
   ע"בטבבית ספר 

 משוחח עם הקהילה

 מודל
 "הדדיות השילוב בקהילה " 



 והקהילה   ע"בטבהדדיות השיתוף בית ספר 

שילוב  
ושיתוף עם  
מגוון בתי  

 .  ספר

שילוב  
ושיתוף עם  

מגוון  
 קהילות  

 למידה
חוץ    

בית  /לכיתה
 ספרית  

שילוב  
ושיתוף  

בהתנסויות  
 תעסוקתיות  

 גן רווה שילוב  
שילוב   -עיינות  

 ותעסוקה  

קהילת הגמלאים בגן 
 רווה  

 גני ילדים   למידה בקהילה

,  שילוב –ארגמן 
 ספורט

 ס גן רווה"ביה בקניונים צופי שבט עידן  
 

שילוב   –בן גוריון 
 ח"של

 מועצת גן רווה ברחובות העיר ש"מע

שילוב   -בית אור  
 .  תקשורת

 במרכזי בילוי             קהילות מתנדבים
 ופנאי     

מפעל סבונים  מצמחי  
 מרפא

בתי ספר בקהילות  
שילוב   -התלמידים  

אישי לקראת חזרה  
 לקהילה  

מועדון ספורט מכבי 
 א "ת

 קייטרינג   בדירת אימון

 אולם אירועים

מטבח כפר הנער  
 עיינות  

 צירי שיתוף בית ספר והקהילה  



מועצת   שלוב שוטף
 תלמידים

פעילויות   פעילות תרבות
בבית ספר  

 ע"בטב

שיתוף 
 תעסוקתי

 מהות השיתוף
 

 מהות השיתוף
 

 מהות השיתוף
 

 מהות השיתוף
 

 מהות השיתוף

  2-3קבוצה של 
תלמידים  

-משתלבים פעם
פעמיים בשבוע 

 .בשעורים קבועים
משתתפים באופן  

פעיל בפעילויות  
הכיתה יחד עם כל 

 .  התלמידים
 

, היכרות, מפגשי חשיפה
 תרומה , הפעלה 

פעילויות משותפות של 
בגן , טיולים, תרבות

 .  רווה ובגבעת ברנר

,  כיתות משלבות
מגיעות לפעילות  

בתחומי דעת שונים  
הכרת התלמידים  .

בסביבת הלימודים  
 .שלהם 

 

גן רווה  כאכסניה  
להתנסות  

 .  תעסוקתית

 התנהלות מעשית   התנהלות מעשית  
 

 התנהלות מעשית   התנהלות מעשית  
 

 התנהלות מעשית  
 

כ קבוצות  "סה
 8 -שילוב 

כ כיתות  "סה
 רגילות   

 7 –משלבות 
כ כיתות  "סה

 1 -קטנות משלבות 
כ תלמידים  "סה

 22-משתלבים 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

כ  תלמידים בית "סה
 .______  ע"בטבספר 

כ  תלמידים מגן  "סה
 .______רווה 

מפגשים בנושאי 
מנהיגות עם מנהלות  

 . וצוותים
מפגשי פעילויות בבתי  

ספר  ותרומות  
 .קהילתיות

 

 קונצרטים
 מפגשי סופרים

 סיורים וטיולים
שיח , חווית  צפייה ביחד

 משותף
 מיומנויות חברתיות  

 

פעילות  כיתות    
משלבות בבית ספר  

 . .ע"בטב
טורנירים של  –

, דמקה, משחקים
והערכות  .. טאקי

פעילות  . משותפת
,  הכרת תלמידים

סביבה וחזון בית 
הספר לצוות  

המורים של גן  
 .רווה

 

התנסות של  
תלמידה  כעוזרת  

לסייעת בכיתה 
 .  הקטנה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 וגן רווה   ע"בטבבית ספר צירי השיתוף 



עם  כפר הנוער   ע"בטבצירי שיתוף בית ספר 
 עיינות

חונכות    שלוב שוטף
 וחניכה  

התנסות   שיתוף לימודי
תעסוקה  

במפעל  
סבונים  
מצמחי  
 מרפא  

התנסות  
תעסוקה  
במטבח  

 .הכפר

 מהות השיתוף
 

 מהות השיתוף
 

 מהות השיתוף
 

 מהות השיתוף
 

 מהות השיתוף

מפגשי קהילות  
שונות , תלמידים

לעבודה משותפת  
 בנושא מדעים מעשי

 
 
 
 
 
 
 
 

,  מפגשי חשיפה
, הפעלה , היכרות
 תרומה  

פיתוח תקשורת  בין בני 
הנוער  בנושאי קדמה  

 וטכנולוגיה  

פעילויות משותפות  
של  תלמידי בית 

  ע"בטבספר 
ועיינות  בהכנת 

 מוצרי סבון

פעילויות משותפות  
של  תלמידי בית 

  ע"בטבספר 
ועיינות  במטבח 

פיתוח  , הכפר
אחריות  , תקשורת
משמעת  ,  משותפת

עצמית  וקבלת  
 .  סמכות

 התנהלות מעשית   התנהלות מעשית  
 

 התנהלות מעשית   התנהלות מעשית  
 

 התנהלות מעשית  
 

שיתוף של קבוצות  
תלמידים רב 

תרבותיות  העלות  
,  רקע ויכולות שונות

פיתוח הקשר  
ומיומנויות  
התקשורת  
 .החברתיות

באמצעות פעילויות   
,  במטעים, חקלאות

בחממות בגינת ירק 
 . 'וכד

 

בני  נוער מכפר הנוער  
חונכים  את תלמידי  

,  ע"בטבבית ספר 
,  תלמידי חינוך מיוחד

, בפעילויות חברה
מורשת וידע העם 

 .  והמדינה

חניכה ולימוד של 
תלמידי כפר הנוער  

קבוצה את  תלמידי בית 
 .  ע"בטבספר 

,  תחום לימוד טכנולוגי
הכרת תוכנות ויצירת  
מוצר ממדפסת תלת  

 .  מימדית

מפגשים שבועיים  
של  התלמידים  

 ,  במפעל הסבון
למידה ועבודה  
משותפת ויצרת  

 .תוצר
 

מפגשים  שבועיים 
של קבוצת  

הכנת  . תלמידים
, ארוחת הצהרים

 . 'המטבח וכד נקיון



 החינוך המיוחד מוביל בקהילה

 "הדדיות השיתוף בקהילה ע"בטבמעברים "תרשים המודל 

  היחשפות לקהילה  
שילוב  בתי ספר    -

,  משלבים רגילים
 פעילויות קהילתיות  

הכנה לפעילויות  
 ותקשורת חברתית  

פעולות צופים קבועות  
 .בבית הספר

חונכות פנימית של 
 .תלמידים

אבזור מתקני בית  
 .  וחוץ

 סדנאות תמיכה
הפעלת סדנאות  

 :תמיכה
,  בעלי חיים, גינון

, מחשוב, מזכירות
   .  רשת חברתית

   

 תמיכה פדגוגית

   תוכניותהתאמת  
 קבוצתי/ולווי  אישי

צוות פדגוגי ורפוי  
 בעיסוק   

 תמיכה רגשית 

/  תמיכה אישית
 קבוצתית

לתהליכי ההתבגרות  
והאחריות הקהילתית  

 אישית 

עבודה כסיעות   

 בגנים 

עבודת מזכירות   

ומחשב ברשות  
המקומית ובבית 

  הספר  

 עבודה במשתלה    

חונכות  עם קהילת  
 .הגמלאים

הכנת הערכות  
למפגשי גמלאים  

 ומתן שירות 

,  עבודה בגן אירועים
 ,קיטרינג

ועריכת שולחנות   
   לאירועים

התנסות בתעסוקה  
   ש"במע

במרכז תעסוקה  
   .למפגר

צוות 
 ותלמידים  

מיפוי 
 וחשיפה 

   הדדית

 סביבה וקהילה   

נערכים 
בבית 

 הספר   

מתנסים  
 בקהילה

   



עם   ע"בטבתעסוקתי בית ספר  צירישיתוף
 הקהילה  

התנסות  
 במטבח

התנסות  
בעריכת 

שולחנות  
 לאירועים  

התנסות  
כסייעות  

 ים/לגננות

התנסות  
כסייעות  

למורה 
 בכיתה קטנה

התנסות  
 במשתלה

התנסות  
 במזכירות

 מהות השיתוף
 

 מהות השיתוף
 

 מהות השיתוף
 

 מהות השיתוף
 

 מהות השיתוף

התנסויות  
שנות , עבודה

ללמידה ועבודה  
 .במטבח 

יום בשבוע    
 בלווי צוות  

ופעילות  הערכה  
ומשוב שבועיים 

 .  בבית הספר
 
 
 
 
 
 
 
 

התנסויות  עבודה  
 .בגן אירועים

יום בשבוע  בלווי  
 צוות  

ופעילות  הערכה  
ומשוב שבועיים 

 .  בבית הספר

ת  /התנסות כסייע
 לגננת  בגני הילדים

 יום בשבוע  
פעילות  הערכה  
ומשוב שבועיים 

 .  בבית הספר
 

התנסות  
כסייעת למורה  

 בכיתה קטנה  
 . יום בשבוע 

פעילות  הערכה  
ומשוב שבועיים 

 .  בבית הספר
 

התנסות בכל  
עבודות  

 .  המשתלה
 . יום בשבוע 

פעילות  הערכה  
ומשוב שבועיים 

 .  בבית הספר
 

התנסות עוזרי  
 .  מזכירות

פעילות  הערכה  
ומשוב שבועיים 

 .  בבית הספר

מקומות  
 תעסוקה

מקומות   מקומות תעסוקה מקומות תעסוקה
 תעסוקה

מקומות  
 תעסוקה

מקומות  
 תעסוקה

אולם אירועים  
 הנחלה  

 
חדר /מטבח 

אוכל כפר הנוער  
 עיינות  

גן  אירועים  
 .הנחלה

חדר אוכל  כפר 
 הנער עיינות  

 שישה גני ילדים
גן  , בתחום מועצת 

 .רווה

משתלת   .ס גן רווה"ביה
 גרסיאני

 .ע"בטבס "ביה
מועצת גן  

 . רווה


