהכי חינוכית
 והם פועלים לממשו בתפקידם. כשמסר ההכלה בוער בעצמותיהם

 

ההכלה שחוו כילדים ולספר מה נחקק  לחזור במנהרת הזמן אל מעשי הללו חינוךהאנשי את הזמנו 
ותיאור המעשים, האמירות, הרגשות ודרכי ההכלה דגש על הדמות המכילה מתן תוך  ,בזיכרונם

עד שהגענו להווה, לתפקידם הנוכחי במערכת החינוך מרתק אט אט צעדנו במסע ה .שהשפיעו עליהם
 . בהווה ובעתיד והתפתחותם השפיעה על תפיסת עולמםבעבר ולאופן בו ההכלה שחוו 

 
, לחשוב, להרהר, לשאול, להתלהב, להטיל ספק ולבחון מחדש לעצוראת כולנו מזמינים ההכלה  סיפורי

 ברר מה ההתנהלותהמשיך ולל .והדרכים ליישומה ההכלהמהות לגבי הרחבה את תפיסת עולמנו 
 ההכלה?  השותפים להכלה? מה דרכי העבודה בצוותביחס לתחומי ההכלה השונים? מי  הראויה

קווים האדומים? מה מקומם של ההורים בתהליך? מהו תהליך ההכלה? האם יש גבולות להכלה? מהם ה
מה הידע והמיומנות הנדרשים? מי ילווה את השותפים בתהליך? באלו מסגרות וזמנים נשכלל את הידע 

 והמיומנות הנדרשים בתהליך ההכלה? ועוד.
  

 מהלכיםמשלושים לצד למעלה  מכתבים שלא נשלחואת ההתוצר שלפניכם כולל את סיפורי ההכלה ו
 . ההכלה השותפים לתהליךבקרב  שיח פתוחשיאפשרו  לסדנאות

 
הפיקוח, ההנהלה, המחנכים, המורים המקצועיים, ביחד עם כם, חברי הצוות החינוכי אנו מזמינים את

הרכזים החברתיים, רכזי תחומי הדעת, היועצים, הפסיכולוגים, העובדים הסוציאליים, העובדים 
 ה.  המאתגר שבהכללהצטרף למסע הקהילתיים, שירותי הרווחה והבריאות, 
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 המשך הצצה אל מאחורי הקלעים
 

  הספר שבבסיס העולם תפיסת
 כלשהי להכלה חייו במהלך נחשף מאתנו אחד כלש היאהעולם שליוותה את תהליך כתיבת הספר  תפיסת

התרחשה שהכלה  עם בן הזוג, המשפחה, הילדים, החברים, המעסיק.כמכיל או כמוכל שחווה הוא עצמו 
 .עם קושי כלשהו לאור התמודדות זמנית כזו או אחרת

 פגוש את ההכלה משני כיוונים: המשיך ולעשוי לפגש, ומן הסתם כל אחד מאתנו 
 אנו מכילים קושי/התמודדות של מישהו אחר, מלווים אותו ומסייעים לו  כש -האחד 
 אנו עשויים להזדקק בשלב כזה או אחר למישהו שיכיל אותנו, יאמין בנו, ילווה אותנו.כש -השני 

  
את השפעתו על חיינו  ן, להביבהכלה חווינו הכלה, תאפשר להזדהות עם הצורךכולנו העובדה שכי  האמנו

 ולכן חשוב לאפשר לשותפים לעצור ולהיזכר ברגעי ההכלה. ולהתגייס להכיל אחרים הנזקקים לנו
 אני, אותי הכילוש כיוון. רגע בכל אותי ומלווה ממשיך, חוויתי שאני ההכלה של החזק המסר"... 
 (שירי שוש" ).אחרים להכיל צורך ומרגישה החשיבות את בינהמ
 

חברתי,  הכלה לאור התמודדות עם קושי פיזי, רגשי, :להכלה על כל גווניה וסוגיה בחרנו להתייחס
ועוד. האמנו שכך נוכל להדגים  , אובדן, שכוליה חברתיתידחלימודי, משפחתי, הכלה בשל מעבר, 

קשיים בתחומים של הכלה זיהוי ושיותר מכך, ואף דת רק בקשיים לימודיים, תמקמהכלה לא שה
  התמודדות עם הקשיים הלימודיים ולצמצמם.בלסייע  יםאחרים, עשוי

 זוויתב התמקדתי השיחה בתחילת. במלואו שלי הרגשי העולם את להביא לי אפשר ההכלה סיפור"..
 (אהרון אילנית" ).עליהם השפעה תהיהי שלהכלה שהבנתי נוספים דברים צצוהשיחה  כדי ותוך אחת

 
תחושה תוך לאחר, המתייחסת על כך שמדובר בהתנהלות כנה ואמיתית  מצביעים ,שתעדנוההכלה  סיפורי

   .ולא משנה באיזה גיל הוא שמאמינים בו, שסומכים עליו, שלא משאירים אותו לבד, שנמצאים שם בשבילו
 את וגם בסיפור השל האישי הקושי את גם הכילל יחהצלה יאה. אמיתית משענת לנו נתנה מנהלתה"

  (שני" ).והתלמידות ההורים ושל כצוות שלנו הקשיים
 

  שנבחרו  המרואיינים
 

 הכילה אותםהייתה זו שדמות חינוכית מהמערכת כש ות עוצמתית בעברםדאנשי חינוך שחוו התמודחיפשנו 
יצא מלבם ויחדור לעומק לבם של צוותי החינוך. ישבאופן זה סיפור ההכלה האמנו  .והשפיעה עליהם עמוקות

הסיפורים זרמו ובנקל אפשר היה לצרף עוד עשרות סיפורי הכלה נוספים. ואמנם עצם הרעיון קסם לרבים, 
שעצרו לרגע וחוו שוב את עוצמת  מספרים עצמםעד כמה התהליך יהיה עוצמתי גם ללעצמנו ארנו ילא ת

 .חוויית ההכלה שהשפיעה ומשפיעה על חייהם
אותי לספר את  הזמנתמערכת שפגעה בי, , מערכת החינוך שלכמייצגת את התרגשתי מהעובדה ש"...

לעומק בינה מ, באמת לי שאת מקשיבה התחושה .הממנלאותה מערכת שהיום אני חלק  יהסיפור של

על מערכת החינוך. לא עוד  אחרת להסתכלהמאפשר סוג של תיקון היתה  – את אשר חוויתי

)תמי  וחושבת שהגדירה את ההכלה כיעד מרכזי." אטימות שחשתי כילדה, אלא מערכת מקשיבה

 אומנסקי(

 

חזור 
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  ההכלה בסיפורי המיקוד
 

    .בעבר לצד סיפורים בהם הכילו אותו אחרים הכילכמבוגר  ואה בהםסיפורים היו  מרואייניםהמ אחד לכל
הדגשנו שבחרנו להתמקד בדמות  בעברם. שמוע חוויית הכלה משמעותית שהם חוולהבהרנו שחשוב לנו 

 באותה נקודת זמןיהם שהשפיעו עלאותם מעשים  .כילדים בעיניהם שהצטיירה כפי ,המכילה דרך מעשיה
  .העבר נחלתוהיא  םכיום, כשהדמות אינה לצדממשיכים להדהד גם ו
 

לא להזכיר את שם גם ובמקביל  אותם בקשנו מהמספרים להמנע מאזכור שמותיהם של מי שלא הכילו
אמירות , םולתאר מעשי מהעברלהם  יםזכורפרטים הלזרום עם הלהם כדי לאפשר  זאת , הדמות המכילה
השארנו בידי כל מספר את ההחלטה אם  .בהווהכמבוגרים  יםמכירשהם קשר לדמות בלי  ,בעיניים של ילד
 הסיפור/המכתב/הספר באופן אינטימי ואישיף את הדמות שהכילה ולשלוח לה את הוא רוצה לשת

 
שעשו בבחירתם לחזור  האמיץ, בדרכי התמודדותם ובמסע בכאב ושיתפוהתמסרו לתהליך  המרואיינים

 למערכת החינוך, לתרום ולהוביל, כשחשיבות הכלת האחרים היא נר לרגליהם.
 

 :ההכלה סיפורי תבכתיב השלבים
 הראשונית הפנייה. 1  

קוימו שיחות טלפוניות עם כל אחת ואחד מאנשי החינוך אשר הומלצו. בשיחות הוגדרו המטרות, הוצגו 
ולהיזכר על הסיפור אפשרות לחשוב לכל מרואיין איון והתוצרים הצפויים וניתנה יהמהלכים, חלקי הר

להתחיל בו מיידית מתוך והביעו נכונות הרעיון רכו על יבהם  איון.יורק בשיחה נוספת התחיל הרו ב
 תחושה שמדובר במהלך חשוב שיוכל לסייע לאחרים. 

 

   רכתי אותך. זו עבודה חשובה ונפלאה. יבל הרעיון שמחתי מאוד, כשהתקשרת וסיפרת ע..."

 (מקונן-)בליינש יצחק" .להיות רגיש, לאהוב באמתחייב להכיל, יבין שהוא יש חינוך אכל  ,יבעיני
 

מהרגע במקום אחר עם הקושי שהיה. אך כבר בהתחלה נבהלתי מהחשיפה, במיוחד כי אני "...
 (אהרון אילנית) ".להודות ולעזור לאחרים תתי שיש לי הזדמנוחשהתחלנו לדבר וזה זרם, ש
 

 איוןירה. 2
 הראשון של השיחה הוזמן המרואיין לשתף בגרעין המרכזי של החוויה תוך שהוא מתאר את בשלב 

  .תמקדבחרנו לההוגדרה הסיטואציה והדמות בה דברים שסיפר מה שנראה רלוונטי בעיניו. לאור ה
שהיא נועדה לאפשר לו התבנית לראיון על מרכיביה השונים, והובהר בפני המרואיין  צגהבשלב הבא הו

שלו כך שאחרים יוכלו במסר המאוד ייחודי במחשבות, ברגשות,  ממוקדים בחוויה שחווה,לנו להיות 
יחד עם זאת ברור היה שסיפורי ההכלה נוגעים במקום רגיש ומשמעותי מאוד בזהותם של ללמוד ממנו. 
היה שחשוב לאפשר גמישות ולהקשיב בקשב רב לניואנסים הדקים שבסיפור,  ולכן נראה, המרואיינים

לקלוט את המסרים הגלויים והסמויים ולאפשר למרואיינים לשתף במה שנראה בעיניהם חשוב, גם 
 כשזה לא בדיוק עונה לתבנית שהוגדרה.

בדידות ועצב. אך "...בשיחה עמך צצו ועלו הרגשות שליוו אותי בעבר. רגשות של חוסר נוחות, של 

לבין דברים הגדרת לי מראש  ןאותבין השאלות תנועה הי השיחה, ההקשבה, מצד שני נעמה ל

י מכירה אותך, אך גרמת לי לומר דברים שלא תיארתי לעצמי שאשתף נשהתעוררו אצלי. אינ

 " )מיכל דדון(.בהם
 

חזור 
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דוגמאות שיוצגו שתי החלטנו שבספר זה נסתפק ב .דרש כלים אחריםוהיה שונה הכלה החוויית חוסר  תיאור
    בחלק הסדנאי.

... לרגעים נדמה היה לי שאני נשאבת לא היה פשוט עבורי המפגש עם החוויה הפרטית הכואבת"...
כמבוגרת, כרון הכואב, ישדווקא המפגש הזה עם הזלתחושות הקשות של אז... אבל די מהר הבנתי 

את שלי ו א זה שמעצים את יכולת ההכלההו –ות להתמודדשיש לי היום כלים וההכוחות  עם
המתמודדים עם דברים כמו אלה שחוויתי,  המוטיבציה והמסוגלות לעשות מעשה עבור ילדים 

 רביב( -"  )נעמי שוב...ים האחראיים שיהיו שם בשבילםכמבוגר –ולשאר חברי הצוות שזקוקים לי 

 

 התבנית. 3
חלקים: הרקע, הסיטואציה שהצריכה הכלה, סיפור  השישההכלה והמכתבים הכילה  יהתבנית של סיפור

 ומטאפורה. "עשה ואל תעשה"המלצות  ,ההכלה בדגש על הדמות שהכילה, השפעתה של ההכלה
של הדמות  מסריהו במהלך הראיונות לכתיבת המכתבים והסיפורים הושם דגש על מעשיה, אמירותיה

מדובר בפעולות שהבין ולאותם נתח המכילה. חשוב היה לנו לאפשר לקוראים לזהות את מעשי ההכלה, ל
 לעשות זאת.  שבכוחםולחוש  בסיסיות

בהבעות הפנים, מהעבר. נזכרתי אותי לרגעים מופלאים איון לקחו י"...השאלות שנשאלתי בר
הבטן  לצד זאת התחלתי לחוש בכאביהקול, בריחות, במשפטים שנאמרו לי ע"י הדמות  תייבאינטונצ

 " )טלי הוכמן(., המיקוד הרגיעו אותישלך הקול הנעים ,ההקשבהאך שליוו אותי אז כתלמידה. 

 התוצר. 4
כי  דגשבקצרה תוך המשגת התהליך והתמקדות בדמות המכילה. הו ייכתבהסיפור הובהר למרואיינים כי 

 .יהיה צורך לתאר את הקושי בלי להתחמק כדי שהקורא יוכל להבין את גודל ההתמודדות
כשראינו שמגיעות פניות עם סיפורים נוספים, אולם בשלב הראשוני דובר עם המרואיינים על הסיפור בלבד, 

  . "מכתב שלא נשלח" וניסחנו את הסיפור כ את המתודה גווןחשבנו שמעניין יהיה ל
 בראשי תיבות.  עם ציון שמם סיפורם יופיע ללא שמם או ירצו, שאם כל המרואיינים הדגשנו בפני 

נשלח למרואיין כדי שיוכל להגיב, להאיר, התוצר ו ,או המכתב הסיפורהועלה על הכתב איון יבתום כל ר
 חשיבות פרסומועם קבלת התוצר הם התקשרו בהתרגשות, הודו, הזדהו עם הכתוב, הבינו את . /לזקקלדייק

  תפקידם. את קשו להשאיר את שמם וילמערכת וב
"...קיבלתי את התוצר ודמעות התרגשות מילאו את עיניי. פתאום חזרתי אחורנית ונזכרתי בחוויית 

 ההכלה שעטפה אותי, בחוויה שהעצימה אותי ." )שרונה קאפח(
 

שעשיתי. בחרתי ללמוד חינוך "...פתאום הבנתי כמה הסיפור שלי השפיע על הבחירות המקצועיות 
מיוחד, המשכתי ללמוד ייעוץ. חשוב לי לראות ולוודא שעולים חדשים נקלטים היטב. תחושת השליחות 

 הועצמה." )תמי אומנסקי(
 

שניים ומתאר -"...התרגשתי, התוצר מדהים, פתאום כל המסע שעשיתי מופיע בקצרה על פני עמוד

 ( איריס" ).ועם מסרים שיכולים לעזור לאחרים מדויקתאת התהליך בצורה 

על  תודה לךואופן הצגתו. התוכן את וגם  במהלך השיחהחל להתבהר הכיוון ש"...אהבתי את 
אשתמש בדרכך י,  זה היה תהליך משמעותי עבור .על הסיפוראיתך  דההזדמנות שהענקת לי לעבו

 (שלומית קרוביארסקי) ד..."ובמיומנות הזו בעתי

 

חזור 
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של  ביכולתםאמונה תהליך, בללבבות הבהכשרת ההכלה יש משמעות רבה ת להתבוננות הפנימית על חוויי
 . קדימהעזרתה ולצעוד ב זוהובידיעה שבכוחם של הלומדים לתפוס את היד  ,להושיט ידאנשי החינוך 

ולתעד בו מעשים, אמירות סיפורי הכלה לייצר בעצמם ספר  שבקשוחינוך האנשי  למעןנכתב  פרק זה
 ת.ספרית, האזורית, המחוזית, הארציברמה הבית  והמלצות שלהם אודות מעשי ההכלה

 קעוצמתי ומרתתיעוד סיפורי הכלה הוא תהליך תהליך שלהכיר בכך לפני היציאה לדרך חשוב רגע 
ים באופן ישיר הסיפורהשאלות שצצים מו כרונותיויכולת להכיל את הרגשות, הזהדורש זמן, פניות 

  .עקיףו
 
 במספר ערוצים:עם שותפים רבים  מתרחששמאתגר תהליך תיעוד סיפורי ההכלה הינו  ךיהלת
 

  :מהמרואיינים אחד כל לש הפרטי מסעה -האחד  בערוץ
 ותדתמקוה הקושי עמו התמודד להבין את וןניסיתוך  שלוסיפור ההכלה נוגעים בעם כל מרואיין ביחד 

  .אותו הדמות שהכילהבמעשי 
בכתיבת הסיפור ושליחתו לעיונו של ממשיך בין שעה לשעתיים,  הרכובשיחת טלפון שאמתחיל מסע ה

אודות נוספות בין לבין שיחות כש ,התהליך שעברזר לשיחה נוספת אודות התוצר ווחוהמרואיין, 
  היבטים שונים שהתעוררו.

 .הנינוחו נעימה אווירהתוך יצירת  ,ומכילה אמפטית הקשבה שמחייב חשוב מסע
   

  :המראיין המסע של - השני בערוץ
הדהד עשוי ל כל אחד מהסיפורים. סיפורי ההכלה מזמנים מסע אישי רפלקטיבי של המתעד אל עברו

בהקשר  ובמהלך חיי התנסויותאל עבר ה, באותו הקשרלמראיין  שהיו /חוסר ההכלהאל עבר ההכלה
 ווליכולתבמהלך השיחה למודעות לנושאים המהדהדים בקרב המראיין  לסיטואציה ולמשמעויותיה.

 .חשיבות רבהלהתמקד במרואיין 
 

 : חינוך אנשי של המגוונת השותפות – השלישי בערוץ
תיעוד סיפורי הכלה התברר כרעיון נוגע ללבם של אנשי חינוך רבים ומלהיב אותם אנשי חינוך  רעיון

מרואיינים,  עללמסע הגיעה מרבים מאוד. הזמנו אותם להמליץ  הבקשה להיות שותפים רבים. 
עד לרגע הדפסת הספר המשיכו והגיעו  .ועודלהתנסות בסדנאות חומרים, לקרוא וספרים,  מאמרים
. החלטנו שנמשיך שאפשר להמשיך ולתעד עוד ועוד סיפורי הכלה תההחוויה הינוספים ו סיפורים

  .בספר הבאלעסוק בכך 
 

שמחזק את האמונה , מסע מרתקהמסע שפסעו עמנו בהרבים ם תודה לכל השותפיזו ההזדמנות לומר 
  החינוך הרואה חשיבות רבה בהכלה, רוצה ומסוגלת להכיל. בכוחה של מערכת

 
, לחוות ולו לרגע את המעט ץ אל עולמם הפנימילהציתודה מיוחדת לכל המרואיינים שאיפשרו לנו 

אנשי החינוך, להכיל בהצלחה ולהשפיע על  ,ללמוד מהתנסותם ולזכור כי בכוחנוממה שחוו, 
 "הצעירים של היום שיהוו את המנהיגים של המחר". 

 
 

 זהבה שמש
 מנהלת אגף פיתוח במינהל הפדגוגי

חזור 
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  ומשמעותם סיפורי הכלה - 2יחידה המשך 
 
 

  
 
 
 

 'דפרק 
 אנשי חינוך משתפים  

  בחוויית ההכלה ומשמעותה עבורם
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
 

חזור 

                                                      

 1יחידה     

 מבט על היעד

 ב'-פרקים א'

 3יחידה     

 מהלכים סדנאיים

 ח'-ם ז'פרקי 

                           

 2יחידה      

 
 

 סיפורי הכלה                         

 ומשמעותם             
 

      

 ו'-ים ג'פרק     
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הכלהסיפורי  -פרק ד'   
 

 
                                 הידעת?    
 

עם הדמויות ועם להזדהות ו/או להתעמת זמין את הקוראים להתחבר לסיטואציה האנושית, מסיפור ה
דרכי לגבי ולגבש תובנות אישיות לגבי היבטים שונים  אישי, בירורעבור תהליך של לת שחוו, יוההתמודדו

 הנושא. יישום 
 

הם לקורא לגעת בפינות חבויות של הווייתו.  יםמישורים שונים ומאפשרזמנית על -ים פועלים בוסיפורה
מחודשת, לתרום להתארגנות  יםעשוי םובו זמנית ה של הקורא לטלטל את הארגון הפנימים לוליע

  (1992 ,)קובובי .יותר גמישה ומובחנת
 

הדיאלוג הישיר י הנושא בלי להרגיש מאוים שכן הסיפורים מזמינים את הקורא לבטא את רגשותיו כלפ
 (1980)קלינגמן,  .נעשה עם הדמות ומעשיה

  

באמצעות התהליך הסיפורי אנשים מארגנים את ניסיון חייהם ומעניקים לו משמעות, ובאמצעות 
)מייקל וייט ודיוויד אפסון,  את חייהם ואת מערכות היחסים שלהםמעצבים הם הסיפורים הנוצרים, 

 .(1999אמצעים סיפוריים למטרות טיפוליות, 
 

 :                             שכללנו בספר סיפורי ההכלהטבלה מרכזת ל
 

 סיפור שם הסיפור שהצריכה הכלהההתמודדות  עמודים

 א' המלאכית שלי  דימוי העצמישיקום ה 35 - 34 

 ב' אני לא מוותרת עליך קבלת סמכות והתנהלות בהתאם לכללים  37 - 36 

 ג' תשמרי את הכוח למשהו טוב העברת מוקד הכוח לאפיקים חיוביים 39 - 38 

 ד' אהבה במבט ראשון למרות העלייה ארצה קריאהרכישת ה  41 - 40 

 ה' את אלופה! במתמטיקה למרות גירושי ההורים שליטה 43 - 42 

 ו' רוצה את אמא... הגעגועים הביתה התמודדות עם 45 - 44 

 ז' לשנות את העולם...יכולה  התנהלות בסביבה פתוחה ושאפתנית 47 - 46 

 ח' מה אכלת הבוקר? יעדרויות ההתמודדות עם מחלה שגרמה ל 49 - 48 

 ט' הנסיכה שלי השתלבות במסגרות רגילות    51 - 50 

 י' שוויםשווה בין  התמודדות עם מחלת הפוליו 53 - 52 

 י"א את לא לבד! התמודדות עם השכול בעקבות מות האח היחיד 55 - 54 

 

 

 

 חזור
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 סיפור א' 

 המלאכית שלי
 

 הרקע לסיפור ההכלה  
חלמנו להגיע למדינת ישראל  .מטעמים ציוניים ,לארץמדרום אמריקה עם משפחתי עליתי  9בהיותי בת 

הציוני, לחלום ילדה טובה, חברותית, מנומסת, עם שמלות מלמלה, שותפה מלאה . הייתי ימים ולילות
ולהגיע לארץ זבת חלב  הציוניהוריי לממש את החלום לסייע לדי כ יכל צעצועישמכרתי את כך עד כדי 

מאז אבי כפי שסיפר לי וטובים,  סיםמ, מנובה שוהים אנשים מיוחדים , לארץודבש, לארץ המדברית
 לרסיסים, יצר פער אדירתנפץ , השונה לחלוטיןתנגש במציאות שהמתוק, ורוד ומיוחד חלום שנולדתי. 

    .ביותר רגשי עמוקובודדה עם שבר והותיר אותי מתוסכלת 

 

 הכלה  ההתמודדות שהצריכה 
 כיתה של, מיוחדהחינוך הכיתת בבלי לחשוב פעמיים הוחלט לשבץ אותי ו בלוד הגענו למרכז קליטה

סבלתי שם  .חשבנו שכך זה בישראל. ספרדיתהמורה ידעה  בכיתה זו, ,םכן שש ילדים עם בעיות התנהגות
הדימוי  .אילמת-תה חרשתיבנים עם בעיות התנהגות קשות ובת נוספת שהי 6שהיתי במחיצת  :מאוד

 להתאסףהילדים נהגו הביתה,  דרךב. בכל יום מחדש נפגע במהרה והסבל הלך וגדלהחיובי עמו הגעתי 
על כשכולם מסביב צוחקים על המבטא ו תאותי לקלל בספרדי הכריחוואותי לקיר  להצמיד, בחצר סביבי

 הקושי הרגשי הלך וגדללבד!!!  הבנתי שאניאך , כעסתינבהלתי, פחדתי, שמלות המלמלה עמן הגעתי. 
למרות שלא אהבתי זאת, ואז  בהישרדות.ובבית היו עסוקים בי, ספר לא היה מי שהתעניין בבית ה אך

מרכז אחה"צ בבבית הספר, מפוחדת ומתוסכלת,  -בוקר ערוצים: ב מספרנהלת בתמצאתי את עצמי מ
מפיות לאוסף ומשחקים לנו ממתקים, לספק כדי אותה שלחתי לגנוב  חבורת עוליםמנהלת  -הקליטה 

לא להשאיר זכר בקול על ההגייה כדי מתאמנת , את השפהבנחישות לומדת  -בלילות ו  .ועוד.. שלי
 .  , כך שלא יוכלו ללגלג על המבטא הספרדי שליהספרדימבטא ל

 

 ההכלה  סיפור 
כיתת חנ"מ ולכן שיבצו אותי  הייתהושם למזלי לא  כפר סבאכשתמה תקופת שהותנו במרכז, עברנו ל

מחנכת גיליתי  והנה, בעצמי ובסביבה חסרת אמון ,רגשית חבולהלכיתה ה' רגילה. הגעתי כיתה ב
בסוף היום . , עם חיוך תמידי, עיניים טובות ומאירות, תווי פנים עדינים עם נחישות וחוזקמלאכית
 "את לא ילדה של חינוך מיוחד! אעזור לך". בסוף כל :ואמרהבעיניים טובות התבוננה בי היא הראשון 

במפגשים הללו היא שמרה על  .לי את החומר תיווכהו םלימודיבעזרה לי , יום לימודים היא נשארה אתי
! תקדמת"את יכולה! את מ :ייתודרה אמונה מאוד גדולה בי וביכולישבו זמנית ת, אך והסמכותי

שסיגלתי והמשיכה לומר זאת גם ברגעים שפחות הצלחתי, שכן היה עלי לשנות את הדפוסים תמשיכי!" 
 וזה לא היה פשוט.
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 -המשך-

 המלאכית שלי
 מצליחה לשקם את השבר הרגשי 

 
שהפכה  את התלמידה המצטיינת בכיתה יצמידה אלישל מעשים ולא של דיבורים. היא ה האיש ייתהההיא 

נתנה לי תפקידים רבים שכללו ארגון,  ,הארגוניתיכולתי את ת טוב הלב שלי וזיהתה אכשו, הטובה לחברתי
אפשרה לי לחזק שוב את הדימוי העצמי שלי בעיני עצמי ובעיני החברים והאחר, התנדבות, עשייה למען 

  בכיתה.
 הייתההיא  .מיוחד שלה פרויקטלכולם, אך הרגשתי שאני  כיתהערצתי אותה, היא התנהגה כמו מלא

  .י להמשיךימאמינה, מאפשרת, רומזת שאני יכולה עוד ועוד ועל :אך בשבילי במיוחד ונשם בשביל

 

  והשפעתה ההכלה
החוויה של בראשי מהדהדת עדיין  י"שפבראש תחום פיתוח מקצועי וייעוץ גיל רך פקידי כיום כבת

  !אוושם במל להימצאחייב המבוגר ש
 

 עבורי הכלה 
"אתה יכול להגיע הלאה, אין גבול ליכולת  ,", אהיה שם כל הזמן לצידךמלשון "אני כמיכל רגשי בשבילך

   .שלך"

 

 המלצות הנובעות מההתנסות האישית בהכלה
 "עשה"המלצות 

 .בלי תנאיםל מוכוההמכיל לשמור על האיזון בין יש  .א
  .כיח  לעצמו שהוא יכולחווה הצלחה ויוישכך את הפיגומים  לו ולתתלמען הילד שם להיות עלינו ב. 

  .תגייסות והתנעה של אנרגיהבאחר תוך האמונה  היא מחייבת .פאסיביתאיננה  כלההה. ג
  .בעתיד הם יהיושומי היום הם שמודע לכוח שלך להשפיע על עתידם של ילדים, על מי ד. חשוב להיות 

   "אל תעשה"

 .ויתורעם רחמים ו עם אל תפרש את ההכלה כהזדהות עם הקושי, .א

  להתפתח. הםתאמין בבני האדם וביכולת האין סופית של .יותואל תשתמש בתו .ב
 

 מטאפורה שמייצגת את סיפור ההכלה  
 ההשתקפות שבעיניים 

 האומרות: רכות וחזקות  אוהבות, ,עיניים טובותדרך  לראות את עצמיהשתקפות המאפשרת  הסבר:
   !ת נפלאה כמו שאת ואת יכולהא .הכול בסדר .אני איתך

 

  אומנסקיתמי : סיפורה של

 במשרד החינוך מינהל הפדגוגיב - ראש תחום פיתוח מקצועי וייעוץ בגיל רך, שפ"י כיום:

 

  חזור לטבלה מרכזת 
 

עיכוב ברכישת הקריאה בשל 

 עלייה 
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 סיפור ב'

 אני לא מוותרת עליך!
 מסיים צבא בהצלחה וחוזר לתרום

 מ
 סיים צבא בהצלחה וחוזר לתרום

 הרקע לסיפור ההכלה  
 9נשרתי מהתיכון לאחר : עם נסיבות חיים מורכבות"נערי רפול"  פרויקטבמסגרת התגייסתי לצבא 

 והתרגלתי לחיי עצמאות. לטירונות 16עזבתי את הבית בגיל  , נזרקתי מכל המסגרות,שנות לימוד
הגעתי עם מוטיבציה לתרום ולהצליח, אך עם חוסר הרגלים בסיסיים וקושי רב לקבל מרות ולהסתגל 

הוא רק לעשות כל מה ש רגלתמי שהכלמסגרת עם כללים ברורים. ניסיתי להתגבר על הקושי, אך 
והמשכתי  יקשה מאוד והחלטתי לעזוב. מ"מ שזיהתה אותי, לא ויתרה עלילי , היה בעצמו מחליט

השלמתי בגרות בהצטיינות, סיימתי  25. כשהשתחררתי עבדתי כנהג משאית, ובגיל בהצלחה ותבשיר
 .תואר ראשון ולמדתי לתואר שני

 

 הכלה  ההתמודדות שהצריכה 
 – קשיים הכלכלייםהו שלי צרכים הבסיסייםההרגלים שהיו לי, ה, שחוויתי מורכבותהחיים הנסיבות 
מול המסגרת הברורה והמוקפדת בטירונות, יצרו מציאות שקשה היה להתמודד עמה. למרות  כל אלה

ניסיתי ככל יכולתי, אך הקשיים  .הרצון שלי להתגייס, הרגשתי שהצבא לא ערוך לתת לי מענה ראוי
 .ךלצד האמונה שאינני יכול לתפקד במסגרות, גרמו לי להחליט שגם הפעם, לא אמשי

לא שחררו אותי  :משברשל כשלא יכולתי יותר עם המסגרת הצבאית, וברגע אחרי חודש אחד בשירות 
נפקדתי מהצבא. כשחזרתי, נשפטתי ונשלחתי ובכעס  , עזבתי את הבסיס ללוות את חברתי להפלה

 .היה לי מאוד קשה שם בכלא. עמדתי מול המ"כית ורציתי להרביץ להלכלא צבאי לחודש ימים. 
 רתי מהכלא וחזרתי לבסיס, אמרתי בכעס: "זהו, אני עוזב והולך לתמיד". כשהשתחר

 

 ההכלה  סיפור 
  ואמרה אמפטי, הסתכלה בי במבט יהמ"מ, שנראתה מאוד סמכותית עם הדרגות שלה, ניגשה אלי

חזרת לפה כי אנחנו רוצים אותך, ואני לא הולכת לוותר עליך. אתה "לי משפט ששינה לי את החיים. 
. אף פעם לא אמרו לי כזה משפט. בכל מסגרת "עלינואם אתה לא תסיים פה, זה כי אתה מוותר 

 הרגשה שזו הקלה עבורם שאני עוזב.בשהייתי נתנו לי לעזוב בקלות 
 .רוצה בי .כאדם ימתייחסת אלימישהי בחיי לראשונה  .הרגשתי שמשהו אחר קורה כאן .הייתי המום

ואז החלטתי "אני נשאר שם בשבילה!!! לא אאכזב אותה" ואסיים הכי  י,אומרת שהיא לא מוותרת עלי
 טוב שאפשר.  
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 -המשך-

 אני לא מוותרת עליך!
 מסיים צבא בהצלחה וחוזר לתרום למערכת

 
אהבתי את הנוכחות שלה, הרגשתי המ"מ ושאלה: "מה שלומך בן שטרית?" המשיכה לאורך כל הדרך 

ואז כמתווך בין המחלקה לבינה הייתי בקרבתה יותר  ,שאכפת לה ממני. אחרי חודש נבחרתי לחניך תורן
אומרת לי מה המשימה כשעל פניה חיוך ובעיניה  הייתההיא  :קשר מיוחדבינינו מהאחרים ושם נרקם 

 הדברים מיד. אמפטיה רגישה ואני הייתי מבצע את

 

  והשפעתה ההכלה
לנוער בסיכון אני זוכר כמה כוח יש לכל משפט שאנו בוחרים לומר לנער  "ברנקו וייס"כמנהל בי"ס תיכון 

הדבר לא מספיק. ידע שאני מאמין בו ורוצה אותו, אך זוכר שיבכל רגע נתון. אני מודע לכך שחשוב שכל נער 
 לצאת מהמצב ולטפס מעלה. לרצותצריך הוא, הנער, 

 

 עבוריכלה הה
 לאפשר לנער להתקדם, להאמין בעצמו וביכולותיו, להבין שהוא זה שאחראי על השינוי. ךצרימבחינתי 

 

 המלצות הנובעות מההתנסות האישית בהכלה
  "עשה"המלצות 

  .א. חשוב להקשיב באמת למה שהתלמיד אומר ובעיקר למה שהוא לא אומר
 הדרך להוציא אותו  למציאתכל הזמן  לחתור, אבל קבללאת הקשיים,  להביןצריכה  דמות המכילהב. ה

 משם.    
 
  "תעשה אל"

להדגיש בפניו את  . ישיש לוודא שהנער לא מפתח בנו תלות .א. אסור שההכלה תוביל לרחמים על הנער
ההצלחות שלו, את כברת הדרך שעשה בעצמו, את העובדה שהוא זה שעושה את העבודה ויכול 

 להמשיך הלאה.
פקיד ההורים, לקחת את התפקידים של האחרים בעבודה מול תלמיד. אין להחליף את תב. אסור 

  .אלא לתווך, להיות שם בשלב הראשון כדי לעודד אותו להגיע למי/לאן שצריך היועצת, הפסיכולוג,
 

 מטאפורה שמייצגת את סיפור ההכלה  
  .מאמן כדורסל שנותן לשחקן לעלות למגרש ואומר לו "אני סומך עליך"

 

 

 : מיכאל בן שטריתסיפורו של

 מנהל בי"ס תיכון "מעוף ברנקו וייס" מודיעין, לנוער בסיכוןכיום 

 

  חזור לטבלה מרכזת
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 סיפור ג'

 תשמרי את הכוח למשהו טוב
 הופכת למנהיגה חיובית

 

 הרקע לסיפור ההכלה  
אלימות פיזית ומילולית קשה בבית, אלימות שהפחידה והשאירה אותי עם  שספגתיאחרי  11גיל ב

הגעתי  לצורך הגנה.צלקות לא פשוטות, נשלחתי בצו בית משפט לפנימייה לילדים שהוצאו מהבית 
לפנימייה עם חשש רב, כשאני לא סומכת על המבוגרים. הימים והלילות היו קשים והחלומות והפחד 

ליוו אותי יום יום.המתמיד מביקוריו של אבי   
חו מטה מטה ומצב רוח הפכפך ליווה אותי. אט אט הסתגלתי למקום ומצאתי את עצמי נהציונים צ

נשמעו לי ללא קושי. מנהל שואף משתלטת על הבנות הצעירות בפנימייה נהלים צועקת, מכתיבה 
, אחראית אית השכבהאחר קרא את התמונה וראה שהבנות חוששות ממני, הציע שאהיהש הפנימייה

כולן נשמעו  .במקום של כוח וסמכות לי להיות האפשר וזאחריות  .יתי זאת בשמחהעש. חדר אוכל וכו'
 יעלי, כעסו ממני ולמרות שהבנתי שחברותיי לפנימייה סבלו ,ניצלתי את העניין היטב פחדו ממני.  !לי

מנהל הפנימייה ואפילו שמחתי על כך שכן בתפקיד הקשוחה והרודנית  שמשהמשכתי ל ,והתרחקו ממני
אורות בזמן, בהשתקת הבנות הלי על עזרתי הרבה בכיבוי הודו ו מאוד אותיהמדריכות העריכו צוות ו

 נראה היה לי שהם גאים בי.  .שהם פחות אהבו לעשות בחדר האוכל ובמשימות נוספות
 

 הכלה  ההתמודדות שהצריכה 
מנהיגה, חזקה, שימשתי ביטחון רב,  הפגנתיכלפי חוץ  :התבטא בכך שפעלתי בשני צירים שליהקושי הרגשי 

במפגש עם הבנות בפנימייה, שכל אחת מהן בעצמה הוצאה בצו בית משפט בעצמה, לא צריכה אף אחד. ש
 טחון, מלאתיאך בפנים הייתי פחדנית גדולה, חסרת בלא פעם בכוחנות רבה שפגעה בהן ובי כאחד. נהגתי 

דאגה למשפחתי ולאמי. כל פעם כששמעתי שאבי הגיע לביקור, ברחתי והתחבאתי בבהלה. ובכל פעם שאמי 
  .הייתי בוכה ונזכרת בסיוט שחוויתי ,או הדודים הגיעו

 

 ההכלה  סיפור 
דרה שהיא רואה אותי, יי, שימדריכה שהגיעה לפנימייה, זיהתה את הדפוס בו אני מתנהלת, התקרבה אל

כוחותיי אך יודעת בוודאות שצריך לנצל את הכוח הרב שיש בי לדרך טובה ומועילה יותר לי מעריכה את 
 .ולחברותיי

בחורה צעירה עם עיניים טובות ומאירות, חיוך רחב, לבושה  :כורה לי הפגישה הראשונה עם המדריכהז
ההשכבה ואמרה לי בצורה סולידית ופשוטה, עם לב רחב ועוצמה רבה. היא התבוננה בי בחיוך בשעת 

 " אך ממחר זה תפקידי!אלמד ממך כל מה שצריך,  ."היום נעשה זאת יחד :בנחישות תוך כדי קריצה
. שחששו ממניהאחרות מדריכות למאוד לא אהבתי את דבריה והתכוונתי להעמידה במקום כמו שעשיתי 

גשת לכל יהיא נאך כשראיתי ש, לי שהייתההסמכות את חששתי שהיא רוצה לקחת ממני את הכוח ו
החלטתי לבדוק במי/במה  .אומרת לילה טוב, הבנתי שמדובר במשהו אחרוחניכה שלה מנשקת, מחבקת 

 של על ההשכבה בנועם בסיום ההשכבה היא הזמינה אותי לחדרה, שוחחנו  מדובר.
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 -המשך-     

 תשמרי את הכוח למשהו טוב
 הופכת למנהיגה חיובית

 
למחרת היא הזמינה אותי להכין אתה משחקים הנשיקה וצחקנו. על החיבוק ו, על החניכות הצעירות

הרבה ושהיא שהיא משקיעה כל כך כך מואני התפעלתי  ,לחדר הטיפולי שהקימה בפנימייה
יש לי הרבה כוח, אך ששהיא רואה שאני מנהיגה והכנת המשחקים היא ציינה יצירתית. תוך כדי 

הציעה ו ממני חניכות הקטנות ממש פוחדותסיפרה לי שהאותו למשהו טוב. היא כדאי שנפנה 
הדגישה שנעשה זאת ביחד ובעדינות תוך כדי  היא , אולםבמקלחותשאצטרף אליה ואעזור להן 

 לא הייתי בטוחה. קללי לא היה  .היה בשינויעצמאית!! עבורי מדובר  על התנהגותלהן  שנחמיא
התבוננתי בה,  .יך"יפסקנות "אני סומכת עלאך היא אמרה בשאני יודעת להתנהג שלא בכוחנות, 

י והתחלתי לחקות אותה. במקביל היא לא וויתרה לי ואמרה יוסומכת על בי ראיתי שהיא מאמינה
ם עכשיו צריך שגם את תקבלי"  ואז החלה ללמד אותי איך לומדי ."עד עכשיו נתת לכולם :באהבה

חששתי לאכזב אותה והייתי מסכמת את החומר כמו שהיא  .םהיו לה כל מיני פטנטי. למבחנים
" תצליחיים. החיוך שעל פניה והאמירה "ידעתי שאת נהדרמדה אותי, חורשת ומביאה ציונים יל

 לקראת טקסים, בארגון התחלתי לעזור בהכנת קטעי ריקוד .עודדו אותי להמשיך הלאה ולפרוח
יותר מלצעוק שמופנה לאפיקים מועילים בי וטוב פשרו לי לראות שיש לי כוח חיוובעוד תפקידים שא

אך המגמה , היו עליות וירידות. ... השינוי היה איטי"סופוק-וקוסה"כן... זה לא היה  .ולהפחיד
 .ברורה וראינו התקדמות הייתה

 

  והשפעתה ההכלה
ני זוכרת את החוויה ומאפשרת לאנשים לראות את הכוח הטמון בהם ועוזרת להם לנצלו בתפקידי א

 בצורה חיובית שתתרום להם ולסביבה. 
 

 עבוריכלה הה
דורשת מהמכיל להתעלות על עצמו ולקבל את האחר כמות שהוא ואז לזהות את הכוחות הייחודיים 

 באופן שיאמין בהם ויממש אותם.אותם ולהראות לו  ,שלו
 

 המלצות הנובעות מההתנסות האישית בהכלה
 לתת לילד יחס אישי, לשוחח איתו על כוחותיו   - "עשה"המלצות 

 לזכור שהקושי זמני .לא להיכנע לקושי - "אל תעשה"

 

 מטאפורה שמייצגת את סיפור ההכלה  
            ."אהבה מנצחת"התלוי שלט: אם עוטפת את בתה ומעל ראשם  
 

 איריס יפורה שלס

 מטפלתכיום: 

  חזור לטבלה מרכזת 
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 סיפור ד'

 אהבה ממבט ראשון
 מצליחה לרכוש את הקריאה

 

 הרקע לסיפור ההכלה 
אך בקריאה לא  ,גן חובה. למדתי את השפה הדבורה מהר מאוד באמצעמביה והגעתי ארצה מקול

הלכו ללמוד באולפן, אך לנו הילדים בעצמם ויתמוך בי. ההורים אותי הצלחתי ובבית לא היה מי שיחזק 
אני לא  לא היו שעות עולים או מסגרות לילדים, חשבו שנשתלב בעצמנו ללא סיוע. :לא היה שום תיווך

כל הזמן ש "לא יוצלחית"תלמידה גרועה, ממש ונחשבתי ל רכשתי את הקריאה לא עד כיתה ג'  .הצלחתי
 . לאבחונים נשלחה

 

 הכלה  ההתמודדות שהצריכה 
לשאוף או על עתיד ורוד גרר תחושת אכזבה ותסכול ולא עודד אותי לחלום שנוצר הקושי הלימודי 

: החברתי כבר לא האמנתי שאתפתח בתחום הלימודי והדבר היחיד שעוד נשאר היה ההיבט קדימה.
 ועל משפחתי. יפער הקשה מאוד עליה. במיוחד אחה"צ חברותית ומקובלת מאודהייתי 

י לבין האינטליגנציה התקינה גדול בין ההישגים הלימודיים הירודים שלהפער העיכוב ברכישת הקריאה וה  
אף  .בקריאה לא הצליח להסביר את הקושי אף אחד בלבל אותי ואת כולם. נשלחתי להרבה אבחונים, אךל

.אני כבר האמנתי לחלוטין שאינני שווהגבר ותסכול ה .אחד לא חשב שזה עיכוב שפתי שנובע מהמעבר  
 

 ההכלה  סיפור 
 הייתה. היא בה התאהבנו-ואנוככיתה שהתאהבה בנו בכיתה ג' חל מפנה חיובי. הגיעה אלינו מחנכת 

עם אהבה גדולה לכולנו ללא תנאים. עיניים טובות, מהי, חיוך רחב, לב טוב ואוהב, ימבט א עםחייכנית,   
.היה בה משהו אימהי ,לא שפטה אותנוהיא   

כילדה לא פחדתי ממנה. ההרגשה הייתה  ,היא לא עוד מבוגר שמחפש להתעמת אתנומבחינתנו   
היא תעזור. היא שם בשבילנו. שהיא תבין.  

 ,גם כשגדלתי, הייתי בטוחהשהיא אוהבת אותו במיוחד: אני אישית מאתנו הרגשה היא נתנה לכל אחד 
. אך בפגישת מחזור הבנו שכל אחד חשב שהיא אהבה אותו במיוחד, שהיא אהבה אותי במיוחד  

 
בניגוד למה  - מהרגע שהיא הגיעה הרגשתי שאני שווה לאחרים .שווים נוכולתחושה שלנו נתנה היא 

היא ישבה אתי באופן  .לעומתםעדפים, יפים יותר, חכמים יותר ואני עלובה והצברים משחשבתי עד כה: 
את קריאה, ובתוך חודשיים הצלחתי ללמוד  ימדה אותי לקרוא דרך משחקיאישי כמו מורה פרטית ול
   .מה שלא הצלחתי בשנתיים
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 -המשך-

 אהבה ממבט ראשון
 מצליחה לרכוש את הקריאה

 
"את מזכירה לי תלמידה מצטיינת שלי שאני כל כך  :היא אמרה ליביום הראשון, נכנסה לכיתה היא כש

 . " ומאותו הרגע התאהבתי בה והתחלתי ללמוד בכיף.איזה כיף שאת פה .אהבתי
בפני כל פעם אמרה לי היא ומה היעד הבא שנציב לעצמנו. למשל  גדירה אתי במה אני טובההיא תמיד ה

 ".עמודים 2 קרואשלך הוא שתנסי להיעד הבא  !נפלא .עמוד שלם לקרוא"מעולה, הצלחת  הכיתה:
כוחות  שיש בי ולא מקום של ההאותי מ היא ראתה .הערצתי אותה .חשבתי עליה מהבוקר עד הלילה

 התמקדה בקשיים גם ברגעים שהקשיים פרצו וגברו על החלקים האחרים.

  והשפעתה ההכלה
 .חוויתי ש החוויהלאור מפקחת מתאמת ומפקחת על בתי הספר במחוז ת"א הגעתי לתפקידי כ

 .למדתי שאיש חינוך אחד יכול להשפיע על חיי כל אחד מהתלמידים
 . מפקחים, מנהלים ומורים את חשיבות הליווי החיוביבפני כתוצאה מהחוויה אני מדגישה 

ברורים ומבקשת מכל השותפים להגדיר זאת לעצמם ולסובבים, כפי שעשתה אתי  יעדיםאני מגדירה 
 המחנכת.

 

  עבורי כלההה
. זה בדיוק כוח שיש לי כאיש חינוך לגרום לאחר להאמין בעצמו ולפרוץ עם יכולותיומתייחסת לההכלה 

צוותים לחשוב על הדמות החינוכית הבכל שנה בפתיחת שנה אני מבקשת מו ,הביא אותי לחינוךמה ש
  שהשפיעה עליהם.

 

 המלצות הנובעות מההתנסות האישית בהכלה
  "עשה"המלצות 

זה הדימוי של ה)בעיקר בתחום הלימודי, כי בגיל  עקב בצד אגודלהתקדמו אתם יעדים ברורים ו קבעו
 .(בעיקר על סמך ההישגים הלימודיים הנמדדים במבחנים הילד נבנה

  "אל תעשה"
בכוחו של המחנך לאפשר לילד להוציא את זכרו:  .ילדים לאבחונים/לטיפולים כצעד ראשון אל תשלחו

  ;הכוח אל הפועליכולותיו מן 
 .את החוזקות הדגישובמקום זה  .ילדים ותיוגהקושי  הדגשתמ הימנעו

 

 מטאפורה שמייצגת את סיפור ההכלה  
 .פרח עלוב שהשקו אותו באהבה, נפתח והפך לאחד הפרחים היפים בכיתה

   

  והנה צימרמן י סיפורה של:

 מחוז ת"אב יסודיהחינוך במתאמת מפקחת : כיום

 

  חזור לטבלה מרכזת
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 סיפור ה'

 את אלופה!
  מצליחה במתמטיקה למרות גירושי ההורים

 
 

 הרקע לסיפור ההכלה  
 ,כשעברתי לחטיבת ביניים ,14בהיותי בת  .עם ציונים נהדריםותית ומאוד חבר ,ייתי תלמידה מקובלתה

קושי במתמטיקה האך  ,עם הסיטואציה בהצלחהאספנו כוחות והתמודדנו  .לא היה קל. יהורי התגרשו
ניסיתי שוב  .אך לא היה לי כוחבוודאי לא בשלב זה של החיים, הכביד. הרגשתי שאסור לי לאכזב את אמי, 

שכנעתי כדי להתמודד עם העניין לקות לכל החיים. כי זו תחלתי לוותר ולהאמין ושוב ולא הצלחתי עד שה
יין דמויות עם שאראתכננתי  תון.יחלמתי להיות כתבת בעכיוון שאהבתי לכתוב ואת עצמי שזה לא נורא, 

 סיפורים מעניינים. 
 

 הכלה  ההתמודדות שהצריכה 
התביישתי בעובדה שאני פתאום  :מאוד בחיי באותו שלבבלט גירושין של הוריי השנבע מ רגשיהקושי ה

חששתי בעיקר כשהיינו צריכים לספר בכיתה על הורינו, ביום האם, במסגרת יום  .בת להורים גרושים
הייתי מתפללת  ,לא ידעתי מה להשיב. בכל פעם שהגעתי למסגרת חדשה .זה שיתק אותי .וכו'הורים 

  י. פחדתי שילגלגו עלי .שלא ישאלו שאלות על הבית
רציתי  .חששתי לאכזב :מתמטיקהבהלימודי קושי הובמקביל  .למחסן תשובות מוכן מראשזקקתי נ

  .שגייישלא יחשבו שהמצב המשפחתי משפיע על ה .יהיו גאים ביכולם ש
אחיותיי הצעירות הביטו בי בהערצה ורציתי להיות  ציפיות ממני כבת בכורה.את הלחץ ואת ההרגשתי 

כאבי בטן חוויתי לחץ ומתח, לקראת חלוקת התעודות ו ,העיב הקושי עם המתמטיקה אך ,ראויה לכך
 .במתמטיקהיגיע והוא יהיה ש"השלילי"  דעתיי .והסתגרות

 

 ההכלה  סיפור 
 מעריך מבט מודגש,מבטא תימני  עםנמוכה מורה  מורה למתמטיקה. הייתהלהתמודד המורה שעזרה לי 

 ד בולטת וייחודית.והופעה מא בעלת יפיפייה הייתהי היא יחם. היו לה גומות חן עמוקות ובעינחיוך ו
  עם תיק גדול ביד. נעלי עקב גבוהות.נעלה לבושה תמיד בג'ינס והיא הייתה 

הציבה גבולות  -בדיקת השיעוריםעל הקפידה על מתן שיעורים, , יא דיברה בשקט אבל באסרטיביותה
כשהצלחתי  היא לא תוותר לי עד שאצליח.ש, שאני מסוגלת ונתנה לי תחושה שאני חשובה להברורים ו

 .בימחייכת חיוך ענק ואומרת "את אלופה!" והרגשתי שהיא באמת שמחה בשבילי ומאמינה  הייתה
הייתה מוחקת בעדינות ואומרת  . היאלא זלזלה בקושי ולא נתנה לי להרגיש טיפשההיא גם כשטעיתי, 

 .בואי נראה" .זה קלי קלות בשבילך .יחדבלי "מתחילים מהתחלה 
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 -המשך-

 את אלופה!
 במתמטיקה למרות גירושי ההוריםמצליחה 

 
 הייתההיא ר מהלך השיעוב .חוויה מעצימה מעבר ללמידה עצמה הייתהזו  .אצלה בבית הגעתי ללמוד

מכינה לי שוקו ו"עכשיו הפסקה"  :אומרת הייתההיא למידה הותוך כדי  ,משלבת גם "שאלות מהחיים"
בשפה , י בגובה העינייםידיברה אל ומסוגלת.היא נתנה לי להרגיש מיוחדת  פורסת עוגה טעימה.וחם 

 שעזרה לי להתמודד עם הקושי, להתקדם ולהצליח. פשוטה וחמה
 

  והשפעתה ההכלה
 ,אני מחנכת בכל רמ"ח איבריי .כיום, כסגנית מנהלת בבית ספר יסודי, חוויית ההכלה ממשיכה להדהד בי

תמיד משלבת אני עורים שלי ישופטת. בש, זמינה עבורם ולא תלמידיי חוויםשותפה לתהליכים רגשיים ש
וממשיכים  ,את בית הספר תלמידיי מסיימיםשגם כו ,מתעניינת ,מתכופפת, מציצה ,חיוך, בדיחה, מלטפת

 הם חוזרים לבקר ואני שמחה ומתעניינת. ,הלאה
 

 הכלה עבוריה
ביטחון וכבוד לילד  ,היא הדרך להגיע ללב ליבו של הילד. הכלה עוטפת בתוכה אי שיפוטיות עבורי ההכלה

 ולעולמו.
 

 המלצות הנובעות מההתנסות האישית בהכלה
  "עשה"המלצות 
ולעולמו ונטיעת תוך כבוד לילד מהתעניינות  ,בתוכו חום אנושי ויכלולבגובה העיניים יהיה מבט הוודאו ש

 "אני מאמינה שאתה יכול!!!"  :תחושה ברורה
  "אל תעשה"

 .הם רק מזיקים .יש להימנע משיפוטיות וביקורתיות
 

 מטאפורה שמייצגת את סיפור ההכלה  
  .כשברקע כתוב "מלב אל לב"  לב גדול ובתוכו לב קטן

הוא הלב  וורודההלב הקטן  .אמונה י באהבה מתוךישניגשה אל הוא של המורה אדוםההלב הגדול הסבר: 
 .שהעריץ אותה שלי 

 
  כהילואבישג ז: סיפורה של

 יסודי ברחובותי"ס בב סגנית מנהלתכיום: 

 

 

 

  חזור לטבלה מרכזת
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 סיפור ו'

 רוצה את אמא...
 מצליחה למרות הגעגועים הביתה

 

 הרקע לסיפור ההכלה  
שלב חשוב  ושזהידיעה בלאחר כמה חודשי אולפן, עברתי ללמוד בפנימייה  .15עליתי מאתיופיה בגיל 

 :המעבר לפנימייה היה קשה במיוחד אני וכל בני משפחתי שאפנו.אליהם אקדמיים הלימודים הלקראת 
 ל ולעבור למקום חדש, והפעם לבד, בלי המשפחה. ורק כמה חודשים חלפו והנה אני נאלצת שוב לעזוב הכ

במיוחד לאמא היו  ,הגעגועים הביתה הניתוק מהמשפחה והלינה בפנימייה מרוחקת היו קשים מנשוא.
, בקול קורע לבבכל לילה מחדש בכיתי  .הלילות שלי היו קשים מאוד .רדםילי להחזקים ולא אפשרו 

מהבכי תעייפתי הכש, ורק לפנות בוקר מאתיופיהשהגיעו עמי  יולחברותי יכתבתי מכתבים להורי
 . נרדמתי

 

 הכלה  ההתמודדות שהצריכה 
אחראית על ההשכמה בפנימייה התייחסה לכך  שהייתההתקשיתי להתעורר בזמן והמדריכה החיילת 

אחרי יום, תוך שהיא מחרימה את המחברות בהן כתבתי, את ספרי הלימוד בחומרה והענישה אותי יום 
למה/למי  ;ל בלי לעצור לרגע ולברר עמי מדוע אינני ישנהוכהואת הציוד הלימודי ששימש אותי ללמידה. 

 הכללים בהפרתהאשימו אותי כשכבר הזמינו את אחי ואבי,  ;איך אפשר לעזור ;אני מתגעגעת כל כך
אתה אמרו: "השתתקו ואז לשנייה כולם  "תה?א שוחחתםהאם אחי שאל: " .והחוקים של הפנימייה

תתגבר על זה האמנו שהיא  .ולחשוב איך אפשר לעזור איתה לא ישבנו בצורה מסודרת כדי לדון .צודק
 ."ויהיה בסדר

 

 ההכלה  סיפור 
מחנכת הכיתה, בחורה צעירה ומדהימה, רזה, קטנטונת, חייכנית, עם עיניים מלוכסנות ולבוש יפה 

השיחה עם אחי ואבי,  .מילים אכמעט לל כילה אותיה, והיא בדרכה השקטה בינה את מצביהזו ש הייתה
 . מיד לאחר המפגש, היא הזמינה אותי לשיחהקשיי הסתגלות זמנייםשמדובר בזקה את תחושתה יח

זה . לא נוראזה  ."יהיה בסדר :הזמני י שאצליח להתגבר על הקושי ישהיא סומכת עללי ואמרה אישית 
וגם כשהגעתי עייפה אחרי לילה ללא  .היא קיבלה אותי " אמרה.לפנימייהקורה להרבה בנות שמגיעות 

כדי שאוכל  שינה, היא עודדה אותי להשתתף, חיזקה את תשובתי ואפשרה לי להאמין בכוחותיי.
כמו אחות בוגרת אותי בקה י" ומיד ח!: "חסרה לך מחברתוללמוד בכיתה כמו כולם היא אמרהלהמשיך 

  ר? השתמשי ביחד עם החברהיש לנו הרבה מחברות". "חסר לך ספ .והציעה "קחי מחברת חדשה
 שלצידך".
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 -המשך-

 רוצה את אמא...
 מצליחה למרות הגעגועים הביתה

 
מחרימה ציוד, שוב החיילת . בוכהשוב אני , ועמו הגעגועים והגיעהלילה  אך חייכתי והייתי נינוחה. אני ו
זה קושי  ."תזכרי זה יעבור :אומרת ,והמחנכת במקום לכעוס, לדרוש ,מגיעה לכיתה ללא ציודשוב אני ו

 ".תיבהליזמני, אל 
שאני בסדר גמור ומסוגלת לתרום מעצמי  מהם הבנתי  יםיאאחרנתנה לי תפקידים היא ולא די בכך, 

  לאחרים )קישוט כיתה, טקסים וכו'(, עובדה שהעצימה אותי מאוד.
 

  והשפעתה ההכלה
בתפקידי כיום כיועצת בבית ספר יסודי ומדריכה ארצית לקליטת תלמידים עולים, חוויית ההכלה 

 ממשיכה ומהדהדת אצלי.  
 

 ההכלה עבורי
 שחייבים להסתכל על כל ילד כאל עולם ומלואו ולנסות ולהבין מה עוברהכלה אמיתית מתבטאת בכך 

תוך כך אנו מתקרבים אליו, אומרים מילה טוב, נותנים ועליו כרגע, מה גורם לקושי עמו הוא מתמודד, 
לא הוא חיבוק חם ומשדרים שאנו מאמינים לו ולא מתכוונים לוותר לו ולא עליו. גם אם בתחילת הדרך 

 בכוחותיו בעצמו.  זור על כך ולבסוף הוא יאמיןיאמין, יש לח
 

 המלצות הנובעות מההתנסות האישית בהכלה
  "עשה"המלצות 
"אני מאמין בך, אני מאמין לך, אתה מסוגל",  :ותשדרלו לפחות דמות אחת שתאמר  ישכל ילד וודא של

 . יה ידמות שתהווה לו כתובת לפנ
   . להיות השומר, אב בית, סייעת היכול היא, להיות המחנך או היועצת תלא חייבהדמות 

 

  "אל תעשה"
 אין לתייג או להכליל 

 

 מטאפורה שמייצגת את סיפור ההכלה  
 חמה בי עם פרווהדו

 אותי והיא חיממה והרגיעהאני החזקתי בה . הדובי = המחנכת הסבר:
 

 מקונן, -בליינש יצחקסיפורה של 

 בבאר יעקב   "צאלון"די ויועצת בבי"ס יסו דריכה ארצית לקליטת תלמידים עוליםמכיום: 

 

 
 

  חזור לטבלה מרכזת
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 סיפור ז'

 יכולה לשנות את העולם...
 תורמת משפיעה גם בסביבה החדשה

 
 

 הרקע לסיפור ההכלה  
רצון  ציונים טובים שהשביעו את שמקבלתגדלתי במשפחה פשוטה, בבית צנוע ונחשבתי נערה חכמה 

ציונים טובים שהצלחה פירושה לי ולאחיי הבהירו ו י רצו שאמשיך ואצליחיהדודים. הוררצון וי הורי
בהתאם זהו קשר מיותר.  –עקרונות אלו, אחרת מוכרח לשרת חברתי, כשכל קשר  ,המשפחלוכבוד 

לעולם פתיחות את החברתיים או הקשרים של החשיבות את ההדגישו , הם לא שאותו קיבלולחינוך 
לא חשבנו  ?ואנו ,לעולם די סגור שנסב סביב המעגל המשפחתי הקרוב :אותנוגם וכך חינכו  –הרחב 

   .שיש יותר מזה
חשוב היה להם שאקבל את החינוך הטוב  ,במרכז ת"א לאולפנהנשלחתי ע"י הוריי נערה מתבגרת כ

 במקום לרשום אותי לתיכון המקומי, כפי שהיה מקובל, הם בקשו שאלמד באולפנה. –ביותר ולכן 
אנשים לעולם, חברה פתוחה  :ממה שהכרתייותר רחב , פתאום הבנתי שיש עולם אחרהגעתי לאולפנה ו

להתקדם בתחומים שואפת ומבלה שבנוסף ללימודים ולציונים הטובים חברה , אלואצל  אלו יםמתארח
אחרת חייב התמודדות ו בלבלהפחיד אותי, . המצב החדש עד כהשונה ממה שהורגלתי  כל כך - מגוונים

השליחות התורנית והחברתית שלנו, על גם תפיסתית. פתאום מדברים והכלכלית החברתית, הברמה 
     .לבושעל בילויים, על 

 

 הכלה  ההתמודדות שהצריכה 
. מצאתי את השתתפותי בפעילות החברתית החדשהאת אליהם, לא עודדו ההורים שרצו אותי קרוב 

גם אני רוצה בעולם החדש שנגלה לי. הבנתי שמפוחדת ומגששת לבד במערכה, בלי חברות, עצמי 
שלי יכולות לממש את ה, יותררחוק הלאה  להתקדםושאוף לעצמי ל הרשותל, לעולם שגילתי פתחיהל

כעסתי על הוריי ששלחו  איך מתנהלים?מה אומרים? מה עושים?  :התלבטתי אך ,בתחומים שונים
 .ל לבדואותי להתמודד עם הכ

 
 

 ההכלה  סיפור 
אני מתמודדת  העמ דילמההקלטה את אנרגטית, ישירה, עוזרת, מכבדת, ה הזכורה לי כהאולפנמנהלת 

 .לי ולצמצמם כדי שאוכל להתמודד עם הפערים שהיו אותיבלי הרבה הצהרות החלה להנחות ו
היא הסבירה שקשה לי לי.  בהל מכך שכרגע קשהיאינני צריכה להרה לי מסר שוהעביהיא האמינה בי 

כיוון שהגעתי לבד, בלי חברה מבית הספר היסודי, וכן משום שהדפוס בבית שונה. היא מלאחרות יותר 
 י למצות את הפוטנציאל הטמון בי בדרכים שונות. יעלהדגישה שהיא רואה את היכולות שלי ו

כיתות להפכה אותי מלווה  :לדוגמא)נתנה לי תפקידים בהם גיליתי את כוחותיי וחוויתי הצלחה היא 
. הזמינה אותי אליה הביתהו גם מחוץ לשעות ביה"סבינינו את הקשר האישי היא טיפחה  .(צעירותה

. משפט בהזדמנויות שונות להשתמש בהםהכוחות שלי, אלא אפשרה לי  עלי  אתברה יהיא כמעט ולא ד
 אני בטוחה שאת יכולה!".  –יקי לבלבל את השכל ולהגיד שאת לא יכולה "תפס :היה אמרה ליקבוע ש
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  -המשך-

  יכולה לשנות את העולם
 תורמת משפיעה גם בסביבה החדשה

 
זרמה עם  ,ישירה, אמיתית הייתהיא ה אך, בה מהתלות חששתי. נזקקתי לה בצורה אינטנסיבית

היא אט -אט ."כבר עכשיו הדברים והעבירה לי שוב ושוב את המסר "את יכולה לשנות את העולם
היא אפשרה לי להכיר עוד שלי הוא להיות עם אנשים, לפתח אותם ולהעצים אותם. ישהיראתה לי ה

 .שמרוב בהלה לא ידעתי על קיומםורי המנהיגות שלי בכיש
 

  והשפעתה ההכלה
מאוד ישירה עושה דברים דומים: , וכרכזת פדגוגית ומחנכת בבית ספר יסודי אני יעליההכלה השפיעה 

מתוך עם התלמידים, נותנת להם תפקידים ומראה להם שהאמון שלי בהם ענק. אני מחזקת אותם 
 .שכל אחד מתפתח מהחיזוקים שאני נותנת לו ידיעה

 

 כלה עבוריהה
הכלה . קדימה ניתובוהיכרות עם הקשיים ועם נקודות החוזק של האחר תוך לי  הכלה מאפשרתה

 . עוצר בעדוסכר ששיש שם סוג של תכן יכי יהעולם שממנו מגיע התלמיד, בשבילי היא הבנת 
 

 המלצות הנובעות מההתנסות האישית בהכלה
  "עשה"המלצות 

וציא לפועל את באמת הוא יכול להכי רק כשהאחר מרגיש שמאמינים בו ייצר אמון עקבי ואמיתי ליש 
  .לייצר קשר רגשי עמוק ואינטנסיבי עם האחרוכן עם קשיים כוחותיו ולהתמודד 

  "אל תעשה"
  כדי שלא יתאכזב -להגזים ולתת לילד להאמין בכוחות שאין לו אין א. 
שאפשר מי על תכל עליך כסכי הילד לא ימבוגר כלפי החברי שיש בו חוסר כבוד ר קשר ואין ליצב. 

 .עצותיועל לסמוך על דבריו ו
 

 מטאפורה שמייצגת את סיפור ההכלה  
 
 

   נחל שיש בו סכר
המנהלת באה  .היכולות שלי הואהמחסומים שהיו לי, והים  הואהסכר  .נחל זה אני כנערהההסבר: 

    .ולממש את יכולותייים עם את הסכר ואפשרה לי כנחל להתמזג  שחררהו
 
 

  יעל נדבסיפורה של: 

 "יקיר"י"ס בב רכזת פדגוגית ומחנכתכיום: 

 

 

  

  חזור לטבלה מרכזת
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 סיפור ח'

 מה אכלת הבוקר?
 הנעדרת שהפכה לנהדרת

 

  הרקע לסיפור ההכלה
נעדרת ולכן  תזונה, חלשה גופנית, חולה הרבהתת מ כמעט כאילו אני סובלתרזה,  :את עצמי ביסודיזוכרת 

מבית הספר, בעלת דימוי עצמי לא גבוה, הישגים לימודיים בינוניים שנבעו בעיקר בשל ההיעדרויות 
.לפעריםהובילו שהרבות מבית הספר   

כיוון שלא האמנתי שיש סיכוי שאצליח בלימודים, חלמתי להיות מקובלת בחברה! שם ראיתי סיכוי. 
אהיה ילדה טובה, שאשתלב בחברה ובלימודים, י היה חשוב שישום דבר אחר לא הטריד אותי. להור

 וזה בהחלט הספיק להם. -שאתנהג יפה 
 

 הכלה  ההתמודדות שהצריכה 
, לא רואים אותי כי אני רזונת יהבנתי שכל הזמן מדלגים עלי .תחושת חוסר ערךהתמודדתי עם 

שיים החלו ק .ראות, להרגיש מקובלת חברתית, להיות מובילהישאני רציתי להזמן ב ,וקטנה
 מחלות, וכן משום שלא התאמצתיבגלל  מהלימודיםלימודיים שנבעו מההיעדרויות הממושכות 

  .תסכול ענק, חוויה של חוסר הצלחה, חוסר אמונה עצמית. חשתי ללמוד
 כדאי להסתפק במעט שיש ולא להתאכזב. לא כדאי להתאמץ ,יותר מדי לא כדאי לצפותש החלטתי

 .העציב אותיה וז
 

 ההכלה  סיפור 
אישה גדולה, מטופחת מאוד, מרשימה, עם קול מאוד  הייתההיא . בכיתה ג' הגיעה המורה למדעים

. היא ראתה עם חיוך גדול ומראה עיניים טוב כזה שביטא "אני רואה אותך"רך מאוד, חכמה,  ,נעים
מסר כדי העברת היא דרשה ממני הרבה מאוד, תוך  .שאני נעדרת הרבה והחלה לקרב אותי אליה

ותמיד התעניינה בי: כשנעדרתי היא נתנה לי יחס אישי הרגשתי ש .שזה משום שאני מסוגלת ויכולה
היא זיהתה ידעתי שאכפת לה ממני.  .בוקרהבכל מפגש שאלה אותי מה אכלת  ,שאלה אותי מה קרה

זה שאני מתעניינת בצמחים והציעה לי להצטרף אליה לסיורי ההכנה לקראת הסיור הכיתתי בשדה. 
לקראת כל סיור קראתי, למדתי גרם לי לרצות להיות בריאה ולהגיע לבית הספר ואף יותר מכך 

הרבה ועד היום אני מכירה  ,כשתשאללה  אדע לענותוהתעניינתי בצמחים שיכולים להיות שם כדי ש
צמחים בזכותה. במהלך ההכנה לסיור היא נהגה לשאול אותי מה מעניין אותי כדי לדעת מה יעניין 

זה מאוד חיזק  ,ובסיור עצמו כשראיתי שהיא עושה את מה שהצעתי לה ,את שאר הילדים בכיתה
 אך הייתי, ך" וגם "נסי, את יכולה!"יאהבתי מאוד כשאמרה לי שוב ושוב "אני סומכת עלי. אותי

, ובוודאי שלא על על המורה צריכה לשמוע זאת שוב ושוב כדי שזה יחלחל פנימה. לא סמכתי מיידית
 זה היה תהליך ארוך אך משתלם. ,הספר-כל מה שקורה בבית
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 -המשך-

 מה אכלת הבוקר?
 הנעדרת שהפכה לנהדרת

 
בימים שלא היה לנו  גםעדר פחות ופחות מבית הספר ילי לה םכלה שלה גרההתהליך בסופו של דבר, 

מורה ששמה דגש על הצד הלימודי לצד הצד האנושי ואני נפתחתי לעולם  הייתההיא עור איתה. יש
אהבתי  .קשר של דמות חינוכית נערצת בינינונוצר  .וביליתי שעות רבות בלמידה אישית על צמחים וכו'

 .סחבקית או אימהית הייתהלא למרות שהיא  אותה מאוד
 

  והשפעתה ההכלה
הפכתי רגישה לילדים, הקפדתי להתמקד בנקודות החוזק של כל אחד:  המורה למדעים יחס שלבזכות ה

היום, . את האחד עודדתי דרך הציור, האחר דרך הכתיבה הקפדתי לראות במיוחד את הילדים השותקים
לצורך אני מקפידה שהפיתוח המקצועי יהיה מותאם לעובד ההוראה,  ,פיתוח מקצועי במחוזכמפקחת 

לזהות את מה שהוא צריך ולבנות לו מסגרת פיתוח מקצועי  ,של המודרך, למקום שבו הוא  נמצא
   .מעצימה ומפתחת -מתאימה

 

 ההכלה עבורי
לזהות את של הלומדים. חשוב  רגשיים-חברתיים-הכלה צריכה לזהות את הקשיים הלימודייםמבחינתי 

כדי בחוזקות ולהתקדם תוך להם להשתמש כדי לאפשר  יהם,ולהכיר את חוזקותשלהם  מקור הקושי
 . םאמונה ביכולתמשדרים אכפתיות ושאנו מגלים כלפיהם 

 

 המלצות הנובעות מההתנסות האישית בהכלה
  "עשה"המלצות 

חשוב לו , שמה שקורה לך ממנו, שאכפת את הילדרואה תה סר ברור שאהתעניין באמת בילד, העבר מ
  דורש ממך כי אתה יכול ומסוגל אניו , אתה חשוב לי!!!לך
  "אל תעשה"
 סור לוותר לילד, גם אם כרגע הוא מתקשה ולא מאמין שיצליח א
 

 מטאפורה שמייצגת את סיפור ההכלה  
היא לקחה את הקטנה והפכה אותה לטייסת  .הטייס המשנה -אני הייתי הטייס והיא  –מטוס ממריא 

 .ראשית
 

 , עינת רום :סיפורה של

 "אמחוז ת מפקחת פיתוח מקצועיכיום: 

 
 
 
 

  חזור לטבלה מרכזת 
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 סיפור ט'

 הנסיכה שלי
 משולבת במסגרות רגילות ומצליחה

 

 הרקע לסיפור ההכלה  
הייתה כבר  בתיהחיבוק החם של הילד או הילדה שלו. לי זה לא קרה. את כל הורה מכיר את השמחה ו

 תוך שהיא מתעלמת ממני.  ושוב שוב הרימה אותן והורידה אותן, ישבה עם הקוביותוהיא  .גןהבגיל 
 ד לא בסדר בילדה. והתחיל לחלחל להכרתי שמשהו מא

יורשת העצר. היא אמורה להיות  ,הנסיכה !הרי זו בתי הבכורהאוטיסטית? . עמוק חוויתי אבל
 .. רק לא אוטיזםרשותילח עלואם תרצה , קוצר ראייהאתפשר על  אם כבר אז ,מושלמת, לא? טוב

 

 הכלה  ההתמודדות שהצריכה 
. אתה לא יכול ללכת לגינה ולשבת על הספסל כי היא פשוט העם אוטיזם קש הילד דלגקשה מאוד ל

אותה בק היא רגועה ר יכול ללכת או לנסוע בדרך אחרת כייכולה לקום וללכת בלי לעצור. אתה לא 
ל כך מה יהיה אתנו? היא ככי זה מעורר בה חרדה. מה יהיה איתה?  ,לגעת בה אתה לא יכול דרך.ה

 .מבלבלחמודה, זה 
התלבטתי מה עושים . לא היה קל. ל בערבוביה החלו להיות מנת חלקיוהכו, כעס, , אובדןשי אשםרג

התחלנו לחפש ו עם הורים בחו"לתחלתי להתכתב תי. הלחם על העתיד של בילהוהחלטתי שאני חייב 
קיבלו אותנו יפה והיא התחילה  . רשמנו אותה.גן מתאימות. המליצו לנו על גנים מיוחדיםמסגרות 

רכיה ויותר ולא מספקת את צמכסת הטיפולים הבנו שגם שם בהדרגה גן עם ילדים דומים. ללכת ל
אי אפשר להמשיך החלטנו שמכך, ראינו שהצוות מקבל את העובדה שהיא לא מתקשרת עם אחרים. 

 הבנו שהיאוהיות עם ילדים רגילים כדי שתלמד מהם, בסביבה שתאפשר לה להיה רצינו שת. כך
 . שיאפשר לה להתפתחיותר  צריכה טיפול אינטנסיבי

ישבנו אני ואשתי ומולנו הצוות הבכיר של  –מסרט אימה  סצנהעבורי  הייתההמיוחד ה מהגן הפריד
על מהגן היא קשו שנחתום שההוצאה יבהם   .שההחלטה שלנו תפגע בה קשותהגן והם סיפרו לנו 

א הייתי בטוח שמה שאני עושה נכון. יש לי שכל, יש לי מידע ל. עם חום גבוהשכבתי  שבוע .אחריותנו
תי לנסות רצי .לוהיו חזקות מהכהבטן שלי תחושות אבל  אבל הם המומחים! אולי אני עושה נזק?

 עזור לה.ול
והיא כמו שבלול  ,טיפולים בתנועהלשעות הצהריים בלקחנו אותה הכנסנו אותה לגן רגיל, ובמקביל 

ואת  מן לנו את הגן או פרח סגור התחילה להיפתח. זה לא היה פיקניק בשבילנו. אף אחד לא מי
 היא התפתחה. ,זה השתלםאבל הטיפולים היקרים. 

, נושלידית הספר . נגשנו לבלא היה פשוט . זהכנס לבית ספר רגיליעם הגיעה לכיתה א' התעקשנו שת
 . והמשכנו לחפש הבנו את הרמז. "יהיה לה קשה אצלנו"ואמרה:מנהלת לא התלהבה האבל 

 

 ההכלה  סיפור 
תקופה באותה מאחר ש לבקשה הנועזת , הקשיבהמצאנו מנהלת מקסימה שקיבלה אותנו לפגישה

 זאת זכות גדולה. ה"אני לא רק מוכנה לקבל, אלא אשמח לקבל :והיא אמרהשילוב לא היה מקובל. ה
לא אשכח את המבט  -". לא האמנתי למה שאני שומע. הבטתי בה כדי לוודא שאני לא חולם עבורנו

 . והטובות מעיניה הכחולותהנשקף אלינו 
ל נראה יותר מואר, יותר צבעוני. היא חושבת שכל והכ .אושרהתחושת כן! זה אמיתי! אנחת הרווחה, 

 שלנו!!! הילדה עם הצרכים המיוחדים. הילדים ירוויחו מנוכחותה של הילדה
הרי . נחשוב יחד ונסלול דרך חדשהך נעשה את השילוב, אבל תפה אותנו כי עדיין איננה יודעת איישהיא 

 שותפים שלנו וביחד נצליח!" היוה, ילדהאף אחד אחר על לדע שאין יכהורים י כםיש ל"
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 -המשך-

 הנסיכה שלי
 לומדת במסגרות רגילות ומצליחה

 
שנים נהדרות של שיתוף פעולה מכבד והדדי עם הצוות. ראינו שאמנם בזכות הילדה שלי  6ינו ובהמשך חו

ית למידה רגועה שתרמה לאווירה בכיתה, ילמדו לייצר חוו המחנכות .השתדרגהת הלמידה בכיתה יחווי
 רגע.אך שווה כל , זה לא היה פשוט לכולנוושיפרו את יכולותיהן בחינוך כיתה הטרוגנית. 

 

  והשפעתה ההכלה
מתמטיקה וכימיה ברמה של  , ביניהןבחינות בגרות 5. היא מתמודדת עכשיו עם 18הבת שלי היום בת 

קסטים כתובים, בהבנת טחמש יחידות. מצד אחד הקושי שלה עדיין קיים, והוא ממשיך להקשות עליה 
יש לה נטייה לחזור לאותו שיחה ספונטאנית עם אחרים. בניהול מצבים חברתיים מורכבים ובפענוח 

נושא שוב ושוב, ועדיין יש פער בידע עולם בינה לבין בני גילה. מצד שני, אין כבר ויכוח על הזכות שלה 
לשילוב ועל היכולת שלה. היא מצטיינת בלימודים בזכות ההשקעה והאינטליגנציה שלה והתמיכה 

לנסוע באוטובוס לבד וללכת לשופינג יכולה ום היא כבר הירה שהיא ממשיכה לקבל בתיכון. המסו
 טיפוסי עם חברה בשינקין. יש לה חבר והם יוצאים לדייטים.

שהדרך להצלחה אני יודע  .מהיסודי י המנהלתישהתוותה בפנבדרך מנהל בית ספר אני משתדל ללכת כ
וכית אנשי המקצוע החינוכי מביטים על ההורים כעל שותפים לדרך חינכשאמון בין הצדדים. במתחילה 

  צוות חינוכי הוליסטי מנצח. טיפולית, אפשר ליצורהו
 

 ההכלה עבורי
 ילדיםלהזדמנות מתן הכלה של ילדים שונים, ובמיוחד בעלי צרכים מיוחדים מורכבים היא עבורי 

  לחוות את האפשרות לתת מעצמם ולקבל. האחרים 
 

 המלצות הנובעות מההתנסות האישית בהכלה
 "עשה"מלצות הה

שעות ביממה, העיבוד של  24שותפים שלך, השילוב הוא הוליסטי. הוא נמשך הם זכור שההורים 
 וונית יוהמידע חייב לעבור דו כ וההיפך ים והערביהיום נמשכים לתוך אחר הצהר אירועי

 "תעשה אל"
 לחם למענו כדי שיקבל את האופציה להמשיך ולהתפתחיאל תוותר, המשך לרגיש את הילד ולה

 

 מטאפורה שמייצגת את סיפור ההכלה  
 

לדה שלך היא ה"לב" הרגיש של הי: מנהלתלב עם ברומטר, כמו שאמרה לי המצתי היא ישא מטאפורה
מערכות היחסים בין הילדים, הכבוד לזולת, היכולת לקבל. אם ל משתקף דרכו: וברומטר שהכ ,הכיתה

 גם לכולם.רע לה, סימן שמשהו לא נכון בכיתה. אם טוב לה, אז טוב 
 

 יפורו של חגי שריר ס

 ברעננה "המרחב"מנהל בי"ס כיום: 

 

 חזור לטבלה מרכזת
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 יפור י'ס

 שווה בין שווים
 מתמודדת ומצליחה למרות הפוליו 

 

 הרקע לסיפור ההכלה  
לא סימטרית ברגליים  עהמהלך לידתי נדבקתי בנגיף פוליו שפגע בי בצורתו הנפוצה המתאפיינת בפגיב
ידענו . הזהות שלבמרכז הנמצא הפוליו לא י כאל ילדה רגילה שיהתייחסו אלי יהורה ברגל. צליעבו

 לא יגביל אותך.  פוליוה :אך המסר היה, שהוא שם
הלכתי לבית : גדלתי עם תחושה שאני יכולה ומסוגלת לעשות כמעט כל מה שילדים אחרים עושים

  ., התנדבתיעורי ספורט, יצאתי לטיוליםיגבי, השתתפתי בשהספר ברגל כשהילקוט על 
  עורי ספורט, אני לא עשיתי.ימשימה פיזית אתגרית קשה מדי, במיוחד בש כשהייתהאך 

 ולכן הייתי צריכה להפעיל שיקול דעת מה כן ומה לא ,להקפיד לא להתאמץ מדי יידעתי שעלי
  ייסה לעזור לי בכך. והמחנכת התג

 

 הכלה  ההתמודדות שהצריכה 
מצד אחד היה קושי פיזי אמיתי שחייב התייחסות וקבלת החלטות לגבי השתתפות/אי השתתפות 

, ילדה יפה וחכמה שיכולה כשווה בין שווים הייתהי יבמשימות השונות. מצד שני ההתייחסות אל
התנהלו המורים י וכך יהורחינכו אותי , כך חשתיכך אני  ולכן אין סיבה ליחס מיוחד. ,לולעשות הכ

 והחברים לכיתה.
שם חשש שלא יכולתי לבטא. זכור לי רגע בו העזתי ושאלתי את מחנכת היה שוביחד עם זאת, ייתכן 

אני יכולה להיות מורה כמוך?" חלום שליווה אותי זמן רב. היא ש"את חושבת  :כיתה ג' בהיסוס
 להיות מה שאת רוצה! את אחראית, חרוצה ויפה".   "את יכולה :ואמרה יהסתכלה עלי

שוב מרוחק, אך תשובתם, ישוב לבית ספר יוקרתי בייי שאצא מהייזכור לי גם הרגע בו הציעו להור
דר? כדי להגיע לשם ת"אבל איך היא תס :בשונה מהמסר שהעבירו לי עד אז, התייחסה לקושי הפיזי

 מונית.בנסעתי : רעיון שהצריך מהם מאמץ כלכלי גדולקיבלו את ה !" בסוף הםאוטובוסיםשני צריך 
  

 ההכלה  סיפור 
עיניים חומות , פנים עגלגלות ,גוף צנום ולא גבוההעם קטנטונת : כיתה ג'של מחנכת הזכורה לי היטב 

, כשווה בין שוויםי יתייחסה אלה. היא עם גבולות מאוד ברורים ,אסרטיבית ,חייכנית, רכותבמאירות 
. מיד כששאלה אני הצבעתי כדי אותידרשה ממני כמו מכולם ולצד זה החמיאה ליכולותיי, חיזקה 

בעיניים שאמתין רגע, כדי לאפשר גם לאחרים, אך היה ברור עושה לי סימנים הייתה  להשיב, והיא 
שיש אני בטוחה . "נעבור לסימה :אומרת הייתההיא כשרגע לפני  ,כדי שאשיב ישבסוף היא תגיע אלי

 לה משהו מיוחד להוסיף".
 טקפרויההייתי אני נראה לי שאבל  ,היא אהבה את כולם. הערכה לתשובותיידרה יש היא תמיד

לפני כל טיול היא חשבה, תכננה חלופות שיסייעו לי להסתדר עם המסלול המתוכנן  .שלההאישי 
. לפני כל טיול קראה יד, לעיתים הציעה מנוחה, לעיתים מצאה מסלול חלופי הטילעיתים הוש. לכיתה

... שבו נחל "עליהם חשבה  חלופותארה את המסלול, הציגה את הקשיים הצפויים והציעה ית ,לי
  "מה דעתך?   או... תוכלי...חלק בי שבתחשמצריך טיפוס קשה,  מסויםארוך ובקטע נחל הוא נטייל, 
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 -המשך-

 שווה בין שווים
 מתמודדת ומצליחה למרות הפוליו 

 
   

  והשפעתה ההכלה
 מאמינה שכל אחד יכול. אני  אגף חינוך ביוקנעםמנהלת כ -יום בית ספר שנים רבות וכלת כמנה

  כדי שנוותר לילד,אני לא יכולה לקבל שמשתמשים בקושי כתירוץ. כשהורה היה בא ומספר על קושי 
אם הוא מודע לכך שהוא מחנך לויתור, ואם הקושי שהציג ההורה היה אמיתי תמיד ביררתי איתו אם 

  השתדלתי לברר איתו אילו חלופות יש.
   .בדוקו האט הוא רק סימן: .קושי זה ל א תמרור עצורהבהרתי ש

 לה עבוריהכה
 קושיהתמודד עם כל . זה מחייב לדשים ארוכיםואוקיינוס לאורך חבה ילהשיט אוניעבורי היא  הכלה

 כולם חייבים להתגייס ולמצוא חלופות.. לזרוק מישהואי אפשר  .בדרך שמתעורר
 

 המלצות הנובעות מההתנסות האישית בהכלה
   "עשה"המלצות 

 בתחומים שוניםאתה מכיר את תלמידך על יכולותיהם  ברר עם עצמך בכנות עד כמה .א

 את נקודות הקושיגם קדם ל תוכל ןדות החוזק ובאמצעותורציות והתייחס בעיקר לנקוצור פרופ .ב

 ית של הקושיושנה הילד יאמר שראית אותו כמכלול ולא רק בזו 20חשוב מה תעשה כדי שבעוד  .ג
 "אל תעשה"
 שמביאה לוויתור, לרחמים ה מנע מהכליה

 

 מטאפורה שמייצגת את סיפור ההכלה  
 ספינה בלב ים

 
 

 סיפורה של סימה ניסלבאום, 

 חינוך ביוקנעם המנהלת אגף כיום: 

 
 
 
 
 
 
 

 חזור לטבלה מרכזת
 



    

 

 

 
54 

  סיפור י"א 

 את לא לבד!
 למרות השכול ממשיכה ומתמודדת

 

 

 הרקע לסיפור ההכלה  
עסוקה בו  הייתהנולד לי אח עם מום קשה בלב, ומאותו רגע אמי  3בהיותי בת  .הייתי הבכורה בבית

 עשיר שפיתחתי.  דמיוןבמהלך השהות בגן ואחר כך בבית הספר נחשבתי לחברותית, עם  מאוד.
 אמא שידעה שאחי לא יאריך ימים, בחרה שלא לשתף בכך. .מודעת למתרחש סביביהייתי לא 

 

 הכלה  ההתמודדות שהצריכה 
 של אחי היחיד. המוות - שכולההקושי הרגשי עמו התמודדתי התרכז סביב 

חזרתי הביתה בכל יום לבית ריק: אמא בבית החולים עם אחי, אבא בעבודה וסבתי  - בשלב החולי
מנקודת מבט שלי כילדה לא הבנתי  חמה וטובה, נראתה לי מבוגרת מדי בשבילי. אישההמדהימה, 

חששתי לכעוס, להרגיש,  בבית החולים, מדוע היא לא איתי בבית. עם אחימדוע אמא בוחרת להיות 
 .ל בסדרויסיתי להתנהל כאילו אין קושי בבית, כאילו הכלחשוב על המצב, ונ

שעכשיו ארגיש טוב יותר  יתפיישצהמצב הפך מורכב יותר. אני  - בשלב בו אחי התאושש וחזר הביתה
 השגיחו, שמרו, עודדו.  :בבית מלא באנשים, גיליתי לאכזבתי שכולם היו סביב אחי

 שכחו אותי.  ,הרגשתי מאוכזבת
  עכשיו רשמית  .תה ב', נפטר אחי ופתאום ברגע אחד הקושי מילא אותייבהגיעי לכ -בשלב המוות 

לבד ללא אח. החלה קנאה בכל החברים האחרים להם יש אחים, כעס כלפי ההורים שלא  ינשארת
 .עלםיהריקנות שחשתי תשהביאו עוד ילדים והרבה משאלות, בקשות, תפילות שיהיו לי אחים ו

 

 ההכלה  סיפור 
רזה, מטופחת, עם עיניים ירוקות ומאירות  :זוכרת מחנכת אגדית, דמות מופת שעיצבה אותיאני 

 בזוהר, חיוך מכל הלב, לא מאופקת רגשית, שומרת על הגבול, ויודעת להיות קשוחה כשצריך.
גיעה לקראתי, חיבקה אותי ושיתפה את הכיתה יא המיד כשחזרתי לבית הספר לאחר מותו של אחי, ה

 שנים.  3בהתמודדות שלי ושל משפחתי עם המום של אחי במשך 
חיזקה אותי והבטיחה שלא אשאר בודדה כי היא והחברים יעטפו אותי. אני זוכרת היטב את היא 

, עומדת מסביבי יילדים רצה אחרישל רצתי החוצה לחצר כשחבורה  .הרגע בו יצאנו להפסקה
  .ומשתדלת להעניק חום ואהבה. הייתי במרכז העניינים

היא המשיכה ועודדה אותם להיות איתי גם כשהתחלתי לגמגם בעקבות המוות, וכולם במקום ללעוג 
 יקשו להיות החברים שלי ולא הסתפקו במפגש בחצר בזמן ההפסקה, אלא הגיעו אליימגום בגל

מקשיבה להם, מייעצת,  הייתהטנו ואמא שלי חקנו, צחקנו, פטפיהביתה בשעות אחר הצהריים, ש
 מעודדת. 

 את תלמידי הכיתה לעשות זאת, עודדה היום אני יודעת שהיא  .הרגשתי שיש לי חברים, שאני לא לבד
  .לאורך כל הדרך
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 -המשך-

 את לא לבד!
 למרות השכול ממשיכה ומתמודדת

 
ל בסדר?" ותמיד שאלה: "מה שלומך? הכ . היאהמחנכת המשיכה וליוותה אותי כמו משענת איתנה

גם את האחרים "יהיה בסדר, אל תדאגי", למרות שאהבה  לי: וכשראתה שאני מעט עצובה הזכירה
 יחס מועדף ואוהב.ממנה , הרגשתי שאני מקבלת הםוהתעניינה ב

היחס המיוחד התבטא בכך שהרבה פעמים ליטפה אותי בלחי, נתנה לי יד בטיולים, הושיבה אותי 
ידה בטקסים, לא העירה לי כשפטפטתי, החמיאה על תשובות שעניתי בשיעור ופעם אחת אפילו ל

 סוג של משענת שתומכת בי.   הייתהבשלב הקריטי הזה, היא  רצתה לקחת אותי אליה הביתה.
 

  והשפעתה ההכלה
"אומנים" ברמלה, אני זוכרת את תחושת ההכלה שליוותה אותי  פרסת בתפקידי כיום כמנהלת בי

צבה אותי כמנהיגה היודעת להתגבר על מצבים קשים, בעלת יבתקופה הקשה . ברור לי שהיא ע
של עידודה  בזכות. רכיהםותקשורת בין אישית טובה המסוגלת להתייחס לאנשים שונים בהתאם לצ

למדתי  ,וכיוון שלא רציתי לאכזב אף אחד ,ות בקרבתישרצו להי ,חברים רבים יהגיעו אליהמחנכת 
  להסתדר עם כל אחד מהם.

מות כדי אני הופכת עוליש לי רגישות לילדים בודדים ולילדים שעברו משברים, לאו דווקא שכול. 
  .אני משוחחת על חשיבות העניין עם הצוות ולא חותמת מהר על העברהלעזור לילדים עם בעיות. 

 

 ההכלה עבורי
 במטרה עבורי הכלה מתייחסת לצעדים הקטנים שעלינו לעשות באופן עקבי עם הילדים הבעייתיים 

 .לחולל אצלם שינוי ולצייד אותם בכלים טובים יותר
 

 המלצות הנובעות מההתנסות האישית בהכלה
   "עשה"המלצות 

 ם על ועדת השמה החורצת את גורלו תחתולפני ש עצור ובדוק היטב שעשית את כל שאפשר עם הילד .א

  , כדי לייצר משענת, תמיכה, ליוויהקשבה יומיומיתבו הרבה בשיחות אישיות עם הילדים המתקשים .ב

 לד עצמו, לחוזקות שלו ולא רק לקושי או לרקע המשפחתי שלוליהתייחס  .ג
 "אל תעשה"

 בדוק מה מסתתר שם .זה לא נגדך, זה בעדו .קשה לו :זכור –פגע מהתנהגות של ילד מקשה יאל ת .א

 עצור, קח אוויר ובחן את העניין ורק אח"כ תגיב .אל תמהר להגיב .ב
 

 מטאפורה שמייצגת את סיפור ההכלה  
 .הרפסודה זה בית הספר היסודי שמשך אותי למקום מבטחים .אני בים. רפסודה על הים

 

 מיכל דדון  :סיפורה של

 ברמלה "אמונים"מנהלת בית ספר כיום: 

  חזור לטבלה מרכזת
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  סיפורי הכלה ומשמעותם - 2יחידה המשך 
 
 

  
 
 

 'הפרק 
  חינוך אנשי 

  אותם שהכילה לדמות כותבים
   ומשמעותה בחוויה ומשתפים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חזור

                                                      

 1יחידה     

 מבט על היעד

 ב'-פרקים א'

 3יחידה     

 מהלכים סדנאיים

 ח'-ם ז'פרקי 

                           

 2יחידה      

 
 

 סיפורי הכלה                         

 ומשמעותם             
 

      

 ו'-ים ג'פרק     
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חו שלא נשל הכלה מכתבי -פרק ה'   
 

 

 הידעת?       
 ל

 הנרטיב את ים. במכתב אישי מתאר הכותב רגשות וחוויות המבטאתקשורתלו לקשר דרךמכתבים הם 
 האישי שלו ואת עולמו הפנימי. 

 

"מכתב שלא נשלח" הוא מכתב אישי המבטא חוויה עמוקה, רגש חזק, מסר מיוחד שלא נכתב, לעיתים אפילו 
  "מכתב שלא נכתב". :אותו יםשמכניש מי  לכןולא למגירה, 

 

אך לא מתפנים, שיחה שאנחנו מנהלים בינינו לבין עצמנו העלות על הכתב את הלמכתב ש"לא נשלח" מאפשר 
כחלק נתפסת כתיבת מכתבים מסוג זה  ן לא מוכנים להתמודד עם מה שיש בה.לא מעיזים או לחלופי

את לשנות אפשרים ומתיקון סוג של  יםעושביטוי הרגשות וכתיבת הדברים לנמען  מתהליך תרפויטי.
בכך מתאפשרת יצירת חוויה שנוצר אצלנו כתוצאה מההתנסויות שלנו בעבר.  היחסים עם האובייקט הפנימי

 חדשה טובה יותר, ופיתוח נרטיב חדש. 
 

בכתיבת מכתב לדמות מוערכת ואהובה אנו מתחברים מחדש לרגשות טובים, לחוזקות ולכוחות שבתוכנו, 
 ובכך עוברים חוויה מעצימה.

 

צצו ועלו . פרטי החוויה החינוך מערכתת ההכלה של אנשי יבחווי עוסקת, להלןהמופיעה המכתבים סדרת 
 לכתוב ולשלוח.ם לא עצרו כדי בקולות, אך הבמחשבות, במראות, אצל המרואיינים במהלך השנים: 

, השיבו לשאלות שנשאלו , עצרו השותפיםספר את חוויית ההכלה שחוו בעברםשתף ולה שלנו להזמנבעקבות 
ויותר  .שלחולא נו וכתבלא נ, בבטן בראש, בלב,ו נשמרכל אותם דברים שבוהרגישו הקלה מעצם השיתוף 

 רסיסי מחשבות ורגשות אלה הפכו לתמונה שלמה, מומשגת ובהירה שגרמה להם הנאה רבה.מכך, 
 קשו לשלוח אותו כמתנה לדמות שהכילה אותם.יהתוצר וחלקם באהבו את הם 

 :                             "שנכללו בספרמכתבים שלא נשלחושל ה" טבלה מרכזת
 

 מכתב המכתבשם  ל.. מ..הופנה  עמו התמודדה הדמותהקושי  עמודים
58 - 59  תלונות של אם  

 על חוסר טיפול יעיל  בבנותיה
 ממנהלת 
 למפקחת

 א' יונת השלום

60 - 61  קשיי קליטה ראשוניים  
 כמורה חדשה 

 ממורה 
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 מכתב א'

 יונת השלום

 מפקחת יקרה,
 

את בוודאי זוכרת את המצב המורכב אליו נקלענו מהרגע שהגיעו אלינו בנותיה של 

נו קשיים לימודיים, התפרצויות בכי ואי רצון להגיע יגב' ישראלי. מיד כשהגיעו זיה

ראתה בנו , אך האם לביה"ס. עשינו ככל יכולתנו על מנת להכיל אותן ולקדמן

הגיעה שוב ושוב, צעקה בנוכחות כולם ודרשה מאתנו לטפל  . היאאשמים למצב בנותיה

 ועוד. בילד הזה, להשעות את ההוא, להעביר את זאת מקום

 

בדרכנו לעבוד עם בנותיה המשכנו לא ויתרנו ונבהלנו מההתנהגות הבוטה, אך 

 היאאך  .המקצועית: זיהנו את הקשיים, קיימנו ישיבות, בנינו תכנית עבודה נפלאה

 . כעסה שוב ושובאותן וכשלא ראתה  ,רצתה תוצאות מיידיות

 

העובדה שההורים לא האמינו בנו, שלא סמכו אך ידענו שאנו עושים כמיטב יכולתנו, 

הנהלת המחוז, גרמה לתחושה  בפניהמשיכו והתלוננו עלינו, שהתלוננו בפנייך ואף 

  לכולנו. מאוד לא נעימה

 

. מצאתי פועלים כשורההייתי בבחינת המואשמת שצריכה להעיד שאנו אני כמנהלת 

שיחות עם מתן הסברים, באת עצמי עסוקה זמן רב בניהול משברים, בבירורים, ב

 ם.בזבוז זמן ואנרגיות שבאו על חשבון דברים אחרי .האם ובהרגעת צוות מפוחד

 

כבר ברגע שצפיתי שהוא עלול . כן, ת את הסיפור מראשיתויואת ליומזלי היה ש

חשיבה השיתפתי אותך, והחלטנו שכדאי שתשתתפי במפגשי צוות להתפתח למשבר, 

. התהליך המקצועי שעשינו נו עלתובחת אישכדי שתכירי ותלווי אותנו. הגעת ובנושא 

כחותנו, כדי לקיים דיון מקדם ולא ורק בנ עמם אך היפגשללבקשת ההורים הסכמת 

 . ברמת האשמות להישאר

 

התקשרת, וזקוקה לך והכלת אותי:  מאוימתעצמי כמנהלת, חשה ת שאני הבנ

 ."אני סומכת עלייך :התעניינת, הקשבת, עודדת, נתת עצה, התבוננת בי ואמרת לי

יה שיהלא מוטלת בספק" ולצד זאת דאגת ך ושל הצוות המקצועיות של .זה יחלוף

פסיכולוגית שליוותה אותנו, , בלמחנכות אותנו בהדרכה ליווי מקצועי כנדרש: תגברת

 תודה! – אותנוממש הכלת  – ייעוץ, בדרכי עבודה עם הבנות בשעות
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 -המשך-

 יונת השלום

 

התחושה שאת לצידי, אפשרה לי להרחיב את יכולת ההכלה לצוות שלי: עודדתי, 

והם הפלא ופלא החלו להכיל את האם. ההכלה אפשרה  תייליוותמכתי, הקשבתי, 

משימה האמיתית המשותפת. פתאום הבנו את ללנו לצאת מהקרב שניהלנו 

והזמנו לתהליך גם את שעשינו בין "אנחנו והיא" שנוצרה על ידי ההפרדה הבעייתיות 

 ההורים. 

 

 צוות קרב הררנו ביקלטנו שבתהליך שכזה יש להכיל לא רק את התלמידים, וב

: הבנות, הצוות, ההורים. המהלך המשתף את רב מקצועי במה יש להכיל וללוותה

  .קידם אותנו. חווינו חוויה של הצלחה

 

ל החל לזרום טוב יותר ואת המלצת לנצל את האירוע המשברי ולהפוך אותו והכ

למקור צמיחה. ואמנם קיימנו למידה משותפת ופיתחנו מודל שמגדיר את השותפים, 

היום כל אחד הצעדים לפעולה בכל אירוע שמצריך הכלה. את ליך ההכלה, את תה

 .ואחת חברי הצוות יודעים איך מתנהלים במצב שכזה

 

נתנו מקום נרחב לרגשות השותפים במהלך כי הבנו שחשוב להקשיב במודל שפיתחנו 

ת העלאהדגשנו גם את . מהםכל אחד  בקרבלהם ולזקק את הצרכים שעולים 

 ון האפשרויות להתמודדות.והרעיונות למג

 

עם  ,ככל שתהיה ,נהדרתול קלטנו שמעתה לא די בעבודה מקצועית וויותר מהכ

עלינו לעבוד ולהכיל את כלל השותפים, שכן המבוגרים המלווים את . הבנות עצמן

התהליך עלולים לחוות תחושת אשם המופנית אליהם, תחושות בלבול, כעס אדיר על 

עלינו להקשיב להם, לאפשר להם לבטא זאת  .שלוןישל כעצמם ועל אחרים, סוג 

 העצמת הכוחות שלהם.  של לגייסם למהלך ו

 

עם כנפייך והרגשתי אותי  תמצד אחד עטפ. רחבות כנפייםעבורי היית כיונה עם 

שהשלום והאחווה כ, להמשיך הלאה, לי להמריא לשחקים תאך מצד שני אפשר ,מוגנת

 שוררים שנית בבית ספרנו.  

  

 שלומית קרוביארסקי סיפורה של: 

 מנהלת בי"ס "יצחק רבין" בכפר תבורכיום: 

 

 חזור לטבלה מרכזת
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 מכתב ב'

 דוגמא אישית  

  למנהלת שלום,

שהי מעוניינת יראש המגמה בה למדתי שאלה אם משאני זוכרת שבסביבות פסח, כעד היום 
תה א' בבית ספר עם אוכלוסייה לא פשוטה אך עם מנהלת מיוחדת, הרמתי את ילחנך כ

  ".אני!"ידי ואמרתי: 

סיפרת לי : כאל חברת צוות יומאותו הרגע התייחסת אלי ,נפגשתי אתך מיד לאחר פסח
באיזה כיתה אלמד, מי תהיה המקבילה שלי, הזמנת אותי לאירועים בבית הספר, 

וכשסיפרתי לך שאני חוששת מהקניית שפה  .ים בעבודההתעניינת בחלומות שלי, בפחד
וחשבון בכיתה א', לא נבהלת והצמדת לי הדרכה מסודרת שהחלה בחופשת הקיץ והמשיכה 

 לאורך השנים, כשמידי פעם את בעצמך מצטרפת למפגשים, מוסיפה ומייעצת מניסיונך. 

אך ככל שהימים  כמורה חדשה שהגיעה עם אהבה ואמונה גדולה, חוויתי התלהבות רבה,
חששתי לשתף, ראיתי כמה את  .לא ידעתי מהו ה"משהו". חלפו חשתי ש"משהו" לא בסדר

 י ולא רציתי לאכזב.ישאת סומכת על משקיעה, חשתי באמונה שלך בחברי הצוות, הרגשתי

רגלים ההבנת שה. שאני מתקשה בניהול הכיתהל בשליטה, אך את הרגשת ושידרתי שהכ
חשת שאני לא הכי מאורגנת, עובדה שהקשתה על תהליך העקבי . בכיתה הם לא משהו

ממספר הנדרש בעבודת החינוך, במיוחד עם תלמידי כיתה א' אותה חינכתי. שמעת תלונות 
אך את שהבנת שאני במצוקה, , הורים. יכולת לכעוס, להעיר, להקשיב לקולות הלחשושים

רק כשזיהית שאני מוכנה קראת לי לרגע לחדרך, שאלת לשלומי, חיזקת, התעניינת ו
. "אל בהלה :להיפתח ולעשות צעד נוסף, אמרת בפשטות שאפיינה אותך ועם חיוך מרגיע

עמיתה שתלווה  -אם תרצי תוכלי לקבל מתנה . זה קורה לכולם בשנה הראשונה. זה טבעי
היא בעצמה עברה את אותה חוויה, ואת . כןיבינ יישאראותך במהלך השנה. כל מה שיקרה 

אי תלווי אחרים כבר בשנה הבאה". עוד באותו היום דיברתי עם המורה, שיתפתי בווד -
אותה בכל הקשיים והתחלנו לעבוד ביחד. הליווי וההדרכה התחילו בארגון הארון שלי 

 תה, דרכי הוראה ועוד. יכמורה, בארגון תיק מורה, בהקמת מרכזי למידה בכ

הרגשתי . ואחרים, נטעה בי ביטחוןי גם ברגעים אלו יהיכולת שלך להמשיך ולסמוך על
לא תבקרי אותי, תעזרי לי לצמוח מהקושי. חוויתי  ,ידעתי שאת תקשיבי לי. מוגנת, בטוחה

 עיניים מאירות, אוזן קשבת, והנחיה שמטרתה לעזור לי להגיע לפתרון שמתאים לי.

ת אתן ידעתי, שכשאגדל, גם אני אעשה בדיוק כמוך. אצמיח אחרים! מתוך אמון באיש הצוו
 ולהצליח.את עצמו אתן לו הזדמנות להוכיח . לו כלים משמעותיים כשאני לצידו

טחון ואמון בעצמי. ירפת אותי לצוות הניהולי, מה שנתן לי המון ביכבר בשנה השנייה צ
בכל יום יצאתי מבית הספר בתחושה שהתקדמתי עוד שלב, שצמחתי הודות לדוגמה 

אמון שנתת בתלמידים, במורים, והודות לצמה, האישית שלך, מי שעשתה דרך ארוכה בע
 בהורים, בקהילה ובי בעיקר. 
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 -המשך-

 דוגמא אישית  

לא אוכל לשכוח איך כל הזמן וידאת שכולנו מרגישים שייכים, שטוב לנו. פעלת מאחורי 
"ערב הצדעה  עבורנוההורים הפתעתם אותנו וארגנתם  נציגיו אתובכל שנה  ,הקלעים

והוקרה", בכל פעם במועד אחר, בכל פעם הפתעה אחרת.. כשהמשפחות הפרטיות שלנו 
זה ריגש אותנו. חשתי שחשבת עלינו המון,  –שותפות לסוד הנעים והמוקיר גם אותן 

שרצית לעשות לנו טוב ולראות חיוך מתמשך על פנינו, שרצית לגרום לנו להרגיש 
על בכל שנה לקחתי נה, בעיר, בארץ. ואמנם בים בשכוי טוכמיוחדים, שאנחנו נהיה ה
 כדי להתפתח ולגדול כפי שציפית. עצמי תפקידים, משימות 

מנהלת יקרה, כשם שהעצמת והוקרת אותנו, כך עשינו כולנו עם התלמידים וההורים. 
אין לי ספק שהאמונה וההשקעה הרבה שלך בתלמידים, במשפחות, בנו, הובילה 

 בלנו, בהם היינו גאים כל כך.יבים שקלהצלחה ולפרסים הר

שהשקעת מלאכת המחשבת זוהי הרבה למדתי ממך, אך אחד הדברים שאני זוכרת היטב 
בבניית הצוות החינוכי שנתן את כל נשמתו לבית הספר. צוות שהוגדר כקרון מוביל של 

הרכבת, צוות שהרגיש מוערך, שהיה חלק ממשפחה וזכה ליחס מכבד, להקשבה, 
ות ולסיוע בכל מה שרק אפשר. צוות אותו הובלת להיות הכי מקצועי שרק להתעניינ

דוגמא את האפשר )רבים מחברי הצוות התקדמו לתפקידים מובילים(, צוות שחווה 
 .לומדיםהאמונה שלך בנו ושלנו בעצמנו ובאת האישית שלך, 

אף פעם לא : האתגר שבחינוךאת את חשיבות החידוש ו -ועוד דבר הפנמתי היטב 
פעילות חברתית, טכס, או כל רעיון. תמיד לחשוב גבוה אם זו לעשות אותו הדבר בין 

יותר, רחוק יותר, מאתגר יותר. דבר שגרם לי ולצוות לחשוב מחוץ לקופסה, במיוחד 
: "תחלמו רחוק, אני כאן כדי לעזור ולהגשים" ותמיד הגשמת דברייךכשזכרנו את 
  .הרבה מעבר

ואני  .יו שמנהלת חושבת ועושה כך למען הצוות שלה ומכילה אותוזה לא מובן מאל
מפתיעה,  –שחוויתי את זה, ממשיכה את המעגל ועושה זאת כמנהלת לצוות שלי 

תמיד בשמחה המתקבלים מכילה ומזמינה את חברי הצוות לבוא עם יוזמות ורעיונות, 
 כשהם יודעים שאני אתקצב את הנדרש על מנת לבצע ולהגשים. 

לה שחוויתי גורמת לי להבין שאני רוצה ומרגישה צורך להכיל אחרים בשלביהם ההכ
השונים בחייהם. למדתי שהכלה שמצמיחה זו הכלה שאיננה באה לבקר את מעשיהם של 
האחרים גם אם הם טעו. כדי להכיל ילד, מורה, הורה עלינו להמתין רגע, לא לשפוט, 

לאה, להזמין ולשתף את כל בעלי לא להכריע מיידית, אלא לראות את התמונה המ
אפשר  ,ואז רק אחרי שהכלנו את כל השותפים ,סובלנות וכבודגילוי העניין תוך 

 להתחיל לייצר את הפתרון הטוב והיעיל לכל הצדדים באופן שיקדם.

  שרונה קאפחסיפורה של: 

 באבני חפץ" אחיה"ממ"ד מנהלת בי"ס כיום: 

 

 חזור לטבלה מרכזת 
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 מכתב ג'  

2  <1  +1   

  ה למתמטיקהכלך, המדרי

בלנו את תוצאות מבחני הבגרות במתמטיקה של ישמחה לבשר לך כי היום קאני 

!!! המסע הארוך 100איזה כיף! למעלה ממחצית הכיתה קיבלה ציון  .תלמידי כיתתי

 כותבת לך כדי להודות לך על הליווי המשמעותי במסע.שעשיתי שווה כל רגע. אני 

אני זוכרת היטב את המפגש עם מנהלת בית הספר היסודי בדרום ת"א. היא תיארה 

בהתלהבות את השליחות שיש בעבודה החינוכית, הסבירה שמדובר בהשקעה רבה והדגישה 

החוזקות קשה שאספר לה על יהנה מכל רגע ואתפתח מקצועית. היא בישהיא בטוחה שא

אני שרק סיימתי  .שלי, שאלה על הפחדים ובהתאם לחלומי שיבצה אותי לחנך כיתה ג'

 ,ללמד בכיתתי גם מתמטיקה יכשהוסיפה שעליאך  שמחתי. ,את לימודיי במכללה

המורה  .במתמטיקה אני ממש לא טובה :לא העזתי לספר לה את הסוד .נבהלתי

בתיכון אפילו לא רצתה לתת לי מגן. רק אחרי התיכון, בזכות גיסתי שלימדה אותי, 

 והצלחתי.  -ניגשתי למבחן בבית ספר אקסטרני 

בפחד הגדול ממתמטיקה. היא חייכה אותה אחרי התבלטות ניגשתי למנהלת ושיתפתי 

ר שלך "אבל לבסוף הצלחת?! מה הבעיה? אני בטוחה שדווקא הניסיון המ :ואמרה

 תישארילא  .בנושא יגרום לכך שאצלך בכיתה כולם יאהבו וידעו מתמטיקה. אל דאגה

 שתלווה אותך".ממנה אבקש  .יש לנו רכזת מתמטיקה נהדרת .עם המתמטיקה לבד

את המקצוע ולייצר ללמד התחלתי לאהוב  .ואמנם הליווי היה תומך, מקצועי ומרגיע

ידי כיתתי לאהוב מתמטיקה. וכשהמנהלת חומרים, משחקים ועוד דברים שגרמו לתלמ

"אני? רכזת  :צחקתי בקול .בבית הספרהתחום היא הציעה לי לרכז את  ,ראתה זאת

 :המנהלת השיבה בקריצה .התיכון תאמר על זה"ממעניין מה המורה  ?מתמטיקה

 ודעי כי החברות לצוות תשמחנה שתלווי אותן".  ,הגיע הזמן שתזמיני אותה לראות"

 :"החברות לצוות ותיקות! מה יהיה לי לתת להן..?"  אך המנהלת הדגישה .נבהלתי

כיוון שהערצתי את המנהלת, היא ואני  .את מקצוענית! הן יודעות זאת" ."יהיה בסדר

 ידענו שאעשה כל מה שתאמר, הכי טוב שרק אפשר.

, עזרתי למורים להכין לומדיםלצוות ול להכנת חומרים מעניינים הקדשתי הרבה זמן 

המנהלת התגייסה והזמינה  .קשתי הדרכהיב .מיפויים אך עדיין הרגשתי שזה לא זה

אותך להדרכה. הגעת אלינו עדינה, מרגיעה עם שם של מקצוענית. סיפרתי לך על 

  :החשש ממתמטיקה בכלל ומהנחיית המורות הוותיקות בפרט, ואת לא נבהלת ואמרת

 טלפון, בכל בכל מפגש, בכל שיחתנתקדם יחד צעד אחר צעד". ואמנם  ."אני לרשותך

 לא צחקת ממה ששאלתי,  בהנאה ואף פעם שצצה נתת לי טיפיםבעיה 
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תמיד עודדת, תמיד תמכת. אני זוכרת  -ידעתי.. ההיפך שלא נבהלת כשראית  ולא

ק'ה" ובכל פעם שנבהלתי אמרת את כינוי הקסם -שהמצאת לי כינוי חיבה "אילנו

"במה תרצי שנתמקד במפגש  :ונרגעתי. אהבתי שבסיום כל מפגש שאלת אותי במתיקות

רכיי. שמחתי שבכל והבא?", התרגשתי שאת מכינה את המפגש במיוחד עבורי, על פי צ

מפגש היית מצוידת בחומרי המחשה, במשחקים ובעיקר בדרכים יצירתיות דרכן הדגמת 

 למורים נושאים שונים במתמטיקה.  עם הילדים ואיך לתווךצריך לעבוד לי איך 

זה חיזק אותי. . הגענומהיכן התחלנו ולאן בכל פעם מחדש במפגשים שלנו הזכרת לי 

שאלנו אותם היכן התחלנו? לאן הגענו?  .גם עם הילדים כךהחלטנו לעשות אהבתי זאת ו

 קשת שאגדיל את טווחי, בששתיחטחון ופחות ימספיק ב שרכשתיומה הצעד הבא? כשראית 

 לגבי ההתקדמות של המורים ושל הילדים.   ותהציפי

אהבתי את  .התפעלתי מהדרך .קשה לי, נכנסת לכיתה והדגמת לי מסויםכשראית שבנושא 

 האופן בו את מלמדתהחלטתי לחקות את  –היצירתיות ונהניתי לראות שהילדים קולטים 

ת. ביקשת ית ולא הרפכושיעורי המתמטיקה הפכו לשיעור  שאני הכי אוהבת ללמד. ואת המש

צפית ואחר כך שיקפת את  .עורים. חששתי, אך לא ויתרת לייולצפות בי בשלכיתה  להיכנס

עשית  .בדקת איתי עד כמה הדרך שירתה את המטרה וביחד בחנו חלופות –מה שעשיתי ואז 

  זה קידם אותי. ,זאת כל כך ענייני, מקצועי ומכבד

מדריכות למתמטיקה במכון ווייצמן, נבהלתי ליך להשתלמות יכשהזמנת אותי להצטרף אל

יהיה לנו מעניין ביחד, ותזכרי  .כדאי לך" :"אני? מה פתאום?" ואת הרגעת ואמרת .שוב

 טחון מקצועי רב. יב חיזקה אותי ונתנה ליהאמונה שלך בי  ."שבקרוב תהיי מדריכה

רך משהו מתמטיקה במחוז ואח"כ המשכתי הלאה ולאורך כל הדפכתי למדריכת ואמנם ה

ממך הולך איתי. אני משתדלת להיות נעימה אך אסרטיבית. לא לוותר, להציב יעד, לבדוק 

 איך מתקדמים לקראת השגתו, לבדוק חלופות ולהנחות מתוך כבוד ואמונה ביכולתם.

מבחינתי הכלה משמעותית היא היכולת לטעת ביטחון באחר, בכוחו, להראות לו את 

שאנחנו לצידו ככל שיזדקק. הבנתי שחשוב להקשיב לאחר, נקודות האור שיש בו ולהדגיש 

ולכן אין לשפוט אותו,  הדברים עליהם הוא מדווחלהיות קשוב אליו ולהבין שהוא חווה את 

אין להקטין אותו, או לחסום רעיונות שהוא מעלה, ההיפך יש לאפשר לו לזרום, לחוות 

מתרחבת דעי שההכלה הזאת  תודה לך, הצלחות, לראות שזה ריאלי כשאנחנו שם לצידו.

 לעוד מעגלים.

 אילנית אהרון  :סיפורה של

 רכזת עולים ורכזת פדגוגית בחטיבה העליונה תיכון "ראשית"כיום: 

 חזור לטבלה מרכזת
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 פיית הקסמים  

 

  ך מורתי היקרה!ל

 

היית המחנכת שלי, צעירה, גבוהה, עם עיניים טובות וחיוך עברו שנים רבות מאז 

רחב, צועדת בגו זקוף ובצעדים חינניים ושרשרת כסף גדולה וארוכה בוהקת על 

ארך. לא סיפרתי לך מעולם, אך דעי שלא פעם הייתי משתעשעת ברעיון שאת וצו

 ., פיית הקסמים שליפייה טובהה

 

ת הספר היסודי שם הצטיינתי לימודית הייתי בת ארבע עשרה כשהגעתי אלייך מבי

 לתה של העיר.ובו למדו שמנה וסחברתית. הגעתי לתיכון יוקרתי  והייתי מקובלת

 דווקא.שלחו אותי לשם תלו בי תקוות רבות ו ,הוריי שלא ידעו קרוא וכתוב

 

ל על ומורתי היקרה, הייתה לי שבועה סודית: אעשה הכ ,אני לא רציתי לאכזב, שכן

סוג של אות קין  הייתהמנת שלא יהיו עוד אנשים כדוגמת הוריי שאי ידיעת הקריאה 

 על מצחם.

 

קשה היה להתמודד עם הסטיגמה שהדביקו לי ולחבריי "שיכנוסיטים", רק משום 

שהגענו משכונה דרומית ולא מבוססת. השתדלתי להפגין חוסן ושידרתי עסקים כרגיל 

ת מארבעים. לא ידעתי איך לעכל את הנפילה צנחו לפחו הציוניםאך במהרה 

   .והתחלתי להאמין שאינני טובה כמו שחשבו ביסודי וכדאי שאעזוב

 

באחד הימים פנית אליי ובקשת שאגש אלייך בסוף השיעור. נבהלתי! מה אעשה? את 

 גלל הישגיי הנמוכים. לעזוב ב יעליבטח תודיעי לי ש

הספר שהייתה עשירה בצמחייה,  אבל את הזמנת אותי לחצר הפנימית של בית

 לצידך. שאשבת קשיבהתיישבת על ספסל עץ נמוך ו

 

י, חייכת ושאלת בעדינות יואת התבוננת עמוק בעינ .חששתי .הלב שלי פעם בחוזקה

 " .רבה: מה קורה? איך הולך? חשבתי שהגיע הזמן שנדבר מלב אל לב

שהגעתי לכאן הציונים ך מהרגע . א"פעם הייתי תלמידה טובה מאוד :עניתי מיד

אני יודעת שאצטרך לעזוב". את הבעת  .צנחו, החברים ברחו ושום דבר לא הולך

בשום אופן לא! בואי נבדוק ביחד מה מקשה עלייך "לעזוב? מדוע?  :תמיהה ושאלת

 ."ונבדוק איך אפשר לעזור

 
 

 



    

 

 

 
65 

 -המשך-

 פיית הקסמים  
 

וביחד נתגבר עליו. אני פה אך זה יכול להיות מצב זמני . כל מעבר איננו פשוט"

 ."בשבילך

 

מבט חודר בעיניי ב שהבטת שיתפתי אותך בתחושות הקשות שלי. את הקשבת תוך

חזרת הדמעות החלו לזלוג ואת הרגשתי שאת מחפשת את נקודות הכאב. ובנשמתי, ו

לא  .תזכרי שאת טובה מאוד ואת תחזרי לעצמך בביטחון: "זה קושי זמני,אמרת ו

 ". לדאוג

 

רצת ומזכירה לי "את טובה מאוד!" ובכל פעם מבט, קו יהיית מגניבה אלי ומאז

ת. "וואו... את ממש יצירתית", "וואו... את כותבת יהוספת לזה נקודת חוזק שזיה

 " .נפלא

  

חקקתי את מילותייך על ליבי וזה המשיך והדהד בי, הלך והתחזק "את טובה 

סיימתי את התיכון ואמנם  ,בי ץ כדי שגם את תהיי גאהמאוד..." עשיתי כל מאמ

 בהצלחה כשאת ממשיכה ומתבוננת בי מהצד במבט עיניים אוהב וחם.

 

דמותך המשיכה לעמוד מול עיניי לאורך כל דרכי. כמחנכת הקפדתי ליצור קשר 

איתם מלב אל לב, דד אותם, להאמין ביכולתם, לשוחח אישי עם תלמידיי, לעו

יניים ולאפשר להם לשתף בהרגשתם כמו לראות מאיפה הם באים, להסתכל להם בע

 שעשית איתי, כשאני נמצאת שם בשבילם לאורך כל הדרך.

 

גם כיום כמדריכה ארצית לחינוך לחיים בחברה אני ממשיכה לעמוד לרשות 

המודרכים, משוחחת איתם בגובה העיניים, מעודדת אותם לשתף גם בקשיים ומלווה 

 .חוזקותיהם תוך שאני מזהה ומדגישה את אותם בצעדיהם

 

אילו היינו נפגשות היום ומתיישבות על ספסל העץ הנמוך בחצר,  ,פיית הקסמים שלי

 ."דעי יקירתי שלקחתי אותך איתי לכל מקום :הייתי מתיישבת לצידך ואומרת לך

 הפכת לחלק ממני".

 

 סיפורה של: שוש שירי, 

 במינהל הפדגוגיבאגף לחינוך יסודי  ,בחברה םמדריכה ארצית לחינוך לחייכיום: 
 

 חזור לטבלה מרכזת
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  שלום לך סגנית המנהלת,

זוכרת אותך כמנהיגה, אישה חכמה, רגישה ואמפטית, סגנית המנהלת בבית הספר 

אך את  .היסודי בו למדתי. לכאורה יכולת לשבת שם בחדר ולעסוק בתפקיד הסגנות

נו, הסתכלת לנו בעיניים, חשת את רחשי לבנו, תמכת, יכל הזמן הסתובבת בינ

 . לכולם, ולי במיוחד , ייעצת ועזרת מאודתיליוו

 

 עםבמיוחד לילדים  .כזכור לך, כבר בגיל צעיר מאוד הרגשתי צורך לעזור לאחרים

ביוזמתי הולכת פונה אליהם ומציעה את עזרתי, הייתי קושי חברתי. קושי לימודי או 

לבתיהם כדי לעזור להם בשיעורי הבית, נשארת עמם לאחר שעות הלימודים כדי 

לקדמם. חלמתי להיות עובדת סוציאלית, אחות או מורה. ידעתי שבבוא היום אבחר  

 מקצוע בו אוכל להעניק לאחר. ב

 

ים יצר קשיים לא מעטים: לא עזור לאחרהעז הזה להרצון ש ,את בוודאי זוכרתאך 

ומשלא הצלחתי, התאכזבתי  ,פעם רציתי לעזור הרבה מעבר למה שילדה מסוגלת

רבו לקבל את עזרתי ולא הבנתי מדוע. והכי יהיו מקרים שילדים ס .קשות ואף בכיתי

המציאו לי כינוי מזלזל. קראו י ואף יעל שלגלגוקשה היה עם מספר חברים מהכיתה 

 לי סעדיה )מלשון סעד(, ולא בשמי הפרטי. 

 

לא הבנתי מדוע הם הופכים נושא זה ללעג. מדוע ילדי כיתתי אינם  .געתי מאודנפ

כדאי שאפסיק עם העניין, ולי חשים כמוני. הרגשתי בלבול וחוסר אונים. חשבתי שא

זה זרם . אבל לא יכולתיולא אראה את המצוקות של האחרים.  ”"אעצום עיניים

 בעורקי.

 

ויעזור לי להתמודד עם התסכול שהלך  למישהו שיכוון אותייותר ויותר נזקקתי 

 אני שעוזרת תמיד לאחרים זקוקה לעזרה?: אך התביישתי לשתף בכך, וגבר

קלטת את המצב הבעייתי אליו נקלעתי . מר מילהולא היית צריכה שא ,אך את

 והתגייסת לעזור לי, להכיל אותי, לכוון אותי בדרכי.
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והעברת לי במבט עינייך החם לא פעם כשצעדת במסדרון ביה"ס, התבוננת בי 

ולפעמים ההיפך, רמזת שזה חשוב ילד מהלהרפות  יעלי ,מסרים: לעיתים רמזת שזהו

 Vכדאי שאמשיך את הקשר עם הילד. לא פעם פשוט עברת וסימנת לי עם האצבע שו

 שאמר כל הכבוד לך.

 

שמישהו רואה אותי, יודע מה אני עושה, מכוון אותי  הביטחוןלי את תחושת  נתת

ללכת עם נטיית ליבך". הצלחת להחזיר המשיכי ורומז לי " את מעשיי ךמעריובעיקר 

בעיקר בגלל הקשיים עמם  שאבד לי לעיתיםטחון יביחס למעשיי, ב הביטחוןלי את 

  . נתקלתי בדרך

 

יחה, הקשבת, חיבקת לא אשכח כי באחד הימים כשראית אותי בוכה קראת לי לש

קשת שלא אוותר. בנוסף, יאותי והסברת לי שאת גאה בי ובתרומה שלי לסביבה. ב

קשת שאעזור לך. ילדי יבכל פעם שהיית צריכה עזרה במשהו פנית אליי ליד כולם, וב

בזכות העשייה על ידך, כיתתי  הבחינו כי אט אט הפכתי להיות משמעותית ומוערכת 

וג של הילדים פסק ואני יכולתי להמשיך לתרום ולקחת שלי למען הסביבה. הלגל

 י.יחלק פעיל בחברה, בגאווה ובלי שילגלגו על

 

בעלי "הראש  לומדיםאני מתבוננת בם אני סגנית מנהלת ומורת שילוב. היום ג

אני מזהה אותם כבר עם הברק בעיניים ורואה כבמראה את עצמי בגיל זה. הגדול" 

לתת להם את להעצימם, אני מקפידה החברה של ביה"ס וצעיר כמעורבים בחיי גיל ב

פי -לפעול על, להתייחס אליהם באופן מכבד ,מלוא המקום והערכה על פעילותם

, לא "קורצ'אק שאמר: "מאה ילדים, מאה אנשים, אשר לא "אי פעם ו שלמשנת

 .  אנשים הם" -"עדיין לא", לא "מחר" אלא כבר עכשיו, היום 

 

שאת יכולת ההכלה שרכשתי ממך אני נושאת עמי יום יום   אני רוצה להודות לך

 בעבודתי עם תלמידיי.

 

 טלי הוכמן  :סיפורה של

 סגנית מנהלת ומורת שילוב בבי"ס "נווה עוז" כיום: 

 
 חזור לטבלה מרכזת
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 מכתב ו'  

 מהדרום באהבה    

 
  ,לך מורה יקרה

 
 , בחורה צעירהמורה חיילת היית בית ספר באופקים.בה היה באמצע שנות השישים ז

בכיתה ה', כיתת ילדי אני הייתי תלמידה  שנשלחה ללמד בעיירת פיתוח קטנה בנגב.

המפגש הראשון עם ישראל  שזה לךחיילת מחולון, ואת  עולים בעיקר מצפון אפריקה

 .האחרת

 

 הייתהזו  בחינוך הכיתה אתגר אמיתי.כל מי שראה אותך הבין מיד שאת רואה 

 אהבה במבט ראשון, אהבה שלך אותנו ושלנו אותך.

 

מבחינה חברתית וליצור ותנו לגבש א חתהצל ,אותנו תשנתיים בהם חינכהבמהלך 

 . ממנה על כל המשתמע "כיתהל"מאוסף של ילדים  :מארג מיוחד

 

הערכה וכבוד למי שאנו  ,נתינה אין סופית של אהבה ,תהשקעת בנו שעות רבו

. כל ביקור היה עבורנו ערכת ביקור ביתלא היה בית שבו לא שהגענו. ומהמקום 

התכוננו בהתרגשות  :בנו יראת כבודעוררת במיוחד משום ש, נשכחתחוויה בלתי 

כמיטב כיבוד , חלקנו לך כבוד רב, ווידאנו שהביקור יכלול שלך לקראת הביקור

 .המסורת המזרחית

 

טיול או פיקניק בשבת  לכיתה על מנת לארגןשוב יבישבתות נשארת בלא פעם 

 .וסיפורים בהמשכים סביב המדורה עם שירי ארץ ישראל שלמיםערבים  בילנו בבוקר.

 

לימדת אותנו טחון רב ואמונה גדולה ביכולת שלנו. יבדרכך המיוחדת נטעת בנו ב

 עודדת אותנו ללמוד ולהרחיב את ידיעותינו. בדרך חווייתית, 

 

ררת מה יהסברת שוב ושוב, קראת לשיחה אישית, ב .על אף אחד מאתנולא ויתרת 

באהבה גדולה ובמסירות  - והכולמסר ברור: אתם תגיעו רחוק! דרת יוש מפריע לנו

 אין קץ.
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   -המשך-

 מהדרום באהבה    
 

 הפרידה ממך לוותה בעצב גדול.נקשרנו אליך מאוד ואת אלינו. 

 גם לאחר שסיימת את שירותך הצבאי וחזרת לביתך בחולון, המשכת לבקרנו 

לא מעט ואף ארגנת חילופי מכתבים בינינו לבין תלמידייך החדשים בחולון. הרגשנו 

 שאת אוהבת ומעריכה אותנו באמת!!

 

שמחה הייתה גדולה חלפו השנים, והנה פגשתי אותך מרצה באוניברסיטת בן גוריון. ה

מאוד והולידה מפגש מחזור מרגש. וכמו כל פגישת מחזור, חזרנו לילדות ולסיפורים 

שליוו אותנו בשנתיים שחינכת אותנו. הנוכחות הייתה גבוהה, כמעט כל בני הכיתה 

הגיעו ובגאווה גדולה סיפרו את הקורות אותם מאז, ואת שמחת בשמחתנו ואמרת 

 !""תמיד ידעתי שאתם נהדרים

 

הפכת לחברה טובה שמלווה אותנו עד היום בחיינו הפרטיים והמקצועיים עם תחושת 

גאווה גדולה על ההישגים של כולם, ואנחנו יודעים היטב כי את היית מורה לחיים 

 ומקור ההשראה שלנו. לך אנו חבים חלק לא מבוטל מהצלחותינו.

מיד ומתן כבוד לתרבות דעי כי למדתי ממך כי הכלה היא אמונה ביכולתו של כל תל

 ממנה הוא בא.

 

כמורה, מנהלת ומפקחת היית לי מודל לחיקוי, וכיום, בתפקידי כסמנכ"לית ומנהלת 

מינהל הכשרה ופיתוח מקצועי לעו"ה, אישיותך ממשיכה להאיר בתוכי, ואני מקפידה 

להדגיש את חשיבות האמונה בכל לומד באשר הוא, את תחושת הביטחון שמורה יכול 

 בכל לומד באמירה, במבט וביחס של כבוד ואמון. לבסס

 

 סיפורה של: גילה נגר

 סמנכ"לית ומנהלת מינהל הכשרה ופיתוח מקצועי לעו"ה כיום: 

 

 

 

 

 

 

 

 חזור לטבלה מרכזת
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 כתב ז'  מ

 ממשיכה ומכילה אחרים
 ,שלום

תה יהיא הי ומדריכים יחידת הוראה.היום צפיתי במודרכת שלי שהציגה בפני מפקחים 

 תה מאושרת ממני. יהתבוננתי בה ולא הי. , הציגה במקצועיות ובביטחוןנהדרת

, משמעותיוחלק חשוב  היהמה דמויות , מסע שבו לכהארוך שעשיתימסע ב תיכרנז

 מסע שסייע לי להאמין ביכולותיי ולממש אותן.

ולא  קשת שאציג בכנס מדריכיםיב, ייתות את יכוליזיהיך לפני שנים, כשא אני זוכרת

שואלת בתמיהה: "האם כ הסתובבתי לאחור -, ואני ייפנית אל גם שסירבתי.לי ויתרת 

בכיתה שלי, , "ממלכה שליב" נוח רק הרגשתיגם את ידעת כי הרי  ".?תי התכווניאל

את לפרוץ יכולה רוצה או גע לא חשבתי שאני לראינטימיות.  תחושתלנו תה ישם הי

לא רבתי להצעתך. הכרתי היטב את הפחד שליווה אותי שנים. אני יס .תהיהכ גבולות

שהמילים תי מאז ומתמיד פחד. ייהעיניים מופנות אלכשכל מסוגלת לעמוד מול קהל 

 .נתקתעלם, שהמחשבה תייתבלבלו לי, שהקול י

 .אל דאגה: "טחוןינגשת ואמרת בבכאילו הבנת את התסריט שרץ בדמיוני. את חייכת 

זו ", ואומרתמתעקשת  ,אני. ו"תעשי זאת נהדרבטוחה שואני ביחד, את ההרצאה נכין 

 יש לי פחד קהל".! לא הבעיה

  ועורכת עמי חזרה אחת ועוד אחת, את ממשיכה כאילו לא אמרתי דבר, מגיעה ו

גיע הרגע ואני עומדת מול מקשיבה, מעודדת וגורמת לי להאמין שאצליח. והנה מ

ואת יושבת  .טחון ובמקצועיותיומדברת בב והמדריכים במחוזהמנהלים  המפקחת,

. ואני לא מצליחה את מקצועית" .: "את נהדרתרומזת בעינייךומהנהנת למולי ו

בעוד אני ו ,לא מתבלבלתרהוטה, שוטפת, זורמת,  ?אמנם זו אניהתכן? ילהבין איך י

דרכה ההלי להצטרף לצוות  ותמדריכה המחוזית ומציעמפקחת והה ותגיעמ תוהה

  י.ילמי התכוונו, בטח לא אלבמחוז. כדרכי "הבטתי לאחור" לראות אל מי פונים, 

ואת, מחייכת, מתבוננת בי בעיניים טובות ומאירות ואומרת "כן, הגיע הזמן! את 

 חיזקת אותי, שכנעת והסכמתי.  .יכולה, אהיה לצידך, נעבוד ביחד"

הרגשתי שגם כאן עם ו חינוך, , הדגמתי מהלכי הוראה בפני צוותיהתחלתי להדריך

 מקצועית ואינטימית. ,הרכזות, אני מייצרת אווירה לימודית

ת וומבקשהמפקחת והמדריכה המחוזית ות לי ווראבעוד אני נהנית מהחוויה, קאך, 

סירבתי בכל תוקף, אמרתי ו "!עד כאן"השתלמויות מורים. וביל משיך הלאה, שאשא

אין לי את הכישורים צליח להיות מרצה נינוחה ורהוטה, נבהלתי, הרי לעולם לא א

הן לא נבהלו ואף  , אךקהל שיש ליהבפחד אותן טחון אמרתי! שיתפתי יבולא את ה

  .האחרילו הרצאה תוך כדי הרצאה,כל  לפני ותןאמלוות התחושות באותי  שיתפו
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 מכתב ז'  המשך 

 ממשיכה ומכילה אחרים
 

, יצרה אצלי סוג של רוגע ןהאותי במה שעובר עליהן שיתפו שהעובדה את יודעת, 

 ותובנה שההתארגנות המדוקדקת היא מנת כל מרצה ולא רק שלי. פתאום 

 של חזרות, ,הבנתי שכל מה שרואים בקדמת הבמה הוא תוצאה של הכנה מדוקדקת

  של התנסויות קודמות.

! אני א יוצאת דופןל אם הן מתרגשות, גם לי מותר. אניהרגשתי ש פחדתי פחות,

  .ויותר מכך ידעתי שלא אשאר שם לבד .בסדר

יחד נתכונן בצעת שנוביל השתלמויות מקבילות, , הלהרצותהבנת שאני כבר מוכנה כש

 ואת השבת: "לשם מה?" :שאלתי ,אני שחששתי שאת עושה זאת רק עבוריולמפגשים, 

התכנון , המשותפת שהחשיבה"אני זקוקה לך לא פחות ממה שאת זקוקה לי". הבנתי 

 טחון. ילאט צברתי ניסיון ובלאט . בעקבות השיח שלנו עוזר גם לך המשותף

אך הם  ,החששות לא נעלמו .היום אני מובילה השתלמויות ומרצה בכנסים שונים

ממוקדות יותר ואני לא  ןההכנות לקראת ההרצאות לא פסקו אך הצטמצמו. ה

 מהן.נהנית מבוהלת ואפילו 

את, המפקחת והמדריכה אחור אני יודעת בוודאות שהעובדה שכשאני מביטה ל

להתקדם סייעה לי  ,ילא הסכמתן לוותר לי ועליהמחוזית, כל אחת בדרכה, 

 .ולהתפתח

 במסגרת בטוחה שמרגישה, השקטה ,צעירההדריכה ועוד משהו משמח. זוכרת את המ

אני היא זו הפעם אני היא זו שמלווה אותה במסע, ? לה מחוצה לא אך הכיתתית

 כולה! שהיא מוכשרת! בפניה שהיא ישמדגישה , , שמעודדת אותהלצידה שנמצאת

 החלטנו עלבמסע הארוך, סיפרתי לה מה עזר לי. היו לי שיתפתי אותה בקשיים ש

י עד כמה אנ כשאני מדגישה בפניהשנחשוב ביחד, במשותף, יחידות זמן שנעבוד 

בילה. נתכונן אהיה שם בש ,תתבקש להרצותהיא אם זקוקה לה כפי שהיא זקוקה לי. 

 אשב בקהל ואניע את ראשי כאומרת: אין עלייך!! הצלחת!!ביחד, 

 .לי ותקשוב ןאותי, היית ןהכלת, המפקחת והמדריכה המחוזית אכן את

אני מתקדמת בחיי המקצועיים מחות לקרוא מכתב זה ולדעת שבטוחה שאתן ש

  .ולהעצים אותם ללוות אחריםוממשיכה 

 

 , לימור: של יפורהס

   יסודי חינוךב ארצית מדריכה: כיום

 

 חזור לטבלה מרכזת
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  סיפורי הכלה ומשמעותם - 2חידה סיכום י
 
 

  
 
 

 'ופרק 
  ההכלה במעשי מתבוננים 

  בעקבות הסיפורים והמכתבים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

חזור 

                                                      

 1יחידה     

 מבט על היעד

 ב'-פרקים א'

 3יחידה     

 מהלכים סדנאיים

 ח'-ם ז'פרקי 

                           

 2יחידה      

 
 

 סיפורי הכלה                         

 ומשמעותם             
 

      

 ו'-ים ג'פרק     
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  מעשי ההכלהמתבוננים ב - 'פרק ו 
 

מעשי ההכלה של אנשי חינוך מדהימים, אשר כל סיפורים שהתמקדו ב עשרה-שמונהארו וביחידה זו ת
אין אלה מסמכים תיעודיים, ולא אחד מהם בדרכו הצליח להכיל את האחר ולהיות שם בשבילו. 

התמונה במלואה על כל פרטיה. חשוב להבין שהדברים מבוססים על מה שסיפר  התיימרנו להציג את
, תוך מתן משמעות למה שהוא רואה. על פי הגישה הנרטיבית, וזיכרונותיו המספר על החוויה, דרך עיניו

זהו סיפור שהיחיד מספר על חייו, על תפיסותיו, על אמונתו ועל רגשותיו, כשהאירועים שבחר לתאר, 
 אופנהיימר(.-שלו הם )על פי אורנה שץ –והמשמעויות שהוא נותן להם ההקשרים 

  

 הסיפורים בין השונות. 1
בחרנו להציג סיפורים שבבסיסם שונים זה מזה: בסיטואציית ההכלה, ביחסים בין המכילים למוכלים, 

 ובהתייחסות: לתחום ההכלה, לקושי שהכילו ועוד.

  

שונים במערכת )מורה חיילת, רכזת, מדריכה, סגנית, מנהלת,  אנשי חינוך ששימשו בתפקידים המכילים:
(, בעלי הכשרה החינוך מפקחת(, שהיו בשלבים שונים בחייהם המקצועיים )בעלי וותק רב/מועט במערכת

מוסדות שונים באקדמיה )סמינר, מכללה, אוניברסיטה(, בעלי התמחות בתחומים שונים )הוראת טבע, מ
 ושהוכשרו לעבוד עם גילאים שונים על פני הרצף.מדעים, מתמטיקה, ניהול(, 

  

וכיום נמצאים  מרואיינים שחוו הכלה שסייעה להם להתמודד עם קושי כלשהו בעברם, המוכלים:
בתפקידים מובילים במערכת החינוך )מדריכים, מנהלים, סגני מנהלים, סמנכ"לית(. הם מתארים מעשי 

שנים לבין הכלה שהתרחשה  3בין הכלה שהתרחשה לפני הכלה שנעשו בעבר הרחוק והקרוב )בטווח שנע 
לאור קשיים מסוגים שונים )קושי: לימודי, חברתי, רגשי משפחתי,  והכלה שנעשאירועי שנה(,  40לפני 

פיזי, הסתגלותי(, שנחוו בעוצמות שונות ושעלו מסיבות שונות )סביב מעברים לחטיבה, לפנימייה, לצבא, 
  (., קושי פיזידות בריאותיתלארץ; גירושי הורים, התמוד

  

: הכלה לאור התמודדות עם קושי פיזי, רגשי, בתחומים שוניםבחרנו להתייחס להכלה  תחומי ההכלה:
את על מנת לחדד   יה חברתית, אובדן, שכול ועודיחברתי, לימודי, משפחתי, הכלה בשל מעבר, דח

 .שההכלה לא מתמקדת רק בקשיים לימודייםהעובדה 
 

מרבית סיטואציות הכלה שתיארנו בסיפורים היו של ילדים שחוו הכלה ממוריהם,  ההכלה:סיטואציית 
בעוד שמרבית הסיטואציות המתוארות באמצעות המכתבים מציגות סיפורי הכלה של אנשי חינוך 

 ע"י הממונים עליהם.שחוו הכלה בוגרים 

 
סיפורי ההכלה התרחשו במקומות שונים, בזמנים שונים, עם אוכלוסיות  אוכלוסייה:מקום, הזמן והה

 מבחינת הגיל.אקונומית ו-שונות על פני הרצף מבחינה סוציו
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 במעשי ההכלה    מתבוננים - המשך
  

  הידע ארגון אופן. 2
מקד את תשומת תוך שהוא מ לנחלת הכללכך שיהפוך מסיפורי ההכלה, שהצטבר רצינו לארגן את הידע 

אפשר . חשוב היה שניתוח הסיפורים יגרם להצלחת ההכלהן מה חבושהצליחו,  ההכלסיפורי הלב ב
התמקדות במה שכן עובד ובזיהוי הפעולות, אשר אפשרו ויצרו את השינוי לטובה" "תוך  ,ללמוד לאחרים

   (.2004)קורן ויוגב, 
דואלי מונעת כל יייחודיות של סיפור ההכלה האינדיבועלתה השאלה המרכזית: האין הלאור זאת, צפה 

וייחודי  יוחדבדרכו, מפועל מדובר באנשי חינוך שונים, איש איש  :הכללה שהיא? הרי כל סיפור שונה מרעהו
 ציפית של ההכלה בה בחר המרואיין להתמקדתו החינוכית בכלל ובסיטואציה הספבאישיותו, בהתנהלו

 ( 1995משיח, -. )עמיה ליבליך, תמר זילבר, רבקה תובלבפרט
 

לכולנו הנחנו ש כך?-דמויות שונות כלמעשיהן של נייצר הכללה מ כיצדאיך  נתמודד עם האתגר?  :התבלטנו
 ההכלה הינה תהליךשכן , ולהכיל אותה הזולת של הרגשית החוויה את להרגיש מולדת יכולת ישנה

מקבילה ליכולתו  הזולת רגשות את לזהותיכולתם , שזה את זה רגשית המכילים אנשים בין אוניברסאלי
קווי מתאר שיהיו כלליים להכלה איך נשרטט  יחד עם זאת,. (1982 ,'ושות אקמן)על פי  לזהות את רגשותיו

את אנשי החינוך להמשיך ולהתבונן פנימה,  על מנת להזמין מצד שני מספיקממוקדים גם מצד אחד אך 
 להקשיב, לבחון ולפתח את יכולת ההכלה.

 
במסרים אמירותיהם, במעשיהם, התמקד בקשנו ליבמעשי המכילים במבט השוואתי ובהחלטנו להתבונן 

שבו הכילו את המרואיינים. חיפשנו את הדמיון ביניהם, בחנו את ההיבטים המשותפים באופן שהעבירו, 
נרחיב את מעגל המכילים,  וו הכללות שתאפשרנה לכל אחד מאתנו ללמוד מהם. האמנו כי בדרך זויצרנ

 ולהשפיע. פעול על פיהםשבכוחו של כל אחד מאתנו ל ,נשכלל את יכולת ההכלה ונציג היבטים קונקרטיים
 

 הדמות המכילה  תפיסת. 3
שהקשיבה להם, שגילתה , המשפיע, כה, מדריכתחונדמות כאל  לדמות המכילהיחסו המרואיינים התי

מוכרח הוא להרכין את עצמו אל התלמיד " סובלנות וסבלנות, שאפשרה תהליך וצמיחה מבפנים. 
 עד אשר יגיע אל ניצוץ נשמתו הגנוזה והנעלמה ,לחדור אל תוך קטנותו ונמיכותו ,דוי המתחנך על

   .(האדמו"ר מפיאסצנא) "על פי דרכו של כל אחד ואחד - להצמיחה ולגדלה ,ולהוציאה
 
החינוך, במערכת הדמויות הרווחות הן אלה אנו מניחים ש .שהכילו אותם דמויות נשיותבחרו ב מוכליםה

 בעבודה עם הגילאים הצעירים בהם התמקדו המספרים. בעיקר 
 

אהבה, אמונה, כבוד, אמון ביכולתם  שידרהלהם יד,  ארו כיצד הדמות המכילה הושיטהיהם ת
הדמות  שדרה,השינוי לא חל ו לא היה קלברגעים קשים כשהמסע ו . אותם להמשיך ולהצליח עודדהו

 ה, השפיעהםפנית בחייתאת ה היצרדמות שהכילה אותם ו .המסר חלחל"אתה מסוגל!" ו המכילה:
לא לוותר, להמשיך להתקדם.  תםהתמודדותם עם הקושי הספציפי בהווה ועל החלטבאופן מכריע על 

. היא השפיעה על האישית או המקצועית םזהותהמוכל לחייהם גרמה להם להגדיר אחרת את  כניסת
 .להרחבת מעגל ההכלה לחזור למערכת החינוך ולתרום איש איש בתפקידובחירתם 

  
תהליך ההכלה התאפשר כי המכיל והמוכל הרגישו את הרגשות המתעוררים זה בזה, יכלו להתייחס, 

.(1967בחוויה )על פי ביון, להתמסר, להיות עם הזולת   
.(אשל שינוי )עפרהל בסיסמתחברות ונוצר ה נפשותוכשהמכילים והמוכלים חווים סוג של חיבור רגשי, ה  
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  ההמכיל דמותה מראה. 4 
ארו י, ותהמאירות נזכרו מיידית בפניההם כל המרואיינים לתאר את הדמות שהכילה אותם, כשהתבקשו 

 אותה בצורה כמעט זהה, תוך התייחסות לעיניה הטובות ולחיוכה הרחב וטוב הלב.

 
 :יםבסיפור המופיעים הביטויים

 
 "מעריכות, מבט רך, עמוק, חם, אוהב, ותמהייא, טובות, ותמאירות, אמפטי"תוארו כ עיניים:

 
    "חם, מרגיע, חיוך תמידי, רחב"ארו יוהוסיפו ות "חייכנית"ציינו  חיוך:

 
 "אוהבות ,טובות, ותעדינתוארו כ" פנים:

 
קול שקט, נעים לצד עדינות, רוגע,  ציבה גבולות, מתואסרטיבי נחישות, חוזק, סמכותיות,משדרת " :מסר

 ", לב טוב ואוהב, רגישות ואמפטיהורך, אוזן קשבת
 

     "אנרגטיתוישירה, בעלת קסם אישי, מטופחת, ": מראה כללי
 
 

  הכלהה במעשי התנהגותה ביטויי. 5
מהמרואיינים לתאר את מעשי ההכלה כפי שהם זוכרים ביחס למעשים ספציפיים של המכיל  קשנו יב

שכן חלק חשוב מהקשר התומך והמכיל שנוצר בסיטואציות ההכלה, מתבטא  וביחס לאמירות שאמר.
מה לעשות/לומר, איך לעשות/לומר זאת, ומתי במעשים ובאמירות. הבחירה של הדמות המכילה: 

 תחושת ההכלה.משמעותית ביותר להעברת , לעשות/לומר את הדברים
 

מקצועית בנושא והחלטנו להציג את הספרות בחנו את הקבוצות, ל, קטלגנו יהםחנו את תשובותנית
 המאפיינים בשלוש קטגוריות מכלילות:

 
 א. מתן יחס אישי וטיפוח קשר משמעותי

   תומך, מרגיע, מקרב ואוהב. 1א
  . נכון לסייע ולקדמם2א

 
 המסוגלות. חיזוק תחושת ב

  . מאמין, סומך, מחזק1ב
    . מאציל תפקידים חברתיים2ב

 
 . גיוון בדרכי ההוראה ג

  . מלמד במגוון שיטות ומתווך את החומר1ג
  יעדים ברורים ומוגדרים שיאפשרו חוויית הצלחה מציב. 2ג
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 קשר משמעותי   טיפוחו אישייחס  מתןא. 5
כמאפיין  קשר משמעותיוהדגישו את יכולתו ליצור  ,המורההמכיל,  של היחס את ציינו המרואיינים כל

תלמידיו וניתן בעיני משמעותי ה כמאפיין יחסו של המורה לתלמיד מוזכר במחקרים שונים  מרכזי.
 (1994) גולדברג ( 1994) ץ"וכ (, זילברשטיין1978) קובוביהם של למצוא תימוכין לכך גם במחקרי

 (. תדמור ישעיהו פי -אלי, המורה המשמעותי )עלימורה האידבדמות ההעוסקים 
, בחיזוק הדימוי העצמימשמעותי בין המכיל למוכל נודעת חשיבות רבה בטיפוח האישי ולקשר הליחס 

מחקרים מצביעים על כך שאנשי חינוך שהיו זמינים חברתית. הרגשית וההתפתחות וב תחושת הערך העצמי
 .הרגשיתרווחתו להתמודד עם קשיים עמם התמודד ואף תרמו לקידום לו ונענו לצורכי הלומד סייעו 

 
 סיפורי ההכלה המדגימות קטגוריה זו:מציטטות 

 
  :בואוה, מקרב , מרגיעתומך. 2א

 

 הדמות המכילה:ציינו שכשהתבקשו לתאר פעולות ספציפיות 
, "התייחסה באופן מכבדניצחון", " סימנה עם האצבע תנועת", "שם בשבילי ההיית"", חיבקה", "חייכה"
, "בין "קיימה ביקורי בית ויצרה קשר אישי עם המשפחות"", דיברה בגובה העיניים בשפה פשוטה וחמה"

 ועוגיות"לבין עשתה הפסקת שוקו 
 

 :ציינוזכר באמירות ספציפיות של הדמות המכילה יכשהתבקשו לה
"יהיה בסדר, אל , זה קושי זמני"", ""זה יחלוף", "אל בהלה, זה טבעי, זה קורה לכולם בשנה הראשונה

 זאת זכות גדולה עבורנו" את בתך,  אשמח לקבל""היכן היית אתמול? חסרת לי", ?", מה שלומך", תדאגי"
 
 : ולקדם לסייע נכון. 1א

 

 הדמות המכילה:ציינו שכשהתבקשו לתאר פעולות ספציפיות 
שמחה לקבל את ", "מצטיינתתלמידה הההצמידה את ", "קבעה זמן לשיחות", "בסוף היוםאיתי נשארה "

 "באופן שוויוני יאלי ההתייחס", "וחשבה איתנו איך ניתן לקדמה הילדה לשילוב
 

  ו:ציינכשהתבקשו להיזכר באמירות ספציפיות של הדמות המכילה 

אל דאגה נכין את ההרצאה ביחד, ואני בטוחה שתעשי זאת ואעזור לך", " "נבדוק ביחד מה מקשה עלייך
יש לכם כהורים ידע שאין ", "אני פה בשבילך", " אעזור לך", את יכולה, אהיה לצדך, נעבוד ביחד"", נהדר"

 זאת זכות גדולה עבורנו" ," אשמח לקבלה, היו שותפים שלנו וביחד נצליח!" .הילדה אף אחד אחר עלל
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 המסוגלות תחושת חיזוק: ב'5
תחושת המסוגלות מוגדרת כ"אמונתו של האדם בנוגע ליכולתו להשיג שליטה על אירועים המשפיעים 

המשאבים הקוגניטיביים והפעולות הנדרשות על מנת  ,על חייו ובנוגע ליכולתו לגייס את המוטיבציה
 ( BANDURA , 1977) משימותלהתגבר על 

גרמו להם לחוש כמי  ,כל המרואיינים חוו את המכילים כמי שהעצימו את תחושת המסוגלות שלהם
בפתרון הקושי הספציפי, אלא יחסם המכילים לא התמקדו רק . להתמודד ולהתפתח שהם מסוגלים

 תפיסה, המחשבה, ההסתכלות על עצמם כמסוגליםההאמונה, והמסרים שהעבירו הובילו לשינוי 
 . להתמודד, להתפתח ולהצליח

 

 ציטטות מתוך סיפורי ההכלה המדגימות קטגוריה זו:
 
  מאמין, סומך, מחזק:. 2ב

 

 המכילה:הדמות ציינו שכשהתבקשו לתאר פעולות ספציפיות 
שידרה ", "תחושה שאני חשובה להנתנה לי " ",אותו העצימה"שלי",  ביכולת דרה אמונה מאוד גדולהיש"

", שהיא מעריכה אותידרה ישכשהשבתי תשובה היא הנהנה בראש ו", "שאתגבר ישהיא סומכת עלי
 "לא שפטהו הוקירה", "חוויות הצלחהי ה לסיפק" ",חיזקה", "עודדה"
 

 ו:ציינכשהתבקשו להיזכר באמירות ספציפיות של הדמות המכילה 

, ! תמשיכי!"את מצליחהאני בטוחה שיש לך משהו מיוחד להוסיף", "נסי, את יכולה!", "סומכת עלייך", "
היעד  ,שאתם נהדרים!", "הצלחתתזכרי שאת טובה מאוד", "את יכולה להיות מה שאת רוצה!", ""ידעתי "

 "אני זקוקה לך לא פחות ממה שאת זקוקה לי" ,"את אלופה!"", הבא
 
   :חברתיים אציל תפקידיםמ. 1ב
 

 כשהתבקשו לתאר פעולות ספציפיות הבהירו כי הדמות המכילה:
, "נתנה לי להיות בוועדות "נתנה לי תפקידים שלימדו אותי והראו לחברים בסביבה שאני יכולה ומסוגלת"

 ארגן טקסים שהעצימו אותי"ל"זיהתה את היכולות החברתיות שלי ונתנה לי , "קישוט, חברה
 

 כשהתבקשו להיזכר באמירות ספציפיות של הדמות המכילה אמרו:
 , "את יכולה לחנוך את הכיתות החדשות"ישטת את הכיתה יפהפה"ק"יש לך כושר ארגון נפלא", "
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 הוראה  דרכיב גיוון ':ג5
עלינו ים. לומדעל כך שאין שיטת הוראה אחת שהיא יעילה לכלל ה הדרכי הוראה שונות מצביעבחינת 

גיוון . שיצליחו לעורר אצלו עניין, הבנה, ומוטיבציהאסטרטגיות ואמצעי הוראה מגוונים התאים ללומד ל
המרואיינים שתיארו ותו ולקדמו. ואמנם כל להכיל אסייע לסגנון הלומד מוהתאמתן שיטות ההוראה 

 עידו כי גיוון דרכי ההוראה סייע להם.התמודדות עם קושי לימודי, ה

 
 ציטטות מתוך סיפורי ההכלה המדגימות קטגוריה זו:

 
 : ומתווך את החומר שיטות במגוון מלמד. 2ג

 הדמות המכילה:כשהתבקשו לתאר פעולות ספציפיות הבהירו כי 
 אותי להכין איתה את הסיור בטבע", הזמינה ", "שילבה סיורים בלמידה", "לימדה לקרוא דרך משחק"
"דרבנה להרחיב הידע",  ",כדי שאזכור את החומר נתנה טיפים", "לימודיהחומר לי את התיווכה "
 "שלי, הבינה מהן מה אני לא מבינה והסבירה שוב לא צחקה מהשאלות, ""הסבירה שוב ושוב"
 

 כשהתבקשו להיזכר באמירות ספציפיות של הדמות המכילה אמרו:
 , "אפשר לפתור את התרגיל כך ואפשר גם כך""זה כמו משחק, "זה קלי קלות"בשיטה שאראה לך, "
 
 : חוויית הצלחה שיאפשרו ומוגדרים ברורים הצבת יעדים. 1ג

 פעולות ספציפיות הבהירו כי הדמות המכילה:כשהתבקשו לתאר 
  "לא ויתרהבמשימות ו שאעמודדרשה ""הציבה את היעד הבא", ברורה", הגדירה משימה "
 

 כשהתבקשו להיזכר באמירות ספציפיות של הדמות המכילה אמרו:
שלכם המקצועיות " עמודים", 3כעת היעד שלנו הוא שתצליחי לקרוא . עמודים נפלא 2"הצלחת לקרוא 
 ""ננצל את האירוע ונהפוך אותו למקור צמיחה, "המשיכו הלאה בדרככם. לא מוטלת בספק

 
 

 שלב המפגש עם הדמות המכילה. 6
מרבית המוכלים שיתפו בהכלה שהתרחשה בהיותם בבית הספר היסודי או בחטיבת הביניים. חיפשנו 

סיפורי הכלה שיתמקדו בגיל הגן ולא מצאנו, אולי משום שמדובר בזיכרון מוקדם מדי. בכל אופן מניתוח 
איינים את שנבעו מהשלב הלימודי בו פגשו המרובין מעשי ההכלה הסיפורים עולה כי לא נמצאו הבדלים 

 .הדמות שהכילה אותם. מה שהיה חשוב, הוא הקשר שנוצר

  
 
 
 
 
 
 

חזור 
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 מתבוננים במעשי ההכלה    - המשך
 

 המלצות הדמות המוכלת. 7
. ההכלה, לאור ההתנסות שלהם בנושא "תעשה אל"והמלצות  "עשה"קשנו מהמרואיינים לתת המלצות יב

הייתם משנים.ואילו אתם מתנגדים, לאילו מהן , מקבליםמהן אתם  אילוקראו את המלצותיהם ובררו   
 א. ההמלצות אודות קשר: 

 יחס אישי למוכל הענק      

 תבונן במוכל בגובה העינייםה 

  בלי תנאיםמוכל למען ההתייצב 

 התעניין במוכל והראה לו שאתה רואה אותו 

  צור משענת, תמיכה, ליווי 

  תוותר לו ועליואל 

   אל תאפשר לו לפתח בך תלות 

 הוא מתמודד עם קושי .פגע מהתנהגותו, זה לא נגדך, זה בעדויאל ת 
 :כנקודת מוצא חוזקותהההמלצות לגבי ב. 

  הדגש בפני המוכל את חוזקותיו 

 הדגם בפני המוכל את הצלחותיו 

 הכר את יכולות המוכל בתחומים שונים 

 אני מאמין בך, אני מאמין לך, אתה מסוגל"שאתה לא מוותר לו ועליו:  העבר למוכל את המסר" 

 הקשבה:ההמלצות לגבי ג. 

  למה שהוא לא אומר למה שהמוכל אומר ובעיקר הקשב 

 הרבה בשיחות אישיות והקשב למוכל 

 היחס לקושי:ההמלצות לגבי ד. 

 וכל מתמודד עמםמשה את הקשיים התאמץ להבין    

 את המוכל מהקושי בו הוא שרויאת הדרך להוציא  מצא  

 לקושיכנע יאל ת  

 אל תרחם על המוכל 

   תדגיש את הקושי אל    

 למוכל פרופורציות ביחס לקושי הראה 

 אל תתייג אותו כמתקשה 

 בדוק מה אתה יכול לעזור .אל תשלח אותו מיד לאבחון 

 
בסיפורים.הטבלה שבהמשך נועדה לאפשר תמונה כוללת של מרכיבים נוספים שהוצגו   

 
 
 
 
 
 

 חזור
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 ו'-שבאו לידי ביטוי בסיפורים א' ההכלה מעשיב מתבוננים
 

 סיפור א' הביטוי
 המלאכית שלי

 סיפור ב'
 אני לא מוותרת עליך!

 סיפור ג'
  תשמרי את הכוח

 סיפור ד'
 אהבה ממבט ראשון

 סיפור ה' 

 !את אלופה

 סיפור ו'
 רוצה את אמא...

קושי  ה
עמו 

 התמודדו 

ה ארצה יעליקושי בשל 
שהתפתח קושי רגשי ו

וך נישילוב בחהבשל 
 דימוילהוביל ש המיוחד

 עצמי שנפגע 

קושי בהסתגלות למסגרת 
, כנער רפול שהגיע הצבאית

    ללא הרגלים מתאימים

קושי בשל הוצאה 
פנימייה מהבית ל
עם קושי לילדים 

משפחתי, ואימוץ 
 התנהגות כוחנית  

יה ארצה לעקושי בשל 
שגרמה לעיכוב 

 ברכישת הקריאה

 

גירושי קושי בשל 
הורים שהחריפו 

 קושי במתמטיקה

ה יעליקושי בשל 
ובמקביל  ,ארצה

ה ימעבר לפנימי
געגועים שהובילו ל

 ולמשפחהלאמא 
פני  

הדמות  
 שהכילה

  עיניים מאירות

  חיוך תמידי

   תווי פנים עדינים

 נחישות וחוזק           מבט של 

 טיאמבט עיניים אמפ

 סמכותית 

 פנים מחייכות   

  

עיניים טובות 
 ומאירות

 חיוך רחב

 

  חייכנית

 מהיימבט א

 לב טוב ואוהב   

 מבט מעריך 

 חיוך חם

 דיברה בשקט 

 הציבה גבולות 

חייכנית 
 שקטה

פעולות 
מרכזיות 
שהדמות 
המכילה 

 עשתה

 נשארה בסוף יום
 הלימודים,

 ,תיווכה חומר לימודי

  ,יכולתב דרה אמונהיש

 ,עודדה שתמשיך

     ,תפקידיםנתנה 

תלמידה להצמידה 
 מצטיינת      

 ,באופן מכבדהתייחסה 

   ,הגדירה משימה

 גילתה רגישות

  

 ,חייכה

   ,חיזקה ועודדה

 זמן לשיחות 

לימדה לקרוא דרך 
   ,משחק

 ,ה את הכוחותזיהת

 ,לא שפטה

  נתנה להרגיש שאוהבת      

   ,האמינה

שאני נתנה תחושה 
 חשובה,

 ,לא ויתרה 

 ,דאגה להצלחות

   ,פינקה בשוקו ועוגה

 דיברה בגובה
 ,העיניים

 בשפה פשוטה וחמה 

   ,חיבקה
   ,עודדה

   ,פקידיםנתנה ת
סומכת ששידרה 

 י שאתגבריעל

אמירות 
 שאמרה

"את לא ילדה של חינוך 
 מיוחד! אעזור לך" 

 "את יכולה! 

 את מצליחה! תמשיכי!"

  ך"רוצים אות"

 "אני, לא מוותרת עליך!!!" 

 "מה שלומך בן שטרית?"

 .נעשה זאת ביחד"

   "אלמד ממך

  "זה תפקידי!ממחר "

 "אני סומכת עליך" 

זכירה לי "את מ
תלמידה מצטיינת 

איזה כיף  .שאהבתי
  ,"שאת פה

 "היעד הבא ,"הצלחת

 "את אלופה!"

"מתחילים מהתחלה 
 .ביחד

  זה קלי קלות"

  ,"יהיה בסדר

 זה קורה להרבה"

"חסרה לך 
  |"קחי מחברת?

המלצות 
 "עשה"

להיות שם למען הילד 
 בלי תנאים

  

למה  באמתלהקשיב 
לא למה שובעיקר  שאמר

  ,מרא

    ,להבין את הקשיים

למצוא את הדרך להוציא 
  אותו משם

  ,לתת לילד יחס אישי
לשוחח איתו על 

 כוחותיו  

 

את החוזקות  להדגיש
במיוחד הלימודיות 
)בגיל זה הדימוי של 

על הישגיו  הילד נבנה
 (  הלימודיים

בגובה להביט 
       ,העיניים

 ,להתעניין

תחושה ברורה לתת 
"אני מאמינה שאתה 

 יכול!!!"

כל ילד וודא שלל
יש לפחות דמות 

תשדר שאחת  
"אני מאמין בך, 

אני מאמין לך, 
  אתה מסוגל"

המלצות 
אל "

 "תעשה

 ,ברחמיםלא לשקוע 

לא להזדהות עם הקושי 
 ולא לוותר לו ועליו

   ,לא להגיע לרחמים

  ,לא  לפתח בנו תלות
להדגיש את ההצלחות 

  ,שלו

 לא לקחת תפקיד של אחר  

לא לשלוח לאבחון   יכנע לקושילה לא
   ,בגיל צעיר

לא להדגיש את 
  ,הקושי

 לא לתייג ילדים 

להימנע משיפוטיות 
 ומביקורתיות  

לא לתייג   
 לא להכליל

   אני כמיכל רגשי בשבילך הרעיון

 אתה יכול  הלאה   

 ,לאפשר לנער להתקדם
  להאמין בעצמו וביכולותיו
להבין שהוא זה שאחראי 

  על השינוי

 

לגרום לאחר להאמין  להקשיב לאחר 
בעצמו ולפרוץ עם 

 יכולותיו  

 ,אי שיפוטיות
 ביטחון 

 וכבוד לילד ולעולמו

להסתכל על כל 
  ,ילד כאל עולם

להבין מה גורם 
לקושי עמו 

 מתמודד

מיכל שאפשר להמשיך  מטאפורה
 ולמלא עוד ועוד

כשמשהו/מישהו נמצא 
שם למעלה מתבונן 

  ונותן תחושה של עוד

מאמן כדורסל שנותן 
לשחקן לעלות למגרש 

"אני סומך  :ואומר לו
 עליך" 

אם עוטפת את בתה 
כתוב  ןראשומעל 

          ""האהבה מנצחת

 

פרח עלוב שהשקו 
אותו באהבה, נפתח 

והפך לאחד הפרחים 
 היפים בכיתה  

לב גדול ובתוכו לב 
קטן כשברקע כתוב 

 "מלב אל לב" 

 

דובי עם פרווה 
 חמה

 

חזור  
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 י"א-שבאו לידי ביטוי בסיפורים ז' ההכלה במעשי מתבוננים
 

 סיפור ז' 
  לשנות את העולם

 סיפור ח'
 מה אכלת הבוקר?

 ט' סיפור
 הנסיכה שלי

 סיפור י'
 שווה בין שווים

 "אי סיפור
 לא לבדאת 

קושי עמו ה
התמודדה 
התלמידה 

 לשעבר

ית פשוט מעבר מב
פתוחה חברה  לוסגור 

 שונהו

מחלה  היעדרויות בשל 
שהשפיעו חברתית 

 ולימודית

שילוב ילדה עם 
במערכת אוטיזם 

 הרגילה החינוך

שהצריכה  פוליוה תמחל
ערכות יחשיבה וה

 בהתנהלות 

 שכול  התמודדות עם

 של אח יחיד

פני  הדמות  
 שהכילה

 אנרגטית

 ישירה

 מכבדת

 

 מטופחת

 קול נעים ורך

 חיוך גדול

 מראה עיניים טוב

 עיניים טובות

 קסם אישי

 ,עיניים מאירות ברכות

 ,חייכנית

 גבולעם  אסרטיבית

 ,עיניים מאירות

 ,חיוך מכל הלב

 ,לא מאופקת רגשית

 ותשומרת על הגבול
פעולות 

מרכזיות 
שהדמות 
המכילה 

 עשתה

 ,הנחתה

  ,תפקידיםנתנה 

יצרה חוויות של 
 ,הצלחה

 ,קשר אישייצרה 

 ביתהההזמינה אליה 

 ,עודדה

 ,התעניינה

דגש על הצד שמה 
הלימודי לצד הצד 

 ,האנושי

להצטרף הזמינה אותי 
 אליה להכנה

 ,קיבלה את הילדה

יצרה שותפות 
   ,תיתיאמ

 הקשיבה 

 

 ,התייחסות באופן שוויוני

 ,חמיאההוחיזקה 

 ,הערכה שידרה

 ,הושיטה יד

 ,דרשה

 ,חסרת פשרות

 לא ויתרה

 ,חיבקה

 ,שיתפה את הכיתה

 ,הקשיבה ייעצה ועודדה
 ,חיזקה

 ,החמיאה

הבטיחה שלא אשאר 
 בודדה

 אמירות
 שאמרה

"תפסיקי לבלבל את 
השכל ולהגיד שאת לא 

אני בטוחה  –יכולה 
 שאת יכולה!"

 ך"י"אני סומכת עלי

 "נסי, את יכולה!"

"אני לא רק מוכנה 
לקבל, אלא אשמח 
לקבלה. זאת זכות 

 ,גדולה עבורנו"

"יש לכם כהורים 
שאין על הילדה ידע 

ו יהי .אף אחד אחרל
שותפים שלנו וביחד 

 נצליח!"

בטוחה שיש לה משהו אני "
 ,מיוחד להוסיף"

"את יכולה להיות מה 
 ,"שאת רוצה!

את אחראית, חרוצה "
 "ויפה

ל ו"מה שלומך? הכ
 בסדר?"

 "יהיה בסדר, אל תדאגי"

 

המלצות 
 "עשה"

  ,התעניין באמת בילדל לייצר אמון עקבי

 ר מסר יהעבל

 אתה רואה אותוש
 שאכפת לך ממנו

 שמה שקורה חשוב לך

 ,ההוריםלשתף את 
השילוב לוודא ש
 הוליסטי

 

תלמידך יכולת את הכר 
 ,בתחומים שונים

נקודות החוזק בבעיקר 
תוכל לקדם  ןובאמצעות

 גם את נקודות הקושי

  צור פרופורציות

שעשית את כל  בדוק
 ,שאפשר עם הילד

הרבה בשיחות אישיות 
יומיומית  עם הילדים 

 ,הקשבהבו המתקשים

 ,תמיכה, ליווי, שענתצור מ

לחוזקות והתייחס לילד 
ולא רק לקושי או לרקע 

 המשפחתי שלו
המלצות 

 "אל תעשה"
  ,תייםיתאר כוחות אמ

  ,שמור על הגבול

 חבריאל תייצר קשר 

אסור לוותר לילד, גם 
 אם כרגע הוא מתקשה

 

אל תוותר, המשך 
רגיש את הילד הל

 לחם למענויולה

מנע מהכלה שמביאה יה
 לוויתור, לרחמים

 

פגע מהתנהגות של יאל ת
לא נגדך, זה    –ילד מקשה 

בדוק מה  .זה בעדו
 מסתתר 

 רעיון
 ההכלה

יכרות עם הקשיים ה
ועם נקודות החוזק 

 של האחר

 הקשייםזיהוי 

ואמונה ביכולתו של 
 הלומד

אמון בין  יצירת
 הצדדים

הכלה מחייבת להתמודד 
 עם כל קושי שמתעורר

צעדים הקטנים שעלינו ה
 כדי לקדם אתלעשות 

 הילד

 רפסודה על הים ספינה בלב ים לב עם ברומטר מטוס ממריא נחל שיש בו סכר מטאפורה

 
 

 חזור
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 שבאו לידי ביטוי במכתבים ההכלה במעשי מתבוננים
 

        
 המכתב
 המאפיין  

 מכתב א'
 יונת שלום

 ב'  מכתב
 דוגמא אישית

 מכתב ג'
1   <2  +2 

 מכתב ד'
 פיית הקסמים

 מכתב ה'
 מאמנת אישית

 מכתב ו'
 מהדרום באהבה

 מכתב ז'
ממשיכה 
ומכילה 
 אחרים

מדריכה בית  מורה   סגנית   מחנכת   מדריכה    מנהלת   מפקחת   המכיל
 ספרית 

מדריכה  כיתה ילדה נערה רכזת  מורה חדשה מנהלת  המוכל
 אזורית

מחוזית 
 ומפקחת

הקושי עמו 
התמודד 

 המוכל

תלונות אם על 
חוסר טיפול 

 נאות בבנותיה

קשיי קליטה 
 ראשוניים 

 כמורה חדשה

חשש מהתחום 
 ומהדרכת 

 מורות ותיקות

 מעבר לחטיבה 

שגרם לירידה 
 בהישגים

 לגלוג של החברים 

על הרצון לתרום 
 ולעזור

תהליך קליטה של 
 עולים חדשים

מעבר 
מאינטימיות 

 כיתתית

להדרכה 
הרצאות לו

 מול קהל

פני הדמות  
 שהכילה

עיניים מאירות חיוך  פנים טובות  
 מרגיע

 אוזן קשבת

 מרגיעהועדינה 

 

 עיניים טובות 

מבט עמוק וחיוך 
 חיוך רחב  

 מבט עיניים חם 

 חכמה

 רגישה ואמפטית

 פנים אוהבות

 

 מחייכת
עיניים טובות 

 ומאירות 

פעולות 
מרכזיות 
שהדמות 
המכילה 
 שעשתה

 ,התקשרה
  ,התעניינה
 ,התבוננה
   ,הקשיבה

 ,עודדה 

  ,נתנה עצה

 ארגנה ליווי  

    ,התעניינה בפחדים

 ,לשלומהשאלה 
  ,חיזקה

 ,הציעה עזרה

 הזמינה לצטרף
  ,ניהוליהלצוות  

 ,חיזקה שייכות

   ,העצימה

 הוקירה  

  ,טיפיםנתנה 

לא צחקה 
 עקבית ,מהשאלות

 לא ויתרה!

  ,הזמינה לשיחה

 ,הגניבה מבט

 קרצה

 

 ,הסתכלה בעיניים
חשה את רחשי 

 ,תמכה  ,הלב

 ,ליוותה

 ,ועזרהייעצה 

עם  Vסימנה 
 הקרא  ,האצבע
 ,הקשיבה ,לשיחה

 חיבקה  

 ,גיבשה חברתית
   ,השקיעה

 ,בדהיוכאהבה 

  ,ערכה ביקורי בית

 ,עודדה

דרבנה להרחיב 
  ,הידע

לא ויתרה על אף 
  ,אחד 

  ,סבירה שוב ושובה
קראה לשיחה 

 אישית  

 ,מקשיבה
מעודדת 
וגורמת 
  ,להאמין

 

משכנעת 
להאמין 
 ,בכוחות

 

חשיבה ותכנון 
 משותפים

אמירות 
 שאמרה

"סומכת עלייך, 
 ,"זה יחלוף"

"המקצועיות 
שלכם לא 

 ,מוטלת בספק"

"ננצל את 
האירוע ונהפוך 

אותו למקור 
 צמיחה"

זה  ."אל בהלה
זה קורה  .טבעי

לכולם בשנה 
 ,"הראשונה

אם תרצי תוכלי "
 -לקבל מתנה 

   ".עמיתה מלווה

כל מה שיקרה 
 כן" ייישאר בינ

 ."אני לרשותך
נתקדם יחד צעד 

 אחר צעד"

 ..."התחלנו מ
 הגענו ל..."

"נבדוק ביחד מה 
  ",מקשה עלייך

נבדוק איך אפשר "
  ",לעזור

  ",אני פה בשבילך"

 ",זה קושי זמני"

תזכרי שאת "
 טובה מאוד"  

 "לכי עם 

 נטיית ליבך "

"ידעתי שאתם 
 נהדרים! "

 ,דאגה "אל 
נכין את 

ההרצאה 
ביחד, ואני 

בטוחה 
שתעשי זאת 

 נהדר" 
 

"כן, הגיע 
הזמן! את 

יכולה, אהיה 
לצידך, נעבוד 

 ביחד" 
 

"אני זקוקה 
לך לא פחות 

ממה שאת 
 זקוקה לי" 

חזור 
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חזור 
 
 
 

 

 מהלכים סדנאיים – 3 יחידה

 מנהלת אגף פיתוח במינהל הפדגוגי

 שמש זהבה

 

 

          

  לבירור תפיסת עולם וישומן בנושא ההכלה סדנאימהלך   - ז'  פרק

 סדנאות   -ח'  פרק

 רשימה ביבליוגרפית        -פרק ט' 

    הספר תקציר              
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 בירור תפיסות עולם - 3יחידה  
 
 

 פרק ז'
 סדנאיים לבירורהלכים מ

 ויישומןתפיסות עולם 
 ההכלה בנושא

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 

חזור 

  

  

                          
                                                       

 

 2 יחידה   

 סיפורי הכלה

 ו'-'ם גפרקי

    

   

 3 יחידה    
 

 

 מהלכים סדנאיים           

 
 

 ט'-ם ז'פרקי    

 1יחידה     

 מבט על היעד

 ב'-פרקים א' 
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 בנושא ההכלה בירור תפיסות עולםתהליך  –פרק ז' 
 

 מודל המשולש 

 

קדם את השותפים לההכלה ו בנושאעל מנת לאפשר בירור תפיסות עולם 

 : המשולשמדי ימחשוב לברר את כל וצעדים לפעולה  לעבר הסכמות

 מבנים, מסגרות, כללים ונהלים;

 כלים, תכנים וכשירויות; 

 .אישיים-יחסים בין

 

 

 תפיסות עולם, ערכים והתנהגויות 

של כל אחד קודם  ןוניסיו נשענות על אמונות, רגשות, מחשבות, עמדות להכלהתפיסות העולם ביחס 

פרשנויות שלנו על ה השפעה רבהתפיסת העולם בה אנו אוחזים ל ו/או מוכל בעבר.מכיל מהשותפים בהיותו 

 . ת שנבחר לאמץ בסיטואציות שונותיוהחלטות וההתנהגום שונים ועל הילאירוע
 

חברי הצוות אפשר לכל אחד מי זהההכלה. בירור שלבי לאורך כל הכרחי ביחס להכלה עולמנו  תפיסותבירור 

 .מה תורם לו או מעכב אותו :לבדוק היכן הוא עומד על פני הרצף ביחס להכלה
 

לתפיסות עולמם  תוך האזנה ,עולמובתפיסת  חברי הצוותישתף כל אחד מחשוב לייצר מסגרת זמן במהלכה 

שתאפשר הדהוד שיצביע על זיקות, קשרים, חיבורים, למול התנגדויות, תהיות, . האזנה של האחרים בקבוצה

בירור סוגיות העוסקות בזה כולל בין השאר דיון ב תהליךיכולת ההכלה על פני הרצף.  ותקדם את שאלות 

על הכלה, במשמעות תהליך ההכלה, כלה לפרט ולחברה, בערכים המנחים אותנו בעת החלטה ההחשיבות 

  ובהתנהגויות הנדרשות בהכלה עצמה.

 מבנים, מסגרות, כללים ונהלים  

של ההכלה הלימודית, החברתית,  השעשויים לאפשר את מימושמנגנונים כל אותם מימד זה מתייחס ל

בחון, לארגן הגדיר, לחשוב להכלה ה מנגנוניאת הלכה למעשה.  - הרגשית, הפיזית של הלומדים והצוות

תתוכנן ותתקיים ההכללה בין השאר את האופן בו  מימד זה כוללהו. זולייצר בהתאם לצרכים שו  חדשמ

לצד  הכול - , באיזה שעות ישובצו, מי ילמד שם ועודשעות הפרטניות, שעות השילוב, שעות תוספתיותסביב ה

 הלימודית ועוד. בחינת ההתארגנות סביב ארגון הלמידה, פיתוח חומרי הוראה, הסביבה

חזור 

 כלים, תכנים וכשירויות

 תפיסות עולם

ערכים  

 התנהגויות
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 המשך תהליך בירור תפיסות עולם בנושא ההכלה
 

 כשירויות   ותכנים , כלים

כל עולם התוכן, ההתנהגויות והכלים שעשויים לאפשר את התקדמותם של הלומדים מימד זה מתייחס ל

 בתחום הלימודי, החברתי, הרגשי, הפיזי והמשפחתי.  שנמצאו כנזקקים להכלה

 מיפוי נקודות החוזק והנקודות לחיזוק של חברי הצוות ושל הלומדים כאחדלצורך כך יש חשיבות רבה ב

  . בניית תכנית עבודה שתיתן מענה הולם לצרכים שזוהוו

הספציפי שבו זוהו נקודות  נתן ללומדים באמצעות מורים מיומנים בתחום ובעולם הידעימענה ייחודי שי

. מענה שיתבסס על חומרי בתחום זה המיומנויות והאסטרטגיות הנדרשותהחוזק או החולשה, ועבודה על 

במסגרת נתן ירכי הלומדים, מענה שיוצ לעהלכו תופעל תכנית העונה מהוראה למידה תואמים, מענה שב

 .עורים ייחודייםיעורים הרגילה ובשיהש

 ייחודי לצוות סביב נושאים, תחומים, מיומנויות וצרכים שזוהו. מענה ת יש לתובאותה מידה, 

 

 אישיים-יחסים בין

 בקרבבבסיס קשרי הגומלין המתקיימים נמצא אישיים ש-מימד זה מתייחס למישור היחסים הבין

, על מידת הנוצריםעשוי להשפיע על סוג ועומק הקשרים  אישיים-הבין . אופי היחסיםהשותפים להכלה

 ועל נכונותם להכיל אחרים בתחומים שונים. הלכידות הקבוצתית, על תחושת השייכות 

מימד זה בא לידי ביטוי בין השאר ביכולת לשתף בצורך בהכלה, לשתף בנקודות החוזק וההצלחות, לצד 

 תסכול המתעוררים בשלבים שונים במסע ההכלה. והאכזבה הנקודות הקושי ותחושת 

במסגרות זמן  באופן מכוון, מתמיד, שיטתי ומקיףבמעגל האישי, הקבוצתי, ובצוות הרחב   השיתוף יעשה

 קבועות ומשתנות.

ל אחד מהמימדים שהוזכרו לעיל. הכלים כהמהלך הסדנאי שלפניכם נועד לאפשר בירור תפיסות עולם ב

שצורפו לסדנא מאפשרים לברר את הסוגיות השונות ביחס למימדים אלו מנקודת מוצא שונות והמהלכים 

מאפשרים לכל ה. זאת, בנוסף לאוסף הסיפורים והמכתבים המתארים סיפורי הכלה ומגוונותובדרכים 

אחד מאתנו להתחבר לזוויות שונות המתוארות, להתנגד, להשלים ולהרהר אודות דרכי ההכלה שלנו ואט 

 לנוע על פני הרצף ולהרחיב את יכולת ההכלה שלנו כפרטים וכקבוצה. אט

 

חזור 
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 המשך תהליך בירור תפיסות עולם בנושא ההכלה
 
 

  מטרת הסדנאות

תפיסות עולם ביחס להכלה טיפוח לגיבוש ולניהול דיאלוג פתוח ומתמשך לבירור,   
 

 המתודות בסדנאות

 אמצעים. מגוון ה1

 שתעסוקנה בבירור תפיסות עולם.  ,סדנאותהלשימוש במהלך  ,אמצעים דידקטיים 32יחידה זו כוללת 

 הוא נמצא.בו המגוון נועד לאפשר לכל מוסד חינוכי לבחור בכלים ובסוגיות המתאימות לשלב 

תפיסות התהליך הסדנאי דורש מודעות, שיתוף פעולה ורפלקציה והוא מאפשר בחינה ובנייה הדרגתיות של 

 העולם של כל משתתף ושל הקבוצה.

התבוננות בתמונה, בקריקטורה; יש  -יש משתתפים שיתחברו לנושא ההכלה מנקודת מוצא ויזואלית 

 משתתפים שיתחברו לטקסטים כמו: היגד, סיפור ומכתב.

 . בהכלהכל קבוצה כלי אחר דרכו תדון בסוגיה אחרת תקבל  ,מומלץ שבמהלך הסדנאי בקבוצות

 ובמתודה המעניינת אותם.את מגוון כלים והסוגיות ולאפשר למשתתפים לבחור בסוגיה  גלהציניתן 

והמתודות סוגיות מגוון הרחיב את ההתבוננות בהכלה דרך להבעקבותיו יאפשרו ון ווח במליאה והדיהדי

 נבחנו.ש

 אמצעים הדידקטיים. ייחודם של ה2

מכילה מודלים לשיח על אודות מחשבות, שאלות, הרהורים, ניסיון, ידע שיש הדידקטיים  סדרת האמצעים

 לשותפים בנושא ההכלה. 

 המלצות לפעולה:הריכוז התובנות ו ךמדגים מתודה אחרת לשיח ומזמן דיון בסוגיה מסוימת תו אמצעיכל 

 איורים, קריקטורות, מטאפורות וכו' לצד דיון  :כמו ,דיון המתנהל לאור בחינת חומרים ויזואליים

השלמת היגדים, ציטטות מהמקורות, סיפורים, מכתבים  :כמו ,המתנהל לאור בחינת חומרים מילוליים

 וכו'

  חוויות וכו' לצד דיון שנקודת המוצא שלו הוא ת, באמצעות זיכרונו"האני"דיון שנקודת המוצא שלו הוא ,

 .  12ניתוח מסמך חיצוני כמו יעד 

 בהם  סיפורים/מכתבים של אנשי חינוך, לצד חומרים אישייםבאמצעות  ,הנושא תדיון שמאפשר הרחק

 . השותפים כותבים סיפורים שלהם

 

 

 

 חזור
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 המשך תהליך בירור תפיסות עולם בנושא ההכלה
 

 אוכלוסיית היעד  

החל מגן הילדים, דרך בתי הספר היסודיים,  :חינוכייםההצוותים אלה היא אוכלוסיית היעד  לסדנאות 

לטובת אמצעים הדידקטיים המכללות. אולם חשוב ואפשר להשתמש בחלק מהו החטיבות, התיכוניים

   תתו.יסדנאות  של מפקח ומנהליו, מנהל ומוריו, מחנך והורי כ

 משך הזמן המוצע להפעלת הסדנאות 

וממשיך להתבהר  האישית, עובר לקבוצהבירור תפיסת עולם הוא מהלך מתמשך ומחזורי המתחיל ברמה 

 ולהתגבש ברמה הבית ספרית לאורך השנה/השנים.

אנו ממליצים לייחד לפחות חצי יום במסגרת ימי ההיערכות בקיץ, ובנוסף להמשיך ולקיים סדנאות כאלה 

המתגבשת, יש להמשיך  שכן את תפיסת העולם הבית ספרית ואחרות במהלך השנה כפתיח לישיבת מורים.

במפגשים, בשיחות, בהתנהגויות  ספרי: -באורח החיים הבית מול השתקפותה לעמת במהלך השנהולבחון 

ובמשובים במסמכים שונים, בתמונות, בתוצאות (, מורים, לומדים, הורים) גלויות/סמויות של באי ביה"ס

 למידה.הסביבות שתועדו ב

 צוות המובילה

 .הצוות וההנהלה יחשוב שאת הסדנא יובילו חבר

הכלה על מגוון על מנת לברר את ההיועץ ו הרכז הפדגוגי, הרכז החברתי ההנחיה ישתתפו מוצע שבצוות

 י.התמודדות עם קושי לימודי, חברתי, רגשולעסוק במצבים המחדדים  תחומיה

פסיכולוג,  :ים המקצועיים המלווים את התהליך, כמונציג מהצוותהמוביל את הסדנאות מומלץ לצרף לצוות 

עובד סוציאלי, עובד קהילתי, נציג רשות. ובכל מקרה להזמינם להיות שותפים למסע הבית ספרי לבירור 

 מתן מענים הולמים.לתפיסות עולם ו

 השלבים בסדנאות

זאת, כל אחד  לאור .המתייחס להיבט האישי והקבוצתי כאחד מובנהתפיסת העולם מתפתחת בתהליך 

 . התבוננות אישית/קבוצתית ובמליאהממורכב המהלכים מ

 בירור אישי -בשלב הראשון 

מונותיו ולהעלות כל אחד מהשותפים מוזמן להתחבר ברמה האישית לעולמו הפנימי, להתעמת עם רגשותיו וא

 .הקבוצה ד אצל שאר חברידהול, מה שמאפשר היהמשתתפים מוזמנים לשתף בקו .דילמות והרהורים

 זיהוי תפיסת העולם ברמה הקבוצתית -בשלב השני

קטגוריות שונות תוך זיהוי במליאה יש למיין את התוצרים ל. יםהאישי יםהזמנת השותפים לשתף בתוצר

   .תפיסות העולם העולות ביחס להכלה

 חזור
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 פרק ח' 

 בירור תפיסות עולם בנושא ההכלה סדנאות
 

  יאמצעה ההיבט המרכזי לדיון עמוד

 א' קלפי סימנים  תכניםוה יחסים בין השותפים להכלהמסגרות ההכלה, ה 92

 ב' תמונות כלי קיבול הכלת הלומדים בכלי קיבול מתאימים בסיטואציות שונות   93

 ג' קריקטורות דרכי התמודדות עם החשש במהלך סיטואציות הכלה   94

 ד' קריקטורות  דרכי התמודדות עם הרגשות בסיטואציות שמצריכות הכלה 95

 ה' מטאפורות בחינת היבטים מרכזיים בתהליך ההכלה  96

 ו' תמרורים נהלים להתנהלות יעילה בתהליך ההכלה  97

 ז' איורים ברצף תהליך ההכלה שלבי 98

 ח' איורים המידע שחשוב לראות/להראות, לשמוע/להשמיע, לדעת/ליידע    99

 ט' תערוכת חפצי הכלה  חפצי הכלה ערוכתת :תיעוד רגעי הכלה 100

 בחינת התועלות/הזדמנויות/רווחים  101

 בסיטואציית ההכלה  תחששודדויות/הלצד הקשיים/ההתמו
 י' הפרח והקוץ

 א"י היגדים 12בעקבות יעד  למידות, זיכרונותשאלות, מחשבות, עמדות,  102

 
 
 
 
 
  
 

 חזור
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 המשך ריכוז הסדנאות לבירור תפיסות עולם בנושא ההכלה

 
 
 

  יאמצעה  ההיבט המרכזי לדיון עמוד

בהכלה שונים היבטים 103  ב"י ציטטות מהמקורות 

הקבוצה של תובנותעוצרים ומרכזים את ה 104  ג"י מעגל התובנות 

מכיליםבהכלת ה בחינת הצורך  105  י"ד  קריקטורות 

הנדרש בתהליך ההכלה ולוח הזמניםבחינת הפעולות   106  ט"ו  קריקטורות 

ק בקרב הלומדיםנקודות חוזק ונקודות לחיזו בחינת  107  ט"ז  קריקטורות 

יחשבו להצלחה בתהליך ההכלה יבחינת המדדים ש 108  י"ז  קריקטורות 

הכלת קושי לימודיהסוגייה של בחינת  109 ניתוח סיטואציות   י"ח 

הכלת קושי התנהגותי הסוגייה שלבחינת  110 ניתוח סיטואציות   י"ט 

עיה אישיתחינת הסוגייה של בב 111 ניתוח סיטואציות   כ' 

הצורך בהקלות הסוגייה שלבחינת  112 ניתוח סיטואציות   כ"א 

 
 
 
 
 
 

חזור  
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 המשך ריכוז הסדנאות לבירור תפיסות עולם בנושא ההכלה

 

  יאמצעה  המרכזי לדיון ההיבט עמוד

 ב"כ ניתוח סיפורי הכלה בחינת מעשי ההכלה הלכה למעשה 002

 ג"כ הניתוח מרכיבי הכל  ההכלה  מרכיביבחינת  003

 ד"כ כתיבת סיפור הכלה בירור הסיטואציה, המעשים, האמירות בחוויית ההכלה 115 - 117

 בחינת מעשי ההכלה הלכה למעשה 008
ניתוח מכתבי הכלה 

 ושלא נשלחו
 כ"ה

חוויית חוסר ההכלה בעקבות אי מענה לצורך בחינה של  119 - 120  
 –מכתב שלא נשלח 

 תורי להשיב
 כ"ו

חוויית חוסר ההכלה בעקבות דחייה חברתית בחינה של  121 - 122  
 –מכתב שלא נשלח 

 דחייה חברתית
 כ"ז

כתיבת מכתב הכלה בירור הסיטואציה, המעשים, האמירות בחוויית ההכלה 023  

 כ"ח

ספריים שעשויים לסייע בהכלה-בחינת האוצרות הבית 014  תיבת האוצרות 

 כ"ט

015 
 בחינת הקולות, המראות, המסמכים המעידים 

 על הכלה מוצלחת
 ל'  תיעוד

 סרטים  ומשמעותם עבורנו בחינת היבטים שונים של הכלה 126 - 017

 אל"

018 

 מי ובמה מכילים?
 שנכיל? במה ואיך נמפה קשיים/חוזקות?את מי ובמה חשוב 

 פעולות ולוח הזמנים?איך מתארגנים עם ה
 חשב הצלחה?ית מה

 ל"ב סדרת קריקטורות

 
 
 
 
 

 חזור
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 לטבלה מרכזת

 

מכילים ו/או מוכלים.לאור ניסיון העבר כ זיכרונותו מעלה שאלות, מחשבות ההכלהתהליך   

 אישי

, זיכרונות לות, מחשבות,שא בקלפי הסימנים שלפניכם והעלו התבוננו. הכלה ושהצריכ ותבסיטואציהיזכרו 

בתהליך יחסים מערכות הלמסגרת ההכלה, לת ההכלה שחוויתם. התייחסו ולסיטואציביחס משאלות 

 ועוד. לתחום ההכלה ,הכלהה

 במליאה

 . בשאלותשתפו במחשבות, בזיכרונות, א. 

 ונתחו מה קידם/עיכב את ההכלה  היבטים משמעותיים עבורכם כצוות 2-3 בחרוב. 

  ?סיטואציות המצריכות הכלהכיצד תרצו להתמודד עם  ג.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 תפיסות עולם בנושא ההכלה מבררים

 קלפי סימנים אמצעות ב
א'
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  .מתאים עבורובמסגרת יעד ההכלה חשוב שנשכלל את יכולתנו להכיל את האחר, להוות מעין כלי קיבול 

 אישי  
" כלי קיבולבאיזה " :היזכרו בסיטואציה שהצריכה הכלה. תארו את הסיטואציה, התבוננו בתמונות וציינו

מדוע? מה החלופות שעמדו לרשותכם? באיזו מידה הצלחתם להכיל את  ?השתמשתם באותה סיטואציה
 ?(מושפעוח, יחסי משפיע/וארוך/קצר טאיזה סוג קשר התקיים בין המכיל למוכל )חד/רב כיווני, האחר? 

   במליאה
 תכננו ביחד כיצד תוכלו  ,שונות אציותוסיטבביחס לכלי ההכלה חשבות ובתובנות ליאה במבמשתפו 

 מה/מי יוכל לעזור לכם בכך? בסיטואציות שונות.  הלומדים להמשיך ולשכלל את יכולתכם להכיל את
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 תפיסות עולם בנושא ההכלה מבררים

 תמונות כלי קיבול אמצעות ב
ב'
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באמצעות הקצנת  על המורכבות שבתהליך ההכלה הקריקטורות שלפניכן מאפשרות התבוננות מחויכת

 רגשות אפשריים.
 אישי  

כיצד  .רגשות שחוויתם באותה סיטואציהוזהו היזכרו בסיטואציה שהצריכה הכלה. התבוננו בקריקטורות 
 ?התמודדתם עם רגשות אלה )האם מישהו סייע לכם? הכיל אתכם? מי? כיצד?(

 במליאה
זהו את שתפו במליאה במחשבות ובתובנות ביחס למקום הרגשי שלכם בסיטואציה שהצריכה הכלה. 

יכול לסייע בתהליך? מי  .המסגרות והדמויות שעשויות לסייע בהיבט הרגשי בסיטואציות המצריכות הכלה
  כיצד?

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 עולם בנושא ההכלהתפיסות  מבררים

 קריקטורותאמצעות ב

 

ג'

 לבעד כמה אפשר לצפות מהמכיל להיות כל כולו 
 מה עוד? רק לב? האם על המכיל לשדר למוכל ? ענק

עד כמה האהבה, הקבלה, הקשר והלב הענק 
 הכרחיים בשלבים השונים בתהליך ההכלה? 

האם יש מצבים שבו מרגישים שאי אפשר להכיל? 
 מתי? מדוע? כיצד נתמודד עם כך?

עד כמה חשוב שמכיל יהיה אמיתי ולא "יקפיא" 
 את רגשותיו, מחשבותיו ביחס למוכל ולצרכיו?

ת/מצבים בהם על המכיל האם יש מקומו
תחושותיו? ולחילופין "להקפיא" את 

   ?מקומות/מצבים בהם "יפשיר" אותם
בפני מי יוכל המכיל לבטא את צרכיו  ?מתי

ביחס לתהליך, לשותפים, למוכל,  רגשותיוו
 ? לחוויה שלו בסיטואציה
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באמצעות הקצנת  ההכלההקריקטורות שלפניכן מאפשרות התבוננות מחויכת על המורכבות שבתהליך 

 רגשות אפשריים.
   אישי

התבוננו בקריקטורות וציינו  .כמעט ומעבר לכוחותיכםהיא במהלכה חששתם שההכלה זכרו בסיטואציה יה
. מה/מי סייע לכם להתמודד עם ביחס לחשש שליווה אתכם במהלך הסיטואציהמחשבה, שאלה, זיכרון 

 החשש? כיצד התגברתם על החשש והצלחתם להכיל? 
 במליאה

שתפו במליאה במחשבות ובתובנות ביחס לחשש שליווה אתכם בסיטואציה שהצריכה הכלה. ציינו מה/מי 
  ? כיצד?צליח להכיליכול לסייע לכם בסיטואציות שונות להתגבר על החשש ולה

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

כבד שהמוכל מטען ההכלה עלולה להיחוות כ עד כמה

 מדוע? ?מתקשה לשאת

 מה יכול לגרום לתחושה שהמטען כבד מדי? מדוע?

 מה/מי יכול לסייע לא להגיע לקריסה? כיצד?

  

גרון ב מחנקתחושה של עלולה ליצור הכלה העד כמה 

 מדוע? ? וההתנהלות נשימהשמקשה על ה

 מה יכול לגורם לתחושת מחנק בתהליך ההכלה? מדוע?

 מה/מי יכול לסייע לא להגיע למצבי מחנק? כיצד?

 

 תפיסות עולם בנושא ההכלה מבררים

 קריקטורותאמצעות ב

 

ד'

 המטען כבד? בגרון?מחנק 



    

 

 

 
96 

 לטבלה מרכזת
 
 

 
בעצמים המטאפורה הינה סוג של דימוי היוצר זהות משתמעת. היא מספקת המחשה באמצעות שימוש 

 יום ה"מדברים" אלינו באופן ישיר וככזו מהווה כלי יעיל ומעניין לבירור תפיסות עולם. -מצבים מחיי היוםבו
 

 אישי
התבוננו בתמונות ובחרו   זכרו בסיטואציה בה הכלתם/הוכלתם,הי .לפניכם מטאפורות העוסקות בהכלה

 .שחוויתםביחס לתהליך ההכלה במטאפורה המתארת מחשבות/זיכרונות/שאלות 
 

 במליאה
ם חזרו היבטילו י, בדקו אהיבטים המרכזיים בתהליך ההכלה שחוויתםביחס לשתפו במחשבות ובתובנות 

 .כיחידים וכקבוצה חשבו כיצד תקדמו אותםו
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 תפיסות עולם בנושא ההכלה מבררים

 מטאפורותאמצעות ב

 

ה'
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 .ההכלה עשויים לסייע  גם בהתנהלות יעילה בתהליךו מסייעים להתנהלות יעילה בדרכים תמרורים

   ישיא

בתמרור שסייע להתנהלות בחרו ו םכתבוננו בתמרורים שלפניה. יזכרו בסיטואציה שבה הכלתם/הוכלתםה

המלצות, ציינו אלו תמרורי  ?כלההבתהליך הכיצד התמרור שבחרתם סייע   תארו יעילה בתהליך ההכלה.

לגבולות, כלה, ההזמן ל מסגרותל ההכלה. התייחסויעד ום קידב יכולים לסייע לכם איסורים אזהרות,

 .ועודלמערכות היחסים בין השותפים, להתנהלות 

  במליאה

 .החליטו כיצד ומתי תרצו ליישם אותם .לסייע להתנהלות יעילה בתהליך ההכלה העשוייםבתמרורים שתפו 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 תפיסות עולם בנושא ההכלה מבררים   

 תמרורים  אמצעות ב

 

ו'
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להתבוננות מזמינים אותנו  ם. הבתהליך ההכלההמתרחשים  שוניםים שלב האיורים שלפניכם מתארים
 הגורמים המסייעים/מעכבים את המעבר משלב לשלב.ולבחינת מחויכת בשלבים המרכזיים 

 
 אישי

יה בה הכלתם/הוכלתם. ארגנו את האיורים ברצף שיתאר את השלבים שחוויתם במהלך זכרו בסיטואציה
האם חשתם  נמוכים/גבוהים ביחסי ? שחשתם ש"נשלפים קוצים"ההכלה. האם היה שלב בתהליך 

 מתי? מדוע? מה/מי סייע/עיכב במעבר משלב לשלב? האם סדר השלבים תמיד כזה?מכיל/מוכל? 
 

 במליאה
מה/מי מסייע/מעכב ציינו שלבים המרכזיים בתהליך ההכלה. שתפו במליאה במחשבות ובתובנות ביחס ל

 מהשלבים.תעשה בכל אחד  במעבר משלב לשלב? כתבו המלצות עשה ואל
   

 תפיסות עולם בנושא ההכלה מבררים

 איורים ברצףאמצעות ב

 

ז'

  השלב:

 מחשבות/שאלות:

 המלצות:

  

 השלב:

 מחשבות/שאלות:

 המלצות:

 

 השלב:

 מחשבות/שאלות:

 המלצות:
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  העברת מידע. שיתוף ובכשלא פעם יש צורך בשל השותפים השונים פעולות מלווה בתהליך ההכלה  

 אישי

  :ותארו ידעויבמידע שחשוב היה שהשותפים התמקדו . ם/הוכלתםתהיזכרו בסיטואציה בה הכל

 מדוע? ?האם חשוב היה שיידעומה אחרים לא ראו, לא שמעו/לא ידעו? מדוע? 

 מה יכולתם לעשות אחרת?לטובת העניין? היה האם זה מה אתם לא הראיתם, לא השמעתם, לא יידעתם? 

 במליאה

   .לו מסגרות/הזמנים המידע יעבוריבמידע שחשוב להראות, להשמיע, ליידע. החליטו באשתפו את המליאה 

 

 

 

  

 תפיסות עולם בנושא ההכלה מבררים

  ללא מיליםויזואלי  מסראמצעות ב

 

ח'

 לא הראתי                   לא ראיתי   

 

 לא השמעתי                 לא שמעתי 

 

 לא יידעתי                     לא דיברתי
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 .תמונה, חפץ, תעודה, מכתב מעברו, המייצגים עבורו הכלהכל משתתף להביא בקשו מ הלקראת הסדנ

המשתתפים לסייר בתערוכה כשהם מצוידים  ולהזמין את  "תערוכת הכלה"ניתן לשלב בשיובאו את החפצים 

 ברקע ניתן להשמיע מוזיקה נעימה. בכלי כתיבה ובפתקיות. 

   אישי

 . יוחדנים אתכם במתמונה/חפץ/תעודה/מכתב המסקרסיירו בתערוכה והתבוננו בחפצים. עצרו ליד 

 החפץ.לצד בסלסלה שבפתק שאלה או מחשבה והניחו  וכתב

 במליאה

 לאחת הפתקיות. במליאה שהביא, קורא ומתייחס לצד החפץ כל משתתף לוקח את הפתקיות שהונחו 

  בתובנות מרכזיות שעלו ומציעים המלצות לפעולה.חברי המליאה דנים 

   

 בנושא ההכלהתפיסות עולם  מבררים

 תערוכת חפצי הכלה  אמצעות ב

 

ט'

 תערוכת הכלה 
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   אישי
 . היזכרו במעשי הכלה שחוויתם בעבר כמכילים או כמוכלים

  ההכלה  שהיו במהלךציינו בפרח את התועלות/ההזדמנויות/הרווחים 

   .ההכלה במהלךשהיו  תחששוהקשיים/ההתמודדויות/האת ציינו  - ובקוץ

   במליאה 

 .תכננו איך תממשו אותםושההכלה מזמנת בתועלות/הזדמנויות/רווחים שתפו 

  ם. מו עמודדותכננו איך תת  שמתלווים לתהליך ההכלה תחששודדויות/האת הקשיים/ההתמו ציינו

 תפיסות עולם בנושא ההכלה מבררים

 הקוץ והפרחאמצעות ב

 

י'

 הקוץ

 

 הפרח
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ההכלה,  ביחס למסגרותמעורר ציפיות, שאלות, מחשבות, זיכרונות החינוך מערכת יעד ההכלה שהוכרז ב

  .העולם ועודלתפיסת , לתכנים ,למערכות היחסים בין השותפים להכלה

   אישי
שאלות בעמדות, במחשבות, באמצעותן תרצו לשתף בכרטיסיות  4-3התבוננו בכרטיסיות שלפניכם, בחרו 

 . 12המתקשרים ליעד  זיכרונותבו

 במליאה

 .ושוחחו כיצד תרצו לקדם ביחד את יעד ההכלהבדברים שכתבתם שתפו 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יעד ההכלה שיחול על כל המערכת
 ולכן... אם...ב... עשוי לתרום 

 
 ב... אם... ולכן...עלול לפגוע 

 

 יישום ההכלה כיעד בכל המערכת 
 גורם לי להרגיש...

 

 לחשוב ש... 

 אצלנו ההכלה 
 ... בעיקר בצריכה להתמקד 

 יוון ש...כ

 ולשם כך חשוב ש....

לדעתי, ביישום יעד ההכלה חשוב   
 שנקפיד על... 

 
  כדי ש...

 במסגרת יעד ההכלה 
 חשוב לזכור ולהכיל גם את... כדי...

 לשם כך יש ל...  

בשילוב הלומדים  כדי להצליח 
 המתקשים והפחתת מס' המופנים

 לוועדות השמה עלינו...
   

 אחר:  

 א...והכלה בשבילי היעד ה

 ולכן חשוב לי ש....

 במסגרת ההכלה אני מציע ש...
 כדי ש...

 
 

 הכלה מחייבת עבודת צוות של ... 
 כדי ש...

 ולכן חשוב להקפיד על...
 

 תפיסות עולם בנושא ההכלה מבררים

 השלמת היגדיםאמצעות ב

 

י"א
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  .אחרתמזווית ציטוטים ממקורות שונים מאפשר חשיבה עיון ב

   אישי

למידות, זיכרונות ביחס שאלות, מחשבות, עמדות, בכם  יםהמעורר 4-3 רוובחשלפניכם התבוננו בציטוטים 

 העולם ועוד.לתפיסת , לתכנים ,ההכלה, למערכות היחסים בין השותפים להכלה למסגרות

 במליאה

 לפעולה.המלצות רכזו את התובנות וחשבו על . אצלכם תארו כיצד ציטוטים אלה מתקשרים בעיניכם להכלה
  

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 תפיסות עולם בנושא ההכלה מבררים

 מהמקורותציטטות אמצעות ב

 

בי"

"רחבי לב המחפשים למי לתת 
משלהם, שמחתם גדולה מן 

 " )חליל ג'ובראן(הנתינה עצמה

"ישנו דבר יותר שלם מלב שבור, 
וזה לתקן את ליבו השבור של 

 )רבי זישא מסטושין(הזולת" 

"לא עזרת חברינו היא שכה 
עוזרת לנו, אלא הידיעה 

 " והביטחון שהם אכן יעזרו
 )אפיקורוס(                         

"טוב לתת כשנשאלים אך טוב 
לתת  - יותר לתת מבלי להישאל

 מתוך הבנה" 
 )חליל ג'ובראן(              

"פעמים רבות אנו ממעיטים 
בערכו של חיוך, מילה טובה, 

מחמאה אמיתית, או הפעולה 
כל  –הקטנה של דאגה לזולת 

הדברים שיש בהם הפוטנציאל 
        "      להפוך את החיים לטובים יותר

 )ליאו בוסקגליה(

              "כל המקיים נפש אחת... 
 " קיים עולם ומלואוכאילו 

 
 )סנהדרין, פרק ד'(                 

"צא מעצמך ונסה להגיע לאנשים 
אחרים בעזרת אהבה, כנות, 

 כבוד, אכפתיות והבנת צרכיהם"
 )סוזן פוליץ שוץ(                 

           נולדו  כל היצורים התבוניים"...  
שווים. החברה המוצלחת -לא

ביותר מספקת לכל אחד הזדמנות 
   ""הוא שווה לצוף ברמתו

  )פרנק הרברט(                     
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, השאלות, העמדות, התהיות, המחשבותהעולם שלכם כקבוצה לאור זהו את תפיסות 
   הערכים, הסוגיות כפי שהשתקפו בדברי השותפים.הציטטות, 

   

 כלי לריכוז תובנות בנושא ההכלה 
    "בי-לסיכום פעילות שנעשתה בהצעות א'

י"ג
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  לטבלה מרכזת

 

 . מקומם של המכיליםבהיבט של  12הסתכלות אחרת על יעד  תמאפשר שלפניכם הקריקטורה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

\  
  
 

  

 מבררים תפיסות עולם בנושא ההכלה  

  12ניתוח יעד אמצעות ב

 

 

י"ד
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  לטבלה מרכזת

 

 

 . לוח המשימות הנדרשבהיבט של  12הקריקטורה שלפניכם מאפשרת הסתכלות אחרת על יעד 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 בירור תפיסות עולם בנושא ההכלה    

 12ניתוח יעד אמצעות ב

 

 

ט"ו
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 . זיהוי נקודות חוזק ונקודות לחיזוקבהיבט של  12הקריקטורה שלפניכם מאפשרת הסתכלות אחרת על יעד 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 בירור תפיסות עולם בנושא ההכלה        

 12ניתוח יעד אמצעות ב

 

 

זט"
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   .ממדי התפוקה הצפוייםבהיבט של  12הקריקטורה שלפניכם מאפשרת הסתכלות אחרת על יעד 
 

  

 המשך בירור תפיסות עולם בנושא ההכלה

 12ניתוח יעד אמצעות ב

 

"זי
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 הסוגיות העולותבחינוך יוצרות הרחקה ומאפשרות לשותפים לבחון את חיי היום מכרות וסיטואציות מ

 באירוע מנקודות מבט מגוונות. תוך כדי עיסוק באירוע החיצוני מהדהדות בקרב השותפים סוגיות 

 בית ספריות המשלימות, מתנגדות, מתחברות, מחזקות את העולה באירוע.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 תפיסות עולם בנושא ההכלה מבררים

 ניתוח סיטואציותאמצעות ב

 

חי" 

 
 קראו את הסיטואציות הבאות וחשבו:א. 

 מדוע? ?ים עם המתואר בסיטואציהמרגיש איך אתם א.

 עם מה אתם מזדהים? מה קשה לכם באירוע? ב.

 ?המתוארת )גלויים/סמויים(ג. מי השותפים לסיטואציה 

 ?ד. מה הקושי של השותפים לסיטואציה )בגלוי/בסמוי(

 ה. שערו מה הסיבות שגרמו לקושי? 

 ו. את מי כדאי היה לשתף בחשיבה ובהתמודדות עם הקושי?

מה ניתן לעשות כדי להתמודד עם הקושי )ברמת: המורה? ביה"ס? ההורים? ...( ביחס ז. 

 ? הזמן, לפעולות, ליחסים הבין אישייםלתפיסות העולם, למסגרות 

  התכוננו לדווח במליאה על אודות:ב. 
 .תובנות שעלו, הסכמות, התלבטויות או חילוקי דעות שעלו במהלך הדיון

 ג. זיקות והקשרים: 
   ציינו זיקות, הקשרים שהדהדו בכם במהלך הקריאה ביחס לניסיונכם 

 

הכלת קושי לימודית ייסוג בחינת  

משימה קבוצתי כרטיס  
  

 האלה זה לא הולך. שנייםאך עם ה ,עבדתי עם עשרות ילדים .לי ניסיון רב במערכת "יש

הקושי שהיה. כבר מתחילת השנה אני מקדישה להם שעה פרטנית קבועה אך הם פשוט תקועים עם 

התייעצתי עם המדריכה, הלכתי להשתלמות,  .עוד רגע מסתיימת השנה והם ועדיין באותו מקום

השתמשתי בחומרים עדכניים, אך שום דבר לא זז איתם. עשיתי כל מה שניתן. זהו. לי אין מה 

 החלטתי שבשעה הפרטנית חשוב יותר שאקדם ילדים אחרים..."   .לעשות יותר

 לוועדת השמה..."מציעה להפנותם 

 



    

 

 

 
110 
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ות לשותפים לבחון את הסוגיות העולות מאפשרמוכרות מחיי היום בחינוך יוצרות הרחקה וטואציות סי

  באירוע מנקודות מבט מגוונות. תוך כדי עיסוק באירוע החיצוני מהדהדות בקרב השותפים סוגיות 

 בית ספריות המשלימות, מתנגדות, מתחברות, מחזקות את העולה באירוע.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מבררים תפיסות עולם בנושא ההכלה

 ניתוח סיטואציותאמצעות ב

 

טי"

 הוא מפריע וגורר אחריו את כולם. ."אינני יכולה יותר!!!  עשיתי איתו את כל מה שיכולתי

מה עוד מצופה שאעשה? כולם יודעים שהוא מאוד בעייתי, זה לא חדש. כן אני מודעת לבעיות בבית, 

הפעם הרביעית שלקחתי אותו  זואבל... מה איתי? מה עם החברים שסובלים? אני לא יכולה יותר! 

על הזמן שאני מבזבזת עליו?! בזמן  לשיחה אישית וגם הפעם הבטיח שישנה את התנהגותו. לא חבל

והנה  הזה יכולתי לקדם אחרים. התקשרתי בערב אל הוריו, שיתפתי והם... כרגיל הבטיחו שיהיה בסדר.

הגיע הזמן  ברנו. מציק לחברים, מקלל, משחית רכוש.ישוב, חלף יום והוא שוב מתפרע כאילו לא ד

 להגיש אותו לוועדת השמה..."  שנאמר בגלוי הוא לא יכול להישאר כאן יותר. חייבים

 קראו את הסיטואציות הבאות וחשבו:א.  
 מדוע? ?ים עם המתואר בסיטואציהמרגיש איך אתם א.

 עם מה אתם מזדהים? מה קשה לכם באירוע? ב.

 ?ג. מי השותפים לסיטואציה המתוארת )גלויים/סמויים(

 ?ד. מה הקושי של השותפים לסיטואציה )בגלוי/בסמוי(

 ה. שערו מה הסיבות שגרמו לקושי? 

 ו. את מי כדאי היה לשתף בחשיבה ובהתמודדות עם הקושי?

עם הקושי )ברמת: המורה? ביה"ס? ההורים? ...( ביחס  מה ניתן לעשות כדי להתמודדז. 

 ? לתפיסות העולם, למסגרות הזמן, לפעולות, ליחסים הבין אישיים

 התכוננו לדווח במליאה על אודות:ב. 
 .תובנות שעלו, הסכמות, התלבטויות או חילוקי דעות שעלו במהלך הדיון

 ג. זיקות והקשרים: 
  לניסיונכם  במהלך הקריאה ביחסציינו זיקות, הקשרים שהדהדו בכם 

הכלת קושי התנהגותית יסוגיבחינת   

 
 כרטיס משימה קבוצתי
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 לטבלה מרכזת
 

 

ות לשותפים לבחון את הסוגיות העולות מאפשרמוכרות מחיי היום בחינוך, יוצרות הרחקה ו יטואציותס

  באירוע, מנקודות מבט מגוונות. תוך כדי עיסוק באירוע החיצוני מהדהדות בקרב השותפים סוגיות 

 בית ספריות המשלימות, מתנגדות, מתחברות, מחזקות את העולה באירוע.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 
 
  

"...היא פשוט הורסת לי את כל החשק להגיע לכיתה. היא מתחצפת כל הזמן, מתנגדת,          

 מעליבה אותי ואת האחרים וממש פוגעת בסמכותי. 

 הסבירו לי שהיא עוברת תקופה קשה עם עצמה, והיא נמצאת בטיפול, אך זה לא נגמר!!!

וצאת לשוטט בחוץ אני מעלימה בינינו... כבר אין לי כוח להתמודד איתה ובכל פעם שהיא י

עין ואפילו שמחה.. סוף סוף יש לי כמה רגעי שקט. שם... היא מתקוטטת עם אחרים ואז... 

ומעבר לזה אני לוקחת כמה אפשר?  .מי אם לא אני מתבקשת לטפל באירוע יום ועוד יום

ת חמורה, כולם יודעים שיש לה בעיה אישיותיאותה לשיחות פרטניות... בזמן הזה יכולתי... 

  למה מחכים? שיקרה אסון?

 מבררים תפיסות עולם בנושא ההכלה

 ניתוח סיטואציותאמצעות ב

 

כ'

 קראו את הסיטואציות הבאות וחשבו:א.  
 מדוע? ?ים עם המתואר בסיטואציהמרגיש איך אתם א.

 עם מה אתם מזדהים? מה קשה לכם באירוע? ב.

 ?ג. מי השותפים לסיטואציה המתוארת )גלויים/סמויים(

 ?ד. מה הקושי של השותפים לסיטואציה )בגלוי/בסמוי(

 ה. שערו מה הסיבות שגרמו לקושי? 

 ו. את מי כדאי היה לשתף בחשיבה ובהתמודדות עם הקושי?

עם הקושי )ברמת: המורה? ביה"ס? ההורים? ...( ביחס מה ניתן לעשות כדי להתמודד ז. 

 ?לתפיסות העולם, למסגרות הזמן, לפעולות, ליחסים הבין אישיים

 התכוננו לדווח במליאה על אודות:ב. 

 .תובנות שעלו, הסכמות, התלבטויות או חילוקי דעות שעלו במהלך הדיון        
 ג. זיקות והקשרים: 

 לניסיונכם. שהדהדו בכם במהלך הקריאה ביחסציינו זיקות, הקשרים 
 

סוגיית הכלת בעיה אישית בחינת  

 
 כרטיס משימה קבוצתי
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ות לשותפים לבחון את הסוגיות העולות מאפשרמוכרות מחיי היום בחינוך יוצרות הרחקה וטואציות סי

 באירוע מנקודות מבט מגוונות. תוך כדי עיסוק באירוע החיצוני מהדהדות בקרב השותפים סוגיות 

 בית ספריות המשלימות, מתנגדות, מתחברות, מחזקות את העולה באירוע.

 

  

תלמידים           "נמאס לי... אני לא יכול להמשיך עם זה. לקראת כל מבחן מצטרפים עוד ועוד

המציגים לי אישורים המצביעים על הקלות שאני צריך לתת להם... זה לא יכול לכתוב וצריך 

 מבחן בע"פ, וזה לא מסתדר עם הזמן וצריך הארכת זמן... 

אני לא מבין למה זה צריך לבוא על חשבוני? למה אני הוא זה שצריך לסכם כל שיעור? 

 מעבר לבחינה? למה אני צריך להכין נוסח אחר? למה אני צריך להישאר זמן נוסף 

הגיע הזמן שיועבר במערכת מסר ברור. כל מי שלא יכול לגשת למבחן רגיל, צריך לגשת 

 אולי כך יפסיקו לבקש הקלות..." !לוועדת השמה ולעבור לחינוך המיוחד

 מבררים תפיסות עולם בנושא ההכלה

 ניתוח סיטואציותאמצעות ב

 

"א כ

 
 קראו את הסיטואציות הבאות וחשבו:א. 

 מדוע? ?ים עם המתואר בסיטואציהמרגיש איך אתם א.

 עם מה אתם מזדהים? מה קשה לכם באירוע? ב.

 ?ג. מי השותפים לסיטואציה המתוארת )גלויים/סמויים(

 ?ד. מה הקושי של השותפים לסיטואציה )בגלוי/בסמוי(

 ה. שערו מה הסיבות שגרמו לקושי? 

 הקושי?ו. את מי כדאי היה לשתף בחשיבה ובהתמודדות עם 

מה ניתן לעשות כדי להתמודד עם הקושי )ברמת: המורה? ביה"ס? ההורים? ...( ביחס ז. 

 ? לתפיסות העולם, למסגרות הזמן, לפעולות, ליחסים הבין אישיים

 התכוננו לדווח במליאה על אודות:ב. 
 .תובנות שעלו, הסכמות, התלבטויות או חילוקי דעות שעלו במהלך הדיון

 ג. זיקות והקשרים: 
 לניסיונכם. ציינו זיקות, הקשרים שהדהדו בכם במהלך הקריאה ביחס

 

ית הצורך בהקלותבוחנים סוגי  

 
 כרטיס משימה קבוצתי
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הסיטואציה תוך ידיעה שלמרות הצצה לעולמם  יםמערכת החינוך מאפשרבסיפורי הכלה של דמויות 
 שהקשתה עליהם בעבר, ההכלה אפשרה להם להמשיך ולהתפתח.

ונתחו אותם בהתאם לכרטיס בתחום ההכלה עניינים אתכם המסיפורים את ה ומתוכ בחרו ,ד'קראו את פרק 

 שלהלן: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 תפיסות עולם בנושא ההכלה מבררים

 ניתוח סיפורי הכלה אמצעות ב

 

בכ"
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הסיטואציה תוך ידיעה שלמרות  ןלעולמהצצה  יםסיפורי הכלה של דמויות מתוך מערכת החינוך מאפשר
 את ובחרו מתוכה' קראו את פרק  להמשיך ולהתפתח. ההכלה שהקשתה עליהם בעבר, אפשרה להם

 ונתחו אותם בהתאם לטבלה שלהלן: בתחום ההכלה עניינים אתכם המסיפורים ה
 

 הביטוי בסיפור סיפור מס'

 כללי

  שם הסיפור

  הרקע

 קושי עמו התמודדה הדמותה

 הצעירה

 

 איש החינוך שהכילשל מעשי ההכלה 

  כילההממראה הדמות 

 של מרכזיות פעולות 

 המכילה הדמות

 

 

 ל שמרכזיות אמירות 

 המכילה הדמות

 

 

 שהכילה הדמותשל המלצות 

    המלצות עשה

 

    המלצות אל תעשה

 

 שחוותה הכלה הכלה בעיני הדמות

   מטאפורה

  הרעיון

   מה אפשר ללמוד מכך?על עצמם בסיפורים השונים? חזרו ים היבטלו יאבטבלאות שהכנתם: בדקו 
   .מה ניתן ללמוד על כך, ומה דומה ומה שונה בסיפורי ההכלההתכוננו לדווח במליאה 

 

 תפיסות עולם בנושא ההכלה מבררים

 ניתוח מרכיבי סיפורי הכלהאמצעות ב

 

גכ"
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  םשחוויתלהתמודד עם קושי מסוים כם וסייעה ל אתכם כילדיםחשבו על דמות חינוכית שהכילה 
 בגן או בבית הספר. התייחסו בקצרה להיבטים הבאים: כםבמהלך לימודי

 

  

 

 הרקע לסיפור ההכלה.1

 הכלה. ההתמודדות שהצריכה 2

 תפיסות עולם בנושא ההכלה מבררים  

 כתיבת סיפור הכלהאמצעות ב

 

דכ"
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 סיפור ההכלה.3

 הכלה. השפעתה של ה4

 

  כיום? כםא. מה תפקיד4
 
 
 כיום? במה?כם ילוי תפקידמב כםב. האם חוויית ההכלה מהדהדת אצל4
 
 
 ? כיצד?םביחס להכלה? האם הושפעה מההכלה שחווית כםג. מהי תפיסת עולמ4

 

 המשך בירור תפיסות עולם בנושא ההכלה    

 כתיבת סיפור הכלהאמצעות ב

 

דכ"
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המלצות הנובעות מההתנסות .5

 האישית בהכלה

 . כללי6                    

 

 ההכלה9 הלךשחשוב שאנשי חינוך יאמצו במ "עשה"המלצות  שתי נוא.  ציי4

 

 

 

 9"אל תעשה"הצעות מהן כדאי להימנע במהלך ההכלה בבחינת נו שתי ב. ציי4

 

 תפיסות עולם בנושא ההכלה המשך בירור  

 כתיבת סיפור הכלהאמצעות ב

 

דכ"
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דמויות מתוך של סיפוריהן לא נשלחו", מכתבים שנכתבו בעקבות הכלה ש "מכתבימספר רפנו יצ 'דבפרק 
תוך ידיעה שלמרות הסיטואציה שהקשתה עליהם בעבר, אפשרה  ,הצצה לעולמם יםמאפשרהמערכת החינוך 

 להמשיך ולהתפתח.ההכלה להם 
 

 התאם לכרטיס שלהלן: התחלקו לקבוצות וכל קבוצה תנתח מכתב אחר, ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 תפיסות עולם בנושא ההכלה מבררים  

 ההכלה שלא נשלחו ניתוח מכתביאמצעות ב

 

הכ"

  

   א. קראו את המכתב שקיבלתם ודונו בסיפור ההכלה:

 הדמות שהוכלה:   
 ההתמודדות שהצריכה את ההכלה, התהליך שעברה הדמות,      
 המלצותיה, מה/מי אפשר את הכלתה, מדוע? מה חלקה בתהליך?  
 הדמות שהכילה:   
 מעשיה, אמירותיה, אמונותיה  
 להאמין באחר ולהכיל אותו? שערו מה נתן לה כוח  

 לדווח במליאה על אודות: התכוננוב. 
 תובנות שעלו, הסכמות, התלבטויות או חילוקי דעות 

 .שעלו במהלך הדיון

 : ג. זיקות והקשרים
ציינו זיקות, הקשרים שהדהדו בכם במהלך הקריאה ביחס 

לניסיונכם האישי והבית ספרי. מה תרצו לקדם בבית ספריכם 
 בעקבות התובנות. 

 כרטיס משימה קבוצתי

הכלה  לניתוח מכתבי  
 שלא נשלחו
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נדרש שוילדים  40בכיתה בת תלמיד כיתה ג' לשעבר שלמד של  והצצה לעולמ מאפשרשבהמשך  מכתבה

ציע לה כיצד היה הוא מבקש להאשר בחוויה שלו לא הכילה אותו, למורתו  מכתב שכתבב להשיב במהירות.
 סיטואציה שחווה כלומד.המסר חינוכי שהתגבש לאור לה עביר ומשלו ניתן להתמודד עם הקושי 

 

 

 מכתבהביטוי ב המכתב מאפייני
 כללי

   הרקע

  הסיטואציה הכיתתית

 תחושת חוסר ההכלה

  קושי שהצריך הכלה  ה

תלמיד ל ושגרמ מעשים/אמירות

 תחושת חוסר הכלה

 

 החוויה על התלמידהשפעת 

  התחושה במהלך הקושי

   ההחלטה במבט קדימה 

 ד למורהמילתההמלצות 

    "עשה"המלצות 

    "אל תעשה"המלצות 

 
 במליאה

 כתוצאה מהשיח שקיימתם. כוננו לדווח במליאה על אודות התובנות שלכם הת
 מה תרצו לקדם בבית ספרכם בהקשר לכך.

  

 ההכלהתפיסות עולם בנושא  מבררים 

 תורי להשיב  -שלח מכתב שלא נ באמצעות
וכ"

 אישי

 את המכתב וציינו עם מה מהדברים המתוארים בעיני התלמיד אתם מזדהים/לא מזדהים? מדוע? א. קראו
  הסיטואציה.  לאור שליוו את המורה  /המחשבותב. שערו מהן התחושות

 ג. שערו האם המורה ידעה/חשה מה חווה התלמיד? מדוע? 
 רחש בכיתתה? כיצד?ד. לו רק ידעה... מה יכלה לעשות אחרת? מי יכול היה לשקף לה את המת

 בקבוצות

 נתחו את הסיפור באמצעות הטבלה, וציינו כיצד הדברים השתקפו בעיני התלמיד לשעבר: 

  

 תורי להשיב
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 בנושא ההכלהתפיסות עולם  מבררים  

 תורי להשיב  –מכתב שלא לנשלח  באמצעות
"וכ

 מורתי היקרה, 

במקצועות הרבים שלימדת עורים מעניינים יאני זוכר אותך מורה נמרצת, משקיענית, מעבירה ש
אותנו. חשוב היה לך לבדוק שאנו יודעים את החומר, ולכן בסיום כל יחידה עצרת וניהלת אתנו 

  .ילדים 40פה. תהליך מורכב ומתיש עם -מרתון של שאלות ותשובות בעל

 זוכרת? ילד ביישן ללא מרפקים.  .אני אחד מאותם הילדים בכיתה

את כל הזמן הנדרש כדי להתנסח כראוי ולהשיב. אך כששאלת  בשאלות בכתב השבתי יפה, היה לי
לא ניתנה לי הזדמנות אמיתית להשיב. תמיד היה מי שהשיב לפניי ואת אפשרת לו וחיזקת  ,בע"פ

 אותו. העניין העציב אותי. לא הבנתי למה לא ניתנת לי ההזדמנות להראות שאני שולט בחומר? 

ע מכונן שהטביע חותם על חיי. כמו תמיד עשית אתנו חזרה אני זוכר רגע של משבר בכיתה ג', אירו
על הנושאים שלימדת אותנו, ירית שאלות ואנו היינו צריכים להשיב. הפעם כנראה החלטת שאת 

י שמחתי מאוד. הנה הגיע הרגע שאוכיח ימבקשת לתת לתלמידים השקטים יותר להשיב. וכשפנית אל
בתך,  הלהשיב, קפצה מעל ראשי תלמידה, שבמקרה היית לך את ידיעותיי בחומר. עוד קודם שהספקתי

 ותוך כדי הצבעה השיבה את התשובה. 

ראיתי על פניך שאת מאוכזבת שלא השבתי את התשובה מיד. אילו היית ממתינה עוד שנייה... 
את יתכן שלא אפשרת לי? הרי פנית אליי! ידעתי יהתבוננתי בך המום, מאוכזב, כעוס ולא מבין איך 

למה? כי אני ילד טוב? שקט? ביישן? נעלבתי. הרגשתי  .ורציתי להשיב, אך העדפת אחריםהתשובה 
י... זה לא מה שרציתי. ציפיתי יעשית רושם של מרחמת על !את לא אמרת דבר .שחבריי מביטים בי

זה הרי ך ולעשות, זה תפקיד י, תאפשרי לי, תדריכי אותי מה עליישתהיי לצידי, תביני את שעובר עלי
שחשוב לענות במהירות השיא? מה עם מתן זמן לחשיבה, לתכנון התשובה,  היה בידייך... מי אמר 

 התייחסות אישית, מכילה, מכוונת, שנועדה לחזק את תחושת המסוגלות והביטחון העצמי? ל

, נכון דקות. 45שכל אחד רצה להשיב כשבסה"כ בשיעור יש ילדים תוססים  40ן... אני יודע... היו לך כ
לו ניהלת את הזמן אחרת... לו היית מאפשרת גם לי להשיב, לו היית נותנת לי להפגין את אך 

 ידיעותיי, להרגיש בטוח יותר, לחזק את הדימוי העצמי. 

. ילא שומרת עליאת מורתי כבר תה!!! אפילו יעד כמה אני לבד בכ גרם לי לחוש אכזבהרגע המ
 5שתעשי חלוקת זמן אחרת, שתגדירי  -ך רעיון פשוט ביותר ך בהפסקה ולהציע ליחשבתי לפנות אלי

הזמן שהוא נזקק לחשוב, מאפשרת לו דקות ביום בו את מקשיבה לכל תלמיד, נותנת לו את מלוא 
 התביישתי לפנות אלייך.אבל להשיב בפני חבריו, 

עמוד על הבנתי שאני חייב לשנות את התנהגותי, כי אם אשאר ביישן, אאבד את מקומי. החלטתי ל
שלי! מצאתי את עצמי מתעקש יותר ויותר, קופץ ומתפרץ לתוך דברי אחרים כדי לנסות ולהפגין את 

ידיעותיי. לא בשמחה עשיתי זאת, ובלילות חלמתי על הרגע שבו תשאלי אותי למה אני מאמץ 
לתי התח . בעצב רביהתנהגות שכזאת, אך את לא אמרת דבר... ואני הבנתי שהאחריות מוטלת רק עלי

 המורה. י ממך להיות פחות מנומס ולדרוש בכוח תשומת לב

האירוע הזה ליווה אותי וכמחנך הבנתי את חשיבות העניין. נתתי לתלמידים שלי את הזמן והמקום 
יישומה לגבי מתן מענה לילדים בלביטוי אישי, וגם היום כמנהל אגף שח"ר, כשאני עוסק במדיניות ו

זוכר שתשומת לב לכל ילד והתייחסות אנושית אליהם תוך הדרכה  שמוגדרים כילדים מתקשים, אני
והכוונה, מעצבת את אישיותם ומאפשרת להם לפרוץ קדימה ולממש את יכולותיהם כאזרחים 

 מאושרים ותורמים לחברה. 

מורתי היקרה, אני מעריך מאוד את השקעתך, אך מבקש שתזכרי כי לטיפוח תחושת המסוגלות 
חשיבות רבה לא פחות, ויש לתת את הדעת, כי בכל רגע נתון אפשר  לומדוהביטחון העצמי של ה

 .לחזקו או לפגוע בו, דבר שישפיע על מהלך חייו והוא יישא זאת כל חייו

 מנהל אגף שח"ר במינהל הפדגוגיכיום: קובי טוויל, מכתבו של: 
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דחייה התמודדה עם תלמידה ש .של תלמידה מכיתה ז' לשעבר ההצצה לעולמ מאפשרהמכתב שבהמשך 
בחוויה שלה "המבוגר האחראי" לא היה שם. היא מבקשת לשתף אותנו בעוצמת החוויה , כשחברתית

גם כשהמשיכה והתפתחה. היא מזמינה את כולנו להציץ  ,שנה אחרי 40שטעמה הכואב נותר עד היום, 
 רה האישי מתוך כבוד לשותפים ומבקשת שנתגייס להכיל גם את הילדים הדחויים חברתית.לסיפו

 

הביע תחושת חוסר הכלהש מכתבעקבות ב      

 דחייה חברתית 
  
  

 אישי

 

כם באופן אישי, שעוררו ב ונגעשמילים /משפט / רעיון / מסר  : מילה/סמנווקראו את המכתב שבהמשך 

 ./ שאלה / התנגדות / רצון להגיב.. / רגש / זיכרון מחשבהבכם 

 בקבוצות 

 
 הקבוצה במה שסימנתם ובמחשבות שליוו אתכם במהלך הבחירה מה לסמן. שתפו את חברי

 מה בסיטואציה אפשר לכם להתחבר? להזדהות? להרהר? להתנגד?
  אפשריים עבורכם, כמורים? מה הופך אותם לכאלה? שיקרוהתלמידה לו מהדברים שרצתה יא

 זה? מדוע?אילו מהדברים שרצתה שיקרו נראים לכם כבלתי אפשריים עבורכם בשלב 
 מה הייתם מציעים למורה/לתלמידה/לצוות/להורים לעשות במצבים דומים? מדוע?

 
   במליאה

 
 שתפו בתובנות שעלו בקבוצות.

שלנו כמבוגר אחראי לסיטואציה של דחייה חברתית,  ת האישיתין ההתחברוציינו זיקות/קשרים שיש ב
 מתמודדים עם קושי שכזה.לבין הגורמים שעשויים לקדם/לעכב אותנו מלהכיל לומדים ש

ההכלה במקומות בהם בררו מה תרצו לקדם כדי שיהיה "מבוגר אחראי" שיכיל את הלומדים, גם 
 מיד. החליטו כיצד תעשו זאת.נוצרת  איננה

 תפיסות עולם בנושא ההכלה מבררים  

 דחייה חברתית  –מכתב שלא לנשלח  אמצעותב 
"זכ
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 תפיסות עולם בנושא ההכלה המשך מבררים  

 דחייה חברתית –מכתב שלא לנשלח  באמצעות       
"זכ

 למורים שלא היו שם בשבילי...
 בארצות הברית,זוכרים אותי? בתחילת כיתה ז' )אז ביסודי(, אחרי שנתיים 

 בעברית. –ילדה שהבינה מה זה לחוש שונה: שם באנגלית, ופה בארץ 

 זאת אני, שכל כך קיוויתי כאן בבית הספר להשתלב,

 הסתיימו במפח נפש ובכאב. –וכל הניסיונות שעשיתי לשם כך 

 בושה, –אני, שהרגשתי בעיקר 

 להיות מי שאני: דחויה וחלשה.

 יום שלם, –כל בוקר התעוררתי לקרב, שבו כל רגע הרגיש לי 

 ממנו יצאתי פצועה וחבולה )בעיקר נפשית(, ורציתי רק להיעלם.

 , ואחרים "רק" צחקו,אותי והעליבולי היו ילדים שחיקו את המבטא שלי באנגלית, לעגו 

 !את קולות הזלזול וההשפלה, וגם את אלה שהתעלמו מהם וששתקו בעוצמהשמעתי 

 עשיתי כל מה שידעתי ושחשבתי שאפשר לעשות,

 והפסקתי לנסות. –עד שפשוט "הרמתי ידיים" 

 אולי כי אני דור שני לשואה, –את ההורים הנהדרים שלי לא שיתפתי אז 

 שלא מדברים על אף זוועה. –ואיכשהו קיבלתי את המסר 

 מטרה, –כך יום יום הייתי לכל כך הרבה חיצי לעג 

 לא הושטתם לי עזרה. –ואתם "המבוגרים האחראים" בסיפור הזה 

 בגיל שההלשנה היא החטא הנורא מכל,

 הבנתי שאני חייבת לא לספר לכם, המורים, ולהמשיך בשקט לסבול.

 כל כך רציתי שאתם בעצמכם תראו ותשימו לב,

 י, שתאמרו: "עד כאן!" ושלא תתעלמו מהפוגעים ומהכאב.ישתגנו על

 ם בעיניכם, המבוגרים, את המבט של: "אוף! היא עוד פעם בוכה",שלא אראה ג

 על התנהגותי המביכה. –שגרם לי רק להרגיש עוד בושה ואשמה 

 שלפחות אחד מכם ישוחח איתי על תחושותיי, ושארגיש שהוא מבין ומוכן לעזור,

 יכול בכלל להיות אור. –שיראה לי שבסוף המנהרה החשוכה בה צעדתי כל כך לבד 

 י בבוקר, ושיזכיר לי שהוא שם בשבילי אם צריך,יחייך אלשי

 שיש בי גם מה לאהוב ולהעריך. –שיצליח לראות ולהראות לי 

 בשלב בו כבר האמנתי לפוגעים, וכמוהם התקשיתי טובות על עצמי לחשוב,

 לו רק חיזקתם ובקול את מה שהייתי טובה בו, ואת מה שהיה בי טוב.

 לצורך פעילות או עבודה, –ובאותם רגעים, למשל, של: "התחלקו לזוגות/קבוצות" 

 אולי הייתי חשה פחות מנודה... –אתם חלוקה שיכלה להיטיב גם עימי יצרתם לו רק 

 ואני פשוט לא מאמינה, –אני יושבת עכשיו וכותבת את הדברים 

  שנה. 40אחרי כמעט  –עד כמה עוד חיים בי הפרטים והתחושות 

 ואני רוצה שתדעו, שכיום כיועצת, ובעבר בעשייתי בחינוך המיוחד והרגיל, ובחינוך החברתי,

 הובילו אותי,,  הם שפיתוח מודעות ויכולת הכלה אצל מורים וילדים: למתקשים ולדחויים

 למחנך להתמודד, איתונושא, שקשה פעלתם, ושדחייה חברתית היא ואני יודעת שלא מרוע 

 לילדה שחשה שונה ודחויה או לילד הבודד... –אבל חשבו לרגע עד כמה זה עוד יותר לא פשוט     

 שנים במערכת החינוך 28 –כתבה: נעמי שוב רביב 

 שלי הם... –הסיפור, הרגשות והכאב 
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 תפיסות עולם בנושא ההכלה מבררים

 מכתב הכלה  כתיבת  אמצעותב
חכ"

 
  

 

 ספרו לדמות מה תפקידכם כיום
 שתפו אותה בהשפעת חוויית ההכלה על חייכם הפרטיים והמקצועיים 

 

 
  

 חשבו על דמות חינוכית שהכילה אתכם כילדים בעבר  
 וסייעה לכם להתמודד עם קושי מסוים שחוויתם במהלך 

 בגן או בבית הספר.  הלימודים 

 
  

 

 חשבו האם תרצו להעניק את המכתב לדמות?  
  תכננו כיצד

 כתבו לה מכתב תודה בו אתם מודים לה על העובדה שהכילה אתכם:              
 תארו בפני הדמות את הקושי עמו התמודדתם בעבר              

 הזכירו לה כיצד הכילה אתכם )תארו מעשים, אמירות, מסרים(              
 שתפו אותה בתחושות שליוו אתכם אז וממשיכות ללוות אתכם עד היום             

 

 
  

 



    

 

 

 
124 
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 אישי

 תפקידים במוסד החינוכי., בעלי מורים, הורים ,לומדיםבהצלחה הכלתם  ןהיזכרו בסיטואציות שונות בה
 :והכניסו לתיבת האוצרות ה"אוצרות" שסייעו לכם להצליח בהכלה את כתבו על גבי פתקיות

  לידע, לניסיון, לאופן ההתנהלות לתכונות, תוכלו להתייחס 
למבנה הארגוני )צוותי עבודה, צוות בין מקצועי, צוות רב מקצועי, צוות ניהולי וכו'(,  ותהתייחסלצד 

תהליכים למידה, ל-חומרי הוראהלמסגרות הזמן, למקום, לארגון הלמידה, להדרכה בתחומים שונים, ל
דם, שגרירים, בעלי תפקי ,לומדיםבביה"ס )מועצת  לומדיםשנעשו בבניית תקנון, לאמנה, לשותפות חברת ה

 דות(, לשותפות ההורים ועוד.חברי ווע
 

 במליאה
 וביחד התחילו למיין לקבוצות,  ,בערבוביה על גבי שולחן מרכזי את הפתקיםפתחו את התיבה, פזרו 

 נו :יצי
 ?חשבו איך תשמרו/תפתחו אותם –על ידי מרבית המשתתפים  שהודגשומהם האוצרות א. 
 חזקם, להגדילם, להרחיבם, להעמיקם?ל, אך הייתם רוצים שהוזכרומהם האוצרות ב. 
 ?והייתם רוצים שיהיו לרשותכם בתיבת האוצר הבית ספרית שלא הוזכרומהם האוצרות ג. 

 .ם וקבעו צעדים לפעולההחליטו מה מהדברים תרצו לקד
  

 תפיסות עולם בנושא ההכלה מבררים

 תיבת האוצרות  אמצעותב
טכ"

 תיבת האוצרות 
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ספר מכיל. לצורך כך התבקשתם לצלם, להקליט, לתעד ולצרף -הספר המליצה עליכם כבית-מפקחת בית

מסמכים המעידים על ההכלה המוצלחת המתרחשת בבית הספר שלכם. נפגשתם מורים, הורים ונציגי 

 הספר עשוי להעיד על ההכלה המוצלחת. דנתם,-יום בבית-כדי לחשוב מה מהדברים הנעשים ביום לומדים

 החלטתם מה תרצו לתעד, חילקתם משימה לכל קבוצה ושלחתם.

ועדה ארצית שראתה את החומרים שלכם התרשמה מאוד והחליטה לכלול אתכם בספר "מודלים להכלה 

 מוצלחת". תארו מה היא ראתה בתמונות? מה שמעה בהקלטה? מה קראה במסמכים ששלחתם? 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  

 מבררים  תפיסות עולם בית ספרית בנושא ההכלה

 תיעודאמצעות ב

 

 ל'

  

 

 
 

 ציינו מצבים/מקומות/מסגרות/
 .הקלטתםמפגשים/זמנים בהם 

 
 מה באמירות שהקלטתם 

 מעיד על ההכלה המוצלחת?

 

  

 

 
 

 שצירפתם מסמכים ציינו 
 )תכנית עבודה, מערכת שעות, 

 תעודות הוקרה, תעודות מחצית  
תוצאות מיצ"ב, מספר הלומדים 

 שהופנו לוועדות(.
 מה במסמכים שצירפתם  

 מעיד על ההכלה המוצלחת?

  

 מצבים/מקומות/מסגרות/ציינו 
 . צילמתםמפגשים/זמנים בהם 

 
 מה בתמונות שצילמתם 

 מעיד על ההכלה המוצלחת?

 

מתעדים סביבות 
למידה, סיטואציות, 

... שיחות, מפגשים  
  

 ציינו מצבים/מקומות/מסגרות/
 הקלטתם?מפגשים/זמנים בהם 

 
 מה באמירות שהקלטתם 

 מעיד על ההכלה המוצלחת?

 

  

 כיצד יישמתם את ציינו 
 .מודל המשולש

  
 איך  מה שצירפתם מעיד על 

 הכלה מוצלחת? 

מודל 

 המשולש
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משמעותית תוך מעניינת, למידה ת מאפשרתפיסות עולם ירור כחלק מתהליך בבסרטים  הצפייה
 , בעקרונות, בסוגיות מתוך עולם ההכלה. הפחת חיים במושגים

 

 :צפו בהם ודונו בשאלות שבהמשך. לפניכם רשימת סרטים העוסקים בהכלה
 דק'( 110, 2000)אנגליה, בילי אליוט  .1

 מיוחדת עם מורתו הבעל כישרון יוצא דופן בריקוד, תוך תיאור מערכת יחסיו מתבגר הכלתו של נער 

 דק'( 94, 2003)ישראל, הכוכבים של שלומי  .2
מורה חדש שמגיע לבית הספר ומסייע  על ידיחברתית, הכלתו של נער שנחשב תלמיד גרוע ולא מקובל 

 לנער להאמין בכוחותיו ולהצליח

 דק'( 85, 2000)איראן, הלוח  .3
של ילדים בכפרים נידחים על ידי מורים שהחליטו לקחת לוח, גירים והמון אהבה והגיעו  הכלתם
 ללמדם

 דק'( 52 ,2011)ישראל,  המורה אירנה .4
מורה רגישה ומלאת אהבה המקפידה לתת על ידי הכלתם של תלמידי כיתה שלא ידעו קרוא וכתוב 

 גבולות והקניית הרגלי למידהה ודורשת מהם לנהוג כמוה, תוך הצבת יכבוד ואהבה ותלמיד
 דק'( 122, 2007) יומני החופש  .5

משכבות נמוכות באמצעות מורה צעירה שמצליחה להחדיר בהם את  בעיתיים לומדיםהכלתם של 
 לבני אדם טובים יותראותם להפוך  - האהבה לכתיבה ובעזרת המילים

 דק'( 95, 2004)צרפת, כשהנערים שרים  .6
 מאמין בהםשמגיע ומורה חדש באמצעות  במוסד לבני נוער בעייתייםהכלתם של בני נוער השוהים 

  דק'( 105, 1966)אנגליה, לאדוני באהבה  .7
מהנדס שהחליט לנטוש את הקריירה שלו ולהקדיש  באמצעותהכלתם של בני נוער בשכונת מצוקה 

 ולהצליח בלימודיםעצמם ומצליח לגרום להם להאמין באת עצמו לעבודה חינוכית עמם 

  דק'( 128, 1989)ארה"ב, שבי אחריו  ללכת .8
 הכלתה של כיתה חסרת מוטיבציה ללמידה באמצעות מורה שמגיע ומצליח לייצר את חוויית הלמידה

  דק'( 122, 1999 ) ארה"ב, לנגן מהלב .9
  מוזיקה לתלמידיההה המשקיעה את כל כולה בהקניית אהבת באמצעות מור לומדיםהכלתם של 

  דק'( 109, 2002)ארה"ב, מועדון הקיסר  .10
לנושא. כשתלמיד פרופסור שהקדיש את כל חייו הכלתם של בנים בבית ספר יוקרתי לבנים באמצעות 

 לומדיםמתחיל קרב על לבם ונשמתם של ה ,חדש ובנו של סנטור כוחני מצטרף לכיתה
 דקות( 120, 2006)מורה לחיים  .11

בעזרת מורה צעיר ושאפתן שאוהב את  ,םבהאמין האף אחד לא שבשכונה קשה,  לומדיםהכלתם של 
 םמהוא מלמד בצורה שונה עם חוקים חדשים ומצליח לקד. רואה בהם אתגרעבודתו ו

 דק'(  95, 1995)ארה"ב, סיכון מחושב  .12
על אף תיכון ומצליחה מגיעה להנחתת לשעבר הכלתה של הכיתה הקשה ביותר בתיכון באמצעות 

 יהם ולקדמם, להתחבב עלרבים קשיים

 דק'( 104, 2002)צרפת, פעלים למתחילים  .13
 מגילאים שונים, הלומדים בכיתה אחת, באמצעות מורה המצליחה לגעת בהם לומדיםהכלתם של 

 דק'( 50, 2010)ישראל, תיכון ההזדמנות האחרונה  .14
המגיעים מתיכוניים שוויתרו עליהם, באמצעות המנהל וצוותו, עם אהבה,  לומדיםהכלתם של 

 התמדה והרבה אמונה ביכולתם הם מתקדמים ומצליחים
 

 מבררים  תפיסות עולם בנושא ההכלה

 סרטיםאמצעות ב            

 

 ל"א
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 המשך בירור תפיסות עולם בית ספרית בנושא ההכלה 

 סרטים אמצעות ב

 

ל"א
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בושקות בתבוננו בסדרת ה, החשבו על סיטואציה של הכלה שחוויתם השנה בתפקידכם במוסד החינוכי
כרון שמתעורר אצלכם ביחס לאחד ההיבטים. חשבו עם מה אתם שלמים? מה הייתם יז ותארו שלפניכם

 משנים? מדוע? 
  

 תפיסות עולם בית ספריות בנושא ההכלה        

 סדרת הבבושקותאמצעות ב

 

ל"ב
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 רשימה ביבליוגרפית -פרק ט' 

  היכולת להכלה"  ברונסקי, עמי. "על התפתחות 
http://www.amibronsky.com/ArticleInner.aspx?iCatId=26&iPageId=117 

 
 '75-67מחנך לחיים, במחשבה תחילה, פתח תקוה: רשת אמי"ת,  –(. מחנך משמעותי 2008) .ברקוביץ, א. 
 
 עבודת גמר לתואר לומדים(. מחשבות על מורים טובים, דיוקן המורה האידיאלי אצל פילוסופים ו1994. )'גולדברג, ס .

 מוסמך. תל אביב: אוניברסיטת תל אביב.
 
 תלמיד כ"בסיס בטוח" לרווחתו הרגשית של הילד,-(. יחסי מורה2007. )'ואביעזר, א' מרק, צ', שורץ, א-שגיא', ג'יני, מ 

 מגמותו בבית הספר. למחויבותו האקדמית ולתפקוד
 
 (. מורה גדול, מומחה ומקצוען: שלוש זוויות ראייה לבחינת דמותו של "המורה אשר". דפים, 1998. )'וכץ, פ' זילברשטיין, מ

26 .71-53. 
 

 ,מתוך אתר  .שינוי עמדות –(. פסיכולוגיה חברתית: עמדות 2001אורית )ד"ר( ; פרידמן ,דנה ) כהןHighLearn  :
 פסיכולוגיה לבגרות

95%D7%AAhttp://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=13598&str1=%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%
68&y=0-&str3=&find=1&ex=0&docs=1&pic=1&sites=1&title=&all=1&x= 

 

 84(: 1, ה' )פסיכולוגיהמחפשים ומוצאים: הכללה והבחנה בסיפורי חיים.  .(1995משיח, ר'. )-ליבליך, ע' , זילבר, ח'  ותובל-
95. 
 

 אמצעים סיפוריים למטרות טיפוליות, הוצאת צ'ריקובר (. 1999) .מייקל וייט ודיוויד אפסון 
 

  "בהיבטים חברתיים ולהערכת התחום החברתי בבתיה"ס היסודיים  לומדיםכלים למיפוי ה -"מפתח הל"ב 
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/MafteachHalev/KleyHaaracha.htm 

 

 ם: מאגנס( . ספרותרפיה. האוניברסיטה העברית, ירושלי1992(. 'קובובי, ד 
 
 ( 'למידה מהצלחות ככלי מחולל תוצאות ו2004קורן, י' ויוגב, ח .)מנוף לשינוי ארגוני. בתוך האתר: כ 

 . www.leadersnet.co.il מנהיגים ברשת
 

 אביב, הוצאת אוצר המורהתל . ילדים במצבי לחץ ומשבר .(1980. )'מ . הורוביץ,'. קלינגמן, א'רביב, ע. 
 

 15,שנתון מס' שבילי מחקרמהמדור: שיטות מחקר,  "נרטיב, זהות וזהות מקצועית"(. 2008) .אופנהיימר, אורנה-שץ 
03F71DF40954/134271/06.pdf-8266-4F9B-8DC7-http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/5C34843F 

 

 ( על מה משפיע המורה המשפיע, המכללה האקדמית עמק יזרעאל 1113תדמור, ישעיהו .) 
http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=378 

 
 
 Ekman,P. (1982) Emotion in the Human Face. Cambridge University Press 

 

 Bandura, A. (1977). Social Learning Theory. New York: General Learning Press 
 

 Bion,W.R (1967) Second thoughts .New York 
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https://legacy.education.gov.il/OWA/redir.aspx?C=15d6e34aad504875a6198c12fc771dd9&URL=http%3a%2f%2fcms.education.gov.il%2fEducationCMS%2fUnits%2fYesodi%2fHevra%2fMafteachHalev%2fKleyHaaracha.htm
http://www.leadersnet.co.il/
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/5C34843F-8DC7-4F9B-8266-03F71DF40954/134271/06.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/5C34843F-8DC7-4F9B-8266-03F71DF40954/134271/06.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/5C34843F-8DC7-4F9B-8266-03F71DF40954/134271/06.pdf
http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=378
http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=378
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 בירור תפיסת עולם ויישומן בתהליך ההכלה 

 תקציר

 ספר ההכלה תשע"ג  

 מה בספר?

  

  אודות יעד ההכלה:
 הגדרות, תחומים, מטרות, משימות, דגשים, שותפים ומדדים 

 : אנשי חינוך משתפים בסיפורי הכלה אישיים

 סיפורים ומכתבים בדגש על ביטויי ההתנהגות בהכלה    20

  תהליך סדנאי לבירור תפיסות עולם ויישומן:
 סדנאות לשיח סביב היבטים שונים בהכלה 32

1 

3 

2 
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 א. מהי הכלה?1

  

 על פי מילון רב מילים

שותיו של האחר, להיות הכלה נתפסת כיכולת רגשית לקבל ולשאת בתוכנו את רג
אמפתיים וקשובים אליו, לאסוף אל תוכנו את חוויותיו, להזדהות אתו; לספק לו מרחב 

 בטוח לביטוי תחושות ורגשות. 

 בהיבטים חינוכיים

ההכלה נקשרת לשילוב, לנורמליזציה, לאינטגרציה, לסביבה מאפשרת ומטפחת. 
היישומית היא מתייחסת לשילוב הלומדים וקידומם בחינוך הרגיל תוך במשמעותה 

הרחבת יכולת הכלתם, מתן מענים מגוונים, התחשבות בצרכים המיוחדים שלהם 

 ויצירת התנאים שיסייעו להם לממש את יכולתם בתחומים השונים.

  בעולם הטיפולי

ההכלה מגדירה את יכולתנו לזהות ולחוות את הרגשות המתעוררים אצלנו לצד 
הרגשות המתעוררים אצל הזולת כבסיס לתהליך ההכלה. רק כשאנו יכולים להרגיש 

 את רגשותיו, אנו יכולים להתייחס, להתמסר, להיות עמו בחוויה ולהכיל אותו.  

 :התייחסויות למושג הכלהבספרות המקצועית ניתן למצוא מספר 

 

 
 

 1יחידה 

 

 הגדרות

 מטרות

 היעד

 תחומים

 עקרונות

 משימות

 שותפים

 מדדים
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 בתחום

 החברתי

 בתחום 
הכלכלי, 
 המשפחתי

 

בתחום  

 הלימודי

 בתחום
 ההתנהגותי

 בתחום
 הרגשי
 ועוד

 בתחום
 הפיזי 

  

 ברצף גילאי 12ג. יעד 1

  

  ב. תחומי ההכלה1

 

תחומי 

 ההכלה

מטרות על 

היעד 

המטרות 

המשימה 

האוכלוסייה 

העקרונות 

השותפים 

הפעולות 

המשאבים 

המדדים 

 בקדם יסודי

 ביסודי

 הנחיות ליישום

 הנחיות ליישום

 הנחיות ליישום
 בעל יסודי
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 מטרות  - 12ד. יעד 1

 מטרת העל:
 

 מערכת החינוך תחתור לקידום המצוינות, לשיפור בהישגים ובאיכות החינוכית 

 ולצמצום הפערים החברתיים

 : 12יעד 
 

שילוב הלומדים וקידומם בחינוך הרגיל תוך הרחבת יכולת הכלתם ומתן מענים מגוונים      
    

 מטרות ספציפיות:
 

 א. חיזוק, הרחבה והעמקה של פעולות השילוב וההכלה כך שהלומדים יוכלו 

 להמשיך ללמוד ולהתקדם במסגרות החינוך הרגילות    

 ב. מתן מענה מגוון לשילוב הלומדים בחינוך הרגיל באופן שימנע את הפנייתם 

  לחינוך המיוחד טרם מוצו כל האפשרויות לקידומם בחינוך הרגיל    
 ג. הפעלת מסגרות חינוך מיוחד לילדים הנזקקים לכך רק לאחר שנבדק כי      

 המענים המקצועיים שניתנו בחינוך הרגיל מחייבים למידה במסגרת מיוחדת    

 

  

 המשימה   - 12ה. יעד 1

  תיאור המשימה:
הפעלת תכנית מוסדית רב מערכתית המכוונת לשילוב הלומדים במערכת החינוך 

הרגילה תוך הרחבת ההכלה והקידום של הלומדים המתקשים ובעלי הלקויות 
)לקויות למידה וקשיי התנהגות( והפחתת מספר המופנים לוועדות עפ"י חוק )חינוך 

 ועדות שילוב, ועדות השמה(  -מיוחד 

 משימות משנה:
 בנייה וניהול תכנית התערבות אישית ללומדים מתקשיםא. 

 ב. הפעלת צוות בין מקצועי בית ספרי וצוות בין מקצועי מורחב לטיפול במתקשים
 ג. הפעלת מנגנוני הכשרה למפקחים, למנהלים, למורים ולגננות

 אוכלוסייה:
 כלל הלומדים המתקשים ובעלי הלקויות )לקויות למידה וקשיי התנהגות( 

 בחינוך הרגיל בכל המגזרים

  המשימה:
 הפעלת תכנית מוסדית רב מערכתית 
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 . מפגשי צוות:4
 יש לקיים מפגשי צוות סדירים לחשיבה, לדיון, לבדיקת יישום ולהערכת ההתקדמות 

 . בניית תכנית אישית:2
 יש לבנות תכנית התערבות אישית בהובלת מחנך הכיתה. 

התכנית תתייחס למצבו של הלומד ולדרכים בהן יוכל להמשיך לפתח את נקודות 

 החוזק שלו ולהתקדם בכל הקשור לקשייו  

 . מיפוי:1
יש למפות את הלומדים ביחס למצבם הלימודי, הרגשי, ההתנהגותי, החברתי, 

 המשפחתי, הכלכלי תוך ציון נקודות חוזק וקשיים  

 . איגום משאבים:3
יש לאגם את המשאבים כמענה לקידום הלומדים המתקשים ובעלי הלקויות:    

 במגוון שעות, במגוון מסגרות ובמגוון תחומים   

 הדגשים המרכזיים    - 12ו. יעד 1

 השותפים - 12ז. יעד 1

  

 צוות בין מקצועי מורחב:
צוות בית ספרי בראשות מנהל/ת ביה"ס ובהשתתפות: המפקח הכולל, מנהל מחלקת 
החינוך ברשות, מפקח חינוך מיוחד, מנהל המתי"א ונציגיו, המפקח על הייעוץ, עו"ס, 

 קב"ס, קידום נוער, שירות מבחן ושירותים תומכים נוספים בקהילה 

 צוות בין מקצועי:
ס ובהשתתפות: המחנך, היועץ, מורה השילוב, צוות בית ספרי בראשות מנהל/ת ביה"

פסיכולוג, מת"ל, רכז שכבה, מערך מסייע/רכז התאמות ללמידה ולהיבחנות ובעלי 
 תפקידים נוספים, כמו: רכז חינוך חברתי, רכז פדגוגי/שכבה/מקצוע 

  פי חוק(:-ועדת שילוב בית ספרית )על
ביה"ס ובהשתתפות:  ועדה סטטוטורית המתקיימת בבית הספר בראשות מנהל/ת

 בהתאם לחוזר מנכ"ל  -חברי הצוות הבין מקצועי, נציג רשות, מתי"א 

 פי חוק(:-ועדת השמה )על
 מתקיימת ברשות בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל  

 ועדה יישובית:
בראשות מנהל מחלקת החינוך ומפקח ממשרד החינוך ובהשתתפות מנהל ביה"ס 

 דת ההתמדה היישובית ומוועדת השילוב היישוביתוצוותו וכן בעלי התפקידים מווע
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 דוגמאות למדדים   - 12ט. יעד 1

 התחומים הנמדדים - 12ח. יעד 1

 

 מבוססת נתונים  בנייה ויישום של תכנית התערבות אישית    2  

 לחיזוקודות נקללחוזקות והמתייחסת בין השאר 
   

  פעילותו של הצוות הבין מקצועי    3  

לת המתייחסת בין השאר למגוון השותפים, לאופן השיתוף וקב          
 חלטותהה

  פיתוח מקצועי/כנסים/השתלמויות    4  

 הנדרשיםמקצועיים ה, המיומנויות והכלים בהתייחס לאופן טיפוח הידע        
 

  מערכתית ספריתתכנית עבודה בית      1  

   הנדרשים המתייחסת בין השאר למשאב האנושי לצד הצרכים         

   

 

 ים ברמת הלומד:  למדד ותדוגמא

    והחברתי(  האישי, )בתחום הלימודי המסוגלות עלייה בתחושתמס' המתקשים המדווחים על  -
 ספריים ומדדי משרה"ח(-מדדים בית י")עפ מס' המתקשים ששיפרו את הישגיהם  הלימודיים -

 

 הצוות:דוגמא למדד ברמת 

ידע מקצועי וכלים להוראה ולעבודה עם תלמידים השתתפות במסגרות מובנות לרכישת 
 מתקשים 

 המוסד החינוכי:דוגמא למדד ברמת 

  מתקשיםהעבודה עם ון מסודר למערך מסייע ומנגנקיומו של 
 

 :דוגמא למדד ברמת מחוז

 במסגרת החינוך הרגיל  מספר בתי הספר שנתנו מענים הולמים לשילוב התלמידים המתקשים
 והפחיתו את אחוז התלמידים שהופנו לוועדות
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 א. השימוש בסיפורי הכלה  2

השימוש בסיפור נועד להזמין את הקוראים להתחבר לסיטואציה האנושית, 
להזדהות איתה ו/או להתעמת עם הדמויות ועם ההתמודדויות שחוו, לעבור 

 תהליך של בירור אישי ולגבש תובנות לגבי היבטים שונים של הנושא. 

 

הסיפורים פועלים על מישורים שונים ומאפשרים לקורא לגעת בפינות חבויות 
של הווייתו. הם עלולים לטלטל את הארגון הפנימי של הקורא ובו זמנית הם 

 (. 1992, עשויים לתרום להתארגנות מחודשת, גמישה ומובחנת יותר )קובובי

   

להרגיש הסיפורים מזמינים את הקורא לבטא את רגשותיו כלפי הנושא בלי 
(.1980מאוים שכן הדיאלוג הישיר נעשה עם הדמות ומעשיה )קלינגמן,   

  
התהליך הסיפורי אנשים מארגנים את ניסיון חייהם ומעניקים לו באמצעות 

משמעות, ובאמצעות הסיפורים הנוצרים, מעצבים את חייהם ואת מערכות 
 (.1999היחסים שלהם )מייקל וייט ודיוויד אפסון, 

 

 

 

 

 סיפורי הכלה 11

 2יחידה 

 סיפורי הכלה
 

 אנשי חינוך 
 משתפים בסיפורי הכלה
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 המלאכית שלי  דוגמא: ג. 2

 ב. ריכוז סיפורי הכלה2

עליתי עם משפחתי לארץ מדרום אמריקה מטעמים ציוניים.  9בהיותי בת 
חלמנו להגיע למדינת ישראל ימים ולילות. הייתי ילדה טובה, חברותית, 

מנומסת, עם שמלות מלמלה, שותפה מלאה לחלום הציוני, עד כדי כך 
שמכרתי את כל צעצועיי כדי לסייע להוריי לממש את הרעיון הציוני ולהגיע 

זבת חלב ודבש, לארץ המדברית, לארץ בה שוהים אנשים מיוחדים,  לארץ
מנומסים וטובים, כפי שסיפר לי אבי מאז שנולדתי. חלום מתוק, ורוד ומיוחד 
שהתנגש במציאות שונה לחלוטין, התנפץ לרסיסים, יצר פער אדיר... והותיר 

 אותי מתוסכלת ובודדה עם שבר רגשי עמוק ביותר.   

הגענו למרכז קליטה בלוד, ובלי לחשוב פעמיים הוחלט לשבץ אותי לכיתת 
החינוך המיוחד, כיתה של ילדים עם בעיות התנהגות, שכן המורה בכיתה זו 

 ידעה ספרדית. חשבנו שכך זה בישראל... סבלתי שם מאוד: שהיתי במחיצת 
יובי אילמת. הדימוי הח-בנים עם בעיות התנהגות קשות ובת שהייתה חרשת 6

עמו הגעתי נפגע במהרה והסבל הלך וגדל. בכל יום מחדש בדרך הביתה, 
נהגו הילדים להתאסף סביבי בחצר, להצמיד אותי לקיר ולהכריח אותי לקלל 

 בספרדית כשכולם מסביב צוחקים על המבטא ועל שמלות המלמלה שלי. 

 סיפור שם הסיפור ההתמודדות שהצריכה הכלה

 א' המלאכית שלי שיקום הדימוי העצמי 

 ב' אני לא מוותרת עליך קבלת סמכות והתנהלות בהתאם לכללים 

 ג' תשמרי את הכוח למשהו טוב לאפיקים חיובייםהעברת מוקד הכוח 

 ד' אהבה במבט ראשון רכישת הקריאה למרות העלייה ארצה

 ה' את אלופה! שליטה במתמטיקה למרות גירושי ההורים

 ו' ...רוצה את אמא התמודדות עם הגעגועים הביתה

 ז' יכולה לשנות את העולם  התנהלות בסביבה פתוחה ושאפתנית

 ח' מה אכלת הבוקר? התמודדות עם מחלה שגרמה להיעדרויות 

 ט' הנסיכה שלי השתלבות במסגרות רגילות  

 י' שווה בין שווים התמודדות עם מחלת הפוליו

 התמודדות עם השכול בעקבות מות האח היחיד

 

 

 

 את לא לבד!

 

 י"א
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 המלאכית שלי  המשך דוגמא: ג. 2

 המלאכית שלי  המשך דוגמא: ג. 2

בסוף כל יום לימודים, היא נשארה איתי, עזרה לי בלימודים ותיווכה לי את 
החומר. במפגשים הללו היא שמרה על הסמכותיות, אך בו במקביל שדרה 

אמונה מאוד גדולה בי וביכולתי: "את יכולה! את מתקדמת! תמשיכי!" היא 
גם ברגעים שפחות הצלחתי, שכן היה עליי לשנות את  המשיכה לומר זאת,

 זה לא היה פשוט. -הדפוסים שסיגלתי לעצמי, ותאמינו לי 

היא הייתה אישה של מעשים ולא של דיבורים. היא הצמידה אליי את 
התלמידה המצטיינת בכיתה שהפכה לחברתי הטובה, וכשזיהתה את טוב 

י תפקידים רבים שכללו ארגון, הלב שלי ואת היכולת הארגונית שלי, נתנה ל
התנדבות, עשייה למען... ואפשרה לי לחזק שוב את הדימוי העצמי שלי 

 בעיני עצמי ובעיני החברים בכיתה. 

הערצתי אותה. היא התנהגה כמו מלאכית לכולם, אך הרגשתי שאני פרויקט 
מיוחד שלה. היא הייתה שם בשבילנו אך בשבילי במיוחד... מאמינה, 

 ומזת שאני יכולה עוד ועוד ועליי להמשיך.מאפשרת, ר

עדיין  בתפקידי כיום כראש תחום פיתוח מקצועי וייעוץ לגיל הרך בשפ"י

 מהדהדת בראשי החוויה של המבוגר שחייב להימצא שם במלואו! 

 

פחדתי, נבהלתי, כעסתי, אך הבנתי שאני לבד!!! הקושי הרגשי הלך וגדל 
אך בבית הספר לא היה מי שהתעניין בי, ובבית היו עסוקים בהישרדות. 

ואז... למרות שלא אהבתי זאת, מצאתי את עצמי מתנהלת במספר ערוצים: 
 בבית הספר, מפוחדת ומתוסכלת,  -בבוקר 

ורת עולים אותה שלחתי לגנוב כדי מנהלת חב -אחה"צ במרכז הקליטה 
 לספק לנו ממתקים, משחקים, מפיות לאוסף שלי ועוד...  

לומדת בנחישות את השפה, מתאמנת בקול על ההגייה כדי לא  -ובלילות 

, כך שלא יוכלו ללגלג על המבטא הספרדי הספרדילהשאיר זכר מהמבטא 

מזלי לא שלי. כשתמה תקופת שהותנו במרכז, עברנו לכפר סבא ושם ל

הייתה כיתת חנ"מ ולכן שיבצו אותי לכיתה ה' רגילה. הגעתי לכיתה חבולה 

רגשית, חסרת אמון בעצמי ובסביבה, והנה גיליתי מחנכת מלאכית, עם 

 חיוך תמידי, עיניים טובות ומאירות, תווי פנים עדינים נחושה וחזקה. 

לא ילדה  בסוף היום הראשון היא התבוננה בי בעיניים טובות ואמרה: "את
 של חינוך מיוחד! אעזור לך".
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   השימוש במכתבי הכלהד. 2

     הכלהה. ריכוז מכתבי 2

 מכתב שם המכתב הופנה מ.. ל.. הקושי עמו התמודדה הדמות
 תלונות של אם 

יעיל בבנותיה לאעל טיפול   
 ממנהלת 
 למפקחת

 א' יונת השלום

 קשיי קליטה ראשוניים 
 כמורה חדשה 

 ממורה 
 למנהלת 

 ב' דוגמא אישית 

 חשש ממתמטיקה
 וחשש בעת הדרכת מורות וותיקות

 ג'  2 < 1 + 1 מרכזת מתמטיקה למדריכה

 מעבר לחטיבה 
 שגרם לירידה בהישגים

 מתלמידה 
 למחנכת

 ד' פיית הקסמים

 לגלוג של החברים 
 על הרצון לתרום ולעזור 

 מתלמידה
 לסגנית 

 ה' מאמנת אישית

 מתלמידה  קליטת עולים חדשים
 למורה חיילת

 ו' מהדרום באהבה 

 חשש מהמעבר: מאינטימיות כיתתית
 להדרכה ולהרצאות מול קהל 

ממדריכה בית ספרית 

למדריכה אזורית/מחוזית 

 ולמפקחת 

 ז' ממשיכה ומכילה

 

 שנכללים בסדנאות –מכתבי אי הכלה  2+ 

מכתב ש"לא נשלח" מאפשר לעלות על הכתב את השיחה שאנחנו מנהלים בינינו   
לבין עצמנו אך לא מתפנים, לא מעיזים או לחלופין לא מוכנים להתמודד עם מה שיש 

מתן ביטוי לרגשות . בה. כתיבת מכתבים מסוג זה נתפסת כחלק מתהליך תרפויטי
עושה סוג של תיקון ומאפשרת לשנות את היחסים עם  -וכתיבת הדברים לנמען 

האובייקט הפנימי שנוצר אצלנו כתוצאה מההתנסויות שלנו בעבר. בכך מתאפשרת 
  .יצירת חוויה חדשה טובה יותר ופיתוח נרטיב

הוא מכתב אישי המבטא חוויה עמוקה, רגש חזק, מסר מיוחד " מכתב שלא נשלח"
 , אפילו לא למגירה. יש מי שמכנה אותו "מכתב שלא נכתב". שלא נכתב

 

. במכתב אישי מתאר הכותב רגשות וחוויות מכתבים הם דרך ליצירת קשר ותקשורת
 המבטאים את הנרטיב האישי שלו ואת עולמו הפנימי. 

 

בכתיבת מכתב לדמות מוערכת ואהובה אנו מתחברים מחדש לרגשות טובים, 
 , ובכך עוברים חוויה מעצימה.ולכוחות שבתוכנו לחוזקות
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 : יונת השלוםדוגמא למכתבו . 2

     
   

 מפקחת יקרה,   
את בוודאי זוכרת את המצב המורכב אליו נקלענו מהרגע שהגיעו אלינו בנותיה של    

גב' ישראלי. מיד כשהגיעו זיהינו קשיים לימודיים, התפרצויות בכי ואי רצון להגיע 
לביה"ס. עשינו ככל יכולתנו על מנת להכיל אותן ולקדמן, אך האם ראתה בנו 

אשמים למצב בנותיה. היא הגיעה שוב ושוב, צעקה בנוכחות כולם ודרשה מאתנו 
לטפל בילד הזה, להשעות את ההוא, להעביר את זאת מקום ועוד נבהלנו 
מההתנהגות הבוטה, אך לא וויתרנו והמשכנו לעבוד עם בנותיה בדרכנו   

 מיידיות. המקצועית: זיהינו את הקשיים, קיימנו ישיבות, אך היא רצתה תוצאות
ידענו שאנו עושים כמיטב יכולתנו, אך העובדה שהאם לא האמינה בנו, שלא סמכה    

 עלינו, שהתלוננה בפנייך ובפני הנהלת המחוז, גרמה לתחושה מאוד לא נעימה.
אני המנהלת הייתי בבחינת המואשמת שצריכה להעיד שאנו פועלים כשורה.    

מצאתי את עצמי עסוקה חלק גדול מזמני בניהול משברים, בבירורים, במתן 
בזבוז זמן ואנרגיות שבא על  -הסברים, בשיחות עם האם ובהרגעת צוות מפוחד 

 חשבון דברים אחרים.
 

    
 
    

מזלי היה שאת, המפקחת, ליווית את הסיפור מראשיתו. כן, מהרגע שצפיתי שהוא    
עלול להתפתח למשבר, שיתפתי אותך, והחלטנו שכדאי שתשתתפי במפגשי צוות 

 החשיבה בנושא כדי שתכירי את המקרה ותלווי אותנו. 
הבנת שאני עצמי כמנהלת, חשה מאוימת וזקוקה לך והכלת אותי: התקשרת,    

התעניינת, הקשבת, עודדת, נתת עצה, התבוננת בי ואמרת לי "אני סומכת עלייך, 
זה יחלוף, המקצועיות שלך ושל הצוות לא מוטלת בספק" ולצד זאת דאגת שיהיה 

פסיכולוגית שליוותה ליווי מקצועי כנדרש: תגברת אותנו בהדרכה למחנכות, ב
 ממש הכלת אותנו. –אותנו, בשעות ייעוץ לגבי דרכי העבודה עם הבנות 

 הידיעה שאת לצידי, אפשרה לי להרחיב את יכולת ההכלה לצוות שלי: עודדתי,          
 תמכתי, הקשבתי, ליוויתי והם? הפלא ופלא החלו להכיל את האם.    
 נו לטובת המשימה האמיתית ההכלה אפשרה לנו לצאת מהקרב שניהל   
 המשותפת. פתאום הבנו את הבעייתיות שיצרנו באמצעות ההפרדה בין "אנחנו    
 והיא" והזמנו לתהליך גם את האם. קלטנו שבתהליך שכזה יש להכיל לא רק את       
 התלמידים, וביררנו בצוות רב מקצועי את מי יש להכיל, ובמה אפשר לסייע   
 

 : יונת השלוםלמכתב דוגמאהמשך ו. 2
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 חוסר הכלה -ז. דוגמא למכתב 2

   

וללוות את: הבנות, הצוות, ההורים. המהלך המשתף קידם אותנו. חווינו חוויה    
של הצלחה. הכול החל לזרום טוב יותר ואת המלצת לנצל את האירוע 

המשברי ולהפוך אותו למקור צמיחה. ואמנם קיימנו למידה משותפת ופיתחנו 
את תהליך ההכלה, את הצעדים לפעולה בכל מודל שמגדיר את השותפים, 

אירוע שמצריך הכלה. היום כל חברי הצוות יודעים איך מתנהלים במצב 
שכזה. במודל שפיתחנו נתנו מקום נרחב לרגשות השותפים במהלך כי הבנו 

שחשוב להקשיב להם ולזקק את הצרכים שעולים אצל כל אחד מהם. הדגשנו 
קלטנו שמעתה  -תמודדות. ויותר מכל גם את העלאת הרעיונות השונים לה

לא די בעבודה מקצועית עם הבנות עצמן, אלא עלינו לעבוד עם כלל השותפים 
ולהכיל אותם, שכן המבוגרים המלווים את התהליך עלולים לפתח תחושת 

אשם המופנית אליהם, תחושות בלבול, כעס אדיר על עצמם ועל אחרים, סוג 
לאפשר להם לבטא זאת, לגייסם למהלך  של כשלון... עלינו להקשיב להם,

ספר יסודי ברורה לי חשיבות ההכלה -העצמת הכוחות שלהם. כמנהלת בית
 של כל השותפים.

 בכפר תבור "יצחק רבין" ת בי"ס יסודי מנהל                                
  

 : יונת השלוםלמכתב המשך דוגמאו. 2

 למורים שלא היו שם בשבילי...

 זוכרים אותי? בתחילת כיתה ז' )אז ביסודי(, אחרי שנתיים בארצות הברית,

 בעברית. –ילדה שהבינה מה זה לחוש שונה: שם באנגלית, ופה בארץ 

 הספר להשתלב,זאת אני, שכל כך קיוויתי כאן בבית 

 הסתיימו במפח נפש ובכאב. –וכל הניסיונות שעשיתי לשם כך 

 בושה, –אני, שהרגשתי בעיקר 

 להיות מי שאני: דחויה וחלשה.

 יום שלם, –כל בוקר התעוררתי לקרב, שבו כל רגע הרגיש לי 

 ממנו יצאתי פצועה וחבולה )בעיקר נפשית(, ורציתי רק להיעלם.

 המבטא שלי באנגלית, לעגו והעליבו, ואחרים "רק" צחקו,היו ילדים שחיקו את 

 שמעתי בעוצמה: את קולות הזלזול וההשפלה, וגם את אלה שהתעלמו מהם וששתקו!

 עשיתי כל מה שידעתי ושחשבתי שאפשר לעשות,

 והפסקתי לנסות. –עד שפשוט "הרמתי ידיים" 

 ני לשואה,אולי כי אני דור ש –את ההורים הנהדרים שלי, לא שיתפתי אז 

 שלא מדברים על אף זוועה. –ואיכשהו קיבלתי את המסר 

 מטרה, –כך יום יום הייתי, לכל כך הרבה חיצי לעג 

 לא הושטתם לי עזרה. –ואתם "המבוגרים האחראים" בסיפור הזה 

 בגיל, שההלשנה היא החטא הנורא מכל,

 הבנתי שאני חייבת לא לספר לכם, המורים, ולהמשיך בשקט לסבול.
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 כפי שהשתקף בסיפורים  ניתוח מראה הדמות המכילהח. 2

  :תיארו את הדמות בצורה כמעט זהה כל המרואיינים

 הם התייחסו לפניה המאירות, לעיניה הטובות ולחיוכה הרחב וטוב הלב.
 

 ז. המשך דוגמא למכתב חוסר הכלה2

   

 כל כך רציתי, שאתם בעצמכם תראו ותשימו לב,

 שתגנו עלי, שתאמרו: "עד כאן!" ושלא תתעלמו מהפוגעים ומהכאב.

 שלא אראה גם בעיניכם, המבוגרים, את המבט של: "אוף! היא עוד פעם בוכה",

 על התנהגותי המביכה. –שגרם לי רק להרגיש עוד בושה ואשמה 

 שלפחות אחד מכם ישוחח איתי על תחושותיי, ושארגיש שהוא מבין ומוכן לעזור,

 יכול בכלל להיות אור. –שיראה לי שבסוף המנהרה החשוכה בה צעדתי כל כך לבד 

 שיחייך אלי בבוקר, ושיזכיר לי שהוא שם בשבילי אם צריך,

 הוב ולהעריך.שיש בי גם מה לא –שיצליח לראות ולהראות לי 

 בשלב בו כבר האמנתי לפוגעים, וכמוהם התקשיתי טובות על עצמי לחשוב,

 לו רק חיזקתם ובקול: את מה שהייתי טובה בו, ואת מה שהיה בי טוב.

 לצורך פעילות או עבודה, –ובאותם רגעים, למשל, של: "התחלקו לזוגות/קבוצות" ספונטנית 

 אולי הייתי חשה פחות מנודה... –גם עימי לו רק הבניתם אתם חלוקה שיכלה להיטיב 

 ואני פשוט לא מאמינה, –אני יושבת עכשיו וכותבת את הדברים 

 שנה. 40אחרי כמעט  –עד כמה עוד חיים בי: הפרטים והתחושות 

 ואני רוצה שתדעו, שכיום כיועצת, ובעבר בעשייתי בחינוך המיוחד והרגיל, ובחינוך החברתי,

 הם שהובילו אותי, –לה, אצל מורים וילדים: למתקשים ולדחויים פיתוח מודעות ויכולת הכ

 ואני יודעת שלא מרוע פעלתם, ושדחייה חברתית היא אולי הנושא, שקשה בו ביותר למחנך להתמודד,

 לילדה שחשה שונה ודחויה או לילד הבודד... –אבל חישבו לרגע עד כמה זה עוד יותר לא פשוט 

 חינוכית יועצת כיוםשנים במערכת החינוך,  28

 שלי הם... –הסיפור, הרגשות והכאב 

 

 הביטויים בהם השתמשו:

 "מאירות, אמפטיות, טובות, אימהיות, מעריכות, אוהבות" עיניים:

 "חייכנית" והוסיפו ותיארו "חיוך תמידי, רחב, חם, מרגיע"    חיוך: 

 "עדינות, טובות, אוהבות" פנים: 

 "משדרת נחישות, חוזק, סמכותיות, אסרטיביות, מציבה גבולות    מסר: 

 לצד עדינות, רוגע, קול שקט, נעים ורך, אוזן קשבת, לב טוב           

 ואוהב, רגישות ואמפטיה"          

 מראה כללי: "מטופחת, בעלת קסם אישי, ישירה, ואנרגטית"   
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 מתן יחס אישי וטיפוח קשר משמעותי -' אקטגוריה 

 . תומך, מרגיע, מקרב ואוהב 1א
 . נכון לסייע ולקדם 2א

 חיזוק תחושת המסוגלות -' בקטגוריה 

 . מאמין, סומך, מחזק1ב

 ים . מאציל תפקידים חברתי2ב

 ביטויי ההתנהגות במעשי ההכלהניתוח י. 2

 

 :תהליך ההכלה

המכיל מהרגע שהתאפשר סיפורי המרואיינים לימדו כי תהליך ההכלה 
 והמוכל הרגישו את הרגשות המתעוררים זה בזה  ויכלו להתייחס, 

 (. 1967להתמסר, להיות עם הזולת בחוויה )ביון, 

כשהמכילים והמוכלים חווים סוג של חיבור רגשי, הנפשות מתחברות 
  ונוצר הבסיס לשינוי )עפרה אשל(. 

מרביתם ציינו כי חשו שהדמות המכילה "אוהבת אותם במיוחד", שהם היו 
 "הפרוייקט האישי" שלה.

  הם ציינו שתהליך ההכלה היה מורכב, כיוון שהם לא התמסרו לו מיידית
היו עליות ומורדות שנועדו בעיקר לבדוק עד כמה  הדגישו כי בדרךו

 .הדמות המכילה אוהבת וסומכת עליהם

 הכלה כפי שהשתקף בסיפוריםה תהליךניתוח ט. 2

  גיוון בדרכי ההוראה -' גקטגוריה 

 שיטות ומתווך את החומר. מלמד במגוון 1ג
 . מציב יעדים ברורים ומוגדרים שיאפשרו חוויית הצלחה 2ג
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 א. מתן יחס אישי וטיפוח קשר משמעותי

כל המרואיינים ציינו את היחס של המורה לתלמיד והדגישו את יכולתו 
ליצור קשר משמעותי. ליחס אישי ולקשר משמעותי בין המכיל למוכל 

נודעת חשיבות רבה בטיפוח הדימוי העצמי, בחיזוק תחושת הערך 
 העצמי ובהתפתחות הרגשית והחברתית. 

יעים על כך שאנשי חינוך שהיו זמינים ושנענו לצורכי הלומד מחקרים מצב
סייעו לו להתמודד עם קשיים עמם התמודד ואף תרמו לקידום רווחתו 

 הרגשית. 

 9ביטויי ההתנהגות ביחס לקטגוריה א'ניתוח י"א. 2

 מתן יחס אישי וטיפוח קשר משמעותי         

 

 קטגוריה זו: ציטטות מתוך סיפורי ההכלה המדגימות. "אי2
 

 . תומך, מרגיע, מקרב ואוהב: 1א
: "חייכה", "חיבקה", "הייתה שם בשבילי", "סימנה עם האצבע פעולות

חום, קבלה, תנועת ניצחון", "שדרה שעשיתי זאת בהצלחה", "שידרה 
 גילתה רגישות"אמפטיה ואהבה", "

: "זה יחלוף", "אל בהלה, זה טבעי, זה קורה לכולם בשנה אמירות
הראשונה", "זה קושי זמני", "יהיה בסדר, אל תדאגי", "זה קלי קלות, 

 להרבה"...", "זה קורה יהיה בסדר
   

 . נכון לסייע ולקדם: 2א
זמן לשיחות", "הצמידה את  : "נשארה איתי בסוף היום", "קבעהפעולות

 "שמחה לקבל את הילדה לשילובחייכה ואמרה שהתלמידה המצטיינת", "
ר לך", "נבדוק איך אפשר : "נבדוק ביחד מה מקשה עלייך ואעזואמירות

 "אני לרשותך, נתקדם צעד אחר צעד"לעזור", 



    

 

 

 
145 

חזור 
  

 

 . מאמין, סומך, מחזק:1ב
 "שדרה אמונה מאוד גדולה ביכולת שלי", "העצימה אותו",  פעולות:

שאני חשובה לה", "שידרה שהיא סומכת עלי שאתגבר", "נתנה לי תחושה 
 "עודדה", "חיזקה", "סיפקה לי חוויות הצלחה", "הוקירה"

 "סומכת עלייך", "אני בטוחה שיש לך משהו מיוחד להוסיף",  אמירות:
"נסי, את יכולה!", את מצליחה! תמשיכי!", "תזכרי שאת טובה מאוד", 

 . היעד הבא", "את אלופה!" "את אחראית, חרוצה ויפה", "הצלחת..
  

   . מאציל תפקידים חברתיים:2ב

"נתנה לי תפקידים שלימדו אותי והראו לחברים בסביבה שאני  פעולות:
יכולה ומסוגלת", "נתנה לי להיות בוועדות קישוט, חברה", "זיהתה את 

 ואירועים חברתיים" טקסיםהיכולות החברתיות שלי ונתנה לי לארגן 

"יש לך כושר ארגון נפלא", "קישטת את הכיתה יפהפה", "את  אמירות:
 יכולה לחנוך"

 ביטויי ההתנהגות ביחס ניתוח י"ב.  2

 חיזוק תחושת המסוגלות :לקטגוריה ב'          

 

 קטגוריה זו: ציטטות מתוך סיפורי ההכלה המדגימות. בי"2
 

 

  ב. חיזוק תחושת המסוגלות

תחושת המסוגלות מוגדרת כ"אמונתו של האדם בנוגע ליכולתו להשיג 
שליטה על אירועים המשפיעים על חייו ובנוגע ליכולתו לגייס את 

ואת המשאבים הקוגניטיביים והפעולות הנדרשות על מנת המוטיבציה 

כל המרואיינים חוו את (.  BANDURA , 1977להתגבר על משימות )

 המכילים כמי שהעצימו את תחושת המסוגלות שלהם. 
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 ביטויי ההתנהגות ביחס ניתוח י"ג.  2

 גיוון בדרכי ההוראה :לקטגוריה ג'         

 

 

 :ההוראהגיוון בדרכי 

בחינה של דרכי ההוראה השונות מצביעה על כך שאין שיטת הוראה אחת 
היעילה לכלל הלומדים. עלינו להתאים ללומד אסטרטגיות ואמצעי הוראה 
מגוונים שיצליחו לעורר אצלו עניין, הבנה ומוטיבציה. גיוון שיטות ההוראה 

והתאמת השיטה ללומד מסייעים להכיל אותו ולקדמו. ואמנם כל 
המרואיינים שהתמודדו עם קושי לימודי, העידו כי גיוון דרכי ההוראה סייע 

 להם.

 

 

 . מלמד במגוון שיטות ומתווך את החומר: 1ג
"לימדה לקרוא דרך משחק", "שילבה סיורים בלמידה", "הזמינה פעולות: 

תיווכה לי את החומר הלימודי", "נתנה "אתה את הסיור בטבע", אותי להכין 
"הסבירה שוב טיפים כדי שאזכור את החומר", "דרבנה להרחיב הידע", 

 ושוב"

"בשיטה שאראה לך, זה קלי קלות", "זה כמו משחק...", "אפשר אמירות: 
 לפתור כך וגם כך"

 יעדים ברורים ומוגדרים שיאפשרו חוויית הצלחה:  מציב. 2ג
"הגדירה משימה ברורה", "הציבה את היעד הבא", "דרשה פעולות: 
 במשימות", "היא לא ויתרה לי ובעקבותיה אני לא ויתרתי לעצמי" שאעמוד 

עמודים נפלא, כעת היעד שלנו הוא שתצליחי  2: "הצלחת לקרוא אמירות
עמודים", "המקצועיות שלכם לא מוטלת בספק, המשיכו בדרככם",  3לקרוא 

 ע למקור צמיחה""נהפוך את האירו

 קטגוריה זו: ציטטות מתוך סיפורי ההכלה המדגימות.  גי"2
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 המטרה:
  פתוח ומתמשך לבירור ולטיפוח תפיסות עולם ביחס להכלה שיחניהול 

 

 : האמצעים
 כלים המזמנים שיח אודות המחשבות, השאלות, הניסיון והידע שיש לשותפים    32

 ההיבטים הנדונים:
מהות ההכלה, תחומי ההכלה, מסגרות ומבנים המסייעים בתהליך ההכלה, 

השותפים להכלה, תחומי ההכלה, השלבים בתהליך ההכלה, הקשיים 

שמצריכות תמודדות עם הרגשות בסיטואציות וההזדמנויות בתהליך ההכלה, הה

הכלה, דרכי הכלת המכילים, הפעולות ולוח הזמנים הנדרש בתהליך ההכלה, 

את מי דרכי התמודדות עם קושי בהכלה לימודית, חברתית, התנהגותית, 

      ?מכילים? במה? את מי ובמה חשוב שנכיל? במה ואיך נמפה קשיים/חוזקות

 ועוד. לחה?איך מתארגנים עם הפעולות ועם לוח הזמנים? מה תיחשב הצ

 

  היבטים שונים בהכלה א.  בחינת 3
 

 

 סדנאות 32

בתהליך  שונים היבטים ברריםמ     

 ההכלה

 ומגיעים להסכמות

 3יחידה 

 מטאפורות

 קריקטורות

 השלמת היגדים ציטטות מהמקורות

 סיפורים

 מכתבים

 ניתוח סיטואציות
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  ההכלה: לבחור את נק' המוצא לבירור היבטים שונים בתהליךמגוון הכלים מאפשר לכל צוות 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בחינת מימדי המשולש.  ג3
 

 מהלך סדנאי לבירור תפיסות עולם   .ב3
 

מנקודת  "האני": באמצעות זיכרונות, חוויות וכו' לצד דיוןחומרים מנקודת המוצא של 
   , ניתוח סיטואציות12מוצא חיצונית: ניתוח מסמך יעד 

 

 
 

לצד  הרחקה לאור עבודה עם סיפורים/מכתבים של אנשי חינוך,חומרים המאפשרים 
  תערוכת הכלה, שלבים הנעשים ברמת הפרט למול שלבים במליאה כמו: חומרים אישיים,

   

 
   

 חומרים העוסקים בהזדמנויות שבהכלה למול חומרים העוסקים בקשיים שבתהליך ההכלה

 

חומרים מילוליים, כמו: לצד  חומרים ויזואליים, כמו: איורים, קריקטורות, מטאפורות
 מכתבים השלמת היגדים, ציטטות מהמקורות, סיפורים,

    

  

 

מפקחים, מנהלים, מדריכים, יועצים, רכזים, מורים, גננות, 

 הורים ותלמידים

אוכלוסיית 
 היעד

מהלך מתמשך ומחזורי הממשיך להתבהר ולהתגבש 

 במהלך השנה

משך 
 הסדנאות

 חברי הצוות המוביל וההנהלה בשיתוף אנשי המקצוע

 המלווים את התהליך
מובילי 

 הסדנאות

בירור אישי, דיון במליאה, ריכוז תובנות, יצירת הסכמות 

 והמלצות פעולה
שלבים 
 מרכזיים



    

 

 

 
149 

חזור 
  

 

 
 מודל המשולש

 

 על מנת לאפשר בירור תפיסות עולם 
 בנושא ההכלה ולקדם את השותפים 

 לעבר הסכמות וצעדים לפעולה 
 מדי המשולש: יחשוב לברר את כל מ

 תפיסות עולם, ערכים, התנהגויות.1
 מסגרות, כללים ונהליםמבנים, .2
 כלים, תכנים וכשירויות.3

 יחסים בין אישיים.4
 
  
 

 

 

 מהלך סדנאי לבירור תפיסות עולם   .ד3
 

 בחינת מימדי המשולש.  ה3
 

 תפיסות עולם, ערכים, התנהגויות
    חשיבות ההכלה לפרט ולחברה, סוגיות העוסקות במתמקד במימד זה 
תהליך , בהסכמות ביחס להכלהאופי ההמנחים אותנו בהחלטה על בערכים 

  בתהליך ההכלה וכו' נדרשות יישומיות ההתנהגויות הלו

 ונהליםמבנים, מסגרות, כללים 
הזמן, הכללים והנהלים מסגרות מימד זה מתייחס להבניית המנגנונים, 

שיאפשרו הכלה מוצלחת, תוך בחינת השימוש במשאבים והחלטות ביחס 
 לסוגיות כמו: למי ניתנים המשאבים, על סמך מה, מדוע, כיצד משובצים וכו'

 כלים, תכנים וכשירויות
 הנדרש לצורך ההכלה, תוך מיפוי הכלים,     ארגז הכלים מימד זה כולל את

 התכנים והמיומנויות הקיימים/החסרים והחלטה על אופי ההכשרה וכו'

 יחסים בין אישיים
 ,מימד זה מתמקד ביחסים בין השותפים הרבים להכלה, בדרכי זרימת המידע

 'וכו בהכלת כלל השותפים, באווירה שמאפשרת לשתף בקשיים, בהצלחות

 

 

 כלים, תכנים וכשירויות
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 ריכוז סדנאות.  ו3

 

 המשך סדנאות.  ז3

 

 מס' אמצעיםה ההיבט המרכזי לדיון
 א' קלפי סימנים מסגרות ההכלה, היחסים בין השותפים להכלה והתכנים 

 ב' תמונות כלי קיבול הכלת הלומדים בכלי קיבול מתאימים בסיטואציות שונות  

 ג' קריקטורות דרכי התמודדות עם החשש במהלך סיטואציות הכלה  

 ד' קריקטורות דרכי התמודדות עם הרגשות בסיטואציות שמצריכות הכלה 

 ה' מטאפורות בחינת היבטים מרכזיים בתהליך ההכלה 

 ו' תמרורים נהלים להתנהלות יעילה בתהליך ההכלה 

 ז' איורים ברצף שלבי תהליך ההכלה

 ח' ללא מילים המידע שחשוב לראות/להראות, לשמוע/להשמיע, לדעת/ליידע   

 ט' תערוכת חפצי הכלה תיעוד רגעי ההכלה בתערוכה 

 י' הפרח והקוץ  בהכלה בחינת התועלות/הזדמנויות/רווחים לצד הקשיים/ההתמודדויות/החששות 

 י"א השלמת היגדים מחשבות, עמדות, שאלות, למידות, זיכרונות בעקבות היעד 

 מס' האמצעים ההיבט המרכזי לדיון

 י"ב ציטטות מהמקורות שיתוף במחשבות, הרהורים, שאלות סביב המקורות 

 י"ג ריכוז תובנות ריכוז תובנות של הקבוצה

 י"ד ניתוח קריקטורות  בחינת הצורך בהכלת המכילים 

 ט"ו ניתוח קריקטורות  ההכלהבחינת הפעולות ולוח הזמנים הנדרש בתהליך  

 ט"ז ניתוח קריקטורות  בחינת נקודות חוזק ונקודות לחיזוק בקרב הלומדים 

 י"ז ניתוח קריקטורות  בחינת המדדים שייחשבו להצלחה בתהליך ההכלה 

 י"ח ניתוח סיטואציות בחינת הסוגייה של הכלת קושי לימודי

 י"ט ניתוח סיטואציות בחינת הסוגייה של הכלת קושי התנהגותי

 כ' ניתוח סיטואציות בחינת הסוגייה של הכלת בעיה אישית

 כ"א ניתוח סיטואציות בחינת הסוגייה של הצורך בהקלות
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 מס' אמצעיםה  היבט המרכזי לדיון

 כ"ב ניתוח סיפורי הכלה למעשהבחינת מעשי ההכלה הלכה 

 כ"ג ניתוח מרכיבי הכלה בחינת מרכיבי ההכלה  

 כ"ד כתיבת סיפור הכלה בירור הסיטואציה, המעשים, האמירות בחוויית ההכלה

 כ"ה ניתוח מכתבי הכלה שלא נשלחו בחינת מעשי ההכלה הלכה למעשה

 בחינת התחושה הנובעת מחוויית חוסר ההכלה 

 בעקבות אי מענה לצורך 
 כ"ו תורי להשיב –מכתב שלא נשלח 

 בחינת התחושה הנובעת מחוויית חוסר הההכלה 

 בעקבות דחייה חברתית 
 כ"ז דחייה חברתית –מכתב שלא נשלח 

 כ"ח כתיבת מכתב הכלה בירור הסיטואציה, המעשים, האמירות בחוויית ההכלה

 כ"ט תיבת האוצרות לסייע בהכלהספריים שעשויים -בחינת האוצרות הבית

 בחינת הקולות, המראות, המסמכים המעידים 

 על הכלה מוצלחת
 ל' תיעוד

 ל"א סרטים בחינת היבטים שונים של הכלה ומשמעותם עבורנו 

מי מכילים? במה? את מי ובמה חשוב שנכיל? במה ואיך נמפה 

קשיים/חוזקות? איך מתארגנים עם הפעולות ועם לוח הזמנים? 

 מה תיחשב הצלחה?

 

 ל"ב סדרת בבושקות

 המשך ריכוז האמצעים בתהליך הסדנאיים.  ח3

 

 ט. דוגמאות לאמצעים ששולבו בסדנאות3
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 תודתנו נתונה:

 .לאנשי החינוך ששיתפו מתוך תחושת שליחות בתהליך ההכלה אשר חוו

 .לאנשי החינוך שהכילו בעבר, ושהשראתם ממשיכה ללוות את המרואיינים גם בהווה

הפדגוגי, למדריכות, ליועצות, למנהלי  למפקחים, למנהלים במינהללמנהלי המחוזות, 
בתי הספר, לרכזים, למחנכים ולשותפים הרבים שהמליצו על המרואיינים, קראו את 

 החומר והאירו.
  

 משוב על החומרים ניתן לשלוח ל: 

 אגף הפיתוח במינהל הפדגוגי במשרד החינוך 
 minhal-pedagogi-moe@education.gov.ilדוא"ל9 

  

 

 בברכת הכלה מוצלחת           

 זהבה שמש                           

 הפדגוגי במינהלמנהלת אגף פיתוח          

mailto:minhal-pedagogi-moe@education.gov.il

