
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מרכז לפיתוח סגלי הוראה  –מרכז פסג"ה אריאל 

 להכיל מהתחלה   שם מסגרת הפיתוח המקצועי:

 1367הכלה והשתלבות בכתת הגן ההטרוגנית : מבוסס מתווהקורס 

 

 תפיסת ההכלה וההשתלבות ומשמעותן בגן והיישום רציונל: 

 

 גננות  :היעדקהל 

  שעות למידה מרחוק )סינכרוני(  30 :היקף ומבנה הקורס 

  10 :מס' מפגשים

  שני :יום הקורס

  2/1/23 :מועד פתיחה

 ד"ר נאוה וולפסון  מרצה הקורס:

 
 

 אודות המרצה 

 המיוחד ד"ר נאוה וולפסון, מומחית לחינוך והתפתחות ילדים, מרצה לאנשי מקצוע בחינוך הרגיל ובחינוך 
 

 לקבלת גמול  דרישות הפיתוח המקצועי 

וביצוע המשימות ביחידות  בזמן אמת( )  במפגשים הסינכרוניים .יש לקחת חלק פעיל בכל חלקי ההשתלמות •

 (מודל -הקורסבאתר  ו/או קבוצתית )עבודה עצמיתסינכרוניות  -הא

 השתתפות בפורומים ובקבוצת דיון בסביבת הקורס •
כל משימות הקורס כולל גמול מותנית בהשלמת בהתאם לנהלים החדשים של משרד החינוך , קבלת   •

 )בהתאם להנחיית מנחה הקורס( משימת סיכום

   80%לקבלת גמול יש דרישת השתתפות של  •
 בשעור 100%השתתפות במפגשים בזום עם מצלמה פתוחה לאורך כל המפגש,  •

 

 מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי 

 סדנה –מה הוא מרגיש והמשמעות  –המאתגר הילד

 איתור קשיים אצל ילדים ומתן מענה,  מתן כלים יעילים להתמודדות עם ילדים מאתגרים, התנסות ותובנות – תחווייתי

 .מתן כלים להתמודדות איכותית של הגננות עם התנהגויות השונות של הילדים בגן
 איכותית ויעילה עם ילדים מאתגרים / מגוון הילדים בגן רתימת צוות הגן להתמודדות  •

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PituachMiktzoie/meyda/Hanchayot/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 איתור קשיים של ילדים ומתן מענה הולם •
 הלכה למעשה  –כלים הכלה והשתלבות  •
 

 ( מסגרת הפיתוח המקצועי)הנושאים המרכזיים בהן תעסוק  ראשי פרקים עיקריים

 איתור קשיים אצל ילדים ומתן מענה
סדנה –מרגיש והמשמעות מה הוא  –הילד המאתגר   

התנסות ותובנות – תחווייתי  
 מתן כלים יעילים להתמודדות עם ילדים מאתגרים 

בשטח תפיסת ההכלה וההשתלבות ומשמעותן בגן והיישום  
 

 רכיבים יישומים 

 דיון בסוגיות הקשורות באיתור, התמודדות עם ילדים מאתגרים 

 והשתתפות בפורומים ובקבוצת דיון   שיתוף

 הכרת כלים לאיתור והתמודדות 

 בקורס  פירוט המפגשים

 

 
יום 

 בשבוע
 נושא  שעות  תאריך 

 מקום 

/ סינכרוני/אפ"פ)

 ( אחר/סינכרוני-א

 מרצה 

1 
 16.30-19.00 2.1.23 שני

פתיחה, התפתחות נורמלית  

 3ואבנורמלית של ילדים בגילאי 
 סינכרוני 

ד"ר נאוה  

 ן וולפסו

2 
 16.30-19.00 9.1.22 שני

בין ילדים   אינדיבידואלים הבדלים 

 כלי העוגן  -ונורות אדומות 

ד"ר נאוה   סינכרוני 

 ן וולפסו

3 
 16.30-19.00 16.1.23 שני

בין ילדים   אינדיבידואלים הבדלים 

 ונורות אדומות 

ד"ר נאוה   סינכרוני 

 ן וולפסו

4 

 16.30-19.00 30.1.23 שני

מה הוא מרגיש   – הילד המאתגר 

)קשיים בקשב וריכוז, לקויי למידה,  

מוטוריקה,    ,ויסות חושי, שיווי משקל 

חברתי( וכלים להתמודדות איכותית  

 ת חווייתיסדנה  –

ד"ר נאוה   סינכרוני 

 ן וולפסו



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 
 16.30-19.00 6.2.23 שני

הילד המאתגר וכלים להתמודדות  

 איכותית, המשך 

ד"ר נאוה   סינכרוני 

 ן וולפסו

6 
 16.30-19.00 13.2.23 שני

הילד המאתגר וכלים להתמודדות  

 איכותית, המשך 

ד"ר נאוה   סינכרוני 

 ן וולפסו

7 
 16.30-19.00 20.2.23 שני

להתמודדות  הילד המאתגר וכלים  

 איכותית, המשך 

ד"ר נאוה   סינכרוני 

 ן וולפסו

8 
 סרט לקויי למידה + דיון  16.30-19.00 27.2.23 שני

ד"ר נאוה   סינכרוני 

 ן וולפסו

9 
 16.30-19.00 13.3.23 שני

תקשורת מחנכת הורה סביב קושי  

 של הילד 

ד"ר נאוה   סינכרוני 

 ן וולפסו

10 
 16.30-19.00 27.3.23 שני

 ומשוב העצמה, סיכום 
 

ד"ר נאוה   סינכרוני 

 ן וולפסו

 

 מטלת הקורס 

המטלה הינה מטלה שנבנית במהלך ההשתלמות לאור התכנים השונים ומציגה היבטים יישומיים   הגשת עבודה:

 השתלמות. בשטח. עש להגיש במפגש האחרון של ה

  וביבליוגרפיה אור המקרה וניתוחו, רקע תיאורטייהקדמה, ת –עמודים  5 עד היקף עבודה:

 
 אור מקרה:  ית

 ילד   –מחנכת קושי בתקשורת 
 אור הילד ית

 אור הקושי ית          
 אור ההתמודדות עם הילד בגן ית          
 את השיחה יהאם שיתפת את ההורה? תאר           
 תגובות ההורים           
 תגובות הצוות           
 ? איך הסתיים הקושי          
 מסקנות )האם יש שינוי בהתנהגות הילד? פרט, אם לא, איך היית פועל להבא?(           

 דרכי הערכה 

 27/03/2021מועד הגשה:   100%אחוז הציון:   תאור המטלה דוגמא:

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 בברכה,

 ד"ר נאוה וולפסון 
  052-4700028   טל.:

 www.wolfson.co.il    אתר:

 

 

וגרפיהיבביל  

 

 חובה -  1996ליקויי למידה ותיקונם / שלמה ויעל שרן, ספרית הפועלים,  •

 חובה  –  2001, איריס מנור, שמואל טיאנו, דיונון, ADHDלחיות עם הפרעת קשב וריכוז   •

 רשות  –  1995צרכים מיוחדים, מרי מק'קורמק, איתאב,  – ילדים מיוחדים  •

אבחוניות וטיפוליות, דיאן סטיין   תראפיה באמנות והפרעת חוסר קשב, היפראקטיביות, גישות  •
 רשות –  2004ספראן, אח, 

   רשות   - 1979קווים למחשבת החינוך המיוחד, שמעון זקס, רמות,  •

האיי די אייצ די שלי, מסע לעולם הפרעת הקשב וריכוז דרך אגדה והדרכה מעשית,  ליאורה   •
 רשות   -  2010וולמר, 

 

 
 
 

 וובילוגרפיה 
  משרד החינוך – המרחב הפדגוגי

 משרד החינוך  –תיק תוכניות הלימודים 
 משרד החינוך  –איכותית הוראה לפרקטיקות 

 
 
 

 

blocked::http://www.wolfson.co.il/
https://pop.education.gov.il/
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Pages/hp.aspx
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/

