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 הקדמה
 

 הזדמנות מעניק הוא זאת, עם .החינוך מערכת בפני משמעותי אתגר מציב וההכלה השילוב לחוק התיקון
 חשיבה מחייב אף לחוק התיקון ובגנים. הספר בבתי ולתלמידים החינוכיים לצוותים למנהלים, צמיחהל אפשרויותו
 שלו. המקצועית הזהות ועל המורה תפקיד על הספר, בית על מחודשת התבוננותו

 צרכים עם ילדיםל להכלה מענה לתת במטרה שונות תכניות מפתח ירושלים עיריית של חינוכי-הפסיכולוגי רותיהש
 פיתוח תמיכה, רגשית,-חברתית למידה של יסודותל מכוונות אלה תצאווהר סדנאות ובגנים. הספר בבתי שונים
 כוללת תפיסה פיתוח תוך בחינוך הדרושות נוספות מיומנויות פיתוח היא ןמטרת ספרית.-בית ושפה תרבות צוות,
 גיבוש ידי עלו ואישי מקצועי פיתוח באמצעות ןהעצמת על דגש שמות והן הגננת, או המורה תפקידי של ורחבה

 ומפרה. משותף תהליך העוברת ,עמיתים וצתבק

 כל ולגנים. הספר לבתי ירושלים עיריית של חינוכי-הפסיכולוגי השירות שמציע התכניות מתוארות הבאים בעמודים
 בתוך שגרתי באופן עובדיםש חינוכי-הפסיכולוגי רותימהש פסיכולוגים ידי על יועברו כאן המוצעות התכניות

 בין טוב חיבור להציע יכולים שהם כך אליה, ומחוברים ספרית-הבית הוויהה את היטב מכירים ,החינוך מסגרות
 גם שתימשך לעבודה בסיס להוות יכולות התכניות שונים. ומושגים תיאוריות ובין בשטח הנדרשים יישומיים כלים
  .כזה שישנו ככל ,הספר בית פסיכולוג בעזרת שתוטמע עבודה ,סיומן לאחר

  הספר. בית רכיולצ המתאימה בתכנית לבחור מוזמנים ,הספר בית פסיכולוג עם בתיאום הספר, בתי מנהלי

 שעה. לפי העלויות מופיעות החוברת ובסוף הנדרשות השעות מספר מפורט תכנית כל עבור

 

 והטמעתן! התכניות בהובלת והפסיכולוגיות הפסיכולוגים לכל והנאה הצלחה מאחלים
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 השתלבותללהכלה ו ינוךלליווי צוותי ח השפ"ח תפריט

  לאור התיקון לחוק השילוב וההכלה

 
  תכניות לבתי ספר 

 6 ספרי-שפת החוזקות במרחב הבית 1תכנית 

רגשית -למידה חברתיתהגברת תחושת שייכות של תלמידים לבית הספר,  2תכנית 
 התמודדות עם בריונות והצקהו

7 

 9 ספרי-במרחב הביתהורים: דיאלוג אפקטיבי ומקדם -קשר מורים 3תכנית 

 10 וההכלה השילוב חוק לגבי הצוות של וחינוכי רגשי ערכי, בירור אני? איפה 4תכנית 

 11 הבנושא הכלם למורי תכנית 5תכנית 

 12 מעגלי שיח ודיאלוג בלמידה 6תכנית 

 13 כרות, הבנה ודרכי עבודהיה: ולקויות למידהקשיים בתפקודי הקשב  7תכנית 

 14 חיזוק הסמכות תוך בניית קשר מיטיב :וקשרסמכות  8תכנית 

 15 ספרית כמכלול-: הסתכלות על המערכת הביתספרית-האישיות הבית 9תכנית 

 16 מוטיבציה ללמידהטיפוח  10תכנית 

 17 והשילובליווי הסייעות הפרטניות בתכנית ההכלה  11תכנית 

משפיעים על התפקוד הכלה פעילה: ארגז כלים לפיתוח היבטים רגשיים ה 12תכנית 
 הלימודי אצל ילדים

18 

 19 ספרית-לקראת אמנה חברתית בית: תה כקבוצה חברתיתיהכ 13תכנית 

 20 חינוך לאמפתיה באמצעות קולנוע דוקומנטרי 14תכנית 

 21 הוראה דיאלוגית מכילה 15תכנית 

 22 עם קשיי ויסות טיפול קבוצתי בילדים 16תכנית 

  

 תכניות לגני ילדים

 

 24 חובה-: ייעוץ בגני טרוםדלת פתוחה 17תכנית 

 25 מענה מערכתי לאתגרים התנהגותיים בגן הילדים: קדימהצוות  18תכנית 

 26 כמפתחות להצלחה בחיים תפקודים ניהוליים 19תכנית 

 27 לטיפוח צוות הגןסדנה  20תכנית 

 28 מרקם רגשי חברתי בגן: מרח"ב 21תכנית 

 29 החוב-ות נפש לצוותי טרוםה של בריאקונסולטצי 22תכנית 

 

 30 מחירון 
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 לבתי ספרתכניות 
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  ספרי-ביתה במרחב החוזקות שפת - 1 תכנית

 מצליחה החינוך מערכת אותו. לצמצם דרכים ולמצוא אותו לאבחן בקושי, להתמקד היא מוכחת אנושית נטייה
 אלה לקשיים מקדמים מענים במציאת ומתמקדת שונים, ידע בתחומי המתקשים תלמידים לזהות כלל בדרך

 חברתיות קבוצות באנגלית, למתקשים מותאמת למידה בחשבון, תגבורים מתקנת, והוראה שילוב שעות )למשל:
 מענים מתן ואולם, הסטנדרטיות. בדרישות לפחות, חלקית לעמוד, יוכלו אלו שתלמידים כך חברתית(, למתקשים
 מאכזבות. תוצאותיה רבה, השקעה לאחר גם פעם, ולא חלקי, באופן רק יעילה כאלה מקדמים

 החוזקות של שיטתי זיהוי נערך זו, בשיטה החוזקות. שפת – יותר אפקטיבית אחרת, דרך מציע עדכני שדה מחקר
 מול אל גם מיושם זה תהליך ומורים. רכזים מנהלים, הספר: בבית הצוות מאנשי אחד כל של האישיים והכישרונות
 והכיתתיים. ספריים-הבית במרחבים וביישומן בפיתוחן והשקעה חוזקות של ושיטתי עקבי זיהוי תוך ,התלמידים

 העקרונות ואת המושג את להכיר ראשון בשלב מבקשים אנו החוזקות, שפת את החינוכי הצוות בקרב לפתח בבואנו
 שפה לבסס בהם, החבוי יאלהפוטנצ את להכיר החינוך אנשי את לעודד מנת על חשובה זו המשגה בו. הקשורים
 החוזקות שפת מתוך עבודה שלהם. הייחודיות ליכולות המותאמים למידה ומרחבי מבנים ולפתח אחידה ארגונית

 בשגרת המשמעות תחושת את ומעמיקה פנימית( הנעה חסרי שנראו מי בקרב )גם מוטיבציה מחזקת חדשנית, היא

  הלמידה.

 

 תתכניה מבנה

 יינתנו מהם שניים ;מפגשים 10 מוצעים .הספר בית צורכי פי על להתאמה ניתנתו לרידומו באופן בנויה התכנית
 .תתכניה ממשתתפי אחד כל של אישי פרויקט קידום לצורך אישיות פגישות של במתכונת

 

 להן נותנים ואיך חוזקות ממפים איך החוזקות? בשפת לעבוד כדאי למה חוזקות? מהן :נושאיםה יידונו במפגשים
 מוטיבציה. ומהי עמם להתמודד וכיצד חסמים מהם ?משמעותי מבוגר מיהו הספר? בבית מקום

 

 היקף

  וחצי שעה –בית הספר  צוות לכל חשיפה מפגש

  וחצי השע –בית הספר  להורי הרצאה

 אחד כל וחצי שעה של קבוצתיים מפגשים 8

 התכנית ממשתתפי דחא כל של אישי פרויקט לקידום אישיות לפגישות שיוקדשו שעה של מפגשים 2
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 התמודדותו רגשית-חברתית למידה הספר, לבית תלמידים של שייכות תחושת הגברת – 2 תכנית
  והצקה בריונות עם

 )הקשרים יותר ורחוקים ספר( בית כיתה, חברה, )משפחה, קרובים – שונים בהקשרים מתרחשת הילד התפתחות
 את מאתגרים ולעיתים שמסייעים, ייחודיות, והזדמנויות אנושיים םמשאבי מצויים הספר ביתב ופוליטיים(. תרבותיים

 והערכים הספר בית מבנה וקונפליקטים. תסכולים עם ולהתמודדות ורגשית בינאישית חברתית להתנסות ללמידה, היכולת
 של חותםפתהת על רבות משפיעים – פעולה שיתוף או תחרותיות, מצוינות, וכיתתי, ספרי-בית אקלים כמו – מקדם שהוא

 חברתיים. ובהקשרים כאחת פורמליים ובלתי פורמליים למידה בתהליכי התלמידים

 עשייה תוך וזאת אותן, להוביל החינוכי הצוות על יעילות, תהיינה בנושא שתכניות כדי כי מלמדים זה בתחום מחקרים
 לאורך הספר בבית הקיים ולמשאב ספרית-בית לשפה הופכים בתחום הנרכשים והכלים הידע כך, התלמידים. עם משותפת

 שנים.

 

 התכנית מטרות

 תחושת בהם לפתח הספר, בבית והמבוגרים הילדים לחברת התלמידים של השייכות תחושת את לחזק מבקשת התכנית
 ה.צקוה בריונות עם להתמודדות פעולה שיתוף של תהליכים הספר בבית ולהגביר וחברתית עצמית מסוגלות

 עיקריים: מוקדים בשלושה ביותר כיעילות שנמצאו ההתערבויות את ומביאה ענפה, מחקרית ותספר על מבוססת התכנית

 פעולה ושיתוף שייכות תחושת וביצירת תפקידית בהגמשה המתמקדות ספריות-ובית כיתתיות פעילויות .1

 מודעות כגון ומיומנויות ועוד( יצירה תפקידים, משחקי תרגול, )למידה, ורגשית חברתית/בינאישית ללמידה כלים .2
 בינאישיות ומיומנויות חברתית מודעות והתנהגותי, רגשי וניהול ויסות רגשית, עצמית

 והצקות בריונות לצמצום ספריות-ובית כיתתיות פעילויות .3

 

 התכנית מבנה

 השני בשלב הכיתתית. ברמה עבודה מתבצעת הראשון, בשלב שלבים: שני ובה שנים, שלוש פני על נפרשת התכנית

  חברתית.-מאותגרים ילדים של קבוצות עם עבודה מתווספת

 הצוות עם הכנה ימי וההורים, המורים בפני התכנית חשיפת הספר, בית מנהל עם פגישות כוללת התכנית הראשונה, בשנה
 בבית השונים עשייה בתחומי השנה במהלך משתלבת התכנית בתכנית. המשתתף המורים צוות של שנתי וליווי החינוכי
  פורמלית.-ובלתי הפורמלית מידהלב – הספר

 בכיתות הלומדים חברתית-מאותגרים ילדים קבוצת עם שנתית טיפולית דהעבו של מרכיב יתווסף והשלישית השנייה בשנה
  שלהם. המורים עם פעולה בשיתוף – בתכנית המשתתפות

 

  בהנחייתו(. אפשרי, )ואם פסיכולוג יש שבהם ספר בתיל רקמיועדת  התכנית *

 ו'.-ד' לכיתות מכוונת התכנית החרדי, במגזר ספר בבתי ה',-ג' לכיתות מכוונת התכנית וממ"דים ממלכתיים ספר תיבב **

 

 היקף

 ראשונה שנה

 ועדכון חשיבה פגישות מכן ולאחר הספר בית של וצרכים ערכים לבירור המנהל עם פגישה – שעות 8

 השנה( )בתחילת בתכנית המשתתף החינוכי הצוות להכנת פגישות – שעות 10

 הספר בית פסיכולוג עם התכנית את מפעילה המורים צוות של שבועיים(ל )אחת מפגש – שעות 20
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 שלישיתשנה ו שנייה שנה

  המנהל. עם ועדכון חשיבה תכנון, פגישות – שעות 8

 השנה( )בתחילת בתכנית המשתתף החינוכי הצוות להכנת פגישות – שעות 5

 הספר בית פסיכולוג עם התכנית את מפעילה המורים צוות של יים(שבועל )אחת מפגש – שעות 20

 הורים מפגשי – שעות 8

 )במהלך בתכנית המשתתפות בכיתות הלומדים חברתית-מאותגרים תלמידים עם שבועיים דקות 60 של פגשיםמ – שעות 30
 הלימודים( שנת כל

 

  .ניתהתכ את המפעילים הפסיכולוגים של קבוצתית בהדרכה תלווה התכנית
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 ספרי-ביתה במרחב ומקדם אפקטיבי דיאלוג :הורים-מורים קשר – 3 תכנית

 ילדים של שילובםל באשר רבים אתגרים החינוכיים והצוותים הספר בתי בפני מציב וההכלה השילוב לחוק התיקון
 ינוכייםחה הצוותים של ביותר והמשמעותיים הטבעיים השותפים הרגילות. המסגרות בתוך מיוחדים צרכים עם

 נכון פעולה שיתוף רק המשלבים. הילדים של והן המשתלבים הילדים של הן – ההורים הם תתכניה להצלחת
 לאורך והכלה שילוב של מרבית הצלחה להבטיח יכול אלו הורים קבוצות שתי לבין החינוכיים הצוותים בין ומיטבי

 זמן.

 וההכלה השילוב תכנית ביישום להצליח מנת על וב להיעזר יכולים שמורים ,אפקטיבי כלי הוא אישי דיאלוג
 :הספר בבית השונים במעגלים

 רגשיים לימודיים, קשיים עם םבהתמודדות יםלתלמיד כדי – המשתלב לתלמיד המורה בין הקשר ביצירת •
 םשלה תפתחותהוה למידהה תהליכי את ולקדם וחברתיים

 את ולחזק חברתיים וקונפליקטים אתגרים םאית לעבד כדי – תהיבכ משלביםה הילדים עם המורה של שיחב •

 המשתלבים הילדים עבור ומכילה משלבת סביבה להיות יכולתם

 שיתוף לביסוס – (כאחת המשלבים הילדים ושל המשתלבים הילדים לש) ההורים עם המורה של בתקשורת •
 מיוחדים צרכים עם ילדים של מוצלחת השתלבות המאפשרת סביבה ליצור כדי הדרוש הפעולה

 האתגרים עם בהתמודדות הצוות את המחזק חוסן, כגורם ,עצמו לבין בינו החינוכי הצוות של בתקשורת •

 .הכלההו שילובה בתכנית הכרוכים והרגשיים החינוכיים

 הנפש בריאותל הקשורות בסוגיות החינוכי הצוות וליווי ייעוץ על האמונים והיועצים, החינוכיים הפסיכולוגים
 שביכולתם המקצוע אנשי הם ,כדומהו חברתיים קשרים רגשיים, קשיים למידה, סביב ררותהמתעו בבעיות ובסיוע
 החינוכי הפסיכולוג של ההתערבות תחומי בין הִקרבה .הכלההו שילובה לחוק התיקון את להטמיע למורים לסייע
 המורים. בחדר כאלו קבוצות להנחיית מתאימים לשותפים אותם הופכת הספר בבית היועצת ושל

 

 תכניתה מטרת

 ולפתח השונים במעגלים הדיאלוג של מיומנויותהו עקרונותה את ללמוד החינוכי לצוות לעזור מבקשת התכנית
 ומחזקת. מגדלת סמכות לצד והכלה תמיכה של מורכבת עמדה מתוך והורים ילדים עם תקשורת באמצעותו

 להם תמאפשר היא .עצמם המורים של תואישי מקצועית להעצמה הזדמנות גם מהווה החינוכי הצוות עם העבודה
 קשרל הםייכולות את ולהרחיב והוריהם שלהם התלמידים חיי על השפעתם אתו המשמעותי מקומם את לחוות

 .בינאישי

 

 תתכניה מבנה

 ובין והורה מורה לתלמיד, מורה בין ומשמעותי אישי דיאלוג פיתוחב יעסקו חינוכיים צוותים עם מפגשים .1
 ינחו המפגשים את והכלה. שילוב מקדם ספרי-בית אקלים יצירת המאפשר ככלי ,מםעצ לבין הצוות אנשי

 קבוצתכ הקבוצה את לגבש יסייעו המפגשים .משותפת( הנחיה מתאפשרת אם) והיועצת הספר בית פסיכולוג
 .סיומם לאחר גם מתמשכת והתייעצות למידה

 שטאוב רחל ,בשפ"ח התכנית רכזת תחייבהנ התכנית את המנחים והיועצים הפסיכולוגים לש וליווי הכשרה .2
 .גרינפלד

 

 היקף

 חינוכי הצוות עם שעתיים של מפגשים 15

 התכנית את המנחים והיועצים הפסיכולוגים קבוצת ליווי של שעות 30
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 וההכלה השילוב חוק לגבי הצוות של וחינוכי רגשי ערכי, בירור אני? איפה - 4 תכנית

 

 עם תלמידים של הקליטה עם הספר בבתי רבים שינויים יחייב הרגילות נוךיח במסגרות והכלה השילוב חוק יישום
 צוות אנשי קליטת עם מערכתיים שינויים וגם הוראה ובדרכי הלימודים בתכניות התאמות יידרשו מיוחדים. צרכים
 תכנית השילוב. בהפעלת המעורבים כל של העמדות בבירור צורך עולה אלה שינויים לקראת ועוד. בכיתות נוספים

 ימי של למסגרת מתאימה והיא הספר, בבית השינוי הובלת על לאחראים ובמיוחד החינוכי לצוות מיועדת זאת
 היערכות.

 

 התכנית מבנה

 קבוצתיות תיאוריות ילדים, של התפתחות תהליכי על חינוכי-פסיכו ידע ישולבו שבהן פגישות שתי כוללת התכנית
 הצפוי. לשינוי ביחס ירכתומע פנימי לבירור התנסויות ויתאפשרו

 אישיות חוויות באמצעות השילוב לתכנית ביחס ותחושות רגשות עמדות, מחשבות, בעיבוד יעסוק הראשון המפגש
 ביצירה. או

 הכיתה. כמנהל המחנך תפקיד ועל בכיתה היומיומית העבודה על החוק יישום של בהשלכות נתמקד השני במפגש

 

 במפגשים. שיעלו הצרכים פי על תווהצ של הליווי להמשך אפשרות יש *

 

 היקף

 שעתיים של מפגשים שני

 
  



11 
 

 הכלה בנושא םלמורי תכנית - 5 תכנית

 במיוחד, המחנכת ובפני בכיתה, המורים כל בפני מציב רגילה תהיבכ מיוחדים צרכים בעלי ילדים של והכלה שילוב
 הרגשיות עמדותה את עמם לברר ומבקשת המשלבים, במורים מתמקדת התכנית ומשמעותיות. רבות דרישות
 המיומנויות בהבנת ולסייע בנושא, שלהם הידע את ולהעשיר המוטיבציה את לחזק ,שלהם( הספר בית )ושל שלהם

 מעתה. יידרשו הם להן אשר פעולותו

 

 התכנית תומטר

 ידע םלה להקנות הרגשיות, םעמדותיה את לבדוק המשלבים, המורים של המוטיבציה את להגביר מבקשת התכנית
 רבים, של בתפיסה הקיימת הדיכוטומיה את להפחית הוא היעד השילוב. שמעלה דילמות לדיון ולהעלות וכלים
 הרגילות תותיבכ המורים יכולת את ולהרחיב ,"מיוחדים" ילדיםל "רגילים" ילדים בין חינוך, אנשי גם ביניהם
  שונים. ילדים ולהכיל לשלב

 

 )קשיים הכיתה תלמידי כל מיפוי בכיתה, קשיים עם ילדים הכלת על סותרות תדועמ בירור שיידונו: הנושאים בין
 עם והתמודדות ADHD ויכולות, חוזקות טיפוח רגשי, ויסות ית,מעצ מסוגלות והתנהגותיים(, חברתיים לימודיים,

 ועוד. בכיתה משמעת בעיות

 

 היקף

 וחצי שעה של מפגשים 8
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 בלמידה ודיאלוג שיח מעגלי - 6 תכנית

 בו. הקיימים הכוחות את ולהרחיב לחזק להתחבר, – הספר לבית הזדמנות גםו אתגר מהווה וההכלה השילוב חוק
 מיושמת וחברתי, חינוכי כערך שההכלה, חברתיים ותהליכים למידה תהליכי הספר בבתי מוביליםה הם מוריםה

 ם.הלמידית לבין םהמורי ןבי הקשר עומד אלו תהליכים במוקד בהם.

 המשולב התלמיד ר.ש  ק   ומתוך (Context) הקשר מתוך צומחת משמעותית למידה כי ההבנה על מבוססת התכנית
 "אין במתמטיקה", כישלון "אני – וחברה למידה סביב בעבר התנסויותיומ שנוצר עצמי דימוי עם הספר לבית מגיע
 חיוני וצמיחה, שינוי שיתרחשו מנת על שלו. הלמידה על משפיע זה דימוי .ועוד חברים" לי "אין שאצליח", סיכוי

 להתנסות, חופשי מובן, בטוח, מרגיש הוא שבו במרחב רק תתפתח וזו ומסוגלות, שייכות תחושת יחוש שהתלמיד
  ולהצליח. לטעות

 התלמידים את משמעותי באופן להכיל וחברי של יכולתה את תחזק החינוכי הצוות של ההכלה המורה! גם כךו
 תיתרם כולה הכיתה התלמיד. כל של הייחודיים לצרכים החינוכית הגישה להתאמת דרשתנה הגמישות את ולגלות
 תהיה שלמורים חשוב לכן, ומגדל. עמוק דיאלוג לקדם ומהיכולת מצמיחה למידה סביבת לייצר המורה מיכולת
  הנחוצה. הגמישות את להם שיאפשרו הכלים ויהיו ההבנה

 זיהוי אישי, חזון בניית עצמית, התבוננות של תהליך יעברו המורים ,סדנאתית והתנסות תיאוריה של שילוב תוך
 של והרחבה כיישום בכיתות, המורים ידי על כך אחר יועברו אלו ועוד. למוטיבציה שונים ומקורות חוזק מוקדי
-הפסיכולוגי מהשירות פסיכולוגים של בליווי תספרי-בית תתכני תתקיים השנה שלאורך כך ,בהכשרה הנלמד

 הספר. מבית טיפול ואנשי נוכיהחי

 

 תתכניה מבנה

 חשיבה בשטח, ההתנסויות עיבוד לצורך יותר קטנות בקבוצות במקביל ליוויו מליאה מפגשי כוללת התכנית
 לצורכי הספר בית הנהלת בשיתוף התכנים של התאמה ומאפשר מודולרי התכנית מבנה עמיתים. ולמידת משותפת
 ומאפייניהם. והתלמידים הצוות

 

 וכיתתית, אישית מוטיבציה בפיתוח המורה תפקיד עתיד, ותמונת אישי חזון גיבוש כגון: בנושאים תעסוק התכנית
 אמפתיה ומתוך שיפוטיות ללא המתקשה לתלמיד חיבור וייאוש, משבר נקודות עם התמודדות כמשפחה, הכיתה

 וההורים. לתלמידים המורים בין ובטוח מגדל לדיאלוג כלים פיתוחו

 

 היקף

 לשבועיים אחת ,במליאה למידה – שעות 30

 משתתפים 6 של לקבוצות קבוצתית הדרכה – שעות 15
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 עבודה ודרכי הבנה כרות,יה :למידה ולקויות הקשב בתפקודי קשיים - 7 תכנית

 על השפעות לו ישו מורכב תחום זהו החינוכי. בשדה נפוצים למידה ולקויות קשב( )והפרעת הקשב בתפקודי קשיים
 אלו קשיים למול עבודהה ודרכי מאפייניםה סיבות,ה תהבנ אישית.-ביןה תקשורתה ועל הרגשי המצב על דה,מיהל

 הוריהם(. עם גם כמובן, )וברקע תלמידיםה עם בעבודתם החינוך לאנשי רבות לתרום יכולה

 יוצגו .טיפול כירדבו בהתערבויות מעמיקהו למידה ולקויות קשב בתפקודי קשיים על תיאורטי רקע מציגה התכנית
 עם בכיתה התמודדות רגשי,-החברתי הממד על השפעות ויידונו תלמידים ועם הורים עם עבודהל עקרונותו דגשים
 ללמידה מקרים וחקר בכיתה ליישום מעשיות מטלות גם כוללת התכנית ועוד. קשב וקשיי לקויות של מגוון

 מהשטח.

 

 הדיגיטלי, בעידן וריכוז קשב עדכני, ומידע מיתוסים וריכוז, בקש הפרעות של מאפיינים שיידונו: הנושאים בין
 כלים והיבחנויות, התאמות ואלטרנטיביים, משלימים טיפולים תרופתיים, טיפולים וריכוז, קשב הפרעות אבחון

 ועוד. למידה לקויות אבחון וריכוז, קשר הפרעות עם תלמידים עם לעבודה

 

 היקף

 אחד כל אקדמיות שעות 3 של מפגשים 10
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 מיטיב קשר בניית תוך הסמכות חיזוק :וקשר סמכות - 8 תכנית

 ובהעמקת המורה סמכות של רחבה בראייה עוסקה ,טבעון אריה של השלמה הסמכות מודל את מציגה התכנית
 ,למחנך הדרושים סמכות של שונים סוגים ממשיג המודל תלמידיו. על למחנך שיש הגדולה ההשפעה של ההבנה
 ניהם.יב התמרון במיומנות ודן שונים סמכות בסוגי צורך יש בהםש השונים םבמצבי מבחין

 דגש מפגשים. כמה מוקדשים אשכול לכלו המודל, שמונה השונים הסמכות סוגי לפי לאשכולות מחולקים המפגשים
  הכלה.בו יהתאמפ יכולתב בינאישי, בקשר העוסק לאשכול ניתן מיוחד

 

 התכנית מבנה

 סדר .השלמה הסמכות מודל ומציגה את לעבודתה, כללים על בהסכמהו הקבוצה ושגיבב מתחילה התכנית
 יותר הדורשים תכנים עליו. ונשען הקודם למפגש מקושר מפגש כל – והדרגתי תהליכי באופן נקבע המפגשים
 מתן של מיומנויות הכרתו העבודה קבוצת ביסוס אחרי התכנית, של השני בחלק מוגשים רגשית ועבודה העמקה
 בכיתה. והן המורות בקבוצת הן ביטחון של לבסיס זקוקה משמעותית רגשית שעבודה הנחה מתוך זאת .גבולות

 בכיתה. היומיומית בעבודה הנלמד יישום על בדגש מסתיים המהלך

  לה. החשובים ולנושאים הקבוצה לצורכי להתאמה ניתנים םהכניותו המפגשים סדר

 

 הנעה רגשי, ויסות ,גבולות ,אסרטיבית תקשורת ,בכיתה כללים ,גדלורמכ מנהיגות :נעסוק שבהם הנושאים בין
 ועוד. רגשי דיאלוג רגשית,

 

 היקף

  מפגש כל וחצי שעה של מפגשים 12
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 כמכלול תספרי-ביתה המערכת על הסתכלות :תספרי-ביתה האישיות - 9 תכנית

 ולכל םההורילו לילדים תים,לצוו ,למנהלים ,ותספרי-ביתה למערכות ןמזמ וההכלה השילוב לחוק התיקון
 המבנים של ,תספרי-ביתה הזהות של תדשומח בחינה צריךמ התכנית שוםיי חדשים. אתגרים אליהם הקשורים
 בעקבותיה. שיעלו והצרכים הרגשות ושל לרשותה העומדים הארגוניים

 למערכות לסייע יכול וןכנ ווייל חדשות. לתפיסות קיימות מתפיסות במעבר ליווי דורשים משמעותיים שינוי תהליכי
 מהתפיסה לחלק אותו ולהפוך אותו להטמיע ובכך – להן המותאם אופןב שינויה את אפשרול לעכל לעבד,

 מלמעלה. ההמונח זר נטע יהיה שלא כך ,יחודיתיה המערכתית

 

 התכנית מבנה

 .מעשית והתנסות תיאורטיים חלקים ובהם מפגשים 10 כוללת התכנית

 

 אלה: כגון יםבנושא תעסוק התכנית

 הספר בית זהות על עשפית ההכלה תכנית שבו האופן ובחינת כמכלול ספרית-ביתה המערכת על הסתכלות •
 הסביבה בעיני נתפס הוא וכיצד שלו העצמי דימוי על ו,ותפקוד

 חיי על הצפויים שינוייםל יהיו השלכות אילו המשתנה? במערכת חבריומ אחד וכל הצוות של מקומם יהיה מה •

 אלה? כל עם להתמודד כדי זקוקים הם למה ?שלהם המקצועית הזהות על והצוות המורה המנהל, של יום היום

 תכנית כיצד .בפועל מתקייםה לבין ביניהם והפער הספר בית של יםהמוצהר הערכים האידיאולוגיה בחינת •
 אותם? מאתגרת או ,למעשה הלכה ספרית-הבית והאידאולוגיה הערכים עם מתיישבת ההכלה

 בתהליך אותם ללוות אמור הספר בית וכיצד הספר בית תלמידי על התכנית של הצפויות ההשלכות ינתחב •

 השינוי

 את תופס מהם אחד כל כיצד – החינוך ומשרד מנח"י ,הורים :חוץ גורמי עם הספר בית של יחסיו של בחינה •
 ו?סביב וררלהתע יכולים ההזדמנויות חששות ,ציפיות אילו ?ההכלהו השילוב לחוק התיקון

 

 היקף

 אחד כל שעות 3 של מפגשים 10
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 ללמידה מוטיבציה טיפוח – 10 תכנית

 הוא "מוטיבציה" ?התנהגותם בבסיס עומדים צרכים אילו ?הספר בבית מסוימת בצורה מתנהגים תלמידים למה
 מסוים. ופןאב להתנהג אנשים מניע מה להסביר מנסות מוטיבציה של אוריותית .להתנהגות מניעים המתאר מושג

 בסיס על העצמית ההכוונה תאוריית על ובייחוד מוטיבציה של בתחום ומחקרי תיאורטי רקע על נשענת התכנית
 צורך מולדים: בסיסיים צרכים שלושה עומדים האדם התנהגות שבבסיס ניחהמ זו אוריהית ההומניסטית. הגישה

 ללמידה, פנימית מוטיבציה תלמידים בקרב לפתח תנמ על ושייכות. בקשר וצורך יכולת בתחושת צורך באוטונומיה,
 הפסיכולוגים הצרכים לשלושת מענה תיתןש ,תומכת סביבה ליצור צריכים בפרט והמורה בכלל הספר בית

 .הללו הבסיסיים

 

 תתכניה מבנה

 המודל את נכיר גם זה בשלב לפעילותה. משותפים כללים על הסכמהבהגעה לו הקבוצה גיבושב מתחילה התכנית
 מצרכים אחד לכל בבסיסה. העומדים םיהפסיכולוגי הצרכים אתו המוטיבציה התפתחות את שמסביר אורטייהת

  התכנים. עיבוד לצורך ,ומשימתיים חווייתיים מפגשים כמה יוקדשו אלה

 ,)התקשרות( ושבח רגשי ויסות ,נרכש אונים וחוסר סיבתיים ייחוסים – מסוגלות תחושת שיידונו: הנושאים בין
 ועוד. תלמידים בין ושונות עצמית זהות לתלמיד, מורה בין הרגשית השיחה ,חברתית כקבוצה היתהכ

 

 היקף

  מפגש כל וחצי שעה של מפגשים 12
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 והשילוב ההכלה בתכנית הפרטניות הסייעות ליווי - 11 תכנית

 של תפקידן ספר. בית בכל הפרטניות הסייעות מספר את משמעותית להגדיל עתיד וההכלה השילוב חוקל תיקוןה
 ותמיכה הכרה מקבלות אינן הן קרובות לעתים אך בהן, להיתמך אמורים ורבים חשוב הוא הפרטניות הסייעות

 צרכים עם לילדות המתלוות ,הפרטניות הסייעות הספר. ביתמו מהכיתה חלק להיות להן לאפשר מנת על ותמספק
-ביתה ובעשייה ברוח המורות, בקבוצת נטמעות אינן ןה קרובות ולעתים ההוראה מסגל חלק מהוות אינן מיוחדים,

 שאלת כמו רבות סוגיות העבודת סביב מתעוררות הילד, את וללוות לתמוך אמורה הסייעתש בעוד ת.ספרי
 הכשרתן לפעמים בנוסף, ?להורים או הספר לבית שירות נותנות הן האם ?הדרכה להן נותן מי בכיתה, ההשתלבות
  הדרכה.לו להכוונה הספר בית על תנסמכו והן מועטה הראשונית

 מהווים אלו כל סייעות. של גבוהה תחלופה קרובות לעתים נצפית הנמוכים, וההכרה השכר בגלל גםו אלה, כל שלב
 במיוחד. ומנהלת בכלל הספר בית עומד בפניוש נוסף ניהולי אתגר

 

 התכנית מטרת

 מקום יקבלו הספר, מבית אינטגרלי לחלק והפכשי כך סייעות, במערך לתמיכה מבנים ליצור מבקשת התכנית
 מערכת.ל כמשמעותיות עצמן את גם ויחוו הכיתתי יום-ביום יותר משמעותי

 

 התכנית מבנה

 עבודה: מעגלי שלושה מוצעים

 ועוד שילוב רכזות פרט, רכזות שכבות, רכזות יועצת, סגניות, מנהלת, ניהול: לצוותי סדנה .1

 הילד של רגשייםה לצרכים מענה במתן שיעסוק פסיכולוגית, בהנחיית יתקבוצ ליווי סייעות: לקבוצת ליווי .2
 והצוות הכיתה קבוצת של הוריו, של המשולב,

 מיטבית, כיתתית אווירה יעיל, עבודה צוות יצירת :הסייעת עם משותפתה עבודהה סביב משלבות מחנכות ליווי .3
 בכיתה הסייעת נוכחות של מיטבי ניצול

 

 מרחב יצירת זה, ייחודי אדם כוח של כניסתו עם המתעוררים הצרכים מיפוי כגון: בנושאים, תעסוק התכנית
 הדרכה, פרטניות, סייעות עם לעבודה צרכיו פי על ספר בית לכל מותאם ניהולי מודל בניית הכולל מותאם חשיבה
 ועוד. הסייעות עבודת סביב ותקשורת דיאלוג התאמות, תפקידים, והגדרת פיקוח

 

 היקף

 אחד כל דקות 90 של מפגשים 5 הספר: בית של הניהול תלצוו סדנה

 שעות 30 סייעות: קבוצת ליווי

 שעות 15 משלבות: מורות קבוצת ליווי
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 הלימודי התפקוד על המשפיעים רגשיים היבטים לפיתוח כלים ארגז פעילה: הכלה - 12 תכנית
  ילדים אצל

 ייחודיה מכלולה לע תלמיד כל עבור מטיבה חינוכית הסביב בנייתל אפשרויות ןמזמ וההכלה השילוב לחוק התיקון
 שהיבטים מראים מחקרים יכולותיו. מיטב למימוש אותו להביא כדי שלו והרגשיים קוגניטיבייםה האפיונים של

 מנבאים (Mindset) חשיבה ודפוסי אקדמית עצמית תפיסה עצמית, מסוגלות עצמית, הגדרה כגון ,שונים רגשיים
 על המבוססים ,רבים כלים בנמצא יש זאת, עם למידה. לקויות עם תלמידים גם ,הספר בבתי תלמידים של הצלחה

 הנדרשים הרגשיים ההיבטים של םלהתפתחות טיבהימ חינוכית סביבה לבנות למורים לסייע שיכולים ,מחקרים
 ומהנה. יעילה ללמידה

 

 התכנית מטרות

 למשתתפים להקנות ,למידהה תהליך עם טיביםישמ םרגשיי היבטים לגבי תיאורטי ידע להקנות מבקשת התכנית
 ביישומם. להתנסות להם ולאפשר אלו היבטים טיפוחל שימושיים כלים

 

 למידה, לקויות עם לתלמידים והתאמתם הלמידה תהליך על המשפיעים רגשיים היבטים שיידונו: הנושאים בין
 דפוסי תיאוריית רגשי, ויסות העצמית, לותהמסוג לשיפור דרכים הלימודי, התהליך על והשפעתה עצמית תפיסה

 למידה לקויות עם תלמידים של הלימודי תפקודם על המשפיעים מערכתיים היבטים שיפור (,Mindset) החשיבה
 ועוד.

 

 היקף

  אחד כל שעות 3 של מפגשים 8
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 תספרי-בית חברתית אמנה לקראת :חברתית כקבוצה תהיהכ - 13 תכנית

 הנפשית הרווחה ובתחושת תלמידיה של האישית הזהות בגיבוש ומרכזית חשובה השתייכות יחידת היא הכיתה
 ולפיתוח בכיתה התלמידים של משמעותית ללמידה תורמת טובה כיתתית אווירה כי מצאו מחקרים שלהם.

 מקום להם שאין או ניכור, שייכות, חוסר מרגישים תלמידים כאשר ,זאת לעומת מסוגלות.הו עצמיה ערךה תחושות
 תופעות חברתית, דומיננטיות על התלמידים בין כוחות מאבקי להיווצר עלולים בכיתה, שנוצרו החברתיות בוצותבק

 בריונית. התנהגות ואף חברתיות-אנטי

 רגשי ,כיתתי שיח לעודדו חברתיות יכולות לקדם הילדים, בין קרבה יותר לייצר יש השייכות תחושת את לקדם כדי
 .תםלהצלח קריטית היא הללו והאישיים הקבוצתיים התהליכים ווייבל המורה של תרומתה י.תואמפ

 מהן אחת בתוך מקומו את למצוא מהתלמידים אחד לכל תאפשר ומגוונות קטנות בקבוצות שחברות הבנה מתוך
 בתוך המתגבשות הקבוצות-תת על והן גדולה כקבוצה הכיתה על הן לעבוד יש ,הייחודי קולו את לה ולתרום לפחות
  .הכיתה

 

 התכנית מטרת

 בה ולמצוא אליה להשתייך גאים להיות התלמידים לכל שתאפשר בכיתה חברתית תרבות לפתח מבקשת התכנית
 לאמנה שתוביל ספרית-בית חברתית תכנית לבנות ומטרתה מורים לחדרי מיועדת התכנית .הייחודי מקומם את

 המתאר הגב", את שמפנים מצב "אין הםאבר יעל של ספרה על בחלקה מבוססת התכנית ספרית.-בית חברתית
 שונים. במעגלים חברתית דחייה עם התמודדות

 

 התכנית מבנה

 מעשית; והתנסות תיאורטית הקדמה הכוללים המורים, חדר עם פסיכולוגים בהנחיית מפגשים כוללת התכנית
 לכיתה כליווי או כניתהת משתתפי שיעלו לצרכים בהתאם מורה, או למחנכת פסיכולוגית של פרטניות הדרכה שעות

 ו/או יועצת ו/או הכיתה מחנכת פסיכולוגית, בהנחיית כיתה תלמידי עם קבוצתית לעבודה גם אפשרות יש מסוימת.
 הכיתה. לצורכי בהתאם מורה,

 

 בריאים תקשורת ודפוסי תהליכים :הקבוצתית הדינמיקה חברתית, כקבוצה הכיתה שיידונו: הנושאים בין
 גיוס בכיתה, קבוצות-תת של מקומן הכיתה, כמנהיגת המחנכת התלמידים, בין האישי קשרה העמקת ופתולוגיים,

 והקהילה. שותפים גיוס תוך לדרך ויציאה ספרית-בית תכנית גיבוש בכיתה, חברתיים למהלכים ההורים

 

 היקף

 אחד כל שעות 3 של מפגשים 10 שעות, 30 פסיכולוגי עם המורים חדר מפגשי

 שיועלו לצרכים בהתאם למפגש, דקות 45 מחנכת/מורה עם רטניותפ פסיכולוגית שעות

 בהנחיית )אפשרות( הכיתה עם קבוצתית עבודה
 יועצת/מורה/ ומחנכת פסיכולוגית

 וכן ,לצורך בהתאם אחד, כל דקות 60 של מפגשים 5-10
 הפסיכולוגית ידי על המורה של דקות 45 הכנה שעת
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 דוקומנטרי קולנוע באמצעות לאמפתיה חינוך - 14 תכנית

 כשווים להשתלב המיוחד החינוך לילדי לאפשר אוה וההכלה השילוב לחוק התיקון של המוצהרות וממטרותי אחת
  יותר. ועשירות מורכבות הטרוגניות, כיתות ליצור עתידה הרפורמה הרגילות. בכיתות שווים בין

 את עליהם ולהקל המיוחד החינוך ילדי של הייחודיים צרכיםל מענה לתת היא המחוקק כוונת הרפורמה במסגרת
 הוא התיקון בעקבות להתעורר שעלול ייחודי צורך זאת, עם .ועוד רגשיים טיפולים הוראה, שעות כגון השילוב,
 ומסוגלות סובלנות ית,תאמפ לב פתיחות לגלות שיידרשו "הרגילים", התלמידים עם הרוב, חברת עם דווקא עבודה

 .בכיתותיהם המיוחד החינוך תלמידי את קבלל בבואם ת,פיטיאויסטר-לא לחשיבה

 קלה לשעה "לחיות משמעו אחר לאדם אמפתי להיות בפסיכולוגיה, ההומניסטי הזרם מאבות רוג'רס, קרל פי על
 סרטים ויותר יותר ובעולם בארץ מופקים האחרונות בשנים שיפוטי". להיות מבלי בעדינות, בהם לנוע חייו, בתוך

 מתיוג סובלים רבות שפעמים אלו, סרטים גיבורי ייחודיות. תיוחריגו עם שמתמודדים ילדיםו אנשים שמתעדים
 מכאן, .כלל בדרך להישמע זוכה שאינו באופן סיפורם את לספר קולם, את להשמיע הזדמנות מקבלים כ"אחרים",
 בעמדת הם אם בין ,התלמידים של אישית צמיחה של תהליך לקדם יכול חינוכי ככלי הדוקומנטרי שהקולנוע
 היוצרים. בעמדת הם אם ובין הצופים

 האנשים על מתעכב ואה :רוג'רס של משנתו את מממש הדוקומנטרי הקולנוע צפייה, על מבוסס התהליך כאשר
 את הקולנוע מסך אל מביא הוא משך.ו תוקף ממשות, עומק, להם ונותן ברקע, לנו שאובדים שנדמה והרגעים
 אפשר שאי אתית מחויבות" ,לוינס עמנואל הפילוסוף של בלשונו ויוצר ,הנאלם לש,המוח הקטן, האדם של סיפורו

 המצולם. של לפניו "לה להתכחש

 כזה, במקרה .ולחברה לאחר מחויבות תחושת בתלמידים לעורר אפשר סרט, יצירת על מבוסס התהליך כאשר
 יםויוצא מצלמה לוקחים לבמאים, הופכים הם שבו אקטיביסטי,-דוקו בסגנון סרט ביצירת התלמידים את מנחים
 המבוקש. השינוי ליצירת אפקטיבי לכלי להיות הופכת המצלמהו כלשהי, חברתית מטרה להשגת אישי מאבק לתעד

 כאשר מעצימה, לחוויה להפוך עשוי הדבר אישי. יומן סרט ביצירת התלמידים את להנחות היא נוספת אפשרות
 החומרים ברירת הצילום, בתהליך. בחייהם אתגר או קושי עם םדותהתמוד של עצמי בתיעוד מתמקדים התלמידים
 "סיפור יצירת של תהליך זהו הקושי. עם ההתמודדות של ומיטיב מעובד נרטיב עצמם עבור יוצרים הם ,והעריכה
 ואת עצמנו את תפיסתנו על משפיע האישי הנרטיב שבהם באופנים העוסקת הנרטיבית, הפסיכולוגיה בלשון מועדף"

  אותנו. הסובבת יאותהמצ

 

 התכנית מטרת

 שיכול תכליתי,-ורב אפקטיבי נגיש, חינוכי ככלי הדוקומנטרי הקולנוע את מורים לצוותי להכיר מבקשת התכנית
 בכיתה. החברתי הגיבוש בתהליכי והן האחר וקבלת עצמית קבלה תהליכי בליווי הן רב לעזר להם להיות

 הדימוי לחיזוק כאמצעי – החינוכי בתהליך הדוקומנטרי בקולנוע שלהשתמ שונות דרכים למורה תקנה התכנית
 האחר, על יתהאמפ המבט את אצלו לפתח כדרך לעצמו(, יתאמפ יותר להיות )כלומר, התלמיד של המיטיב העצמי

  חי. הוא שבה החברה לשיפור מחויבותו לחיזוק ככלי או

 קצרה. מעשית נסותוהת דוגמאות כמהב צפייה תיאורטית, הקדמה יכלול מפגש כל

 

 הקולנוע כיצד הדוקומנטרי, הקולנוע עולם עם היכרות הטרוגנית? בכיתה אמפתיה מהי שיידונו: הנושאים בין
 את מעודדים כיצד ?שלנו בחברה ה"אחרים" עם ומשמעותי יתאמפ מפגש לייצר לנו לסייע עשוי הדוקומנטרי
 בתלמידים לפתח ניתן כיצד ?אישי דוקומנטרי סרט ירתיצ באמצעות מועדף", "סיפור עצמם עבור ליצור התלמידים

 סביב בכיתה יהתאמפ מעודד שיח יוצרים כיצד ?שלהם השונים השייכות במעגלי שינוי ליצירת מסוגלות תחושת
 האחר? על דוקומנטריים בסרטים הצפייה

 

 היקף

   אחד כל אקדמיות שעתיים של מפגשים 6
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 מכילה דיאלוגית הוראה - 15 תכנית

 כיתה בכל כמעט זאת, עם משותף. לימודי במסע הםתלמידייה מובנת מאליה כמעט ממורים היא שיובילו את ציפי
 ולהתנתק מאחור תרךשלה עלול אלו מתלמידים חלק זה. למסע שותפים אינם שונות מסיבות אשר תלמידים ישנם

  תקין. שיעור לנהל המורה של יכולתוב ולפגוע ללמידה להפריע עלולאף  וחלקם בכיתה מהלמידה

 מהם דורשת המערכת גיסא מחד זה. חינוכי לאתגר ביחס סותרות ציפיות בין קרועים עצמם מוצאים רבים מורים
 מתקשים תלמידים גם בכיתה להכיל מהם דורשת היא גיסא ומאידך שאפתניים, לימודיים בהספקים לעמוד

 קשיים עם תלמידים של להכלה אותנו המכוון ,לחוק התיקון בעקבות להתעצם אף עלול זה קושי מפריעים. ולעתים
 .הרגיל חינוךה מסגרתב משמעותיים רגשיים קשיים או לימודיים

 בעוד זה. חינוכי אתגר עם ביעילות להתמודד למורה מאפשרת הדיאלוגית הוראהה שיטת כי מצאו מחקרים
 ההוראה סמכא, ניב בעבר הגיעו אליהןש מסקנות בשינון בעיקר עוסקת המונולוגית, המסורתית, ההוראהש

 ועל התלמידים של משמעותיים חשיבה תהליכי לעודד מנת על לתלמידים המורה בין בדיאלוג נעזרת הדיאלוגית
  אלו. קבוצתיים חשיבה תהליכי מהלךב אישית,-ובין רגשית למתרחש, מודעותם את רלשפ מנת

 את משמעותית משפרת היא כי מצאו מחקרים ,הטרוגניות בכיתות הדיאלוגית ההוראה של ליעילותה בנוסף
 .העכשווי העבודה בשוק להצלחה הנדרשות יכולות – תבצוו ולעבוד יצירתי באופן לחשוב תלמידים של יכולותיהם

 ובמדינות בבריטניה בארה"ב, החינוך במערכות משמעותי מקום הדיאלוגית ההוראה מקבלת אלו סיבות בשל
 .בעולם נוספות

 

 התכנית תומטר

 המעודדת ,ומכילה משמעותית להוראה מעשיים וכלים תיאורטית תשתית למורים להעניק בקשתמ התכנית
 הדיאלוגית. ההוראה מודל לאור וזאת צוות, ועבודת יצירתיות

 

 התכנית מבנה

  חווייתית. התנסות של חלקו תיאורטית העמקה של חלק יכלול מפגש כל מפגשים. 12 תכלול התכנית

 

 למידה הנלמד, על מבט נקודות הרחבת למידה, אסטרטגיות הלמידה, תהליך על פלקציהר שיילמדו: הנושאים בין
 ועוד. מכילה קבוצתית תרבות פיתוח צוברת,

 

 היקף

 אחד כל אקדמיות שעות 3 של מפגשים 12
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 ויסות קשיי עם בילדים קבוצתי טיפול – 16 תכנית

 את מוצאים ומשפחתם הם והחברתי. לימודיה הרגשי, בתחומים כבד מחיר משלמים ויסות ייקש עם תלמידים
 בסביבה פוגעות אשר מההתנהגויות ולהימנע הבעיה את לפתור קשייהם בשל הן לחצים, בסד רבות פעמים עצמם

  המקובלים. והחוק הנורמות את לכבד הסביבה דרישת מתוקף והן ובעצמם

 לבעיית הפתרון שגם מכאן הילד. בחיי שונות למערכות וקשורים מגוונים וההתנהגות ויסותוה לבעיית הגורמים
 בראש סייעי הפתרון .מקיפה השפעה בעל פתרון המאפשרת תרחבנ התגייסות מתוך להיות צריך ההתנהגות
 לכל ותומכים רגשיים מענים תןייו תולסביב הקלה ספקי בעת-הב אך הבעיה עם המתמודד לילד ובראשונה
  הקהילה.

 של פעולה בשיתוף המתבצע והגן, הספר בית בגילאי התנהגות בבעיות ונכון מוקדם שטיפול לכך רבות עדויות ישנן
 ההישגים את ולקדם מהן הסובלים הילדים חיי איכות את ניכר באופן לשפר עשוי והמשפחה, החינוכי הצוות

 בסביבתם. התלמידים כלל של החינוכיים

 הבעיה של בסימפטומים הקלה המעניק ,יליע טיפולי ככלי מחקרב הוכח התנהגות קשיי עם בילדים קבוצתי טיפול

 החינוכיות במערכות הטיפולי מהרצף חלקכ השווים. קבוצת בקרב יעילות חברתיות בהתנהגויות אימון ומאפשר
  חינוך. צוותי והדרכת הורים הדרכת קבוצתי, טיפול הכולל ,משולב טיפול מציעים אנו בעיר

 

 התכנית מטרות

 מיומנויות של ורכישה ויסות, בעיות להם שיש לילדים ותמיכתי רגשי מענה מתן •

 בתכנית המטופלים הילדים של ההתנהגות בעיות עם בהתמודדות הצוותים וליווי חינוך לצוותי כלים מתן •

 הילדים הורי של ההורית המסוגלות ותחושת ההורי התפקוד שיפור •

 

 התכנית מרכיבי

 התנהגותית דינמית,-התפתחותית הבנה על סהמבוס מועד קצר קבוצתי טיפול - לילדים תקבוצתי סדנה (1

 פסיכולוגים. שני של הנחיהב ,גיל קבוצות לפי ילדים 6-5 של בקבוצות מתבצע הטיפול וקוגניטיבית.

 הוריהם. עם טיפולית התערבות תתקיים בילדים, הקבוצתי לטיפול במקביל - ההורים עם טיפולית התערבות (2
 הבית. במסגרת יסותוהו לקשיי מענה למתן פסיכולוג, בהנחיית פרטניות תטיפוליו בפגישות ישתתפו ההורים כאשר

 תלמידים התנהגות מול ותסכול כעס אונים, חוסר תחושות חווים המורים קרובות לעתים - מערכתית התערבות (3
 המערכת עם בעבודה כלפיהם. ומכילה תומכת סמכותית, יחסים מערכת להפעיל ומתקשים ואלימים תוקפניים

 המתאימה התערבות תכנית מגבשים אלה הבנות לאורו הילד להתנהגות הסיבות את להבין מנסים אנו נוכיתהחי

 מתנהל. הוא שבתוכה ולמערכת ילדל

 

 פיתוח לנפש, גוף בין חיבור עצמית, ושליטה ויסות ילדים, של הרגשי הביטוי מיומנות פיתוח שיידונו: הנושאים בין
 ועוד. פעולה ושיתוף תקשורת מיומנויות בקבוצה, וכללים נורמות ,תורגשי קוגניטיבית יתתאמפ יכולת

 

 היקף

 ילדים 5-6-ל שעתיים של מפגשים 15 לילדים קבוצתית סדנה

 פגישות. 8-כ סה"כ הקבוצה. פעילות זמןב לשבועיים אחת ההורים עם טיפולית התערבות

 הצוות לצרכי בהתאם שבועיים או בשבוע פעם הספר בבית מערכתית התערבות
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 ילדים לגני תכניות
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  חובה-טרום בגני ייעוץ :פתוחה דלת - 17 תכנית

 של מוקדם בזיהוי מתמקדת התכנית הגן. בגיל לילדים להורים חינוכיים פסיכולוגים של וייעוץ ליווי מציעה התכנית
 הברית חיזוק מאפשרת זו עבודה דרך הגן. ולמנהלת להם תמיכה מתן תוך צעירים וילדים הורים המאפיינים קשיים

 הגן. צוות לבין ההורים בין הטיפולית

 החינוכי הפסיכולוג ועם הגן מנהלת עם ההורים, עם במקביל: קווים בשלושה מתבצעת העבודה

 םייחידני הורים .(גרושים או פרודים הם אם ם)ג מתפשר בלתי באופן בילדם זה בטיפול מעורבים ההורים שני
 חובה. וז אין אבל הילד, את לגדל להם שעוזר אחר אדם עם להגיע מוזמנים

 לצורך מענה לתת מנת על ומדריכה, מומחית חינוכית פסיכולוגית קפלן, נאדין ידי על תשס"ב בשנת הוקם הפרויקט
 פניות צעירה. הורות שמאפיינת מביאים שהורים בעיה לכל ניתן זה ייעוץ בייעוץ. חובה-טרום בגני וגננות הורים של

 בגן התנהגות בעיות נולד, חדש תינוק אחים, בין יריבות ררנית,וב אילמות בכי, לניקיון, ינוך: חוללותכ נפוצות
 ועוד. ההורים בין דעות לוקייח ובבית,

 

  היקף

 בהמשך שוטף ומענה בגן, בילד תצפית לאחר הגן למנהלת אחת ייעוץ שעת

 ההורים שני עם יחד גןה מנהלת עם )לפחות( אחד מפגש

 בשבועיים אחת פעם של בתדירות מעקב, ופגישת ההורים עם זוגיים פגשיםמ ארבעה

 המטופל( מקרהמשתנה בהתאם לצורכי ה הטיפולית תכניתה)
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 הילדים בגן התנהגותיים לאתגרים מערכתי מענה :קדימה צוות – 18 תכנית

 הגן. צוות בפני מקצועי ראתג ומציבים הילדים בגן אחרים או עצמם את לסכן עלולים מאתגרת התנהגות עם ילדים
 עומדת ובראשו הצורך(, )במקרה וסייעת בעיסוק מרפאה או באמנות מרפאה הכולל תומך, צוות הוא קדימה צוות

 אלימה התנהגות עם ילד בו נמצא אשר לגן וגמיש מועד קצר ממוקד, ליווי מציע הצוות בכירה. חינוכית פסיכולוגית
  קודמות. התערבות תכניות למרות

מבוצעת  הראשונית ההערכה .הצורך לפיהפניה לוועדה העירונית ו המקרה של ראשונית הערכה כולל קדימה ךתהלי
 .שעולה ממנה לצורך מענהמתאים  והפיקוח ,הבכירה היועצת ידי על

 לכל אינטנסיבית הדרכה מעניק וכן ממוקד לטיפול זקוקים אשר בגן לילדים וטיפול התערבות תכנית מציע הצוות
 אינטנסיבית הדרכה ומעניקה בתכנית ילד כל עבור העבודה את ומתכללת מרכזת הפסיכולוגית הגן. ולהורי גןה צוות

 מתבצעים בגן וההתערבות הטיפול בגן. לכך הזקוק בילד מטפלת בעיסוק או באמנות מרפאה .ולהורים הגן לצוות
 בקהילה. טיפול לקבלת עד ליווי מאפשרה הקצר הזמן בפרק

 הכוחות חיזוק חדשות, היראי זוויות המביאה מערכתית התערבות ובסביבתו, בילד אינטנסיבי פולטי כולל המענה

  בגן. החינוכי האקלים טיובו ההורים לבין הגן בין הפעולה שיתופי עידוד הגן, צוות של הפעולה תוףיוש

 

 

  יקףה

 :, והיא כוללתחודשים שלושה התכנית משך

 שבועית שעה – באמנות( או בעיסוק )מרפאה בילד שמטפלת המרפאה הדרכת

 שבועאחת ל הורים הדרכת

 בשבוע שעתיים – רוטציה( גננת צהרון, סייעות, )גננת, הגן צוות כל תהדרכ

 לצורך. בהתאם ועוד רפואיים-פרא מטפלים רווחה,ה גורמי אזור, רכזות פיקוח,ה נוספים: גורמים עם קשרה ליווי

 
  

דיון בוועדה  
עירונית  

והחלטה על  
כניסת צוות  

קדימה

כניסת 
קדימה 
לעבודה  

אינטנסיבית 
-חודש)בגן 

(חודשים3

העברה 
מסודרת 
לצוות הגן  
והפנייה  
לגורמים  
בקהילה
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 בחיים להצלחה תחותכמפ ניהוליים תפקודים - 19 תכנית

 שליטה המאפשרות גבוהות קוגניטיביות מיומנויות של אוסף הם (Executive Functions) ניהוליים תפקודים
 נמצאו הם המחקרית בספרותו חמש, גיל סביב מתעצבים אלו תפקודים והרגש. המחשבה ההתנהגות, על ובקרה

 :מרכזיות פונקציות שלושב תלויים הניהוליים התפקודים וחברית. לימודית הצלחה לש משמעותיים כמנבאים
 יכולתב תגובה, עיכובבו ביציהיבאינה ביטוי לידי באים ואלה עבודה, וזיכרון מנטלית גמישות ת,עצמי שליטה

 וארגון. תכנוןוב יוזמהב רגשי, וויסותב מעברים,ב התמדה,

 

 התכנית מטרת

 תפקודה את ונשפר נתמוך ,ותרגול יצירה משחק, דרך ם.השוני הניהוליים בתפקודים ויתנסו ילמדו הילדים ,בתכנית
 וחברתיות, רגשיות אישיותיות, תשתיות של ומיטבית תקינה בהתפתחות לתמוך כדי וזאת הללו, בתפקודים שלהם
 בגרות. ועד מינקות

 

 היקף

  מפגש. כל דקות 30-45 – החינוכי לצוות הדרכה מפגשי 6-ו הגן ילדי עם פרונטליים מפגשים 15
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 הגן צוות לטיפוח סדנה – 20 תכנית

 מיוחדים, צרכים עם ילד בגן כשיש .בגן מהילדים ואחד אחד כל לקדם כדי ביד יד יום-יום עובדות וסייעות גננות
 לבנות, צריך הזה הקשר את גם בזוגיות, כמו ממש כמה. פי גדולה בצוות תנדרשה הפעולה ושיתוף המחויבות מידת
 ולטפח. לגדל

 

 תהתכני מטרת

 עם להתמודדותו הגן צוות אנשי בין הקשר לתחזוקת מעשיים כלים מציעהו וסייעות גננות לצוותי מיועדת התכנית
 וניהול מקרבת תקשורת מיםתחוהמ אורטיית ידע על נשענת התכנית .העבודה כדי תוך בצוות העולים קשיים

 קונפליקטים.

 

 היקף

 .מפגש לכל שעתיים מפגשים, 2-5
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 בגן חברתי רגשי מרקם :ח"במר - 21 תכנית

 .בהמשך לימודית והצלחה רגשית בגרות על הצעיר בגיל רגשי ויסות תהליכי של השפעתם על מצביעים מחקרים
 לילדים ולסייע הרגשי השיח את הילדים יובבת הנמוכות בכיתות בגנים, לחזק יש כי התובנה גובשה בעקבותיהם

 התנהגותיות. תבעיו ופתרון רגשי ויסות של מיומנויות לפתח

 .היסודיים הספר בתי של הנמוכות ובכיתות ילדים בגני לעבודה מותאמת התכנית

 

 תתכניה מטרת

 הרגשי ויסותוה יכולות את שיחזקו מובנים כלים וילדים הורים חינוכיים, צוותים בידי לתת מבקשת התכנית
 מנטליזציה, ויכולות לאחר יהתאמפ ותיכול פיתוח שיח, כישורי בפיתוח עוסקים הכלים הילדים. של וההתנהגותי

 בשינוי עוסקים הכלים בנוסף, הרגשי. יסותוהו ויכולות הרגשות של זיולוגייהפ הביטוי עם כרותיה תוך רגשות זיהוי
  בעיות. ופתרון פעולה שיתוף יכולות פיתוחבו חשיבה דפוסי

 

 תתכניה מבנה

 עם הפסיכולוג של משותפת בהובלה ילדים עם סדנה ומפגשי להורים סדנאי מפגש ,פרטני יעוץי כוללת תתכניה
 החינוכי. צוותהו המסגרת צורכיל תתכניה את להתאים אפשר החינוכי. הצוות

 החינוכית. המסגרת של השגרתית מהפעילות כחלק שיבוצעו נוספות, לפעילויות רעיונות מוצעים למפגשים, בנוסף
 שגרה, או קונפליקט במצבי הילדים עבור לעזר שיהיו כך ,בגן הנלמדים והכלים התכנים את להטמיע במטרה זאת
 הצורך. לפי

 בביתו. גם תימשך הילד על התכנית שהשפעת כדי תתכניה של השונים לשלבים שותפים הם ההורים

 

 היקף

 שעות 12   פרטני ייעוץ

  דקות 90 אחד, מפגש  הורים עם סדנאי מפגש

 אחד כל דקות 90 מפגשים, 5 הילדים עם מפגשים
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 החוב-טרום לצוותי נפש בריאות של קונסולטציה - 22 תכנית

 הילדים גני לצוותי מיוחד אתגר מהווה ובהח-טרום-וטרום חובה-טרום בגני מיוחדים צרכים עם ילדים שילוב
 המקצועי, העצמי הביטחון חיזוק ויישומו, ידע העשרת כגון: בנושאים לצוות תמיכה מציעה התכנית הצעירים.

 כולו. הגן על והפרקטית האובייקטיבית ההסתכלות וחיזוק והמשפחות הילדים מול ומקבלת ביתאסרטי עמידה

 

 התכנית מטרת

 המתמודדות גננות לקבוצת קבוצתית וקונסולטציה כקבוצה הגן ולצוות לגננות קונסולטציה שעות מציעה התכנית
 מקצועי. חינוכי פסיכולוג של להנחיה וזקוקות דומים קשיים עם

 חווה. שהצוות לקשיים ולהתאימה צוות כל של הייחודיים הצרכים לפי התכנית את נותלב אפשר

 

 ילדים קשיי והצוות; הגננת בעבודת הצורך לפי מיקוד הרך, בגיל הנפש בריאות בנושאי סוגיות: שיידונו נושאים

  .ועוד מניעתיות והתערבויות קשיים סביב התערבויות הורים; עם ועבודה קשר וקבוצה;

 

 קףהי

 שבועית קונסולטציה שעת

 לצורך בהתאם ההתערבות משך
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 מחירון
 

 ₪ 1,000  איש 15 עד וחצי שעה סדנאי מפגש

 ₪ 2,000 איש 30 עד וחצי שעה סדנאי מפגש

 ₪ 1,000 משתתפים מספר הגבלת ללא שעה של הרצאות

 ₪ 400 (התוכנית ליישום החינוכי הצוות והדרכת ליווי) הטמעה שעת

 פסיכולוג לשעת ₪ 400 הקבוצה ולגודל הילדים לגיל בהתאם - ילדים וצתקב הנחיית

 


