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 אבני דרך



 תוכן עניינים

 רציונאל•

 ASDמאפייני תלמידים עם •

 (ה"מש)מאפייני תלמיד עם מוגבלות שכלית התפתחותית •

 .מאפייני תלמידים עם קשיי התנהגות•

 הוראה דיפרנציאלית בשיעור פרונטאלי•

 .הוראה דיפרנציאלית בחלוקה לקבוצות•

 .עקרונות בהבניית עזרי הוראה•

 .חשיבות ויתרונות -הבניית עזרי הוראה•

 .דוגמאות ליישום•

 .קבלת פידבק והתאמה מחדש, התנסות •

 

 



 רציונאל 

אשר כוללת בתוכה מגוון רחב של  , אוכלוסיית החינוך המיוחד היא אוכלוסייה מגוונת•

 . בעלי מאפיינים ייחודיים וברמות תפקוד שונות, לקויות וצרכים

אשר  , תלמידים עם צרכים מיוחדים ואבחנות שונות מראים מאפיינים ייחודיים בלמידה•

 . טיפיקליים-יכולים אף להיחשב כיתרון על פני תלמידים נוירו, בהכוונה נכונה

ובמקביל תספק קביים ותתווך  , בניית תכנית לימודים אשר תשען על החוזקות של התלמיד•

ניסיון בעבודה ואיזון חוזר ומתמיד של התיאוריה , דורשת יידע מקצועי, את תחומי הקושי

 .מול המציאות



 רציונאל

כל , חשוב להדגיש כי על אף קווי הדמיון בין תלמידים שונים השייכים לאותה אוכלוסייה•

לכל תלמיד חוזקות . בעל אישיות משלו ומאפיינים היחודיים רק לו, תלמיד הוא יחיד ומיוחד

רצונות ומאוויים ויש לתת לכל תלמיד את מקומו ולהתאים את תוכנית הלימודים , וקשיים

 .והעזרים לצרכיו

תוך שימוש מקסימאלי , אנו ממליצים על הוראה דיפרנציאלית בחלוקה לקבוצות קטנות•

 .על מנת לאפשר לכל  תלמיד ותלמיד להתפתח, בכל כוח האדם

 

 



 אתגרים חוזק תחומי

 תפיסה חזותית טובה מאוד•

 .יכולת אנליטית, לעיתים•

 .רפיטטיביתיכולת התמדה בעבודה •

 .למידה בתבניות חשיבה והשענות על תבניות מוכרות•

 .דפוסי התנהגות במנטרות וחוקיות למידת•

חשיבה תבניתית מקדמת רכישת מיומנויות הנתפסות •

 .כתבנית התנהגות

 

 

 .הצפה ממלל רב וצורך בתמיכות ויזואליות להפנמה•

 .קושי בגמישות מחשבתית והכללה•

 .חוסר וויסות חושי•

נטייה לפרפקציוניסטיות בעקבות התמקדות בפרטים  •

 .הקטנים

 .קשיים בפירוש סיטואציות•

 .קושי בוויסות הרגשי•

פער בין הידע וההבנה ובין היכולת להביא זאת לידי ביטוי •

 .תקשורתי

 .קושי לייצר קשרים חברתיים ושיתופי פעולה•

לפרשנות קונקרטית של  ונטיהקושי לפרש מסר סמוי •

 (. פשוטו כמשמעו)הנאמר 

 ASDמאפייני תלמידים עם 



 אתגרים חוזק תחומי

 השענות על תבניות מוכרות•

 .רפיטטיביתיכולת התמדה בעבודה •

 .כושר ביטוי רגשי באופן מילולי ולא מילולי•

 .מוטיבציה גבוהה ללמידה•

 .תרגול ואימון, שינון, מפיקים מלמידה פעילה ורב חושית•

 .ומוטיבציה לקשר בין אישי חברותיים ומגלים רצון•

 .לעיתים קרובות חמים מאוד וזקוקים בעצמם לחום אנושי•

 .קשיי קשב וריכוז•

 .לטווח קצר בזכרוןפגיעה  לעיתים•

 .התקדמות איטית בלמידה•

 .רבה לחזרתיותזקוקים •

 .מתקשים בהכללה והסקת מסקנות•

 .קיים קושי בקליטת נורמות חברתיות•

 . נטייה לקשיים שפתיים•

 .ידע עולם עשוי להיות מצומצם•

 .חסרים בתפקוד הסתגלותי•

 מאפייני תלמידים עם מוגבלות שכלית התפתחותית



 אתגרים חוזק תחומי

 .קוגניציה תקינה•

 .יכולת תכנון והפעלת מניפולציות•

 .הלמידה משפיעה במידה רבה על הישגי התלמיד סביבת•

 .קשר אישי מחזק מוטיבציה להתמודדות•

 .דרישה ברורים ומובנים/ מתנהלים היטב מול גבול•

 .נתרמים משיח קוגניטיבי•

 .זקוקים לתחושת שייכות ולאמון •

 .התנהגות אנטי חברתית•

 .קשיים רגשיים•

 .תסכול נמוך סף•

 .דימוי עצמי נמוך•

 .לעיתים נוקטים בדפוסים של התנהגות נמנעת•

 .בדיקת גבולות מתמדת•

 מאפייני תלמידים עם קשיי התנהגות 



 הוראה דיפרנציאלית בשיעור פרונטאלי

הוראה דיפרנציאלית עשויה לבוא לידי ביטוי הן בשיעור פרונטאלי והן בחלוקת הכתה  •

 .לקבוצות עבודה קטנות

בשיעור פרונטאלי הדיפרנציאליות תבוא לידי ביטוי בפניה שונה ומותאמת לצרכיו  •

 . ולמאפייניו של כל תלמיד

מורכבות , נושא הפניה, אופן ניסוח הפניה: הדפרנציאליות בפנייה עשויה לבוא לידי ביטוי ב•

עזרים תומכים בהם ישתמשו תלמידים ,  מידת התיווך והקביים, משך זמן הביצוע, הדרישה

 . שונים ועוד

. התארגנות ודיוק, התאמה מדוייקת לצרכיהם של התלמידים השונים מצריכה תכנון מראש•

 .על המורה לתכנן מראש באיזו פנייה יפנה ובאילו עזרים ייעזר ביחס לכל תלמיד

 

 



 הוראה דיפרנציאלית בחלוקה לקבוצות

מורה עמית , בנות שירות, סיוע)יש לעשות שימוש מיטבי בכל כוח האדם העומד לרשות הכתה •

 .בחלוקתם בין הקבוצות( בשעת רוחב

שאר , באין צוות נוסף העומד לרשות הכתה ניתן לתכנן שיעור כך שבעת הוראה לקבוצה אחת•

לשם כך יש ללמד את מיומנות העבודה העצמאית  . הקבוצות עוסקות במשימות שונות באופן עצמאי

 .בתחומים שונים על פי יכולות התלמידים ובאופן ממוקד

. ניתן להגיש משימה לימודית לתלמידים המסוגלים לעסוק בה באופן עצמאי -עבודה עצמאית•

,  השחלות שונות, מיון והתאמת חפצים: תלמידים אחרים נלמד לעסוק במשימות מוטוריות כגון

 .הברגות ועוד

 



: למשל, חלוקה לקבוצות תתבצע על פי קריטריונים משתנים בהתאם למטרות ההוראה•

,  משמע. הטרוגניות ביכולות למידה ועוד/ הומוגניות, מידת התקשורתיות, מידת העצמאות

בשיעורים השונים התלמיד עשוי להשתייך לקבוצות שונות בהתאם לקריטריון הנבחר  

 .לחלוקה

או במרחבים נפרדים במידת  , הלמידה בקבוצות השונות עשויה להתבצע במרחב הכתה•

 .האפשר

יש לתכנן עבור כל קבוצה שיעור מיטבי ולהדריך בעוד מועד את איש הצוות המוביל את •

 .הקבוצה אודות מטרות השיעור ומיקוד בדרך ההוראה

 המשך -הוראה דיפרנציאלית בחלוקה לקבוצות



 עקרונות בהבניית עזרי הוראה

ללא הנחה על  , ראשית התהליך בפירוק המיומנויות לאבני הבניין הקטנות ביותר הנדרשות ללמידה•

 .  ידע מוקדם פרט לזה שנרכש באופן מובנה בתהליך

ננסח את , יותר" מורכבים"עבור תלמידים . קצרים וממוקדים, ייצוג כל אבן בניין במשפטים פשוטים•

 .המשפטים בגוף ראשון על מנת שישמשו כמנטרה

 .לכל משפט כתוב נוסיף תמונה או סמל כייצוג חזותי לכתוב•

הוא מפורש במהירות רבה יותר ומשמש , הייצוג החזותי אינו מיועד רק לתלמידים מורכבים! זכרו•

 .חיוני לשמירה על קצב ושטף ביצוע המיומנות וכן לשם הפנמתה. כתומך זיכרון

את הצבעים בהם נשתמש , על כן נתאים את גודל הכתב והתמונה. יש להימנע מעומס חזותי והצפה•

 .למאפייני התלמיד עבורו נבנה הכלי, ואת הרקע

 



או כחוברת בה בכל דף  , ניתן לארגן את שלבי המיומנות הנלמדת בדף אחד ככרטיס ניווט•

עבור לומד המוסח : למשל. בחירת אופן ההצגה תלויה במאפייני הלומד. יופיע שלב אחד

 .בקלות נעדיף להשתמש בחוברת שתסייע במיקוד בכל שלב בנפרד

תוך התייחסות לחשיבות העבודה  , יש להקנות מיומנות של עבודה עם הכלי באופן ממוקד•

 (.מה עושים כשיש בעיה)התמודדות עם בעיות ואתגרים , ביצוע בקרה ומעקב, על פי הסדר

 .מומלץ להקנות מיומנות לארגון החומרים בתחילת המשימה כך שיהיו מונגשים לכל אורכה•

מומלץ לניילן את החומרים וללמד את הילדים לסמן את השלבים שביצעו לשם מעקב  •

 (.עצם מעבר הדף מסמן את ביצוע השלב, בעת שימוש בחוברת)ובקרה עצמית 

 

 

 המשך -עקרונות בהבניית עזרי הוראה



 חשיבות ויתרונות -הבניית עזרי הוראה

 .עזרי ההוראה נותנים פידבק חזותי משמעותי ומאפשרים לחזור אליהם שוב ושוב•

בניית תהליכים בצורה מובנית והדרגתית המאפשרת מחד את ראיית התהליך ומאידך חזרה •

 . לכל שלב ללמידה חוזרת

מהווים תומך זיכרון בתהליך   -שימוש בשפה פשוטה וברורה בשילוב תמיכה ויזואלית•

 .ותומכים בעצמאות בביצוע המיומנות הנלמדת

את סדר הפעולות ובהדרגה יוכלו לפעול באופן עצמאי " יצלמו"תלמידים עם זיכרון חזותי •

 .גם ללא תמיכה זו

 

 



 שלבים ראשוניים  –דוגמאות ליישום 

 

 



 שלבים מתקדמים –דוגמאות ליישום 

 

 



 קבלת פידבק והתאמה מחדש, התנסות

בשאיפה )לאחר בניית הכלי יש לבצע התנסות ולבדוק את מידת התאמתו לתלמיד •

 (.לעבודה עצמאית

 .לאחר ההתנסות יש לנתח את ביצועי התלמיד ולערוך שינויים והתאמות על פי צורך•

 .  בשלבי למידה שונים נבצע התאמות של הכלי בהתאם לצורכי התלמיד ולמידת עצמאותו•

 

 


