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שער ראשון:
רקע לפעילותה של קבוצת העבודה

1. רקע למסמך 

בשנת 2018 התקבל בכנסת ישראל תיקון 11 לחוק החינוך המיוחד. התיקון לחוק עוסק בכמה עקרונות: 
מתן אפשרות להורים לבחור את סוג המסגרת החינוכית לילדיהם; שינוי במתכונתן של ועדות ההשמה 
מהותי;  טרמינולוגי  ושינוי  לכך  הזכאים  לתלמידים  תמיכות  מתן  ואפיון;  זכאות  לוועדות  והפיכתן 
הכללת מגוון רחב של תלמידים במערכת החינוך הכללית וצמצום הדרתם מהחברה כולה. לקריאת 

הנוסח המלא ראו חוק חינוך מיוחד )תיקון מס' 11(, התשע"ח-2018. 

מסמך זה נכתב על רקע התיקון לחוק בשנת יישומו הראשונה. בשנה זו החל יישום הדרגתי של החוק, 
תחילה במחוז צפון. החל משנת תשפ"א )2021-2020( הוא עתיד להיות מיושם בכל הארץ. ליישום זה 
השלכות על מערכת החינוך, המרכזית שבהן היא הרחבת השתלבותם והכלתם של תלמידים זכאי 

שירותי חינוך מיוחדים במערכת החינוך הכללית, הן בגני הילדים, הן בבתי הספר. 

מהמענה  ובראשונה  בראש  נבע  וייחודם  ה-19  במאה  כבר  הוקמו  מיוחד  לחינוך  נפרדים  ספר  בתי 
שנתנו לתלמידים עם ליקויים חושיים. עם הזמן התפתחו בתי הספר האלה ונתנו מענה למגוון צרכים. 
בשנות ה-60 וה-70 של המאה ה-20 חלה התרחבות ניכרת של כיתות החינוך המיוחד, הן בבתי ספר 

נפרדים, הן בבתי ספר מהזרם המרכזי. 

למרות התפיסה כי בתי הספר לחינוך מיוחד עונים על צורכי התלמידים באופן מיטבי, התחזקה בשנות 
ה-90 התפיסה כי שילוב תלמידי החינוך המיוחד בבתי הספר מן המניין הוא חיוני לכינונה של חברה 
שוויונית והוגנת. מדינות רבות ברחבי העולם הובילו מדיניות של הכלה בחינוך, ובשנת 1994 ביטאה 
92 ממשלות לאמץ את עקרון ההכלה בחינוך ולרשום תלמידי  הצהרת סלמנקה את המחויבות של 
חינוך מיוחד לבתי ספר מן הזרם המרכזי, למעט מקרים חריגים שבהם סיבות יוצאות דופן לרישומם 

 .)UNESCO, 1994( לבתי ספר נפרדים

במדינות רבות שולבו תלמידים עם מוגבלויות בחינוך הרגיל כבר בשנות ה-70 של המאה הקודמת 
ואף קודם לכן כחלק ממדיניות סדורה. באיטליה, למשל, כבר בשנות ה-60 העבירו הורים רבים את 
שונה   1971 בשנת  המניין.  מן  חינוך  למסגרות  נפרדות  ממסגרות  המיוחד,  החינוך  תלמידי  ילדיהם, 
מוגבלות  מן המניין למעט במקרים של  בבתי ספר  מיוחד  חינוך  יש לשלב תלמידי  כי  וקבע  החוק 
בין־לאומיים  הסכמים  כמה  נחתמו  היום  ועד  מאז   .)Contardi & Gherardini, 2003( חמורה 
המבטאים מחויבות לעקרון רישום תלמידי החינוך המיוחד לבתי ספר מן המניין )לדוגמה ההצהרה 
במדינות   .)Stack, 2007( ו-2006(   2003 מהשנים  אירופה  מועצת  של  הפעולה  ותוכנית  הפוליטית 
רבות נסגרו מרבית מוסדות החינוך המיוחד. באיטליה, לדוגמה, שיעור הלומדים בבתי ספר נפרדים 
לחינוך מיוחד נמוך מ-2 ל-100,000 תלמידים, ובמרבית הפרובינציות של קנדה אין בתי ספר לחינוך 
מיוחד כלל )Robson, 2005(. בשנת 2017, שיעור הלומדים בבתי ספר לחינוך מיוחד בקרב 30 מדינות 
OECD עמד על 1.82% בממוצע )European Agency, 2017(. התיקון לחוק החינוך המיוחד, ההכלה 

וההשתלבות הוא צעד חשוב שמדינת ישראל נוקטת בכיוון זה.

מלמדים  שהמורים  משמעותה  הכללית  החינוך  במערכת  צרכים  מגוון  עם  תלמידים  של  הכלתם 
בכיתות הטרוגניות יותר, שבהן שונות רבה יותר בין התלמידים. ההטרוגניות המאפיינת כבר היום את 
הכיתות במדינת ישראל באה לידי ביטוי בהימצאותם של תלמידים עם צרכים רגשיים, קוגניטיביים 

https://meyda.education.gov.il/files/special/lows/%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F%20%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93%2019.7.18.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/special/lows/%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F%20%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93%2019.7.18.pdf
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וגופניים שונים, עם יכולות שונות, תחומי עניין שונים, דפוסי חשיבה ולמידה מגוונים. מלבד ההבדלים 
תלמידים  למשל  ייחודיים,  בצרכים  מתאפיינות  אשר  השתייכות  קבוצות  יש  ילדים,  בין  האישיים 
בסיכון.  תלמידים  וכן  ומצטיינים  מחוננים  תלמידים  עברית,  אינה  אימם  ששפת  תלמידים  עולים, 

יישום התיקון לחוק צפוי להרחיב את המגוון ואת השונות בקרב התלמידים. 

אתגר ההכלה דורש עדכון של מדיניות ההכשרה והפיתוח המקצועי באופן שיתמכו בצוותי החינוך 
ויקנו להם ידע ויכולות הנדרשים לקיומו של חינוך מכיל מיטבי.

ההכלה  המיוחד,  החינוך  חוק  ליישום  האגף  פנו  החוק,  תיקון  לנוכח  המדיניות  בגיבוש  לתמוך  כדי 
וההשתלבות ולשכת המדען הראשי של משרד החינוך אל יוזמה – מרכז לידע ולמחקר בחינוך בבקשה 

להקים קבוצת עבודה בנושא קידום ההכלה במערכת החינוך בישראל.

או  מדיניות  לקביעת  הנדרש  יישומי  קונקרטי  תוצר  גיבוש  לשם  ביוזמה  מוקמות  עבודה  קבוצות 
למימושה. הקבוצות משלבות אנשי מטה ושטח במשרד החינוך עם חוקרים המתמחים בנושא. אנשי 
מציגים  והחוקרים  קיימים,  אילוצים  ומציפים  היישומית  המבט  נקודת  את  מציגים  והשטח  המטה 
נקודת מבט תאורטית וביסוס מחקרי לסוגיה. יחד הם תורמים לפיתוח התוצר המבוקש: מדד, כלי 

הערכה או יום עיון. 

מסמך זה הוא תוצר העבודה של חברי הקבוצה ומטרתו להציע תפיסה ועקרונות יישומיים להכלה 
ולשילוב של מגוון התלמידים במערכת החינוך הכללית.

בתחילת עבודתה גיבשה הקבוצה כמה הנחות יסוד והגדרות לפעילותה: 

האתגר המרכזי של קבוצת העבודה הוא גיבוש תפיסה באשר לתהליכי פיתוח מקצועי וליווי,   
התומכים בצוותי החינוך ובסגלי בתי ספר בבואם לקדם תפיסה של חינוך מכיל וליישמה. 

קבוצת העבודה תציע תפיסה ישימה לעבודה וכיווני פעולה שאפשר ליישמם במסגרת האילוצים   
הקיימים במערכת החינוך )כגון אילוצים מבניים ותקציביים או מחסור במשאבים(.

לתוצר המסכם את עבודת הקבוצה כמה קהלי יעד:   
מיישמי המדיניות – גורמים מקצועיים במטה ובמחוזות וכן מפקחים ומדריכים המופקדים   
תוכניות  ושל  האסטרטגית  התוכנית  של  בקרה  ועל  הפעלה  על  הטמעה,  על  גיבוש,  על 
מדיניות  את  הפועל  אל  להוציא  היא  העבודה  תוכניות  מטרת  ממנה.  הנגזרות  העבודה 

ההכלה בהתאם לתיקון לחוק. 

את  להכיר  המנהלים  נדרשים  החינוכי,  המוסד  בראש  שעומדים  כמי   – הספר  בתי  מנהלי   
אל  הכוח  מן  אותה  ולהוציא  החינוכיים  הצוותים  בקרב  אותה  להטמיע  ההכלה,  תפיסת 
הפועל; כמו כן עליהם לתמוך בצוות החינוכי ולהציע "הכלה של המכילים". מנהלי מוסדות 
החינוך נדרשים להוביל תהליך פיתוח מקצועי מושכל, המתאים לצורכי הצוות החינוכי, 
לידיעותיו ולהבנתו באשר להכלה ולהשתלבות, כפי שהגדירם משרד החינוך. יתר על כן, 
עליהם להבנות שגרות וסדירויות בבתי הספר אשר יבססו את יישום הפרקטיקות המכילות 

ויתמכו בהן. 

צוותי החינוך – המורים הנדרשים ליישם הוראה טובה ומכילה מעוניינים להבין לעומק את   
תפיסת ההכלה. לפיכך הם מבקשים לרכוש ידע תאורטי ופרקטי שיסייע להם לתת מענה 

למגוון התלמידים בכיתתם. 

http://education.academy.ac.il
http://education.academy.ac.il
https://edu.gov.il/sites/ChiefScientist/Pages/home.aspx
https://edu.gov.il/sites/ChiefScientist/Pages/home.aspx
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خلفّية للمستند

بعض  إىل  القانون  تعديل  يتطرّق  الخاص.  التعليم  لقانون   11 رقم  تعديل  عىل  الكنيست  صادق   ،2018 العام  يف 
املبادئ: إتاحة املجال لألهايل الختيار نوع اإلطار الرتبوي ألبنائهم؛ التغيري يف طبيعة لجان التشغيل وتحويلها إىل لجان 
اشتامل مجموعة كبرية من  الجوهري؛  والتغيري االصطالحي  املستحّقني  للطالب  الدعم  تقديم  استحقاق وتصنيف؛ 
الطالب يف الجهاز الرتبوي العام وتقليص إقصائهم عن املجتمع كلّه. لقراءة الصيغة الكاملة، انظروا قانون التعليم 

الخاص )تعديل رقم 11(، لعام 2018. 

متّت كتابة هذا املستند عىل خلفيّة تعديل القانون يف سنة تطبيقه األوىل. هذه السنة، بدأ تطبيق القانون تدريجيًا، 
بدايًة يف لواء الشامل. بدًءا من العام 2020-2021، من املتوقّع تطبيقه يف كّل أنحاء البالد. لهذا التطبيق تأثريات عىل 
الجهاز الرتبوي، ومن أبرزها توسيع اندماج واحتواء الطالب املستحّقني لخدمات التعليم الخاص يف جهاز الرتبية العام، 

يف رياض االطفال ويف املدارس عىل حّد سواء.

تّم إنشاء مدارس منفصلة للتعليم الخاص يف القرن الـ 19، ومتيّزت بتلبيتها الحتياجات الطالب الذين يعانون من 
مشاكل حسيّة. مع الوقت، تطّورت هذه املدارس وأصبحت تلبّي احتياجات أخرى إضافيّة. يف ستّينيّات وسبعينيّات 
التيّار  التعليم الخاص، سواًء يف املدارس املنفصلة وسواًء يف مدارس  الـ 20، طرأ توّسع ملحوظ عىل صفوف  القرن 

املركزي.

برغم االعتقاد السائد بأّن مدارس التعليم الخاص تلبّي احتياجات الطالب بالشكل األفضل، ففي سنوات الـ 90 ساد 
االعتقاد بأّن اندماج طالب التعليم الخاص يف املدارس االعتياديّة هو أمر رضوري لتأسيس مجتمع متساٍو ومنصف. 
العديد من الدول حول العامل تبّنت سياسة االحتواء يف الرتبية، ويف العام 1994 عّب بيان ساالمانكا عن التزام 92 
حكومة بتبّني مبدأ االحتواء يف الرتبية وتسجيل طالب التعليم الخاص يف مدارس التيّار املركزي، باستثناء الحاالت 

 .)UNESCO, 1994( الخاّصة التي تّم فيها وألسباب استثنائيّة تسجيلهم يف مدارس منفصلة

يف العديد من الدول، تّم دمج الطالب ذوي املحدوديّات يف التعليم العادي يف سبعينيّات القرن املايض وحتى قبل 
ذلك، كجزء من السياسة املنتظمة. يف إيطاليا عىل سبيل املثال، يف سنوات الـ 60، نقل الكثري من األهايل أبناَءهم، 
أنّه  عىل  ونّص  القانون،  تغيري  تّم   ،1971 العام  يف  االعتياديّة.  األطر  إىل  منفصلة  أطر  من  الخاص،  التعليم  طالب 
 Contardi &( الشديدة  املحدوديّات  حاالت  باستثناء  االعتياديّة،  املدارس  يف  الخاص  التعليم  طالب  دمج  يجب 
االلتزام  تعّب عن  التي  اتّفاقيّات دوليّة  التوقيع عىل عّدة  تّم  اليوم،  الحني وحتى  Gherardini, 2003(. منذ ذلك 
مببدأ تسجيل طالب التعليم الخاص يف املدارس االعتياديّة )مثاًل، البيان السيايس وخطّة العمل للمجلس األورويب من 
السنوات 2003 و Stack, 2007( )2006(. يف دول عديدة، أغلَِقت معظم مؤّسسات التعليم الخاص. يف إيطاليا عىل 
سبيل املثال، نسبة الطالب الذين يتعلّمون يف مدارس منفصلة للتعليم الخاص أقّل من 2 من بني 100,000 طالب، ويف 
معظم محافظات كندا، ال توجد مدارس للتعليم الخاص بتاتًا )Robson, 2005(. يف العام 2017، نسبة الطالب الذين 
 European Agency,( هي %1.82 باملعّدل ،OECD يتعلّمون يف مدارس التعليم الخاص يف 30 دولة من دول الـ

2017(.  تعديل قانون التعليم الخاص، االحتواء واالندماج هو خطوة مهّمة تتّخذها دولة إرسائيل يف هذا السياق.

احتواء الطالب من ذوي االحتياجات املختلفة يف الجهاز الرتبوي العام يعني أّن املعلّمني سيعلّمون يف صفوف غري 
متجانسة أكرث، وفيها تفاُوت أكب ما بني الطالب. عدم التجانس الذي مييّز اليوم الصفوف يف دولة إرسائيل، ينعكس 
مختلفة،  قدرات  لهم  والذين  املختلفة،  والجسامنيّة  الذهنيّة  العاطفيّة،  االحتياجات  من  الطالب  وجود  من خالل 
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مجاالت اهتامم مختلفة وأمناط تفكري وتعلّم متنّوعة. إىل جانب الفوارق الشخصيّة بني األوالد، هناك مجموعة انتامء 
تتميّز باحتياجات خاّصة، مثاًل الطالب القادمون الجدد، الطالب الذين لغتهم األم ليست العبيّة، الطالب املوهوبون 

واملتفّوقون وأيًضا الطالب يف خطر. تطبيق تعديل القانون من املتوقّع أن يوّسع من التنّوع والتفاُوت لدى الطالب.

تحّدي االحتواء يتطلّب تعديل لسياسة التأهيل والتطوير املهني بشكل يدعم الطواقم الرتبويّة ويوفّر لها األدوات 
واملعرفة املطلوبة لوجود الرتبية املحتوية بالشكل األفضل.

لدعم بلورة هذه السياسة عىل ضوء تعديل القانون، توّجه قسم تطبيق قانون التعليم الخاص، االحتواء واالندماج و 
دائرة العالِم الرئييس يف وزارة الرتبية إىل املبادرة - مركز معلومات وبحث يف الرتبية والتعليم وطالبوا بتشكيل فريق 

عمل يف موضوع تعزيز االحتواء يف الجهاز الرتبوي يف إرسائيل.

أو تطبيقها.  السياسة  لتحديد  املطلوب  ناتج ملموس وتطبيقي،  بلورة  املبادرة من أجل  يتّم تشكيل فرق عمل يف 
تشمل الفرق مختّصني ميدانيّني وعاملني يف مقّر يف وزارة الرتبية والتعليم، باإلضافة إىل باحثني متخّصصني يف املجال. 
املختّصون امليدانيّون والعاملون يف مقّر الوزارة ميثّلون الجانب التطبيقي ويطرحون القيود القامئة، وميثّل الباحثون 
الجانب النظري واألساس البحثي للقضيّة. مًعا يساهمون يف تطوير الناتج املطلوب: مؤّش، أداة تقييم أو يوم درايس.

هذا املستند هو ناتج العمل ألعضاء الفريق، ويهدف إىل طرح مفهوم ومبادئ تطبيقيّة وإىل دمج مختلَف الطالب 
يف الجهاز الرتبوي العام.

يف بداية عمله، وضَع فريق العمل بعض الفرضيّات األساسيّة والتعريفات لنشاطه:

التحّدي الرئييس الذي يواجهه فريق العمل هو بلورة مفهوم حول سريورات التطوير املهني واملرافقة، والتي   
تدعم الطواقم الرتبويّة وهيئات التدريس يف املدارس لدى نهوضهم مبفهوم الرتبية املحتوية وتطبيقه.

سيقوم فريق العمل بطرح مفهوم قابل للتطبيق، باإلضافة إىل اتّجاهات عمل ميكن تطبيقها يف إطار القيود   
القامئة يف الجهاز الرتبوي )مثل القيود البنيويّة وامليزانيّاتيّة أو نقص املوارد(.

لناتج عمل الفريق، توجد عّدة جامهري هدف:  

املسؤولني عن  واملرشدين  املرشفني  إىل  باإلضافة  األلوية،  املقّر ويف  مهنيّة يف  - جهات  السياسة  منّفذو   
بلورة، ترسيخ، تشغيل ومراقبة الخطّة االسرتاتيجيّة وخطط العمل املنبثقة عنها. الهدف من خطط العمل 

هو إخراج سياسة االحتواء إىل حيّز التنفيذ مبوجب تعديل القانون.

مدراء املدارس - كمن يقفون عىل رأس املؤّسسة الرتبويّة، يتوّجب عىل املدراء اإلملام مبفهوم االحتواء،   
الرتبويّة  الطواقم  دعم  عليهم  ويجب  كام  التنفيذ؛  حيّز  إىل  وإخراجه  الرتبويّة  الطواقم  لدى  ترسيخه 
بشكل  املهني  التطوير  سريورة  يقودوا  أن  الرتبويّة  املؤّسسات  مدراء  عىل  يجب  املحتوين".  و"احتواء 
حكيم، وبشكل يتالَءم مع احتياجات الطاقم الرتبوي، معرفته وفهمه لالحتواء واالندماج، كام عرّفتهم 
وزارة الرتبية والتعليم. إضافًة لذلك، يجب عليهم بناء مخطّطات عمل منتظمة يف املدارس، من أجل 

تأسيس تطبيق اآلليّات املحتوية ودعمها.

الطواقم الرتبويّة - املعلّمون الذين يتوّجب عليهم تطبيق أساليب تدريس جيّدة ومحتوية، عليهم إدراك   
التي ستساعدهم عىل  والعمليّة  النظريّة  الخبة  اكتساب  االحتواء بشكل معّمق. عليه، عليهم  مفهوم 

تلبية احتياجات مختلَف الطالب يف صّفهم.

http://education.academy.ac.il/
https://edu.gov.il/sites/ChiefScientist/Pages/home.aspx
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2. האתגר ומפת המסמך 

התומכים  המקצועי  הפיתוח  לתהליכי  באשר  תפיסה  גיבוש  היה  העבודה  לקבוצת  שהוגדר  האתגר 
במורים ובבתי ספר המבקשים לקיים חינוך מכיל.

עבודת  את  המשקפים  שלבים  שלושה  בו  ומתוארים  ההכלה  יישום  לאתגר  מענה  מציע  המסמך 
הקבוצה; כל אחד מהשלבים מופיע בפרק נפרד )פרקים 4-6(:

פרק 4: מהו חינוך מכיל מיטבי? 

בפרק מתוארים שבעה מרכיבים מרכזיים של חינוך מכיל מיטבי: 

דרכי הוראה ולמידה בסביבה הטרוגנית.. 1

קשר אישי עם מבוגר משמעותי המייצג סמכות מיטיבה.. 2

מערכות יחסים ותקשורת בין התלמידים.. 3

הזדמנות להבליט חוזקות ולהתפתח בתחומי עניין.. 4

ניתוק הקשר בין הישגים לימודיים וערך עצמי.. 	

הסרת חסמים והענקת תמיכה ייעודית וייחודית לתלמידים מתקשים.. 6

7 ..)Social-Emotional Learning( הקניית מיומנויות חברתיות־רגשיות

פרק 5: המורה במערכת חינוכית מכילה 

פרק זה מציע מיפוי של הידע, המיומנויות והעמדות הנדרשים למורים כדי לקיים חינוך מכיל באופן 
אפקטיבי. הנחת המוצא במסמך זה היא כי המורים פועלים בתוך בית ספר, וכי על בית הספר לתמוך 

ולסייע במימוש תפיסת החינוך המכיל. 

בפרק זה מוצגים אשכולות הידע והמיומנויות הדרושים למורים כדי לממש את מרכיבי החינוך המכיל 
המיטבי ולהיות שותפים למסגרת חינוכית הרואה בהכלה מטרה מרכזית. 

האשכולות המוצגים במסמך ומפורטים בפרק הם: עמדות המורים כלפי שֹונּות ותפיסת המסוגלות 
העצמית שלהם, מיומנויות הכלה ותקשורת, פרקטיקות של פדגוגיה הטרוגנית, שותפות ועבודה עם 

הורים, כלי התמודדות עם הפרעות התנהגות בכיתה, ידע בסיסי על מוגבלויות. 

פרק 6: עקרונות ומנגנונים לתמיכה מקצועית במורים במסגרת חינוך מכילה 

לאחר ביסוס המרכיבים של חינוך מכיל מיטבי והבנת הידע והמיומנויות הנדרשים ממורים, מתאר 
המסמך חמישה עקרונות לפיתוח מקצועי תומך הכלה:

קהילה מקצועית לומדת )professional learning community( העוסקת בחינוך מכיל.   .1

מורים מומחים להיבטים שונים של הכלה בחינוך.   .2

מסגרת לתמיכה רגשית במורים.  .3

הוראה משותפת )co-teaching( כפרקטיקה של פיתוח מקצועי.  .4

מחויבות וגיבוי מצד הנהגת בית הספר.  .	

על בסיס עקרונות אלו יכולים מנהלי בתי ספר לעצב את תהליכי הלמידה הארגונית והצוותית של 
בית ספרם, לבנות תוכניות פיתוח מקצועי והתערבות המטפחות את יכולת צוותי החינוך לקיים חינוך 
מכיל מיטבי וכן לגבש מדיניות לפיתוח מקצועי תומך הכלה. פעולה לאור עקרונות אלו צפויה לסייע 

בשתי דרכים: 
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הבניה של תוכניות המכוונות לפיתוח היכולות )capacity( ארוכות הטווח של צוות בית הספר   
דרך כינון סדירויות ועבודה מערכתית. תוכניות אלו שמות דגש על העמדות, הידע, המיומנויות 

והתקשורת בקרב צוות המורים.

או  ספר,  בתי  של  יותר  קטן  מספר  ובליווי  ההדרכה  במשאבי  המתמקדת  מדיניות  של  בחינה   
תוכנית מדורגת אחרת. 

פרק 7: בית ספר מכיל – סיכום

לנוכח האתגר שהוצב לפתחה של קבוצת העבודה עסק המסמך במורים במערכת חינוך מכילה. פרק 
זה הוא סיכום של עיקרי הדברים המופיעים במסמך, והוא מתמקד באופן שבו הצוותים בהנהלת בתי 

הספר נדרשים לפעול בבואם להטמיע תפיסה מכילה.
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3. הכלה ושילוב – הגדרות

אחד האתגרים המרכזיים שקבוצת העבודה התמודדה איתם היה הצורך בחידוד ובהבהרת המושגים 
השגורים בשטח, ובהבניה של שפה משותפת בקרב צוותי החינוך. שני מושגי מפתח משמשים בשפת 

 .)inclusion( והכלה )integration( היום־יום לסירוגין: שילוב

בעקבות הדיון שהתקיים בקבוצה ועבודת אגפי המטה השותפים בצוות הוחלט לאמץ את ההגדרות 
ואת הסמנטיקה כפי שהן מופיעות באתר משרד החינוך:1

שילוב )integration( – מענה לתלמיד אשר זכאי לשירותי חינוך מיוחדים ולומד בכיתה רגילה. שיח 
על שילוב מתמקד בצרכיו של התלמיד המתקשה בתוך מסגרות החינוך הרגיל, ובמענים הדרושים 

לשם קידומו.  

הכלה )inclusion( – מתן מענים מותאמים אישית והסרת חסמים העומדים בפני למידה והשתתפות 
זכאים  אשר  תלמידים  נכללים  זו  בהגדרה  הטרוגנית.  בכיתה  הלומדים  התלמידים  כלל  של  מלאה 
לשירותי חינוך מיוחדים באופן שאינו צובע את צורכיהם כייחודיים )אוגדן הכלה והשתלבות בחינוך 
היסודי, תש"ף(. עקרון ההכלה מגדיר את זכותו הבסיסית של כל תלמיד לרכוש השכלה לצד בני גילו 
באותה מערכת חינוך. בעוד מושג השילוב עוסק בהתבוננות על צורכי התלמיד, מושג ההכלה מתייחס 

לחיזוק יכולתו של המוסד החינוכי לספק מענה לכלל המתחנכים על פי צורכיהם. 

למידע נוסף על הכלה ועל השתלבות ראו אוגדן הכלה והשתלבות בחינוך היסודי, תש"ף.    1
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שער שני:
תפיסה ועקרונות יישומים להכלה 

4. מהו חינוך מכיל מיטבי?

בספרות המקצועית מוצעות ארבע גישות תאורטיות מרכזיות לחינוך מכיל: גישת זכויות האדם )משנת 
1948 ואילך(; גישה המתמקדת בילדים עם מוגבלויות )משנת 1990 ואילך(; גישה המתייחסת לקבוצות 
מוחלשות )משנת 2000 ואילך(; וגישה שעל פיה יש להפוך את מערכות החינוך לכאלו המתאימות לכל 

.)Opertti, Walker, & Zhang, 2014( )200 ואילך	סוגי התלמידים )משנת 

בעבר הוגדרה "הכלה" כיכולת של בית הספר ושל המורים לתת מענה מותאם אישית לכלל התלמידים 
הזכאים  תלמידים  של  הייחודיים  צורכיהם  את  מדגיש  שאינו  באופן  הטרוגנית,  בכיתה  הלומדים 
לשירותי חינוך מיוחדים. רפורמת ההכלה באונטריו שבקנדה, חרתה על דגלה את המוטו "חיוני עבור 

 .)essential for some, good for all( "חלק, טוב עבור כולם

חברי קבוצת העבודה מאמצים גישה זו ורואים בחינוך המכיל חינוך המעניק חוויה חינוכית מצמיחה 
ומיטבית, המאפשרת לפרט למצות את כלל היכולות הגלומות בו ומבטיחה סיוע למתחנכים הזכאים 
חינוך  לשירותי  הזכאים  המתחנכים  הכלה,  של  פרקטיקות  יישום  ללא  מיוחדים.  חינוך  לשירותי 

מיוחדים יחוו קושי רב יותר מזה שיחוו יתר התלמידים. 

תפיסת החינוך המכיל מייחסת ערך ללמידה בכיתה הטרוגנית, המהווה מיקרוקוסמוס של המגוון 
החברתי הקיים, ועל כן מקור ליצירת אינטראקציות חברתיות מיטביות. על פי תפיסה זו, הפרדה בין 
קבוצות תלמידים )כגון הפרדה על בסיס רמה לימודית( מגבילה את יכולתם של אנשי החינוך לפתח 
חיוניים לקיומה של חברת מופת  ושוויון חברתי. אלו  הוגנות  בכך ערכי  ולקדם  בין־אישיות  יכולות 

המגינה על זכויות כלל הפרטים.

מוגבלויות  עם  ביותר להתמודד  היעילה  הדרך  ולפיה  הרווחת  על התפיסה  חולקת  קבוצת העבודה 
היא בעזרת טיפול יחידני של ידי אנשי מקצוע. במקומה הקבוצה ומאמצת גישה שלפיה המסגרת 
החינוכית המכילה מכוונת לחיזוק כוחות אצל כולם, וכי האחריות לכל אחד מהילדים היא של הצוות 
החינוכי ואין לצפות שהילדים יטופלו בידי גורם חיצוני. במילים אחרות, ילדים עם מוגבלויות אינם 
"בעיה" שיש "לפתור"; במקום זאת יש לבחון ולגלות את מקור הקושי ולהציע דרכים לתמוך ולעזור. 

עם זאת מסמך זה מציע לאנשי החינוך לבחון את המרכיבים של חינוך מכיל מיטבי מנקודת המבט 
של התלמידים ולשאול: "מה תלמידיי ותלמידותיי מקבלים?" ולא "מה אנחנו עושים?". לדעת חברי 
הקבוצה, נקודת מבט שכזו יכולה לשנות את אופן קבלת ההחלטות, התכנון וההטמעה – כדי לסייע 

במימוש תפיסה של חינוך מכיל. 

המרכיבים  ושל  החינוכית  המציאות  של  האפשר  ככל  בהירה  תמונה  להביא  היא  זה  פרק  מטרת 
הפדגוגיים היוצרים יחד חינוך מכיל מיטבי. תמונה זו תשמש בהמשך בסיס לניתוח הידע והמיומנויות 

הנדרשים ממורים ולגזירת תהליכי הלמידה שיתמכו בהם באתגר זה.
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4.1 שבעה מרכיבים של חינוך מכיל מיטבי

על בסיס הניסיון של חברי קבוצת העבודה ושל המומחים המייעצים לה, ובעקבות קריאת הספרות 
של  לעיצובה  חיוניים  אלו  מרכיבים  עקרוניים.  מרכיבים  שבעה  נוסחו  ההכלה,  בתחום  המחקרית 
חוויה חינוכית שתביא למרבית התוצאות החינוכיות שאליהן אנו שואפים כשאנו מדברים על הכלה: 

התפתחות ידע ומיומנויות, מיצוי הפוטנציאל, התפתחות ערך עצמי חיובי ועוד.  
המרכיבים הם:

דרכי הוראה ולמידה בסביבה הטרוגנית.  .1

קשר אישי עם מבוגר משמעותי המייצג סמכות מיטיבה.  .2

מערכות יחסים ותקשורת בין תלמידים.  .3

הזדמנות להבליט חוזקות ולהתפתח בתחומי עניין.  .4

ניתוק הקשר בין הישגים לימודיים וערך עצמי.  .	

הסרת חסמים והענקת תמיכה ייעודית וייחודית לתלמידים מתקשים.  .6

.)Social Emotional Learning( הקניית מיומנויות חברתיות־רגשיות  .7

4.1.1 דרכי הוראה ולמידה בסביבה הטרוגנית

זה  נבדלים  והתלמידים  הטרוגנית  כשהכיתה  וללמידה.  להוראה  ברובו  מוקדש  הספר  בבית  הזמן 
בפני  הניצב  האתגר  וקוגניטיביים(,  פיזיים  )רגשיים,  אחרים  ובממדים  הלמידה  ביכולות  בידע,  מזה 
המורה הוא לנהל את תהליך הלמידה באופן שמאפשר לכל התלמידים להשתתף בו, ללמוד ולהתקדם 
בעזרתו. זוהי המשימה הראשונה של כל מורה ובית ספר המבקשים לקיים חינוך מכיל. אין הכוונה 
לכך שכל מורה צריכה להיות מורה ל"חינוך מיוחד" או ללמוד דרכי הוראה, למידה והערכה של "חינוך 
מיוחד"; הוראה הטרוגנית היא מיומנות מקצועית הנחוצה ומתאימה לכל מורה, והיא מקדמת את כלל 

התלמידים, בין שהם עם מוגבלויות מאובחנות ובין שלא.

בכיתה  ולמידה  הוראה  עבור  אפקטיביים  שנמצאו  הוראה  מאפייני  מתוארים  המקצועית  בספרות 
הטרוגנית. באשר לתרבות הכיתתית, על המורה ליצור "כיתה הוגנת", כלומר להבטיח לכלל התלמידים 
גישה לתוכנית לימודים תואמת גיל ומאתגרת, לקיים אינטראקציות תכופות ויעילות עם התלמידים 

ולעודד תקשורת מכבדת ובטוחה בין התלמידים. 

תלמידים  בין  המסורתית  החלוקה  את  לבטל  כדי  היום(  )ונהוגות  נדרשות  ופרקטיקות  אמונות  כמה 
להתקדם  שמסוגלים  כמי  ייתפסו  התלמידים  שכל  לכך  ולהביא  לימודית  מבחינה  לחזקים  חלשים 
ולהתפתח. ראשית, על המורה לצייד את התלמידים במיומנויות הדרושות לביצוע כל משימה. שנית, על 
המורה לעבור הכשרות לזיהוי מגוון יכולות אינטלקטואליות של תלמידים, הכשרות המלמדות להכיל 
 .)Cohen & Lotan, 2014; Lotan, 2006( "מיומנויות לא קונוונציונליות בהגדרה של "יכולות/חוכמה
שלישית, על המורה לספק לתלמיד הזדמנויות רבות להשתתף בלמידה, להציע דרכים מגוונות לגשת 
Lotan, 2003(. רביעית,   ;2004 לחומר ולהבין אותו ואופנים רבים להפגין בהם הבנה ויכולת )רייטר, 
על המורה לעודד עבודה בקבוצה. ממחקרים עולה שעבודה בקבוצות מקדמת השתתפות ותחושה של 

הישגים, שכן היא מאפשרת למורה לעבור בין התלמידים, לזהות חוזקות ולהעניק משוב אישי. 

להלן כמה מהגישות הפדגוגיות הבולטות העוסקות בהוראה ובלמידה בכיתה ההטרוגנית:

)UDL – Learning for Design Universal( עיצוב אוניברסלי ללמידה

תאוריה הדוגלת בעיצוב סביבת למידה גמישה, הכוללת עזרים ותמיכה פרו־אקטיבית להתמודדות 
עם השוני הקיים בין הלומדים. תאוריה זו מבוססת על הנחת היסוד שההוראה והנחיות המורה 
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צריכות להיות נגישות לטווח רחב של לומדים; יתרה מזו, כל שיעור צריך להיות מתוכנן מראש 
ולהתבסס על אמצעים ועל ערוצים שונים לגשת לידע הנלמד, לעבדו, להפנימו ולהיות מעורבים 
בו )Edyburn, 2010; Rose & Gravel, 2009(. יש להדגיש כי פיתוח שיעור על פי תאוריה זו 
ותלמיד.  נפרדים העונים על הצרכים של כל תלמיד  אינו דורש מהמורה לפתח ערוצי למידה 
מכיוון שחלק מן השונות בקרב התלמידים צפויה, מורים יכולים לנבא או לשער באילו דרכים 
שונות יחוו התלמידים את המשימה ולהציע אפשרויות גמישות לכל שיעור ומשימה. אפשרויות 
 Rao & Meo, 2016; CAST,( ויתמכו בתלמידים עם מגוון מאפיינים  פיגומים  ישמשו  אלו 

2011 ,2008(. הגישה מבוססת על שלושה עקרונות יישומיים מרכזיים:

זימון והבטחת מגוון דרכים לעירוב התלמידים בתהליך הלמידה )ה"למה"(:   .1

גילוי תחומי העניין של התלמידים על ידי מתן בחירה ואוטונומיה, ביטול הסחות דעת  א. 
והתאמת החומר לעולם התלמידים. 

בדרישות  גיוון  בלמידה,  ויעדים  מטרות  הדגשת  ידי  על  והתמדה  מאמץ  עידוד  ב. 
פעולה  שיתוף  עידוד  בה,  האתגר  את  להגביר  כדי  משימה  בכל  הלמידה  ובמשאבי 
)במקום  ספציפיות  במיומנויות  בשליטה  הממוקד  משוב  על  דגש  קהילה,  ותחושת 

משוב לא ספציפי כמו "כל הכבוד לך"(.

וציפיות  אמונות  הטמעת  ידי  על  לתלמידים  עצמי  ויסות  של  מיומנויות  הקניית  ג. 
עם  התמודדות  ואסטרטגיות  מיומנויות  מפתחות  מוטיבציה,  שמעוררות  עצמיות 

משימות ומעודדות רפלקציה והערכה עצמית. 

זימון והבטחת מגוון דרכים לייצוג ידע )ה"מה"(:  .2

מתן אפשרות לתפוס את המידע באופנים שונים על ידי הצגתו בדרכים שונות, למשל  א. 
וכן שימוש  וידאו  ובהן תמלול של כל הרצאה פרונטלית או  ואודיטוריות  ויזואליות 

בתמונות ובסמלים כדי להדגיש נושאים.2

הצגת מידע באמצעות שפה וסמלים באופן סימולטני – הבהרת אוצר מילים וסמלים,  ב. 
מפתח  מילות  תרגום  וסמלים,  מלל  בפענוח  תמיכה  טענות,  ומבנה  תחביר  הבהרת 

לשפות הֵאם הנפוצות בכיתה והמחשה במגוון מדיות. 

קידום אפשרויות הבנה רבות על ידי אספקת חומר רקע שתומך בהבנת המידע החדש  ג. 
– הדגשת דפוסים, מאפיינים, רעיונות מנחים ויחסים בין נושאים; עיבוד מידע מודרך; 
סיוע ביצירת דימוי ויזואלי בראשם של הלומדים; ומקסום הכללה, קישור והעברת 

ידע מתחום לתחום. 

זימון והבטחת מגוון דרכי פעולה וביטוי עצמי )ה"איך"(:  .3

הצעה להשתתף בפעולות במרחב הפיזי או הווירטואלי. א. 

עיצוב הזדמנויות לביטוי עצמי ולתקשורת על ידי שימוש במדיות שונות )כגון כתיבה,  ב. 
דיבור, ציור, אילוסטרציות, קומיקס, סרטים ותנועה( ובמגוון עזרים עדכניים )למשל 
באנגלית(;  דעה  מאמר  כתיבת  לצורך  איות  לבדיקת  בתוכנה  או   Morfix-ב שימוש 
רהיטות  בהשגת  שיסייעו  האפשר  ככל  רבות  התנסויות  וזימון  פיגומים  אספקת 

במדיות שונות )דיבור, קריאה, כתיבה, ביטוי מתמטי ועוד(.

מתן אפשרות ליטול תפקידים ניהוליים, כגון הצבת מטרות, תכנון ופיתוח אסטרטגיה,  ג. 
 .)CAST, 2008( ניהול מידע ומקורות, ניטור התקדמות בפרויקט או במשימה

חשוב לשים לב כי למידה משמיעה היא משימה מורכבת שאינה מתאימה לסוגי לומדים רבים.   2
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)Differentiated Instruction – DI( הוראה מבדלת

תאוריה המבוססת על האמונה שבכל קבוצה של תלמידים קיימת שונות, ולכן על המורה לצפות 
למנעד רחב של יכולות ולהתאים להן את ההוראה. את מודל ההוראה המבדלת פיתח קארול אן 
טומלינסון )Tomlinsom, 2001(, אך הוא לוטש בשנים האחרונות והחל לשמש עבור כלל סוגי 
 Tomlinson, 2005a;( התלמידים כדי למקסם את הזדמנויות הלמידה עבור כל תלמיד ותלמיד
2017 ;2014(. לראשונה יושם המודל בקרב תלמידים מחוננים והבדיל בין שלושה סוגי הוראה 
מבדלת: על פי תחומי העניין, המוכנות ואופן הלמידה המועדף של התלמידים )הקרוי גם "פרופיל 
עד  אחד  בין  התאמה  ידי  על  לשיעור  וריאציות  ליצור  המורים  את  מעודד  זה  מודל  הלמידה"(. 
ומבין  לומד  )האופן שבו התלמיד  שלושה ממרכיבי תוכנית הלימודים: התוכן הנלמד, התהליך 
את המידע החדש( והתוצר )תוצאת הלמידה או האופן שבו התלמיד מפגין את הבנתו(. עקרונות 
כלליים נוספים של המודל הם מתן משוב תכוף לשם התאמת אופן ההוראה, לצד אסטרטגיות של 
 .)Griful-Freixenet, Struyven, Vantieghem, & Gheyssens, 2020( חלוקה גמישה לקבוצות
וזוהי  )לעיתים הקבצות( הומוגניות,  נוצרות בכיתה קבוצות  זו  כי כתוצאה מגישה  יש הטוענים 

פרקטיקה הנוגדת את הגישה המכילה. 
 

הנגשה פדגוגית בראי האינטליגנציות המרובות )גרדנר, 1996(

שונים  סוגים  בין  המבחינה  פסיכולוגית  כתאוריה  פותחה  המרובות  האינטליגנציות  תאוריית 
של אינטליגנציות נפרדות ובלתי תלויות של הפרט. על פי גישה זו, חשוב לפתח מגוון מענים 
לתלמידים בראי האינטליגנציות השונות. גרדנר טען כי לכל פרט יש לפחות שבע אינטליגנציות 
ותוך־ בין־אישית  מוזיקלית־קצבית,  גופנית־קינסתטית,  מרחבית,  שפתית,  לוגית־מתמטית,   –
 1996 גרדנר,   ;2016 ואחרים,  )גודל  שונות  ברמות  ביטוי  לידי  באה  מהן  אחת  וכל   – אישית 
;Beliavsky, 2006(. התאוריה הפסיכולוגית של גרדנר לא הוכחה ולא התקבלה על ידי המחקר, 
אך אומצה כגישה חינוכית הקוראת לגוון את האינטליגנציות המתבטאות במשימות לימודיות.  

 

מודל הוראה בכיתה הטרוגנית )משרד החינוך: אגף מו"פ, ניסויים ויוזמות, המינהל הפדגוגי 2019(

על פי המודל, על בית הספר להעניק לכל ילד וילדה את המענה שהם זקוקים לו )למשל עבודה 
קבוצתית  עבודה  ולהציע  הלאה(  וכן  אישיים  חניכה  מפגשי  לרמתם,  המותאמת  לומדה  עם 
תכופה. המענה האישי על צורכי כל תלמיד ותלמידה אמור להביא להתפתחות מתמדת של ידע 
ומיומנויות, לתפיסת ערך עצמי חיובית, ללמידה מתוך הנאה, למוטיבציה פנימית ולהתפתחות 
	1 עקרונות, חלקם נוגעים  של עמדות חיוביות כלפי החיים בחברה הטרוגנית. מודל זה כולל 

למסגרת הכיתתית ואחרים למורים או למנהלי בית הספר: 

עקרונות הנוגעים לכיתה ההטרוגנית: גיוון בדרכי ההוראה והלמידה, עבודה בקבוצות עבודה   
הטרוגניות, מתן אפשרות בחירה לתלמידים, אחריות משותפת לחיי היום־יום, פעילויות 

להעמקת הגיבוש וההיכרות בין התלמידים.

מתן  עימם,  והיכרות  בתלמידים  התבוננות  ההטרוגנית:  בכיתה  למורה  הנוגעים  עקרונות   
הזדמנויות לימוד לכל תלמיד, עיצוב משימות הטרוגניות, מתן משוב חיובי וחניכה מתוך 

.)growth mindset( דפוס חשיבה מתפתח

בהטרוגניות,  התומכות  סדירויות  ארגון  הספר:  בית  למנהלת  או  למנהל  הנוגעים  עקרונות   
אפשור זמנים שבהם נפגשים "אחד על אחד", חיפוש והטמעת מגוון תוכניות ופעילויות, 
חברתיות  לקבוצות  המשתייכים  אנשים  עם  תלמידים  מפגישות  אשר  פעילויות  תכנון 

השונות משלהם ובניית צוות מורים הטרוגני )ברק־מדינה, 2019(.
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4.1.2 קשר אישי עם מבוגר משמעותי המייצג סמכות מיטיבה

משמעותי,  מבוגר  עם  אישי  לקשר  זכאי  תלמיד  שכל  הנחה  מנקודת  יוצאים  העבודה  קבוצת  חברי 
בבית או בבית הספר, קשר המתאפיין ביחס של אכפתיות וכבוד. לקשר אישי שכזה עשויה להיות 

השפעה מכרעת על ביסוס תחושת הערך העצמי והשייכות של התלמיד )הראל־פיש, 2008(. 

נמצא  לרווחתו האישית.  בחייו תורמים  הילד למבוגרים  בין  סוגים שונים של קשרים משמעותיים 
הורים במתרחש  וכן מעורבות  בבית  ותלמיד, מעורבות משפחתית בחיי התלמיד  בין מורה  שקשר 
 Uslu & Gizir,( בבית הספר הם מנבאים משמעותיים של תחושת שייכות של התלמיד לבית הספר

 .)2017

 Goodenow,( קשר משמעותי עם מבוגר מצוות בית הספר מגביר את תחושת השייכות של התלמיד
1993(. תחושת שייכות לבית הספר מוגדרת כמידה שבה התלמיד מרגיש שמקבלים, מכבדים אותו 
)Goodenow, 1993(. גישות הוראה מובילות אשר שמות דגש  ותומכים בו במסגרת הבית־ספרית 
על הקשר האישי בין המורה לתלמיד קרויות "מערכות יחסים תחילה" או "הוראה מונעת מערכות 
יחסים" )relationship-first או relationship-driven teaching(. מערכות יחסים מסוג זה מבוססות 
על אמון ועל כבוד הבאים לידי ביטוי בפעולות בלתי אמצעיות של המורה, כגון קשר עין, מחוות, טון 

 .)Slater, 2004( דיבור והקשבה

 Wentzel, Battle,( יש מתאם חיובי בין תחושת שייכות לבית הספר לבין מוטיבציה והישגים לימודיים
 Jose, Ryan, & Pryor, 2012; Murphey,( רווחה אישית וחוסן אישי ,)Russel, & Looney, 2010
דימוי  לבין  לבית הספר  בין תחושת שייכות  ומתאם שלילי   ,)Bandy, Schmitz, & Moore, 2013
 Booker, 2004 Crandall,( בעתיד  להצלחה  באשר  נמוכות  ציפיות  משמעת,  הפרעות  נמוך,  עצמי 
Goodenow & Grady, 1993; Osterman, 2000 ;1981(. זאת ועוד, ילדים שזוכים לתמיכה מצד 
או  בריונית  התנהגות  לפתח  פחות  נוטים  שלהם,  המשפחתי  מהמעגל  חלק  שאינו  משמעותי  מבוגר 
התנהגויות של מופנמות־יתר ודיכאון, ומתאפיינים ביכולת לסיים משימות שהחלו לבצע ולשמור על 
קור רוח אל מול אתגרים וברצון ללמוד נושאים חדשים )Murphey et al., 2013(. תלמידים שיחסיהם 
עם מוריהם חיוביים, נוטים לחוש כי הצוות החינוכי תומך בהם ומתאפיינים במוטיבציה ובמעורבות 
בלמידה. מערכת יחסים שכזו גם מקילה על התלמידים בהפנמת משוב ובקבלת הנחיות מן המורה 

.)Little & Kobak, 2003( ומאפשרת להם להתמודד טוב יותר עם לחצים

בכל כיתה לומדים תלמידים מרקעים שונים ועם יכולות מסוגים שונים. כדי שכל תלמיד יזכה ליחס 
מכבד התואם את צרכיו הייחודיים, על המורה לבסס עם התלמידים מערכת יחסים חיובית ומיטיבה 
)Pianta, La Paro, Payne, Cox, & Bradley, 2002; Yunus, Osman, & Ishak, 2011( . סמכות 
מיטיבה משמעה יכולתו של המבוגר להציב לתלמיד גבולות, להקנות לו הבנה באשר למותר ולאסור 
ולטעת בו תחושה שיש מבוגר הנושא באחריות ומייצג את המסגרת. הדבר נעשה תוך כדי שימוש 
תנאים מרכזיים מסייעים  )Razer, 2018(. שני  כוחות  וממאבק  הימנעות מענישה  ואגב  באמפתיה 
של  קיומם  הוא  הראשון  התנאי  הכיתתית:  ובמסגרת  הספר  בבית  מיטיבה  סמכות  של  לקיומה 
סדירויות ומבני שיעור המאפשרים למורה או לבעלי תפקידים אחרים בבית הספר לפתח קשר אישי 
עם התלמידים )למשל בשיעורים בעלי אופי סדנאי(; התנאי השני הוא נכונות של מורים למלא תפקיד 
של מבוגר משמעותי בחיי התלמידים, מבוגר שמגלה כבוד ואכפתיות כלפיהם, שמקשיב להם ומעניק 

.)Razer, 2018( להם תשומת לב אישית

4.1.3 מערכות יחסים ותקשורת בין התלמידים

מערכות יחסים בין תלמידים יכולות לטפח תחושת שייכות )Sense of Belonging – SEBE( ולתחושת 
קבלה עצמית על ידי האחר )Hamm & Faircloth, 2005(. בשל מאפייניהם הייחודיים של תלמידים 
עם מוגבלות הם עשויים לחוות דחייה וניכור מצד בני השווים. תחושות אלו עלולות לפגום בתחושת 
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השייכות ובאפשרות להשפיע על רווחתו הנפשית של התלמיד )Juvonen, 2006(. לעומת זאת קבלה 
 .)Osterman, 2000( על ידי יתר התלמידים יכולה לתרום רבות לתחושת השייכות של הפרט

לשרור  צריך  הספר,  לבית  הן  לכיתה  הן  שייכות  ויחושו  קבלה  יחוו  מוגבלויות  עם  שתלמידים  כדי 
 Ma, 2003; Murray( בכיתה ובבית הספר אקלים המסייע ביצירת קשרים חברתיים משמעותיים 
Pianta, 2007 &(. למבוגרים )מורים, סייעים, מנהלי בית ספר( תפקיד חשוב ביצירת אקלים לימודי 
 Pesonen, Kontu,( תלמידים  של  ייחודיות  תכונות  ומעריכים  מקבלים  סגל  וחברי  תלמידים  שבו 

 .)Saarinen, & Pirttimaa, 2016

קטנות.  בקבוצות  עבודה  מתוך  להיבנות  יכולה  הטרוגנית  בכיתה  תלמידים  בין  מכבדת  תקשורת 
 Forslund( כאשר תלמידים עובדים יחדיו על משימה בקבוצה קטנה, הם לומדים להכיל זה את זה
 Social( ההדדית  החברתית  התלות  תאוריית  פי  על   .)Frykedal & Hammar Chiriac, 2018
מבינים  הם  כאשר  הדדית  תלות  של  מידה  מפתחים  קבוצה  חברי   ,)Interdepepdence Theory
Black-(  שעבודה משותפת על מטלה מסייעת להם להשיג את מטרותיהם האישיות והקבוצתיות

 .)Hawkins, 2010, 2013

4.1.4 הזדמנות להבליט חוזקות ולהתפתח בתחומי עניין

 Schraw & Lehman,( תלמידים שונים זה מזה לא רק ביכולותיהם, אלא גם בתחומי העניין שלהם
2001(. לכל תלמיד ותלמידה עומדת הזכות שיכירו בחוזקות שלהם ויעניקו להם סיוע בתחומים שבהם 

 .)Wan, 2016( הם יכולים להשתפר, לעמוד ביעדים ולפתח בעקבות כך תחושת מסוגלות עצמית

כדי לסייע לכל תלמיד ותלמידה להגיע להישגים אקדמיים בהתאם לצורכיהם וליכולותיהם, ולחזק 
בכך את הערך העצמי שלהם, על חוויית החינוך המכיל המיטבי לאפשר לכל אחד מהם לבטא את 

 .)Elder, Rood & Damiani, 2018( החוזקות ואת תחומי העניין הייחודיים לו

תכנון הזדמנויות למידה המאפשרות לתלמידים לגשת לנושא הנלמד מזווית המשיקה לתחומי העניין 
ולנטיות שלהם, מסייעות להם להגיע להישגים אקדמיים. זאת, מכיוון שהן מגבירות את מעורבותם 
יותר  ולרלוונטיות  למאתגרות  לכאורה  ומשעממות  "אפורות"  משימות  גם  להפוך  ויכולות  בלמידה 

 .)Schraw & Lehman, 2001, 2009( עבורם

אינדיווינדואליזציה של הלמידה דורשת מהמורה להכיר כל תלמיד ותלמידה, ללמוד מה הם אוהבים 
)תחומי עניין, תשוקות( ובמה הם טובים )תחומי דעת, מיומנויות, דרכי הבעה( ובהתאם לכך להציע 
 Follari, Pearson, &( דרכי למידה מתאימות שמשרתות את החומר או את המיומנויות הנלמדות

.)Navarante, 2019

4.1.5 ניתוק הקשר בין הישגים לימודיים לערך עצמי

בין הישגים  וקיים קשר  בלימודים,  להיות מושפע מהישגיהם  הדימוי העצמי של התלמידים עשוי 
 Peixoto, 2003; Pullman & Allik,( הילד  של  העצמי  דימויו  לבין  השונים  סוגיהם  על  נמוכים 
Valentine & DuBois, 2005 ;2008(. יש סוגים שונים של דימוי עצמי ובהם דימוי עצמי כללי, 
דימוי עצמי אקדמי ודימוי עצמי ממוקד מקצוע )Harter, 1999(. הישגים אקדמיים קשורים  לדימוי 
עצמי אקדמי יותר מאשר לדימוי עצמי כללי )Muijs, 1997(. עם זאת משתנים רבים עשויים להתערב 
בקשר שבין הישגי התלמיד לדימוי העצמי שלו. נמצא, למשל, שדימויו העצמי של תלמיד אשר חווה 
כאשר  גם  להיפגע  שלא  עשוי  אקדמיות,  יכולות  מעריך  שאינו  תלמיד  של  או  לא־אקדמית  הצלחה 

.)Peixoto & Almeida, 2010( הישגיו האקדמיים נמוכים

בין ההישגים האקדמיים של התלמיד לבין המוניטין  נוטים לקשור  פעמים רבות מורים ותלמידים 
ונוטים להתבלט  זוכים למוניטין חיובי  החברתי שלו. כך, תלמידים בעלי הישגים אקדמיים גבוהים 
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ולחוש ביטחון גם במשימות שאינן דורשות יכולות אקדמיות, ואילו תלמידים בעלי יכולות אקדמיות 
נמוכות נוטים להיתפס באופן שלילי ולהתאפיין בפסיביות ובמוטיבציה נמוכה גם בפעילויות אשר 
אינן דורשות שליטה ביכולות אלה )Cohen & Lotan, 2014(. תלמידים שנשלחים למסלולי לימוד 
 Burris &( נמוך  עצמי  דימוי  מפתחים  כך  ובעקבות  שלילי  באופן  מתויגים  נמוכות  להקבצות  או 

 .)Garrity, 2008

כדי   .)Weber & Freund, 2017( זה  בתיוג מסוג  ִלְזּכֹות  גבוה  בסיכון  תלמידים עם מוגבלויות הם 
להתמודד עם הערך העצמי הנמוך של תלמידים שהסטטוס שלהם נפגם, על המורה להשקיע עבודה 

רבה במסגור מחדש של הגישות, הידע והמיומנויות שלהם. 

השיח החינוכי על אי־הסללה )detracking(, אשר החל בשנות ה-80 של המאה ה-20, עדיין דומיננטי 
ביטול  בחינוך,  והוגנות  הזדמנויות  שוויון  קידום  עניינה  אי־הסללה  מדיניות  מתרחב.  ואף  בימינו, 
בלא  התלמידים,  כלל  של  משותפת  למידה  ועידוד  יכולת  או  רמה  פי  על  לימוד  לקבוצות  ההפרדה 
הבדל דת, גזע, מעמד חברתי ובלי קשר לסוג המוגבלות )Rubin, 2006(. מתנגדי ההסללה טוענים 
 Boaler, 2013; Burris &( שהיא גורמת לתיוג התלמיד על פי ההבדלים שבינו לבין יתר התלמידים
Garrity, 2008(. זאת ועוד, הוראה בקבוצות הטרוגנית הנעשית מתוך תכנון קפדני, מובילה לעלייה 

.)Burris & Garrity, 2008( בהישגים הלימודיים של כלל התלמידים

תאוריה יישומית שעניינה הקשר בין הישגים לימודיים לבין תפיסת ערך עצמי עוסקת בשני דפוסי חשיבה: 
מתפתח )growth mindset( ומקובע )fixed mindset(. בבסיסה של תאוריה זו עומד הרעיון כי לאנשים 
 Blackwell, Rodriguez,( ולהתפתח3  וליכולת של אחרים להשתנות  ליכולתם  מערך תפיסות באשר 
Guerra-Carrillo, 2015; Dweck, 2008 &(. יישומים של תאוריה זו מסייעים לתלמידים להתמודד 
עם הישגים לימודיים נמוכים בלי לפגוע בתפיסת הערך העצמי שלהם. לדוגמה, תוכנית ההתערבות 
אצל  לפתח  ונועדה   2009 בשנת  ושותפיה  דווק  קרול  שפיתחו  לימודים  תוכנית  היא   Brainology
תלמידים דפוס חשיבה מתפתח ולשפר מיומנויות למידה. תוכנית זו כוללת שיעורים מקוונים ודיונים 
בכיתה להטמעת המושגים הנלמדים, פעילויות בכיתה ושיעורי בית. בשיעורים המקוונים מוצגות שתי 
דמויות, דליה וכריס, והן מתארות את תפקודי המוח, את גמישותו וטכניקות אחדות לתרגול החשיבה. 
ונמצא שהיא  ובקרב קבוצות תלמידים שונות,  זו הופעלה אין־ספור פעמים בגרסאות שונות  תוכנית 

.)Baldridge, 2011; Wieland, 2011( תורמת לדפוס החשיבה המתפתח של התלמידים

כמה פרקטיקות הוראה עשויות לסייע למורה להפריד בין היכולות הלימודיות לבין הדימוי העצמי 
תלמידים  של  אקדמי  עצמי  דימוי  לבין  ציינון  בין  שלילי  קשר  על  מצביע  המחקר  התלמיד.  של 
)Trautwein, Ludtke, Marsh, Koller, & Baumert, 2006(. אם כן, כדי לצמצם את הקשר בין 
הישגים לימודיים לתפיסת הערך העצמי, אפשר לכל הפחות לדחות את מתן הציונים בשנים אחדות. 
כמו כן על המורים לאפשר דרכי גישה שונות אל משימות לימודיות, ולהתייחס בהערכות שהם נותנים 
לתלמידים למגוון ממדים של התנהלות ועשייה )כגון ביטוי אומנותי, התנהלות חברתית, עזרה הדדית 

.)Connor, Bickens, & Bittman, 2009( )ועוד

4.1.6 הסרת חסמים והענקת תמיכה ייעודית וייחודית לתלמידים מתקשים

על מסגרת חינוכית מכילה לפעול מתוך הבנה כי תלמידים שונים זכאים לקבל מענים שונים וייחודיים 
 Roberts & Simpson,( וכדומה(  הפיזיים  הרגשיים,  )הקוגניטיביים,  שלהם  ולקשיים  לצורכיהם 
לספק  ואת האתגרים,  בזמן את הקשיים  לזהות  מסוגלים  להיות  החינוך  אנשי  על  כך  2016(. לשם 

מסירות  מאמץ,  תרגול,  ידי  על  יכולותיו  ואת  הישגיו  את  לשפר  יכול  שהאדם  מאמינים  מתפתח  חשיבה  דפוס  בעלי   3
ומחויבות לתהליך החינוכי, ואילו בעלי דפוס חשיבה מקובע רואים באינטליגנציה וביכולות של האדם מאפיין קבוע 

.)Blackwell et al., 2015; Dweck, 2008( שאי אפשר לשנות במידה ניכרת לאורך זמן



|   20   |

 Council( ולהתפתח  להתמודד  לתלמידים  שיסייעו  מקצועיות  התערבויות  וליזום  מותאם  מענה 
for Disabled Children, 2014(. על בית הספר המקיים חינוך מכיל לאמץ או לפתח סל של כלי 
התערבות אישיים וייחודיים שיסייעו לתלמידים להתמודד עם בעיות ועם קשיים הפוגעים ביכולתם 

להתפתח במסגרת בית הספר. 

דוגמה לכלי לניהול תהליך התערבות כזה )של זיהוי מוקדם של קשיים והחלטה על התערבויות( היא 
גישת ה-Goleman, 2015( )Multi-Tiered Systems of Supports( MTSS(. הכלי מאפשר ניטור 
מבוסס נתונים של תפקוד התלמידים בממדים שונים )בעיקר לימודיים והתנהגותיים(, זיהוי תלמידים 
שנכנסים לאזורי סיכון, ונקיטת התערבויות מתאימות. על פי האבחון מוצע לתלמיד אחד משלושה 
)למשל  לה  ומחוצה  הכיתה  בתוך  נקודתית  התערבות  הכיתה;  בתוך  מותאמת  תמיכה  תמיכה:  סוגי 
שינוי מקום ישיבה, הנגשת חומרים לילדים עם קושי בשמיעה, גמישות בתנוחת הישיבה למתקשים 
בוויסות חושי וכדומה(; ומנגנוני תמיכה והתערבות אישיים אינטנסיביים, לרוב בעזרת אנשי מקצוע 

)למשל טיפול רגשי מסוגים שונים, תוכנית לעיצוב התנהגות, פעולות של הוראה מתקנת ועוד(. 

4.1.7 הקניית מיומנויות חברתיות־רגשיות 

למידה רגשית־חברתית )SEL – Social Emotional Learning( מתמקדת בחיזוק הכוחות ובחיזוק 
המיומנויות החברתיות והרגשיות של תלמידים. בלמידה רגשית־חברתית הכוונה אינה לתהליך טיפולי 
או לשילוב של טיפול בהיבטים רגשיים וחברתיים במסגרת הלמידה הרגילה, אלא להקדשת זמן ייעודי 
לפיתוח היכולות החברתיות והרגשיות בקרב תלמידים, כדי לסייע להם להשתתף השתתפות פעילה 

במרקם החברתי ולפתח מיומנויות הכלה של האחר. 

היא  המיטבי.  המכיל  החינוך  של  האחרים  המרכיבים  את  משלימה  החברתית־הרגשית  הלמידה 
מקנה לכלל התלמידים רובד של כלים ומיומנויות המסייעים בוויסות רגשות, בניהול תקשורת בין־
שלמידה  הראו  מחקרים  שונים.  מצבים  עם  ובהתמודדות   )well-being( לרווחה  התורמת  אישית 
חברתית־רגשית מובילה לשיפור ביכולות ההתמודדות, מקטינה התנהגויות סיכון ואף משפרת מאוד 

 .)Moffit et al., 2011; Wentzel, 1993( אינטראקציות חברתיות והתנהגויות של שיתוף פעולה

מטרות  חמש  מיפה  ספר,  בבתי  החברתית־רגשית  למידה  בקידום  העוסק  בשיקגו,   CASEL מכון 
שאפשר להתמקד בהן בלמידה מסוג זה:

היכולת לזהות במדויק רגשות ומחשבות וכיצד הם משפיעים על התנהגויות  מודעות עצמית:    .1
שונות.

ניהול עצמי: היכולת לווסת את הרגשות, את המחשבות ואת ההתנהגויות במצבים שונים.   .2

שונים  ומרקעים  מתרבויות  אנשים  של  המבט  נקודות  את  לראות  היכולת  חברתית:  מודעות    .3
ולגלות אמפתיה.

מיומנויות ביחסים בין־אישיים: היכולת לבסס ולתחזק מערכות יחסים בריאות ומתגמלות עם    .4
אנשים שונים ועם קבוצות שונות.

קבלת החלטות אחראית: היכולת לקבל החלטות בונות הנוגעות להתנהגות אישית, לאינטראקציות    .	
המוסריות,  המידה  באמות  התחשבות  מתוך  בכלל,  ובחיים  הספר  בבית  ולציפיות  חברתיות 

 .)Casel, 2020( ברווחת העצמי וברווחתם של אחרים
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4.2 הילד ה"רגיל" במסגרת חינוכית מכילה

לסיכום, חינוך מכיל מיטבי מבוסס על ההנחה שמטרתו היא ליצור חוויות ותנאים חינוכיים התומכים 
בהתפתחותם הלימודית, הרגשית, החברתית והערכית של כל התלמידים. ממחקרים עולה שתלמידים 
ללא מוגבלות מאובחנת עשויים להפיק תועלת מלמידה בחברת תלמידים עם מוגבלות, וכך גם מניחים 
 Bless & Mohr, 2007; Eckhart, Haeberlin, Sahli Lozano, & Blanc,( חברי קבוצת העבודה
Haeberlin, Blanc, Eckhart, & Sahli-Lozano, 2012; Ruijs & Peetsma, 2009 ;2011(. בהקשר 
זה נפגשה קבוצת העבודה עם פרופ' הנרי בראון, שהעריך את מדיניות ההכלה באונטריו שבקנדה, 
 Gleason & וקראה מחקרים המתבססים על חקרי מקרה של בתי ספר המיישמים גישה זו )למשל

.)Gerzon, 2014; Hehir & Katzman, 2012; Ruijs, Van der Veen, & Peetsma, 2010

במחקר שערך אליוט )Elliott, 2008( כדי לבדוק את טיב הקשר בין תפיסות המורה בנוגע להכלה לבין 
מידת התרגול שהוא מעניק לתלמידים ומידת ההצלחה שלהם, התגלה כי מורים המחזיקים בדעות 
חיוביות באשר לשילוב מספקים לכלל תלמידיהם – עם מוגבלויות וללא מוגבלויות – הזדמנויות רבות 
יותר להתנסות בחומר הנלמד. עם זאת יש לציין שמחקרים אלה לא עסקו בפרקטיקות החינוכיות 
הננקטות בכיתות, אלא אך ורק בקיומה או באי־קיומה של מדיניות שילוב. אנו סוברים כי הצלחת 

התהליכים החינוכיים תלויה במידה רבה בקיומו של חינוך מכיל מיטבי. 
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5. המורה במערכת חינוכית מכילה

פרק זה אינו עוסק במורה המכיל, כי אם במורה במערכת חינוכית מכילה. בהצגת הפרק באופן זה 
חשוב  תפקיד  להם  ויש  גבוהות  הן  מהמורים  הציפיות  אומנם  כי  להדגיש  מבקשת  העבודה  קבוצת 
במימוש החינוך המכיל, אך על התפיסה להיות מערכתית ולהתייחס לכל הפחות לכלל בית הספר ואל 

יכולתו כמסגרת לממש את תפיסת החינוך המכיל. 

פרק זה מציע מיפוי של הידע, המיומנויות והעמדות הנדרשים ממורים כדי לקיים חינוך מכיל באופן 
אפקטיבי. מטרת מיפוי זה היא לסייע בבניית תהליכי פיתוח מקצועי תומכי הכלה למורים ולהבהיר 

את הנושאים שתהליכים אלו צריכים לעסוק בהם:

 

שותפות ועבודה 
עם הורים

מיומנויות הכלה
ותקשורת בינאישית

עמדות המורה כלפי שונות ותפיסת מסוגלות

פרקטיקות של
פדגוגיה הטרוגנית

כלי התמודדות 
עם הפרעות 

התנהגות בכיתה

ידע בסיסי 
על מוגבלויות

ההיגיון של התרשים שלעיל הוא של פירמידה – הקומות הנמוכות יותר הן הבסיס ואולי אף תנאי 
חשוב יותר לקיומו של חינוך מכיל מיטבי. 

להלן יוצג הסבר לכל אחד ממרכיבי הידע, המיומנויות והעמדות המתוארים בתרשים.

5.1 עמדות המורים כלפי שֹונּות ותפיסת המסוגלות העצמית שלהם 

 Ahmmed, Sharma, &( בעקרונותיו  לתמוך  המורה  על  השילוב,  רעיון  את  בהצלחה  ליישם  כדי 
Deppeler, 2012; Forlin, 2010(, לחוש אחריות לרווחתם ולהצלחתם של תלמידים עם מוגבלות 
)Jordan, Schwartz, & McGhie-Richmond, 2009( ולתפוס את עצמו כבעל יכולת להביא את 
 .)Paneque & Barbetta, 2006; Sharma, Loreman, & Florin, 2011( כלל תלמידיו להישגים
של  מקצועי  לפיתוח  תוכנית  או  התערבות  תוכנית  בכל  המרכזי  הפרמטר  להיות  צריך  זה  מרכיב 
מורים המבקשת ליישם תפיסה של חינוך מכיל. משתנים אלו אינם בלתי תלויים – יש קשר דו־כיווני 
 Kim, 2006;( להוראה  בנוגע  שלו  העצמית  המסוגלות  ותפיסת  לשילוב  בנוגע  המורה  עמדות  בין 

.)Savolainen, Engelbrecht, Nel, & Malinen, 2011
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5.1.1 תפיסת המסוגלות העצמית של המורים 

פעולה  לבצע  ליכולתו  באשר  האדם  של  האמונה  היא  העצמית  החוללות  או  המסוגלות  תפיסת 
במונח  משתמשים  רבים  במחקרים   .)Bandura, 1997( הרצויות  תוצאותיה  את  ולהשיג  בהצלחה 
)למשל,  ולסייע להם  חוללות עצמית בהקשר של אמונתו של המורה ביכולתו ללמד את תלמידיו 
Lancaster & Bain, 2007; Main & Hammond, 2008; Romi & Leyser, 2006(. מורים רבים 
חוששים שיתקשו מאוד בניהול השיעור ובהובלת תלמידיהם להישגים בכיתה שיש בה שונות גדולה 
הנדרשים  בכישורים  ניחנים  שאינם  מרגישים  רבים  מורים  מוגבלויות.  עם  תלמידים  או  ביכולות 
להוראת תלמידים עם מוגבלות לצד תלמידים ללא מוגבלות, משום שלא הוכשרו לכך באופן מספק 
אינם  שונים  נחשבים  אשר  שתלמידים  חשים  מורים  לעיתים   .)Hay, Smit, & Paulsen, 2001(

 .)Angelides, Stylianou, & Gibbs, 2006( צריכים להיות באחריותם

תפיסת החוללות העצמית של מורים בנוגע להכלה משפיעה על הצלחתם ביישום ערכי ההכלה בכיתה 
)Paneque & Barbetta, 2006; Sharma et al., 2011(. תפיסת חוסר מסוגלות בנוגע להכלה עשויה 
להוביל לעמדות המונעות הכלה, כפי שניכר בדוגמאות רבות שעלו בדיוני קבוצת העבודה ונשמעו 

מפי מומחים שייעצו לה. 

5.1.2 עמדות המורים באשר לשֹונּות בכיתה ולאחריותם כלפי ילדים עם מוגבלות

באשר  הן  למוגבלויות,  באשר  הן  המורים,  מתפיסות  מושפעת  מכילות  בכיתות  אפקטיבית  הוראה 
)Jordan et al., 2009(. המידה שבה מודגש נושא  לאחריות שהם חשים כלפי ילדים עם מוגבלות 
בחינוך  מורים  של  העצמית  החוללות  תפיסת  את  מנבא  מורים  להכשרת  בתוכניות  המכיל  החינוך 

 . )Lancaster & Bain, 2007, 2010( המכיל

החינוך  עקרונות  את  ליישם  יכולתם  על  משפיעות  מוגבלות  עם  אנשים  כלפי  המורים  עמדות  גם 
המכיל. עמדות אלה מושפעות מכמה גורמים ובהם מידת המורכבות של מוגבלות התלמידים, אופי 
המוגבלות והתנסויות קודמות עם ילדים עם מוגבלות )Unianu, 2012(. מורים רבים נוטים לראות 
 Chhabra,( איתם  לעבוד  יותר  שקשה  תלמידים  רגשיים  קשיים  או  התנהגות  קשיי  עם  בתלמידים 

.)Srivastava, & Srivastava, 2010

באשר  המורים  של  המסוגלות  תפיסת  על  הדעת  את  לתת  יש  מורים  של  מקצועי  פיתוח  בתהליכי 
להוראה מכילה ולעמדותיהם כלפי שילוב והכלה וכלפי אנשים עם מוגבלות. על כן חשוב לסייע להם 

לגבש עמדות ותפיסות חיוביות. 

5.2 מיומנויות הכלה ותקשורת בין־אישית

של  החברתיים־רגשיים  לממדים  לב  שבשימת  לחשיבות  באשר  במחקר  דעים  תמימות  שוררת 
התלמידים  של  האקדמית  ההצלחה  ועל  הרווחה  על  ולהשפעתה  המורה  מצד  וההוראה  הלמידה 
)Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor, & Schellinger, 2011(. למידה חברתית־רגשית היא 
מערכות  ביסוס  לאחר,  ודאגה  אכפתיות  פיתוח  רגשות,  וניהול  זיהוי  של  מיומנויות  רכישת  תהליך 
 Osher et al.,( יחסים חיוביות, קבלת החלטות אחראיות והתמודדות אפקטיבית עם מצבים מאתגרים
Payton et al., 2000; Weissberg, Payton, O’Brien, & Munro, 2007 ;2008(. מיומנויות אלה 
 McClung,( ַלְּפָרט כדי להשתתף השתתפות פעילה בחיים האזרחיים במדינה דמוקרטית  נדרשות 
2013(. מיומנויות של שימת דגש על מרכיבים חברתיים־רגשיים עומדות בבסיסו של מרכיב 2 של 
חוויית החינוך המכיל – קשר עם מבוגר משמעותי. מרכיב זה מתאפיין בהפגנת אכפתיות וכבוד מצד 

 .)Razer, 2018( אחד, ובהצבה סמכותית אך אמפתית של גבולות מצד שני
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כדי להיות מסוגל לקיים תקשורת בין־אישית מיטבית ומכילה על המורה לעקוב אחר ההתפתחות 
הרגשית־חברתית של התלמידים, להיות מודע ליכולות החברתיות־רגשיות ולמצב הרגשי־חברתי שלו 
עצמו, ולדעת כיצד ליצור מרחב תומך, בטוח ומתחשב בכיתה, שמנוהל היטב ומאפשר השתתפות 
לכולם )Schonert-Reichl, Hanson-Peterson, & Hymel, 2015(. מורים רבים חשים כי ההכשרה 
שעברו לא ציידה אותם במיומנויות אלה די הצורך, והדבר מגביל את יכולתם ליישם את המיומנויות 
 Reinke, Stormont, Herman, Puri, & Goel, 2011; Walter, Gouze, &( הללו באופן מיטבי
Lim, 2006(. מורים מדווחים גם שכדי ליישם עקרונות של למידה חברתית־רגשית, הם זקוקים לגיבוי 

.)Bridgeland, Bruce, & Hariharan, 2013( ולתמיכה מהנהלת בית הספר וממערכת החינוך

תוכנית של פיתוח מקצועי התומכת במדיניות של חינוך מכיל צריכה להקנות מיומנויות של למידה 
חברתית־רגשית, תקשורת בין־אישית, אמפתיה וסמכות מיטיבה. הפרק הבא במסמך עוסק בעקרונות 

מעשיים לפיתוח מקצועי תומך הכלה.

5.3 פרקטיקות של פדגוגיה הטרוגנית

תחום ידע חשוב נוסף למורים במערכת חינוכית מכילה הוא יכולתם לתכנן ולהעביר שיעורים המבוססים 
על הגישות השונות של הפדגוגיה ההטרוגנית. בכיתות הטרוגניות תלמידים רבים זקוקים לתנאי לימוד 
ייחודיים התואמים את צורכיהם. לכן הלמידה צריכה להיות ברובה למידה פתוחה )open learning( ולא 
אחידה, כגון עבודה על פי לו"ז שבועי אישי, תחנות למידה המפוזרות בכיתה, הוראה מבחינה )כגון 

 .)Heimlich, 2007( וחלוקה לקבוצות דיון )הפניית תלמידים שונים לפתרון תרגילים שונים

בפרק הקודם הזכרנו גישות, פרקטיקות ומודל להוראה בכיתה הטרגונית. למידה ותרגול של כל אלה 
הם הבסיס הפדגוגי לפיתוח מקצועי של מורים במערכת חינוכית מכילה.

5.4 כלי התמודדות עם בעיות התנהגות

אחד החששות הגדולים של מורים בעבודה בכיתה שלומדים בה גם תלמידים עם מוגבלויות, הוא 
 Browers & Tomic, 2000; Idol,( הקושי להתמודד עם בעיות התנהגות ועם פריצת גבולות בכיתה
או  מילולית  אלימות  לשיעור,  הפרעה  ובהם  שונים,  מסוגים  התנהגות  בעיות  עם  המפגש   .)2002
 )Friedman, 2006( עומס ,)פיזית ואי־קבלת סמכות, עלול לגרום למורה לתחושות של דחק )סטרס
ואובדן שליטה )Reinke, Herman, & Stormont, 2013(. תחושות אלה עשויות לפגוע במערכות 
היחסים של המורה עם התלמידים, להביא להפרעות התנהגות נוספות וללמידה אפקטיבית פחות 
)Wentzel, 2010(. הדבר אף עשוי לפגוע בתחושת המסוגלות של המורה, היינו באמונה שביכולתו 
להתמודד עם ילדים ספציפיים ועם הכיתה כולה )Han & Weiss, 2005(. קבוצת העבודה גורסת 
אפוא שחשוב להכשיר מורים במסגרות של פיתוח מקצועי להתמודד עם בעיות התנהגות, וחשוב 

שיפתחו כלים ומיומנויות בתחום זה. להכשרה זו שתי תכליות:

האפשרות המעשית להרגיע ילדים המצויים במוקד האירוע, ולחסוך מהם ומהילדים האחרים  א. 
חוויות שליליות שעלולות לפגוע ביכולתם להתפתח וללמוד. 

אחד  התנהגות,  בעיות  עם  להתמודד  ויכולת  מסוגלות  תחושת  עצמם  המורים  אצל  לעורר  ב. 
האתגרים הגדולים ביותר עבורם בהקשר של חינוך מכיל.

כדי לסייע למורים לפתח את יכולתם להתמודד באפקטיביות עם בעיות התנהגות בכיתה, יש לטפח 
המורכבים  הרגשות  בוויסות  להם  לסייע  גבולות,  והצבת  אמפתיה  גילוי  של  יכולות  אצלם  ולעודד 
העולים בהתמודדות עם בעיות התנהגות, ולהקנות להם רפרטואר של פרקטיקות וכלים, המסייעים 

לתקשר עם תלמידים ולהגיב נכונה למצבים בכיתה. 
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ידע רב בנושא זה קיים באגף שפ"י במשרד החינוך, וכמובן אצל היועצות בבתי הספר ובקרב מומחים 
נוספים.

5.5 ידע בסיסי על מוגבלויות

הייתה מה מורים צריכים לדעת על המוגבלויות  אחת השאלות המרכזיות שעלו בקבוצת העבודה 
השונות. התפיסה שצמחה במהלך דיוני הקבוצה מבוססת על ההנחות הבאות:

הילדים לעולם יהיו הם עצמם, מורכבים וייחודיים, ולא ייצוג של תסמונת.  

אין לצפות שיהיה למורים ידע רחב מאוד על כל סוגי המוגבלויות – תפקידם אינו להציע טיפול   
אלא להוביל תהליך חינוכי.

הידיעה  למשל,  מסוימים.  ומצבים  ילדים  להבין  לסייע  יכול  מבוסס  שידע  ספק  אין  זאת  לצד   
לסדר  מאוד,  ברורה  למסגרת  זקוקים  האוטיסטי  הספקטרום  על  המאובחנים  ילדים  כי 
ולגבולות ועשויים להתקשות לענות על שאלות רפלקטיביות, בעוד ילדים עם הפרעות ריכוז 
לסייע  יכולה  אישית,  לשיחה  ושמחים  ולהירגע  להתפרק  להזדמנות  זקוקים  והיפראקטיביות 

בגיבוש דפוסי פעולה עם ילדים שונים בכיתה.

כללי  ידע  למורים  יציעו  המקצועי  הפיתוח  שתוכניות  הוא  הרצוי  המצב  שלעיל,  ההנחות  בסיס  על 
ועקרוני על מוגבלויות שונות, מאפייניהן המרכזיים ואולי כמה תובנות מעשיות באשר לדרכי פעולה 
מתאימות. לצד זאת יש ליצור מסגרת שתקנה למורים ידע מעמיק יותר על מוגבלויות הרלוונטיות 

לילדים הלומדים בכיתותיהם, כדי שייטיבו להבין את הילדים ויקבלו השראה לעבודה עימם. 

5.6 שותפות ועבודה עם הורים

משותפת  מערכת  ליצור  ולמשפחה  הספר  לבית  מאפשרות  להורים  מורים  בין  ותקשורת  היכרות 
הילד  של  העולם  בתפיסת  הקוהרנטיות  תחושת  את  להגביר  ובכך  הילדים,  עם  לעבודה  ומתואמת 

.)Bronfenbrenner, 1979; Uslu & Gizir, 2017(

מהותית  הספר  ובית  המורים  ובין  ההורים  בין  היחסים  שמערכת  כך  על  הצביעה  העבודה  קבוצת 
וחשובה למורה המכיל. בדרך כלל ההורים מכירים את ילדיהם טוב יותר מהמורים )וסביר להניח שאם 
מדובר בילדים עם מוגבלות – הידע של ההורים על מצבו של ילדם גבוה משמעותית מזה של המורה(, 

ועל כן הם יכולים לעזור למורה להבין טוב יותר את מצבו של הילד ואף לתת למורה "טיפים".
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6. עקרונות ומנגנונים לתמיכה מקצועית במורים במסגרת חינוך מכילה

החיוניים  ומיומנות  ידע  ממדי  ושישה   )1 )פרק  מיטבית  הכלה  של  מרכיבים  שבעה  תיארנו  כה  עד 
למורים המבקשים ליישם תפיסה חינוכית מכילה )פרק 2(.

ואת הכלים  ולתת להם את התנאים  מה אפשר לעשות כדי לתמוך במורים  זה מתמקד בשאלה:  פרק 
הדרושים כדי לפעול מתוך תפיסה חינוכית מכילה?

זוהי השאלה המרכזית שנשאלה בתהליך שהוביל לכתיבת המסמך, ומכאן שפרק זה הוא ליבו של 
המסמך. הפרק מציג חמישה עקרונות היכולים לשרת מנהלי בתי ספר ואנשי מטה בבואם לקדם את 

ההכלה במערכת החינוך:

קהילה מקצועית לומדת )professional learning community( העוסקת בחינוך מכיל. א. 

מורים מומחים להיבטים שונים של הכלה בחינוך.  ב. 

מסגרת לתמיכה רגשית במורים. ג. 

הוראה משותפת )co-teaching( כפרקטיקה של פיתוח מקצועי. ד. 

מחויבות וגיבוי מצד הנהגת בית הספר.  ה. 

עקרונות אלו יפורטו להלן, ובסוף הפרק נציג הצעות למדיניות הטמעה שלהם. 

 )community learning professional( 6.1  עיקרון א'  |  קהילה מקצועית לומדת
       העוסקת בחינוך מכיל

העיקרון הראשון וההכרחי לתמיכה במורים ולקיום מסגרת חינוכית מכילה הוא יצירה של סדירות, 
מסגרת מובנית או תהליכי עבודה מאורגנים ומתוכננים לשיח מקצועי מתמשך ותדיר של מורים על 

העשייה החינוכית בהקשר של הכלה.

הרעיון של קהילה מקצועית לומדת כמרכיב מרכזי בעבודת בית ספר אפקטיבי אינו מוגבל רק ליישום 
תפיסת הכלה. נמצא שקהילה מקצועית לומדת של מורים בבית ספר היא גורם מרכזי בכמעט כל 

 .)Elmore, Forman, Stosich, & Bocala, 2014 תהליך של שיפור בבית הספר )למשל

בעיצוב  הממוקדת  לומדת,  מקצועית  קהילה  של  הרצויים  המאפיינים  אלו  העבודה,  קבוצת  פי  על 
תהליכי למידה, תכנון והתייעצות במסגרת יישום של תפיסה חינוכית מכילה:

חשיבותו של שיתוף הפעולה בין המורים והצוות המקצועי בבית הספר   

הוראה בכיתה ההטרוגנית: חשיבה משותפת על פרקטיקות ועל פעילויות שאפשר לבצע בכיתה    .1
המקצועית  הקהילה  במסגרת  אחרות.  ומתודות   )UDL( האוניברסלית  ההוראה  עיצוב  ברוח 
בפעילויות  זה  את  זה  לשתף  חדשים,  עקרונות  ללמוד  פעילויות,  יחד  לתכנן  יכולים  המורים 
ובפרקטיקות שהתנסו בהן בכיתה ולהעריך יחד את האפקטיביות שלהן. אחד מתפקידיה של 

רכזת ההכלה וההשתלבות הוא לתרום להובלת השיח המקצועי בנושא זה. 

בחינה משותפת של תלמידים ספציפיים: קבלת תמונה הוליסטית על ילדים ספציפיים בכיתה    .2
בכיתה, של  )של מורים אחרים המלמדים  ראייה  זוויות  ומכמה  יותר  טוב  אותם  להכיר  נועדה 
הצוות הטיפולי, של ההורים ושל מדריכים(; חשיבה על דרכי פעולה שיסייעו ַלילדים או למורים 

החווים קושי בעבודה איתם. 
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סדירויות ותהליכי עבודה קבועים

יש לוודא שלתהליך ההתייעצות המקצועית, התכנון והלמידה המשותפים ייוחדו משבצות זמן 
מובנות במערכת השעות, שאם לא כן התהליך עשוי שלא להתקיים כלל. 

עבודה מבוססת ראיות ונתונים

 )Data Based or Evidence-Based Practice( בכלל  הוראה  בתכנון  נתונים  על  התבססות 
 Capizzi & Fuchs, 2005;( והוראה דיפרנציאלית בפרט, תורמת לשיפור ההישגים הלימודיים
 ,)Jung, McMaster, Kunkel, Shin, & Stecker 2018; Marsh, Pane, & Hamilton, 2006
 .)Sugai & Horner, 2009 יתר על כן היא יכולה לתמוך גם בהישגים רגשיים וחברתיים )למשל
ניהול שיטתי של הערכה ושל נתונים הנוגעים לתפקוד התלמידים יכול לתרום לחשיבה מדויקת 
 Gleason & Gerzon,( יותר ול"קיצור תהליכים" בגיבוש פתרונות ודרכי פעולה עם תלמידים
2014(. הוראה מבוססת נתונים היא תהליך שיטתי הנמשך זמן רב וכולל התערבויות רבות לצד 

.)Danielson & Rosenquist, 2014( מדידת האפקטיביות שלהן

6.1.1 סדירויות תומכות הכלה מחוץ למסגרת הקהילה המקצועית הלומדת

עם  להתייעץ  למורים  המאפשרות  סדירויות  ליצור  חשוב  לומדת  מקצועית  בקהילה  העבודה  לצד 
גורמי מפתח בנוגע לאתגרים חינוכיים פרטניים העולים מן ההוראה בכיתה הטרוגנית. 

יש למסד סדירויות המאפשרות התייעצות עם הגורמים האלה: 

קבוצת  להרגשת  ילדיהם.  עם  אפקטיביות  עבודה  דרכי  למצוא  כדי  ההורים  עם  שיח   – הורים   
העבודה לעיתים קרובות ההורים הם האחרונים שאליהם פונים מורים להתייעצות כנה ופתוחה 

באשר לעבודה עם ילדיהם.

מורים עמיתים – הידע והניסיון המשותף של צוות המורים הוא עצום, והם יכולים לשתף זה את   
זה בטיפים, ברעיונות ובדוגמאות רבות לפעילויות שהצליחו או לא הצליחו. יש חשיבות רבה 

לקשר בין המחנכות למורות המקצועיות. 

סייעות – בדומה להורים, הסייעות הן קבוצה שלא תמיד שותפה די הצורך להתייעצות ולתכנון   
משותפים. הסייעות, שחלקן בעלות הכשרה חינוכית ייעודית לשילוב, מכירות מקרוב את הילדים 

שעימן הן עובדות ולא פעם מבחינות באינטראקציות ובאירועים שנעלמים מעיני המורים. 

צוות הוראה מנוסה )למשל מורים לחינוך מיוחד ומורות שילוב( – למורים רבים בבית הספר ידע   
בין המורות  ולגיבוש של תוכניות עבודה  ליצור סדירויות לתיאום  רב בשילוב. מומלץ  וניסיון 

למורות החינוך המיוחד, וליצור הזדמנויות לעבודה משותפת בכיתה. 

הפסיכולוגית,  היועצת,   – לרשותו  העומד  הטיפולי  בצוות  להיעזר  המורה  על   – טיפולי  צוות   
מתקיימת  בפועל  שילוב.  בנושא  רב  ידע  ברשותם  שכן   – באלה  וכיוצא  הסוציאלית  העובדת 
האפשריים  הפתרונות  סל  קטן  ובכך  הטיפולי,  הצוות  לבין  המורים  צוות  בין  הפרדה  לעיתים 

הזמינים לתלמידים. 

נוסף על בעלי התפקידים בבית הספר, משרד החינוך מעמיד לרשות בית הספר מדריכת הכלה,   
האפשרויות  וקשת  ההטרוגניות  הפדגוגיות  בתחום  המורים  ובחניכת  בידע  לסייע  שתפקידה 
לתמיכה בתלמידים עם קשיים. לעיתים פועלים לצידה עוד מומחים חיצוניים )למשל פסיכולוג 

או מנטור(. 
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קבוצת העבודה מציעה עקרונות מנחים לעבודתה של מדריכת ההכלה בבית הספר:   

בחירת איש צוות מתוך בית הספר אשר יוביל את התהליך החינוכי  בהנחייתה של מדריכת   
ההכלה.

תהליך המכוון להתפתחות היכולות של צוות בית הספר לטווח הארוך.  

מקרה  ומתיאורי  היום־יומית  מהעבודה  העולות  בסוגיות  המתמקדות  התייעצות  שיחות   
 .)case studies(

כדאי לשקול הדרכה ארוכת טווח של מספר מצומצם של מורים, כדי לאפשר תהליך איכותי   
ומעמיק. 

6.2 עיקרון ב'  |  מורים מומחים להיבטים שונים של הכלה בחינוך

מורים אינם יכולים להיות מומחים בכל הידע והמיומנויות הקשורים בהכלה. עם זאת, אפשר להניח 
שבתוך צוות מורים יכולים מורים שונים להחזיק בתחומי ידע ומומחיות מגוונים, שיהיו בעלי ערך 
שונים  להיבטים  מומחים  מורים  הספר  בית  צוות  מקרב  לטפח  מציעה  העבודה  קבוצת  מכיל.  לחינוך 
המורים המומחים יהפכו למשאב מייעץ ומנחה, ויסייעו לעמיתיהם להטמיע את  של הכלה בחינוך. 
עקרונות ההכלה. המטרה היא ליצור רשת פנימית של ידע ומומחיות בקרב צוות המורים ולקדם בכך 

את היכולת של בית הספר לקיים חינוך מכיל. 

6.2.1 תחומי המומחיות בבית הספר

לתפיסתם של חברי קבוצת העבודה, תחומי המומחיות צריכים להיגזר מאופיו של בית הספר, מתחומי 
יש לתת למורים לבחור את התחומים  לכן  וכן מפרופיל התלמידים.  ומהיכולת של המורים  העניין 
שבהם יעמיקו, כמובן בתנאי שתחומים אלה רלוונטיים לבית הספר ולתפיסה החינוכית שהוא מנסה 

לקדם.

עם זאת מצאו חברי הקבוצה לנכון להציע כמה התמחויות או עולמות תוכן הרלוונטיים ליישום של 
תפיסת הכלה בבית ספר: 

זו תכלול למשל עיצוב  – התמחות  התמחות בגישות ובפרקטיקות פדגוגיות לכיתות הטרוגניות   
אוניברסלי )UDL(, חינוך הטרוגני, הוראה דיפרנציאלית, יישומים מטא־קוגניטיביים בהוראה, 
פדגוגיה מבוססת משחק, שילוב מרכיבי אימון )coaching( בהוראה, הוראה מתווכת, העשרה 
אינסטרומנטלית, אינטליגנציות מרובות בחינוך, מעגלי הפנמה ועוד. רכזת ההשתלבות וההכלה 

יכולה לפתח התמחות כזו או לתמוך בפיתוחה אצל מורות ומורים אחרים בצוות.

פרקטיקות,  תכלול  זו  התמחות   – רגשיים  קשיים  ועם  התנהגות  בעיות  עם  להתמודדות  כלים   
בקשיים  ולתמיכה  הספר  בבית  התנהגות  בעיות  עם  להתמודדות  הנוגעות  וגישות  תאוריות 
)Green et al., 2004(, גישת "ניתוח  רגשיים של תלמידים; גישות כגון פתרון בעיות שיתופי 
עסקאות" )Barrow, Bradsahw, & Newton, 2012( וגישת עיצוב התנהגות. יועצת בית הספר 

יכולה לפתח התמחות כזו או לתמוך בפיתוחה אצל מורים ומורות אחרים בצוות.

ידע על מוגבלויות – הספרות והידע על מוגבלויות שונות יכולים להקנות למורים ידע רב. ידע   
כדאי שההתמחות  ולפרש קשיים בתוך ההקשר המקצועי.  כדי להצליח להבין  זה חשוב להם 
בנושא זה תעסוק במוגבלויות הקיימות אצל תלמידים בבית הספר. ההתמחות והידע בתחומים 
אלו עשויים לסייע לאנשי חינוך להבחין בין מקרים ולהימנע מלפעול מתוך הנחות מכלילות. 
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התנהגות,  והפרעות  רגשיות  הפרעות  אלה:  כלל  בדרך  הן  הספר  בבתי  השכיחות  המוגבלויות 
הפרעות קשב וריכוז, לקויות למידה ספציפיות )דיסלקסיה, דיסקלקוליה וכדומה(, מוגבלויות 

על רצף האוטיזם ומוגבלויות פיזיות )מוגבלּות חושית ומוגבלּות מוטורית(.

6.2.2 כיצד יפתחו המורים את מומחיותם?

לדעת קבוצת העבודה, על בית הספר ומערכת החינוך לתמוך בהתפתחות הידע והמיומנות של מורה 
שקיבלה על עצמה אחריות לתחום מסוים מהתחומים שהוזכרו לעיל, ולהציע לפעול באחת הדרכים 

האלה: 

יציאה להשתלמות או לקורס בתחום ההתמחות )מומלץ שמשרד החינוך יציע מסלולי למידה   
ותוכניות למורים המעוניינים להתמחות בתחומים המרכזיים(.

הכנת תוכנית ללמידה עצמית הכוללת קריאה ופגישות עם מומחים.  

קבלת הדרכה אישית בנושא )מומלץ שהנהלת בית הספר תציע משאב כזה למורות שכבר הוכיחו   
רצינות, עצמאות ויישום ראשוני בתחום הידע שהן מבקשות לפתח(.

שנבחרה  ההתמחות  לתחום  הקשורים  בנושאים  מקצועיות  ובישיבות  במפגשים  השתתפות   
דידקטית העוסקת בעבודה עם תלמיד עם הפרעת  ישיבה עם מאבחנת  )למשל אם מתקיימת 
קשב, וזה תחום ההתמחות שבחרה המורה, היא תוזמן לישיבה כדי ללמוד ולהרחיב את ניסיונה, 
גם אם אין מדובר בתלמיד שלה; על מנהל בית הספר לפעול באופן אקטיבי כדי ליצור הזדמנויות 

אלו(.

6.2.3 דרכים אפשריות לעבודתה של המורה המומחית

יפנו המורים והמורות  מנהלת בית הספר והמורה המומחית מצהירים שהיא הכתובת שאליה   
להתייעצויות בנושא זה. אפשר לעשות זאת במפגש שבו היא מדריכה את עמיתיה בידע שרכשה.

יכולים לפנות אליה לקבלת עזרה.  לאחר שהמורה המומחית מוגדרת ככתובת, מורים אחרים   
מנהלת בית הספר יכולה להגדיר את אחת משעות העבודה שלה כשעת הדרכה וסיוע למורות 

אחרות. 

המורה המומחית משתתפת בישיבות של קהילה מקצועית לומדת ובפורומים שבהם הידע שלה   
יכול להיות לעזר, ולעיתים אף מדריכה ומנחה מפגשים על פי צורכי בית הספר.

דוגמאות לסיוע המקצועי שמציעה המורה המומחית לצוות בית הספר: מורה המתמחה בפדגוגיה 
רעיונות  תציע  נושאים,  למגוון  המתאימים  הוראה  ופרקטיקות  שיעור  מתווי  תציע  הטרוגנית 
ותיתן להם משוב על האופן שבו תכננו  לפעילויות כיתתיות, תצפה בשיעורים של מורים עמיתים 
וניהלו את השיעור; מורה המתמחה בכלים להתמודד עם בעיות התנהגות וקשיים רגשיים תתנסה 
לנסות  ותעודד אותן  בשימוש בכלים אלו עם תלמידיה, תסייע למורות אחרות להבין את הקשיים 

דרכי פעולה חלופיות להתמודד איתם, תעזור בהכנת תיאורי מקרה במפגשי מורות ועוד.
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6.3 עיקרון ג'  |  מסגרת לתמיכה רגשית במורים

החינוך  במערכת  ההכלה  עקרונות  של  להטמעה  הכרחי  שתנאי  גורסים  העבודה  קבוצת  חברי 
בנוגע  ורגשות  עמדות  לעבד  למורים  המאפשרת  מוגדרת  של מסגרת  קיומה  הוא  הספר(  בבית  )או 
ייחודית  מסגרת  או  הלומדת  המקצועית  מהקהילה  חלק  להיות  יכולה  כזו  מסגרת  מכילה.  להוראה 
כגון ליווי אישי ממנטור־חונך או מאיש מקצוע אחר. יש להבטיח שהמסגרת התומכת תהיה מרחב 
בטוח לשיתוף בעקרונות ובמסרים האלה: מתן לגיטימציה לאי־הצלחה ולהיעדר שיפוטיות; יצירת 
הזדמנות לעיבוד ולמסגור מחדש )reframing( של רגשות וחוויות; יצירת מודעות עצמית לעמדות 
)כגון תיוג אנשים עם מוגבלויות, דעות קדומות כלפיהם( ולאופן שבו  ולמסרים באשר למוגבלויות 
הם משפיעים על עבודת המורה. חשיבותה של מסגרת לתמיכה רגשית במורים עלתה גם בעבודת 
2019( ומוצגת בהרחבה בדוח של ועדת  המעבדה לפסיכופדגוגיה של משרד החינוך )נאות־עופרים, 

המומחים ללמידה רגשית־חברתית של היוזמה )בינבנשתי ופרידמן, 2020(.

לפעול  יש  מגבלויות  עם  אנשים  של  וקבועה  שכיחה  נוכחות  או  היכרות  אין  כאשר  הצורך  במידת 
אקטיבית כדי להרחיב את ההיכרות עימם. חברי קבוצת העבודה מציעים לעודד חוויות של מּוַּכרּות 
עם  מורים  שונים:  מסוגים  מוגבלויות  עם  אנשים  לבין  מורים  בין  במפגשים  למשל   ,)familiarity(
מבית  בחוויותיהם  שישתפו  מוגבלויות  עם  בוגרים  או  אחרים  מורים  להדריך  שהוכשרו  מוגבלויות 

הספר ויספרו על חוויותיהם כילדים במערכת החינוך המיוחד. 

6.4 עיקרון ד'  |  הוראה משותפת )co-teaching( כפרקטיקה של פיתוח מקצועי

דיפרנציאציה בחינוך משמעה שהתהליך החינוכי מותאם ליכולות הייחודיות של כל תלמיד ותלמידה. 
דיפרנציאציה מתייחסת לכל תחומי הלמידה, החל בהתאמת חומר הלימוד, דרך תהליכי הוראה והתאמת 

.)Giangreco, 1996; Tomlinson, 2001; UNESCO, 2004( תוצרי הלמידה וכלה בהערכה

כיתה משלבת, שבה המורה תומך בצרכים הפרטניים של התלמידים, דורשת התמחות במיומנויות 
ובאסטרטגיות הוראה ייחודיות )Follari & Kasa, 2019(. הוראה משותפת )co-teaching( היא שיטה 
עם  ילדים  של  השילוב  עקרונות  ביישום  לתמוך  נועדה  אשר  בחינוך  דיפרנציאציה  של  אפקטיבית 
 Friend,( מוגבלות בכיתות לימוד מן המניין, למען שיפור ההישגים הלימודיים של כלל התלמידים
2008(. הוראה משותפת כוללת ציוות של מורים בעלי רקע, מיומנויות וסגנונות הוראה משלימים. 
לעיתים קרובות הוראה משותפת מתקיימת על ידי ציוות של מורה בעל הכשרה של חינוך מיוחד ומורה 
)Friend, 2007(. מודלים של הוראה משותפת  מן המניין להוראה משותפת בחלק מיום הלימודים 
וחלוקת   )parallel teaching( הוראה במקביל   ,)station teaching( הוראה בתחנות למידה  כוללים 
הכיתה לקבוצות בעלות הרכב משתנה. הפעלתם של מודלים אלו משנה לחיוב את תפיסותיהם של 
מורים כלפי שילוב וכלפי אסטרטגיות של דיפרנציאציה בחינוך, תוך כדי הקפדה על שיפור ההישגים 

 .)Follari & Kasa, 2019( האקדמיים עבור כלל התלמידים

אפקטיבי  באופן  להגיע  יוכלו  יותר  או  מורים  ששני  היא  המשותפת  ההוראה  רעיון  בבסיס  ההנחה 
ואישי יותר אל תלמידים רבים יותר, לחלק ביניהם משימות על פי החוזקות שלהם, להציע לקבוצת 
וכן  בלמידה  האישית  ההתאמה  את  להגביר  ובכך  יותר  רבות  למידה  וחוויות  פעילויות  התלמידים 
 Arguelles, Hughes, & Schumm, 2000; Murawski & Lochner,( להפרות ולהשלים זה את זה
 Albaiz,( העולם  ברחבי  שילוב  בכיתות  ביותר  פופולרית  פרקטיקה  היא  משותפת  הוראה   .)2011
Cook, Scruggs, & Mastropieri, 2017 ;2016(. מודלים של הוראה משותפת יושמו בהקשר של 
קידום מדיניות חינוכית של הכלה במקומות רבים ובהם פינלנד )למשל Saloviita, 2018(, איטליה 
 Hanover( הברית  ארצות   ,)Devecchi, Dettori, Doveston, Sedgwick, & Jament, 2012(

.)Brown, 2013( ואונטריו שבקנדה )Research, 2012
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מכיוון שהוראה משותפת דורשת הקצאת משאבים, אין זה ריאלי במציאות הנוכחית להעמיד מודלים 
קבועים של הוראה כזו. מסמך זה מתייחס אפוא לרעיון ההוראה המשותפת של שני מורים או יותר 
כאל פרקטיקה לפיתוח מקצועי של מורים. מהות הרעיון היא ליצור באופן מתוכנן עבודה משותפת 
של שני מורים בכיתה לתקופות קצרות )מכמה שיעורים בודדים ועד כמה שבועות(, שבהן הם עובדים 
יחד בתכנון, בביצוע ובהערכת ההוראה, ובחשיבה משותפת על התקדמות בשני נושאי־העל של השיח 
המקצועי המשותף: פדגוגיה הטרוגנית ועבודה עם ילדים ספציפיים. העבודה המשותפת מאפשרת 
למורים להתוודע לאופן השונה שבו רואה עמיתם את הילדים ואת ההוראה, להרחיב את הפרקטיקות 

שלהם ולהשתמש במשאב של הזוג כדי לקדם את הכיתה בתקופה של העבודה המשותפת. 

דרכים אפשריות להוראה משותפת בבתי הספר: חיבור בין מורים עמיתים הדומים בתחום התמחותם; 
חיבור בין מורים שונים זה מזה, משלימים, בעלי ידע מובחן )למשל מחנכת עם מורת שילוב או מורה 

לחינוך מיוחד(; חיבור בין שני מורים שאחד מהם בתפקיד חונך או מדריך. 

6.5 עיקרון ה'  |  מחויבות וגיבוי מצד הנהגת בית הספר

)2012( הצביעו על מאפיינים של בתי הספר אשר מתקיימת בהם תפיסת הכלה, אחד  וכצמן  ההיר 
החשובים שבהם הוא המחויבות האידאולוגית והא־פריורית של מנהלי בתי הספר לחזון חינוכי מכיל 
ויכולתם ליצור מחויבות לחזון זה בקרב הנהגת בית הספר )מורים והורים(. בעניין זה שררה תמימות 

דעים גם בקרב חברי קבוצת העבודה והמומחים שייעצו לה.

תפקיד מנהלי בתי הספר בהקשר של הכלה כולל:

שילוב ההכלה בהגדרת המטרות ובחזון של בית הספר.  

העברת מסר ברור: "כולם התלמידים שלנו" ו"כולם מתקבלים בברכה בבית הספר".  

יצירת תהליכי עבודה, סדירויות ותהליכי למידה בית־ספריים התומכים בהכלה.  

גיבוי מורים ביוזמות ובפעולות שהם נוקטים בהקשר של הכלה )פדגוגיה הטרוגנית, עבודה   
פרטנית עם ילדים וכיוצא באלה(, גם אם הן חדשות ולא בהכרח יצליחו. 

עידוד שיתוף פעולה ושותפות עם ההורים ומתן דוגמה אישית בעניין זה.  

מסמך זה מתמקד במורים, אבל ללא מנהלות ומנהלים המאמינים בהכלה ומקדמים אותה לא יוכלו 
המורים בכיתה להצליח. קיומה או היעדרה של מחויבות עמוקה של הנהלת בית הספר לתפיסה של 
חינוך מכיל יכולים לשמש קריטריון בהחלטה אם להפנות לבתי הספר משאבי פיתוח מקצועי בנושא. 
כמו כן חברי קבוצת העבודה ממליצים לשלב את עקרונות החינוך המכיל במסגרות להכשרה ולפיתוח 
מקצועי של מנהלים, ולוודא שכל תוכנית לפיתוח מקצועי בתחום ההכלה בחינוך תכלול מרכיב של 

עבודה עם מנהלי בתי הספר.
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7. בית ספר מכיל – סיכום

קבוצת העבודה התמקדה בגיבוש תפיסה לפיתוח מקצועי של מורים במסגרת חינוכית מכילה. בפרק 
ספר,  בבתי  הכלה  לקידום  תוכניות  של  ולהערכה  לתכנון  מנחים  עקרונות  במרוכז  מוצגים  הסיכום 
ובהמשך מוצגות הצעות של  עבור קובעי מדיניות בתחום. נוסף על כך,  בנספח א' התייחסה הקבוצה 
לעקרונות המוצגים בדוח בהקשר הבית ספרי. הנספח נועד לשרת את צוותי ההנהלה בבתי הספר 

בבואם להטמיע תפיסה מכילה. 

7.1 עקרונות מנחים לתכנון ולהערכה של תוכניות לקידום הכלה בבתי ספר 
ובקרב מורים

בתכנון תוכניות לקידום הכלה במערכת החינוך יש לוודא שהתוכנית מבוססת על העקרונות 
המנחים האלה:

התוכנית יוצרת מסגרת להתייעצות, ללמידה, לשיתוף ולתכנון משותפים בין מורים   
ובין שותפים נוספים )אנשי מקצוע, הורים(.

התוכנית כוללת למידה של פרקטיקות פדגוגיות הטרוגניות והתנסות בהן.  
התוכנית כוללת הקצאה של זמנים לעבודה משותפת המוכוונת לחשיבה על ילדים   

מסוימים ועל דרכי העבודה המיטביות עימם.

והיא מאפשרת לשנות  והפקת לקחים  יישום, הערכה  התוכנית כוללת מעקב אחרי   
ולהתאים דרכי פעולה בעקבות ההתנסויות.

התוכנית כוללת מסגרת לתמיכה רגשית במורים.  
התוכנית מובילה לפיתוח היכולות והידע הפנים בית־ספריים ארוכי הטווח בתחומים   

האלה: 

פדגוגיה הטרוגנית.  

התמודדות עם בעיות רגשיות והתנהגות.   

עבודה עם ילדים עם מוגבלויות מסוגים שונים.  

מוגבלויות,  עם  תלמידים  וכלפי  הכלה  כלפי  עמדות  התפתחות  מעודדת  התוכנית   
בכיתה  לעבוד  המורים  של  המסוגלות  את  ובונה  המורים  חששות  את  מפחיתה 

הטרוגנית.

התוכנית מעודדת את המורים להיות אופטימיים, סקרנים, יוזמים, יצירתיים ופותרי   
בעיות.

בית הספר לאידאולוגיה  ביטוי את מחויבות הנהלת  לידי  ומביאה  התוכנית מחזקת   
חינוכית מכילה.

7.2 השלכות על תפיסת פיתוח מקצועי שמקדמת הכלה – הצעות למדיניות

קבוצת העבודה התמקדה במורים, עם זאת בסעיף זה אנו מביאים הצעות למדיניות שמטרתן היא 
לתמוך בתוכניות ובסדירויות אשר יאפשרו למורים ולבתי ספר לממש את העקרונות שתוארו לעיל:
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פיקוח על פיתוח של תוכניות התערבות חיצוניות ועל כך שיכללו בהן מרכיבים הכרחיים.  

למורות  מומחיות  תחומי  מגוון  של  בפיתוח  התומכים  מקצועית  התפתחות  מסלולי  בניית   
המעוניינות להתמחות בתחומים הקשורים בהכלה.

גיבוש דרכים שיאפשרו לבתי ספר להוקיר ולתגמל מורות המקבלות על עצמן מומחיות כלשהי   
בבית הספר )למשל בהקצאת תקני הדרכה(, או דרכים שיאפשרו למנהלים גמישות בהעסקתן 

)למשל בהקצאת זמן מוגדר לאותה מורה־מומחית לייעץ למורות אחרות ולעבוד איתן(.

איתור מורות ומורים עם מוגבלויות )כולל הפרעות קשב וכדומה( והכשרת המתאימים שבהם   
יגיעו למפגשים עם צוותי מורים, ישתפו בחוויה שלהם ויתרמו  לשמש מדריכים. מורים אלה 

בכך להעשרת הידע של צוותי מורים באשר לילדים עם מוגבלויות ולחוויה שהם עוברים. 

מיקוד משאבים ותמיכה בבתי ספר שיש בהם הפוטנציאל לחולל שינוי שכזה באופן אפקטיבי,   
בעיקר בתי ספר שמנהליהם מפגינים מחויבות מעשית ליישום אידאולוגיה של הכלה בעבודה 

החינוכית. אימוץ תפיסה שלפיה יישום ורצינות יובילו להשקעה רבה יותר.

משותפת  הוראה  של  במודל  ספר  בתי  עם  שיעבדו  מורים־חונכים  להכשיר  האפשרות  בחינת   
)מורה־חונך עם מורה־נחנך(, או לפתוח מסלול הכשרה למורים־חונכים שיוכלו לעבוד בתוך בתי 

הספר שלהם. 

פיתוח מקורות ידע נגישים ונוחים למורים הכוללים את מרבית הידע הבסיסי בתחומים הקשורים   
בהכלה. להלן סוגי ידע על פי סדר עדיפויות:

ידע על דרכי התמודדות עם בעיות התנהגות בכיתה.   

ידע על פדגוגיה הטרוגנית ופרקטיקות הוראה ולמידה המותאמות לכיתה הטרוגנית )אפשר   
לארגן את הידע הרב הקיים בתחום זה; ייתכן שמודל "קשת" של האגף לחינוך יסודי יכול 

לתת מענה בעניין זה(. 

פעולה  ואסטרטגיות  המוגבלות  מאפייני  עם  היכרות  )בעיקר  שונות  מוגבלויות  על  ידע   
חינוכיות עיקריות(.

רכזת  היועצת,  המנהלת,  ידי  )על  הספר  בבתי  להעברה  מורים  לצוותי  פעילות  מערכי  פיתוח   
ההכלה וההשתלבות(. מערכי הפעילות יעסקו בנושאים חיוניים לקידום ההכלה ובהם:

יצירת שותפות עם הורים.  

שיתוף בידע, חוויות והיכרות עם אנשים עם מוגבלויות.  

סדנאות המיועדות לתמיכה רגשית במורים בבית הספר.  
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נספח א: בית ספר מכיל – ממדים ארגוניים ופדגוגיים

מסמך זה היה בנוי עד כה סביב האתגר של גיבוש תפיסת פעולה לפיתוח מקצועי של מורים במסגרת 
הם  אבל  לעיל,  שהוזכרו  המרכזיות  והפעולות  העקרונות  על  חזרה  יש  זה  בפרק  מכילה.  חינוכית 

מאורגנים באופן שנועד לשרת את צוותי ההנהלה בבתי הספר בבואם להטמיע תפיסה מכילה.

המסגרת המתוארת כאן יכולה לשמש מפה עבור צוותי הנהלה כדי לתכנן ולבחון את תמונת יישום 
תפיסת ההכלה בבית הספר ולהחליט על מה לעבוד.

הסבר ועקרונות מעשייםממד

 .1
מחויבות 

בית־ספרית 
לחינוך מכיל

  הצהרת מחויבות של הנהלת בית הספר למדיניות מכילה והחלטה על 
הערכים ועל העקרונות הבסיסיים שבית הספר מתחייב אליהם כדי לממש 

מדיניות זו 

  למידה של הנהלת בית הספר את תפיסת החינוך המכיל ומשמעויותיה 

   גיבוש מדיניות בית־ספרית תומכת הכלה: החלטות הנהלה באשר לסוגיות 
מהותיות המשפיעות על יישומו של חינוך מכיל:

1.  מדיניות המעדיפה הערכה מעצבת על פני מסכמת  

2.  הפחתת הסללה, הקבצות וכדומה  

3.  משמעת וענישה – איזון בין שמירה על מוגנות ועל גבולות לבין יצירת 
גמישות ודיפרנציאליות בטיפול בילדים  

   שותפות עם הנהגת ההורים בגיבוש הערכים והעקרונות 

   מיפוי ואבחון בית־ספרי לזיהוי נקודות חוזק ותורפה ביישומו של חינוך 
מכיל  

   בניית כיתות הטרוגניות ושילוב תלמידים עם מוגבלויות 

   בניית תוכנית פעולה בית־ספרית 

   בחינת התהליכים הבית־ספריים מנקודת המבט של התלמידים, ובכלל זה 
הקדשת זמן לחשיבה על מענה אישי לתלמידים שונים 

.2
מסגרות תמיכה 

במורים

   יצירת מסגרת )רצוי קבוצתית( לשיתוף מקצועי ואישי ולתמיכה רגשית 
למורים – במליאה או בקבוצות, בהנחיה פנימית או חיצונית 

   יצירת סדירות לקיום המסגרת ולתכנונה 

   מפגשי מורים עם תלמידים עם מוגבלויות או תהליכים אחרים שמטרתם 
גילוי אמפתיה לחווייתם של ילדים שונים בבית הספר 

   ניהול הצוות מתוך הכרה בשונות הקיימת בו, מתן מקום להעמקת ההיכרות 
בין חברי הצוות, יצירת מודעות הדדית לשונות ולמידה ממנה )למשל, חברי 

הצוות מספרים על חוויותיהם כילדים, על הבתים שבהם גדלו ועוד( 

   עידוד יוזמות והעלאת רעיונות של מורים בתחום ההכלה  
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.3
יוזמות ותוכניות 

פדגוגיות 
הטרוגניות

פדגוגיה הטרוגנית

   יוזמות וניסיונות של מורים בשימוש בפרקטיקות פדגוגיות מותאמות 
לכיתה הטרוגנית 

   דגש על למידה פעילה־התנסותית במשימות קבוצתיות המתקיימות 
בקבוצות הטרוגניות, שניתן בהן תפקיד וביטוי לכל ילד 

   יצירת תמהיל מגוון של דרכי הוראה ולמידה בבית הספר ועבור כל תלמיד 
)חקר, יצירה, למידה בעזרת מחשב, למידה פרונטלית, למידה עצמית ועוד(  

תוכניות לפיתוח תחומי עניין וחוזק

   הפעלת תוכנית חוגים או מתן הזדמנויות לילדים לבחור תחומי עניין וחוזק 
)קבוצות למידה, נאמנויות, חונכות, משימות מותאמות אישית לילדים ועוד( 

   יצירת תמהיל החוגים וההזדמנויות מתוך ראיית פרופיל הילדים בכיתות 
ובבית הספר ומתוך מודעות לצורכיהם של תלמידים עם מוגבלויות 

)SEL( תוכניות ללמידה חברתית־רגשית

   הגדרת סדירויות ללמידה חברתית־רגשית 

   החלטה על תוכנית או על תפיסה חברתית־רגשית מסוימת )כגון הצבת 
יעדים והשגתם, תקשורת בין־אישית, תוכנית ערכית, רכישת כלים לוויסות 

עצמי ופסיכולוגיה חיובית; יש תוכניות ומערכות מושגים רבות בתחום(  
יישום התוכנית על ידי כוחות פנימיים או חיצוניים 

   בחירת פעילויות העשרה בעלות ערך של העצמה, כגון פעילויות ספורט 
המפתחות ביטחון עצמי, חוגי מנהיגות וכדומה  

.4
מוקדי ידע פנים 

בית־ספריים 
ומנגנוני פתרון 

בעיות

   זיהוי המומחים הפנים בית־ספריים לנושאים של הכלה  

   זיהוי תחומים נוספים של מומחיות שכדאי לפתח בבית הספר 

   עידוד מורים לפתח את עצמם ולשמש מוקדי ידע 

   מסגרת הקצאת זמנים להסתייעות במוקדי הידע – מיצוב חברי הצוות בעלי 
הידע מול שאר הצוות, הגדרה של תהליך הפנייה אליהם, הקצאת זמנים 

אפשריים לכך ועוד  

   יצירת תהליך מסודר למיפוי כיתתי ובניית תוכניות עבודה כיתתיות 
המותאמות לפרופיל הילדים בכיתה, שבהם המומחים הפנים בית־ספריים 

תורמים ומייעצים לאחרים; החלטה על נקודות הזמן שבהן התהליך מתקיים 
)למשל, חודש לאחר תחילת שנת הלימודים או באמצע שנת הלימודים, 

במהלך ישיבות פדגוגיות(  
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.5
תוכנית פיתוח 

מקצועי

   ביסוס קהילה מקצועית לומדת של צוות המורים )כמליאה או כתתי־
צוותים(, העוסקת ביישום פדגוגיות הטרוגניות 

   זיהוי הנושאים שבהם בית הספר וצוות המורים יכולים להיעזר בתהליך 
פיתוח מקצועי 

   התבססות על מפת תחומי הידע והמיומנויות המופיעה במסמך זה, ועבודה 
"מלמטה למעלה" – הממדים הבסיסיים קודם 

   תכנון ומימוש תוכנית לפיתוח מקצועי )השתלמות, הדרכה, ייעוץ ותוכנית 
המתבססת על כוחות פנים בית־ספריים(  

   בחינת הצורך והאפשרות של בית הספר להיעזר בתוכניות חיצוניות לפיתוח 
תפיסת החינוך המכיל – אפשר להיעזר ברשימה שהופיעה בפרק הקודם 

להערכת התוכניות ובחירת המתאימות שבהן.

   גם בעת היעזרות בכוחות חיצוניים חשוב לשמור על העיקרון שבית הספר 
והנהלתו הם שמובילים את התוכנית, בין היתר בקיומן של פגישות וישיבות 

למעקב אחר ההתקדמות והחלטה על המשכה  

.6
סדירויות 

מוכוונות לפרט

   יצירת סדירות של זמנים שבהם תלמידים יכולים להיפגש עם מורים או 
חונכים במתכונת של אחד על אחד לשיחות אישיות  

   מפגשים אלו יכולים להיות מבוססים על גישות מסוימות )למשל, גישת 
האימון( 

   הנהגת שגרה של דיון והתייעצות בנוגע לתלמידים ולצורכיהם בבית הספר 
)כגון ישיבות פדגוגיות(  

   טיפוח מסגרות חלופיות בבית הספר לעבודה עם ילדים שכרגע אינם יכולים 
להיות בשיעור, כגון מועדון, הצמדת תלמידים לאב בית או לגנן, הכשרת רכז 
מוגנות שיודע לעבוד עם תלמידים באופן רגשי, אזור ספורט וזירות פרויקט 

חלופיות )למשל, פינת בעלי חיים, חדר תכנות פתוח ועוד( 

   מעקב המבוסס על מיפוי ועל הערכה של המקום שבו תלמידים מוצאים את 
מקומם – האם לכל ילד יש פעילות או מבוגר שגורמים לו להיות במיטבו 

ועוזרים לו?

.7
סביבות לימוד 

ומרחב פיזי

   חשיבה על עיצוב מרחבי למידה וסביבות בית־ספריות המבוססות על מצבי 
הפעולה שתוכנית ההכלה הבית־ספרית מקדמת  לדוגמה:

פינת בעלי חיים – אם מפעילים נאמנות או טיפול בעזרת בעלי חיים  	

קירות שאפשר לצייר עליהם, אזורי גרפיטי או גלריה – אם התוכנית  	
מדגישה ביטוי אומנותי או אזורי ביטוי אישי 

אזורי למידה מגוונים – אם התוכנית מדגישה גיוון בדרכי למידה  	
)למשל, שולחנות קבוצתיים, כיתה פתוחה ובה פינות למידה וכן 

הלאה(  

אזורי מלאכה  	

אזורים להופעות או במה – אם התוכנית הפדגוגית כוללת שימוש  	
באומנויות במה 

די מקומות לשיחות אישיות – אם שמים דגש בתוכנית על עבודת אחד  	
על אחד 

גינה, גן שעשועים, יער או מחנה – בהתאם לתוכניות ולאופי שרוצים  	
לתת להפסקות ולעשייה בבית הספר 
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.8
שותפות עם 

הורים

   הסכמות עם הנהגת ההורים על הכיוון של בית הספר  

   יצירת תחושת אמון וביטחון להתייעצות משותפת; בקשה להעברת ביקורת 
ומתן לגיטימציה לה  

   ייזום שיחות התייעצות ותיאום עם הורים לתלמידים שונים )לא רק 
המאתגרים( 

   ביסוס מנגנון המאפשר קבלת משוב מהורים על החוויה של ילדיהם בבית 
הספר והחוויה שלהם בתקשורת עם בית הספר 

   יצירת מנגנון קבוע לעדכון באשר לעשייה ולאפשרויות בבית הספר 
)ניוזלטר, שיתוף בתהליך בחירה של חוגים וכדומה(  
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