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 2נספח מספר 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מודל "הדדיות השילוב בקהילה"
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

צוות 
ותלמיד

 ים 

מיפוי  נתרמים  תורמים  
 וחשיפה 

  הדדית

סביבה 
 וקהילה  

  חונכות בגנים 

  מע"שחונכות ב 

עם  חונכות וקשר  
  קהילת הגמלאים.
ותוכנית קשר רב 

 דורי. 

אירוח -קשרי קהילה  
והפעלת כיתות 

 שלבות מ
 בבית הספר

 חינכה פנימית של 
החטיבה הבוגרת את 

החטיבה הצעירה  
 חונכות בגנים 

תרומה לקק"ל 
ניקוי , בעבודות ייעור

 וכד'

בתי ספר  משלבים   
  .גן רווה ועיינות

  .קהילת הגמלאים 

פעולות צופים  
 קבועות בבית הספר 

  קק"ל 

  חברת חשמל 

  .מתנדבים 

 םגופים פילנטרופיי 

 

 מובילאני  אני קיים

 בית ספר בטב"ע

 החינוך המיוחד מוביל בקהילה

 עבודה בגן אירועים 
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  מטרות
 דרכי ביצוע מטרות תשע"ד הישגים מטרות שהוצבו 

 פדגוגיה
 
 

 תל"א, תל"כ, תלב"ס.
 

המשך פיתוח  
 תלב"ס/תל"כ/תלא

פנים בת ספרי 
 בשיתוף מתי"א .

 -מתמטיקה שימושית   
כסף 

 וצרכנות

 -מתמטיקה שימושית 
תוכנית פנים בית 

ספרית, יציאה למרכזי 
קניות + הערכות 

נס  ייחודית עם ארומה
 ציונה.

  

הכנה לבגרויות  –בגרויות 
 בתקשוב

בגרויות  הערכות 
מוכנה, יינתן האישור  

 מדרגת כתה  י' ומעלה. 
 

שילוב בתשתית 
 הבגרויות עם  עיינות 

 

שיתוף פעולה עם 
 עיינות

התקשוב כחלק  פיתוח התקשוב
אינטגראלי  מהלמידה 

 והקשר הקהילתי  

 בית ספר ירוק
 

הגשת תוכנית   
בשיתוף עם 

 הרשות והבעלות 

 קהילה 

 

 המשך ופתוח מתשע"ב 
העמקת הקשר   -צופים 

 עם הצופים.
 מע"ש

 חברת חשמל
הקשר הרב  –גמלאים 

 דורי 
 קשרים עם בתי ספר

 
פיתוח והעמקת הקשר 

 תשע"ג 
 חונכות בגנים

 םעבודה בגן אירועי

 
 
 
 
 
 
 

 בתי ספר
.הרחבת הקשרים עם 1

  - רווה ועיינותגן 
פעילויות עם הכיתה 

 הקטנה .
פיתוח קשר גם בתי ספר 

 בית אור –רחוקים 
ומפגשים פיזיים 

 ווירטואליים 

.העמקת הקשר 1
לקהילות פעילות 

 ועבודה. 
 
 
.הבניית פעילויות 2

עם גורמי חוץ 
נוספים  המעגלי 

 העבודה.
בניית תוכנית  

 שיקומית.
, הכנה והערכות

קישור לגורמי חוץ 
 .עיבוד  התהליךו

שיתוף עם בתי 
 ספר שיקומיים.

 
שיתוף עם ביטוח 

 לאומי 
 

יצירת קשר עם 
 מרכזי עבודה.:

  
פיתוח כישורי 

מזכירות 
בשיתוף עם 

 המועצה. 

 הארכת יום לימודים
 

מתן מענה יומיים 
 בשבוע

. הארכת יום 3
הארכה  -לימודים 

כחלק אינטגראלי  
 ממערכת השעות

 

 כישורי חיים 
 
 
 
 
 

 קבוצות  עניין
צרכים   -בתחומים שונים 

עם מרפאה  ADLב 
 .בעיסוק ובהנחייתה

 
 
 

 

מתקיימות קבוצות 
פעילות  עם מרפאה 
בעיסוק ותרגול עם 

 סייעת 
 
 
 
  

 דירת אימון
פיתוח  עצמאות 

 בחיי היום יום.
פתוח מיומנויות 

ותעסוקה בשעות 
 הפנאי  

הפעלת דירת  
אימון בשטח 

 .בית הספר 
עצמאות 

בהתארגנות 
 אישית

עצמאות בסידור 
 הבית

היגיינה,  מטבח, 
שעות הפנאי, 

שיתוף מול 
 פרטיות..

צרכנות והתמצאות בחיי 
 קהילה.

   פעילות שוטפת כל השנה

זהירות בדרכים, בלמידה  
 ובהסעות היום יומיות

נערך פיילוט בכיתה 
 צעירה ויורחב לכיתות           

 נוספות        
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פיתוח ענף החממות 
 ומכירה

 לקהילה 

עבודה  לפי עונות + 
 מכירה בירידים

  

 


