
ילית'אגתכנית 
:האתגר

חברתיים מותאמים לתלמידים /רגשיים/מענים לימודייםמתן 
מיומנויות ובהלימה לייחודיות הבית ספריתעל בחירה ופיתוח בדגש 

"כדורי"בית ספר יסודי 
א הגליל התחתון.מ



הדרך  לאתגר

:דפוס של אילוצים
התאמת תכנית לימודים

בחינה מחודשת  : הזדמנות
של צרכי למידה ותכני 

.למידה

:דפוס של צמיחה
למידה בקבוצות קטנות

-מתן דגש להיבטים רגשיים
חברתיים

צוותיתחיזוק עבודה 

:דפוס של התמוטטות
שינוי שגרות
קשיי הערכה

:דפוס של שינוי יסודי

המורה כמפתח תוכן  

התאמת מענה מותאם 
לתלמידים בכיתה

מערכת שעות גמישה



צרור מפתחות: מטפורה לאתגר

OKRמדד 

שיקדם מענים שיתוף פעולה חדש אחד לפחותכל צוות שכבה יפתח 

מותאמים לכלל התלמידים ויהיה מבוסס בחירה
עד חנוכה



יליות  'פעולות אג
שישיגו את המדד התוצאתי



בניית מערכת שעות מותאמת ומאפשרת שיתופי  . א
פעולה ובחירה בהלימה לייחודיות הבית ספרית

הכנסת שעת שהיה משותפת במערכת השעות של מורות השכבה לתכנון מענים •
.סוף יום/ מותאמים באמצע

במערכת השעות הכיתתית יצבעו שעות לפעילות משותפת עם הכיתה המקבילה  •
.ולפעילויות בחירה ביחידות גדולות ומשתנות

אוגוסט

חיבוריות-תומך ומאפשראקוסיסטם



לקידום המענים  צוותית/ הערכות שכבתית. ב
המותאמים

חשיפה צוותי ביום היערכות או בתחילת שנה הכולל הדגמה והגדרה של מענים מותאמים  אירוע & 
.בחירהפעולה מבוססי ושיתופי 

החודש הראשון תערוך המחנכת מיפוי צרכים ראשוני אליו תתייחס בבניית המענים  במהלך & 
.המותאמים

.הפעולה והבחירהשיתופי , שכבה תכין לעצמה דף תכנון שבועי של נקודות המפגשכל & 

החודש הראשון של השנה כל צוות שכבה יכין רשימה של שיתופי פעולה אפשריים  במהלך & 
(.כולל שיעורי בחירה)מענים מותאמים לקידום 

אוקטובר-ספטמבר

פיתוח תכניות לוקליות-תומך ומאפשראקוסיסטם



שיתוף ולמידת עמיתים  , מיסוד תהליכי הפצת ידע. ג
בחירת התנסויות קטנות קצרות טווח לקידום המענים המותאמים ויצירת חוויות  

.הצלחה

.  תצפית עמיתים/הצוותהמענים המותאמים בישיבת הצלחות בקידום חשיפה קצרה של 

/ הבית ספריבפייסבוק/ התייחסות לשיתופי הפעולה והמענים המותאמים בדף השבועי
.לים"בקמ

.  ועדכון הגדרת תפקיד, (?רכזת השתלבות)בחירת אחראי להפצת הרעיונות בתוך הצוות 

.המתאפשרת בהםהתאמתם ומידת הבחירה , פיתוח משוב לבדיקת יעילות המענים

נובמבר-אוקטובר

יישום תהליכי משוב ועידוד התנסויות קטנות ומהירות-בעלי עניין אוטונומיים ופעלתנים



משוב ובקרה

פעמיים  " עמידה"מפגשי 
משוב  , בשבוע לסיכום

דיווח  , תצפיות, והיערכות
חודשי בישיבות צוות

מובילי התהליך

מנהלת
סגנית

רכזת פדגוגית
רכזת הכלה והשתלבות  

צוות מוביל

משאבים

-1)התאמת שעות במערכת 
שעות  2-3, שעות שהיה2

מתן זמן  , (מפגש שכבתיות
אחת )הכנה בישיבות צוות 

גיוס מתנדבים  , (לחודש
,  (כמה שיותר)מהקהילה 

בנות  / גרעינריםשילוב 
.סטודנטים, שירות


