
משרד החינוך

ההכלה וההשתלבות, אגף בכיר יישום חוק החינוך המיוחד
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,יקריםהוראהעובדי

לתלמידיםבטחוןרשתבמתןהחינוךמוסדותשלהמרכזימקומםאודותההבנהאתמחזקתהקורונהמגיפת

עםקשרעללשמורניתןבוהאופןעלנוספתחשיבההצריכההחינוךמוסדותשלסגירתם.החינוךבמערכת

הדרכיםאחתהינומקווניםבאמצעיםשימוש.שגרתיתבלתיבתקופהשגרהלקייםולהמשיךהתלמידים

.זאתלאפשר

שלזהערוץלהעמקתהזדמנותהינה,מוגבלויותעםתלמידיםהכוללתמגוונתלומדיםבכיתתמקוונתהוראה

עבורביותרמשמעותייםהינםאישיוקשרמקוונתלמידה.מציבהשהיאהאתגריםעםבבדבד,הוראה

.בפרטהמוגבלויותעםהתלמידיםועבורבכללתלמידים

עםותלמידיםמוגבלויותעםתלמידיםשלמרחוקבהוראהלכםלסייעומטרתולשירותכםנבנהזהכלי

אותותמצאוכימקוויםאנו.מוגבלויותסוגימגווןלפיהמסווגותוהמלצותכלליותהמלצותכוללהוא.קשיים

.ויעילנגיש,שימושי

,המעמיקהסיועעלישראלנגישותלעמותת,זהכלישלובעריכהבכתיבהלשותפיםלהודותמבקשתאני

.הראשיתהמדעניתמקוםלממלאתובראשםהחינוךבמשרדהמקצועלאנשי

מירי נבון, בברכת בריאות טובה ואיתנה
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ובדקומראשהתכוננולהנגשההזקוקמישהולצוותעמיתיכםבקרבאובכיתתכםישאם

המתאיםההנגשהאופןומהוהתוכןאתלהנגישכדינדרשמה

דרכיאוסיועהציעושלאבמידה.דיגיטליתאוריינותשלויכולותידעלתלמידכיוודאו

חלופיותהוראה

מראשלבררמומלץ.אופטימאליתאינהשלהםהלמידהשסביבתתלמידיםישנםשימו

הניתןככלנוחהסביבהלהבנייתדרכיםעלולהמליץ

מרחוקהשירותאתשמקבליםמוגבלותעםלאנשיםהמיועדלסרטוןקישורלהלן.

ראשונהבפעםהזוםאתלהורידניתןכיצדומנחהוידאולשיחתלהתכונןמסייעהסרטון

https://www.youtube.com/watch?v=5yaUap3zhKg&feature=youtu.be
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ככלרבהבמידה(הוריואתאו/ו)התלמידאתלכלולהקפידוההוראהבתכנון

ומאפשר,בשיעורלהתרחששעתידבמהדיוןמאפשרהשיתוף.האפשר

הנוספיםהלמידהותומכיהמורהעםאמוןקשריליצורהזדמנותלתלמיד

עםציפיותותאמוהסבירו,הרגיעו,מרחוקבלמידההמשפחותאתשתפו

הצלחהיקדםהשיתוף,ללמידההכניסהטרםההורים

להיעזר,לתכנןמאודחשוברגשיאולימודיסיועמקבלשהתלמידבמידה

ימשיכוחברתיאולימודישילובמורי:למשל.מקווןבאופןעבודההמשךוליצור

כדיהמקווןלשיעוריצטרפואו,לימדואותםהקבוצהעםמקווןשיעורלקיים

לתלמידיהםלסייע
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בסלוןממוקםמחשב:למידהכמרחבמותאםתמידלאהביתיהמרחב-זכרו,

בנוסף.ועודבומשתמשיםאףולעיתיםהשיעורלאורךמסתובביםהביתדיירי

להביאעשוייםהםלעיתים–שונהבחופשיותבביתםלנהוגרגיליםהתלמידים

וכדומהלקפוץ,לקום,כדיתוךלשחק,לשיעוראוכל

תלמידאות"להקשוריםבנושאיםהשינוייםעלהתלמידיםעםלשוחחחשוב"–

וכדומהיוםסדר,עצמיתלמידה,ללמידהאישיתאחריות
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היבטים רגשיים בהוראה ולמידה מרחוק
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אתלהחזיקאצליחאיך":מורכבתהוראהמשימתהינהמרחוקההוראהמשימת

תלמידכלשלצרכיואתלראותאצליחהאם?למסךמעברתלמידיישלהקשב

?"אישיקשראייצראיך?ותלמיד

אישיתלהתבוננותלעצורומומלץחשובההמשימהלקראתהרגשיתההכנה:

שליהרוחמצבמה?שליהחששותמה?המקווןהשיעורלקראתמרגישאניאיך"

"?הצורךבמידתולהסתייעלהיוועץאוכלבמי?תלמידיישלהרוחמצבומההיום
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שעולותבסוגיותצוותוחשיבתהיוועצותהמאפשריםמבניםליצורמומלץ

יכולמי":המתקשיםהתלמידיםובשילובהשיעוריםלאחרמרחוקבלמידה

עםלבדוקנכוןהאם?קושימתעורראםלפנותאוכללמי?ביחדאיתילחשוב

הרגשימצבםעלמידעלקבלעלייהאם?התלמידתגובתהיאמהאחריםמורים

"?ממי,כןאם?תלמידיישל

בהיבטיםתלמידיךאתה/מכירה/את,ך/בתחומית/המומחה/את:למורהתזכורת

זאתעםיחד,ובקשרבהוראהיכולותיךואתוהלימודייםהחברתיים,הרגשיים

הרגשייםההיבטיםאתגםולזהותלנסותחשובבוחדשמצבמזמןהמקווןהמרחב

החדשהבהתמודדותהמאתגרים
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שאתביתרמעצימההיא-מורכבתהוראהמשימתהינהמרחוקההוראהמשימת

:כגון,מתלבטיםהמתקשיםהתלמידיםבהםומצביםשאלות

נמוךעצמיבדימויגםמאופייניםולעיתיםכישלוןחוויותעםמתמודדיםהתלמידים.

אתמזיןהדבר.הסביבהשלושליליתסטיגמטיתבהתייחסותנתקליםהםלעיתים

ממילאהפגוע,התלמידשלהביטחוןחוסר

חוזקותיהםאתביטוילידילהביאלתלמידיםלסייעחשוב,בשגרהללמידהבדומה

השוניםבתחומיםהצלחהחוויותבאפשורזאתנעשה.ולהעצימםהחסמיםלצד

והחברתיהאקדמיבתחוםהצלחהשלקטנותובחוויות

לעזרלולהיותשיכוללכתהחברעםקשרליצורהמתקשהלתלמידלסייעמומלץ
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לידילבואהעשוייםהאפשרייםהחסמיםאתמראשלאתרמומלץ,האפשרבמידת

ולנסות(בהתארגנותקושי,ויסותחוסר,ביישנות)המתקשההתלמידאצלביטוי

שעוליםלקשייםהמקווןבמפגשגםתואמיםפתרונותלהציע
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לתלמידיםלהתייחסותדגשעםוירטואליתכיתהלאקליםהקשוריםדגשים

מתקשים/צרכיםשוני/משתלבים

השיעורואחרילפני

מומלץ לבסס קשר אישי עם  –ברמת השיח הכיתתי והאישי תלמיד –קשר מורה

קשר שיהווה בסיס עבורו בהתמודדות הלימודית והחברתית    , התלמיד המשולב

התלמיד  –טיפוח הקשרים והיחסים בין התלמידים והגברת תחושת השייכות 

המשולב זקוק לעיתים  לחיזוק תחושת השייכות בכיתה

מעבר להגדרות הכללים לכלל ילדי  –הגדרת כללי התנהגות גם במרחב המקוון 

הכיתה יש משמעות לחיזוק אישי לתלמיד המשולב
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יש  , יש להתאים את השיח הרגשי בכיתה ועם התלמיד המשולב–ניהול שיח רגשי 

חרדה / פחד/לשים לב אם מתעוררים רגשות של דאגה

ל  ופנייה  "הנחיות  בחוזר מנכ–היועצות במצבים של אלימות ופגיעה ברשת 

של המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת105למוקד 
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שיעורבמהלך

חזקו,המקובליםההתנהגותכללישלבתזכורתהשיעוראתפיתחו-מכבדשיח

התלמידיםכללושלספציפייםתלמידיםשלחיוביתהתנהגות

לבלשיםמהתלמידיםלבקשמומלץ-בכיתההתלמידיםביןאמפתיתאוירה

נתינהשלחיוביותהתנהגויותלעודדיש.שלהםהחברתיבמעגלשאינםלתלמידים

וסיוע

שיקולהפעילומאתגריםבמצבים-ואכפתיותקירבהיחסילצדבגבולותשימוש

היוועצו.הפיזיבמרחבכמוהמקווןבמרחבתלמידכלפיהגבולותהצבתבדברדעת

הקרבהיחסישמירתעלהקפידו.צורךעולהבהםבמקריםבצוותהמקצועבגורמי

גבולותבהצבתהצורךבצדוהאכפתיות
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באופןלחיקוימודלמשמשהמורה-ולאמפטיהלשיתוףלחיקויכמודלהמורה

ביטויומרחבמקוםמתןתוך,בפרטהמתקשיםולתלמידיםבכלללתלמידיםהתייחסותו

שקטיםאומתקשיםלתלמידיםגם

ושלתקווהשלמסריקבלושהתלמידיםחשוב–חוסןובוניחיובייםבמסריםהשתמשו

מסוגלות

..."לאיבודהולכים","מתנתקים"כמראששזוהותלמידיםעםעיןקשרצרו
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היבטים חברתיים בהוראה ולמידה מרחוק
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אף אחד לא נשאר לבד-הכיתה כקבוצה חברתית 

לפיכך הכיתה כמסגרת חברתית היא  . כיתת האם משמשת כקבוצת שייכות משמעותית

בתחושת המסוגלות  , החברתי והערכי של התלמיד, גורם משמעותי בפיתוחו הרגשי

שלו ובבניית זהותו  

חשוב  , בהם שגרת היומיום מופרת בשל התפשטות נגיף הקורונה בישראל, בימים אלה

לחזק את תחושת הקרבה ולעודד  , במיוחד לשמור על מסגרת ההשתייכות הכיתתית

בקרב התלמידים ביטויים של סולידריות וערבות ההדדית
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שעת חברה -שעת חינוך 

שלחברתית-החינוכיתהפעילותבמכלולערכיתחברתיתללמידההבסיסיתהמסגרת

.חברתיכתאהאםכיתתאתלטפחמטרתהומתמשכתקבועהכמסגרת.הספרבית

קבועבאופןזומסגרתלממשחשובהקורונהבימיגם
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עקרונות מנחים לפעילות חברתית בבית הספר ובמרחב הבלתי פורמלי  

ובחובותבזכויותשוויון,ובצורכיהםהמשתתפיםבכללהתחשבות–השוויוןעיקרון

ליכולתבהתאם

באמצעותהתלמידיםלכללבפעילותהשתתפותאפשרות–ההזדמנויותשוויוןעקרון

הפעילותומיקוםמרחב,הנחיה,פעולהמתודות,תכניםשלהתאמה

וכדומהמילולית,רגשיתחברתית,קוגניטיבית,פיזית–הנגישותעקרון

תלמידכלשלוחוזקותאישייםקשיים,ביכולותהכרה–האינדיווידואליותעקרון

תמיכהלצדחיוביותוחוזקותכוחותשלוהעצמהמיצוי–וביכולותבכוחותהתמקדות

קשייםעםבהתמודדותוליווי

(מתוך מדריך לשילוב ילדים ונוער עם מוגבלות בתנועות הנוער) 19



עקרונות וטיפים

שלא ייעלם  , הקפידו על נוכחות התלמידים במפגשים וירטואליים הפגתיים: נוכחות

מהמרחב הכיתתי החברתי  

קבעו יחד מתי יוכל . החשיפה מול המצלמה נוחה עבורווודאו עם התלמיד כי : חשיפה

לכבות את המצלמה ומתי לא  

החלטות חברתיות צריכות להתקבל ברגישות ובשיח משותף

 בחלוקת בכיתה לחדרי לימוד וירטואליים הקפידו לשבץ את התלמיד בסביבה : שיבוץ

מאפשרת ומכילה חברתית, נוחה
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לקייםאפשריואףרצוי.חברתיבטריגרשיעור/מפגשכללפתוחמומלץ:שיעורפתיחת

חיבורליצורסרטון/ריגשונים/זההשאלה/קלףעםפעילויותלצדבזוםחברתייםמשחקים

הקבוצה/הכיתהחבריביןהחברתיתהאינטראקציהאתלשמרמנתעללשתףורצון

במרחבביטוילקבלהיכולותוחברתיותאישיותחוזקותולמפותאישישיחלקייםהתמידו

.לנושא/למורה/לכיתהלסייעיכולשהואחושבהואבמההתלמידאתשאלו:החדש

וכישוריםמיומנויותלהנכיח/להבליטשוניםלתלמידיםלסייעיכולהווירטואליהמרחב

ביומיוםמובלטיםאינםאוביטוילידיבאיםשאינם

חבריםעםמדברהואהאםבדקו.החברתיהמצבסביבהתלמידעםאישיותשיחותקיימו

אתלהעבירלועוזרמה?הפנאיבשעותעושההואמה?תדירותבאיזה.ללמידהמעבר

?לוחסרמה?הזמן

21



מנותק עודדו אותו ליצור קשר ואת האחרים  /אם מתקבלת תחושה שהתלמיד בודד

להיות עימו בקשר

למתנדב עצמו יש ערך . לעשייה ותרומה לאחר, במצבי חירום: מעורבות חברתית

מוסף להרגיש חיוני  ובעל השפעה  על כן חשוב לעודד את התלמידים להמשיך  

פעילות  )לקחת חלק פעיל בפעילות מעורבות חברתית  ולהתאים אותה להנחיות  

(סיוע לחבר מהכיתה ועוד /סיוע בבית /בטלפון/ התנדבות במרחב הווירטואלי

לניהול שלהם במרחב , בינם ובין עצמם, העבירו אחריות לתלמידים: ניהול עצמי

תנו תפקיד חברתי לכמה שיותר תלמידים  , הווירטואלי
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חברו את התלמידים דרך הרכזים החברתיים לפעילות  :פעילות בלתי פורמאלית

זו הזדמנות גם לתלמידים  . שמתקיימת במחלקות הנוער במרחב הווירטואלי

שבדרך כלל לא משתתפים בפעילות בלתי פורמאלית אחר הצהריים להשתתף  

בפעילויות רבות ומגוונות המיועדות לכלל בני הנוער

 היו ערניים להתנהגויות  פוגעניות וניצול  :  התנהגות ראויה במרחב הווירטואלי

לרעה של המרחב הווירטואלי של כלל התלמידים
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היבטים פדגוגיים בהוראה ולמידה מרחוק
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בחרו סביבת למידה שקטה וללא רעשי רקע

הצטיידו במיקרופון ורמקול איכותיים

התאימו תאורה

 בחרו ברקע שלא ייצר עניין או יפריע לריכוז

הצטיידו מראש בכלי עזר שישמשו אתכם במהלך השיעור
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  הימנעו ממיקרופון שמסתיר את השפתיים

  השתדלו להסתכל כל הזמן למצלמה

דברו ברור וחזק ובקצב נוח

כתבו בגדול והקפידו להקריא, בכתיבה על לוח השתמשו בטוש כהה

היוועצו עם מורי השילוב ועם מומחי התחום של  , בתכנון הלמידה מרחוק וביישומה

(מרכז תמיכה יישובי אזורי)א "המוגבלויות השונות במתי
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  הקפידו להשתמש ככל הניתן בקטעי וידאו עם כתוביות

גרפים, תמונות: תארו ככל הניתן במילים את הרכיבים הוויזואליים

הקריאו שקפים או את הכתוב על הלוח לטובת התלמידים המתקשים

 תיאור  "בהצגת מסמכים הקפידו על נגישות בעיקר בשילוב טבלאות ותמונות באמצעות

"תמונה מילולי

ידי כל תלמיד במהלך השיעור-חזרו בבירור על כל שאלה שנשאלת על
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בחרו תמונות עם מסר ברור

הקפידו על איכות הסרטונים והמצגת

שימו לב לנפח הסרטון

בחרו סרטונים קצרים

בדקו וודאו מראש שהכל פועל
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הקפידו לוודא כי רק תלמיד אחד מדבר, בעת הדיון

 לאורך השיעור" שקט"הנחו את תלמידיכם להקפיד לשמור על כפתור

 בעת הצורך" השתק את המשתתפים"השתמשו בכפתור

סכמו עם התלמידים דרך בה יסמנו את רצונם להשתתף

אט או באמצעי אחר במהלך השיעור'הציעו לתלמידים כתיבת שאלות בצ

חזרו בבירור על כל שאלה שנשאלת
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מונגשתבצורההלוחעלהנכתביםחומריםמראשהכינו1.

בתחילת.מראשונשלחושימושבהםשיהיההחומריםכלשלרשימההכינו2.

לשיעורהנדרשכלשבידיהםהתלמידיםעםוודאוהרשימהאתהעלוהשיעור

תלמידיםעבורעוגניםעםעצמיתללמידההוראהיחידותולשלוחלהכיןניתן3.

מתקשים

כך,לתלמידיםמראשאותםשלחו-בשיעורשילמדומפתחמושגישישנםבמידה4.

עבורםזמיניםשיהיו
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דאגו לפתוח את  . המפגש בזום מהווה הזדמנות חשובה גם למפגש חברתי1.

בהקשבה לחוויות  , בפעילות חווייתית, המפגש בבדיקת שלומם של התלמידים

אישיות ולשיח בין התלמידים

.השיעורולנושאהתלמידיםלמאפייניהשיעוריחידתמשךאתהתאימו2.

ושאלותשיחזמןוביניהןדקות15-מיותרלאשלהוראה"מנות"לקייםמומלץ

פעילהולהוראהללמידההמחשותבאמצעותההוראהדרכיגיווןעלהקפידו3.

מסךשיתוףשלבאפשרותהשתמשו4.

31



כתבו וציינו בקול את מטרת השיעור ואת רצף הלמידה בתחילת השיעור. 5

סמנו וציינו בקול כל שלב שסיימתם ושאלו האם למישהו יש צורך בהבהרה  . 6

תוך שאתם מעודדים כל תלמיד להשתתף בשיעור  , שאלו שאלות במהלך השיעור. 7

מגוון טקסטים  , הרבו במתן אפשרויות בחירה מתוך מגוון משימות

שיתוף התלמידים בתהליך משרה רוגע  . לאורך השיעור תארו את פעולותיכם. 8

הקפידו לתת זמן חשיבה טרם מתן המענה, ותחושת ביטחון
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חשוב,המקוונתלכיתהמחוץוירטואליתפעילותניתנתבהםבמקרים.9

הכיתהלחלון'חוזרים'כיצדמראשלהזכיר/להסביר

אותםהזמינו.וצבעיםעט,עפרוןעםבמחברותיהםלעבודלתלמידיםאפשרו.10

התוצריםאתבמצלמהלהציג

המרכזיתהתובנהאתהמתארחפץאותמונהלהציגתלמידמכלבקשו.11

מהשיעורשהפיק
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שאלה/הוראה/הקלטה של טקסט/הקראה

 המחשה , חפץ/מוצג–( מהמוחשי למופשט)הצגת תכנים במגוון אמצעים

סמלים, צילומים, באמצעות תמונות

שלבים-הוראות ושאלות לתתי, פירוק משימות

הסברים ותכנים בדרגות קושי מתאימות, הצגת משימות

ליווי התכנים באמצעים חזותיים וגראפיים
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תיווך לשפה וחשיבה

 פישוט לשוני לצד משלב שפתי גבוה

דוגמאות, מילים נרדפות, פירוש מילים קשות

תשאול במגוון גרסאות ודרגות קושי

מושג, תיווך לפירוש מילה

 באמצעות  ( הבנת קשרים והסקה, השוואה, מיון והכללה)תיווך למיומנויות חשיבה

(תרשים זרימה, טבלה)אמצעים גרפיים , שאלות מתהלכות חשיבה
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 הגדירו לקובץ שם מסמך מלא המתאר את תוכנו-שם מסמך

 24במצגת מומלץ להשתמש בגודל . השתמשו בגופנים פשוטים ולא מסולסלים-גופן

ומעלה

 הללו יסייעו  . הקפידו על סימון הכותרת הראשית והכותרות המשניות-כותרות

להתמצא במסמך

 הקפידו על ניגוד בין הטקסט לרקע -ניגודיות

 בעת מספור סעיפים הקפידו על שימוש במספור אוטומטי-מספור

36



חוזרתצפייהואפשרוההרצאותאתהקליטו

בהשיעוראתשיסכםתלמידלמנותמומלץ-WORDבאו-GOOGLE DOCS.

לכולםיועברהסיכוםהשיעורבסוף,להתרכזלכולםיאפשרזה
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רקע קצר

שמים לב

עקרונות וטיפים להוראה 
מקוונת
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התפתחותיות שמתבטאת  -אוטיזם הינו שם כולל לקשת של הפרעות נוירולוגיות

:תחומי עניין ודפוסי פעילות מצומצמים וחזרתיים, בדפוסי התנהגות

תנועות מוטוריות או שימוש סטריאוטיפי או חזרתי בחפצים, דיבור

לדפוסים שגרתיים של התנהגות מילולית או לא מילולית, העדפה מוגזמת לשגרות

התנגדות חריגה לשינוי

תחומי עניין מצומצמים ומקובעים שהינם אבנורמליים בעוצמה או במיקוד שלהם

 לקלט חושי או עניין חריג בהיבטים ( היפו)או תת תגובתיות ( היפר)תגובתיות יתר

חושיים של הסביבה
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תלמידים על הספקטרום האוטיסטי

הזולתעםפעולהלשתףאוחברתיקשרליזוםמתקשים

וספציפיתקבועהבשגרהלדבוקנוטים

מילוליבאופןלהםשנאמרמהאתמפרשיםהם,לרוב

קשותתגובותולעוררמצוקהלהםלגרוםשיכול,חושיבוויסותקשייםחווים

אחריםאנשיםשלבהבנהחברתיאושפתי,תקשורתירקעעלקושיחווים

כביטוימאתגרתהתנהגותלהסביריכולשלעתים,סביבתםעםובתקשורת

למצוקה
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התלמידשלהתפקודלרמתמקוונתבלמידההמשימותרמתאתהתאימו

הודיעו,שינויעםלהתמודדקרובותלעיתיםמתקשיםאוטיזםעםשתלמידיםמכיוון

וכדומהציפיות,זמניםבלוחותצפוייםשינוייםעלמראשלהם

שינוייםעלמראשהתלמידאתליידעתוכלושבאמצעותהסדירותקבעו

במידתתמיכהלתלמידלספקשיוכלוכך,שינוייםבדברההורהאתגםיידעו

הצורך
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השיחותבהבנתקונקרטייםמאודהםקרובותלעתיםאוטיזםעםתלמידים.

השתמשו.לאיבודללכתעלוליםאינטונציהאו,ניבים,מטאפורות,חיוכים

שלוהדקויותהכוונה,המשמעותאתלהביןלהםשיסייעובאסטרטגיות

והלימודיותהחברתיותהאינטראקציות

המקוונתהלמידהבעתמאתגריםמצביםעםולהתמודדלהביןלתלמידסייעו

כדורכמובעזריםלהשתמש,להתאוורר/ולחזורלהתנתקהאפשרותאתלווהציעו

בביתהמצוייםאחריםמווסתיםאופיזיו

חברתיקשרליצרכדימוגבלותללאלתלמידמוגבלותעםתלמידצוותו
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למטלותבתגובותאול"בדואמדובראםבין,התלמידעםתקשורתלקייםהקפידו

תמונהאודבורמלל,כתבכגוןערוציםבמגווןהוראותאובקשותלנסחהקפידו

לדגשיםליבםתשומתהפנייתבאמצעותמספקתתמיכהלתלמידיםהעניקו

בשיעורביותרוהבולטיםהחשובים

בתכנון,האפשרככלרבהבמידה(הוריואתאו)התלמידאתלכלולהקפידו

לתלמידומאפשר,בשיעורלהתרחששעתידבמהדיוןמאפשרהשיתוף.ההוראה

הנוספיםהלמידהותומכיהמורהעםאמוןקשריליצורהזדמנות
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בזוםגירוייםהפחיתו,גירוייםמופחתתביתיתבסביבהנעשיתשהלמידהודאו

הכוונה,המשמעותאתלהביןלהםשיסייעוכדיהתלמידיםעבורתומכותהכינו

החברתיותהאינטראקציותשלוהדקויות

מדוקדקתבצורהוהשיחהדיוןסדרעלפקחומקוונתבסביבה

נוטיםאוטיזםעםשתלמידיםמכיוון,בכתבהוראותאובקשותלנסחהקפידו

חזותייםמאודלהיות
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רקע קצר

שמים לב

עקרונות וטיפים להוראה 
מקוונת
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השכליבתפקודמשמעותיתבמוגבלותמתאפיינתהתפתחותיתשכליתמוגבלות

חברתיות,תפיסתיותבמיומנויותביטוילידיבאותשהןכפיהמסתגלתובהתנהגות

,aaidd)עשרהשמונהגיללפניראשיתהזומוגבלות.ומעשיות 2011)

לאאומעוכבתמוחיתהתפתחותשלמצבהיאהתפתחותיתשכליתמוגבלות

ויכולת,שפה,קוגניציה:הכלליתהאינטליגנציהרמתעלמשפיעהאשר,שלמה

אונפשיתהפרעהבליאועםלהופיעיכולהשכליתמוגבלות.וחברתיתמוטורית

אחרתגופנית

 משכל גבולי(Borderline Intellectual Functioning )  מתאר קבוצה של אנשים

המתפקדים על הגבול שבין תפקוד אינטלקטואלי נורמלי לבין אינטליגנציה לקויה
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אינטלקטואליבתפקודחסריםקיימיםהתפתחותיתשכליתמוגבלותעםלתלמידים

בהשתתפות,יומיומיתבפעילותהתפקודאתמגביליםאשרהסתגלותיובתפקוד

משתנותבסביבותעצמאייםובחייםחברתית

הספרביתבסביבתהתפתחותיתשכליתמוגבלותעםתלמידיםשלהשתתפותם

המוגבלותרמתשלפונקציהוהיאוחלקיתמוגבלתכללבדרך

חוסר:הבאיםהמאפייניםבכלאובחלקמתאפייניםגבולימשכלעםתלמידים

בחוקיםלדבוקצורך,קצרלטווחבזיכרוןקשיים,ביוזמהקושי,וריכוזלבבתשומת

הבנהורמתבהבנהקשיים,דלהשפתיתהבעה,הסמליבייצוגקשיים,ובכללים

נמוכה
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אתנצלו.שוניםמסוגיםבייצוגיםשימושתוךפעמיםמספרהתוכןעלחזרו

תוכןמושגיבהדגמתלעזורכדיהמולטימדיהיכולות

פה-בעלהבעה.מגוונותבדרכיםהתלמידיםידי-עלהתכניםהבנתאתהעריכו

בכתבהצגתהלעומתלתלמידיםיותרלהתאיםעשויה

מוגבלותעםלתלמידיםלאפשרכדיהמקוונותהלמידהבסביבותהשתמשו

טכנולוגייםכליםבאמצעותיכולותיהםאתלהביעשכלית
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התמידו.הלימודייםהביצועיםעלולהשפיעלבלבוללגרוםיכוליםחדשיםמצבים

אתשתפו.מקוונתבסביבההלמידהבעקבותהצפוייםלשינוייםהסבריםבמתן

לילדםזאתלתווךשיוכלוכדיבהבדליםההורים

לימודיתמבחינהמהםהנדרשאתמפורשתבצורההתלמידיםלידיעתהביאו

נקודתשיקבלוכך,חונכיםאועמיתיםעםלעבוד,האפשרבמידת,לתלמידיםתנו

האקדמיהתוכןעלנוספתמבט

לקייםלתלמידיםיאפשרו,בטלפוןועידהשיחותאו,מקווניםדיונים,אט'בצשימוש

פעולהבשיתוףעובדיםשהםבזמןחונכיםאועמיתיםעםחברתיתאינטראקציה

המטלהלביצוע
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רקע קצר

שמים לב

עקרונות וטיפים להוראה מקוונת

50



במיומנויותובשימושבלמידהבקשייםהמתאפיינתהתפתחותית-נוירוהפרעה

שונותחומרהדרגותישנןלהפרעה.בחשבוןאו/וכתיב,כתיבה,קריאה:אקדמיות

למידהמיומנויותמגווןעלמשפיעותוהןבהטרוגניותמתאפיינותלמידהלקויות

לקותשלמצבנוצר,אחדמתחוםביותרביטוילידיבאההלמידהלקותכאשר

בעייתיתרבלמידה

זאתעם.חייוכללאורךהאדםאתמלווהוהיאחולפתאינההלמידהלקות,

הקשייםמרביתאתלעקוףניתן,נכונההקנייהבאמצעות
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האקדמיהביצועבתחומיקרובותלעיתיםמתקשיםלמידהלקויותעםתלמידים

הלמידהבסביבתלהםהמוצבותבדרישותובעמידה

י"שפבאתרלמידהלקויותעלבמידעלהעמיקניתן
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מןבחלקבקשייםלהיתקלעשוייםלמידהלקויותעםתלמידים

:הבאיםהתחומים

סמלים,בפרטיםובזיכרוןחזותיתבהבחנהקושי–חזותייםועיבודתפיסה

חלקיועלהשלםוראייתלרקעדמותביןבהבחנהלרצףזיכרון,כיוונים,גרפים

צלילובידודזיהוי,דומיםצליליםביןבהבחנהקושי-פונולוגייםועיבודתפיסה

השמטתויכולתהצלילייםממרכיביהמילהומיזוגפירוק,ומסופהמילהמתחילת

ממילהחלקים

זיכרוןממאגרדליה,וארוךקצרלטווחבזיכרוןקושי–ושמיעתיחזותיזיכרון,

משמעותובליעםוזיכרוןעיבודכדיתוךזיכרון,פעילזיכרון
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מליםאוצר–מהיראוטומטיושיוםשליפה,רעיוןניסוח,בהיגויקושיייתכן-שפה,

פונולוגיובקידודבאנליזהמשמעותיקושי,ומורפולוגיתחביר

הבעתיהלשונילהיבטהקשורהדיסגרפיה

פגומיםשפתייםעיבודתהליכי,פונולוגיוקידודאנליזה

המיומנויותבכללפגועשעלוליםבאוטומטיזציהקשיים

התנועתיבזיכרוןהפוגעיםזיכרוןמקשייהנובעים:התנועתיתבתפיסהקשיים

בתזמוןקשיים,בקשבקשיים,באוטומטיזציהקשיים,קינסטטי

מרחביוארגוןבתכנון,בכיווניותבעיות:במרחבבהתמצאותקשיים
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וביצועהמספרמשמעותבהבנתקושי-כמותיועיבודחשבוניתחשיבה

נדירההיותרהלקותזו.חשבוןפעולות

ומיומנויותאסטרטגיותמתןלכלולצריכההללוהתלמידיםעםהעבודהתכנית

הלקותאתלעקוףלתלמידשיסייעו

הרגשיים,החברתייםהתחומיםעלהקושיהשפעתאתגםלבחוןיש

בהתאםמענהולהציעוההתנהגותיים
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טכנולוגיהבאמצעותהקצבאתהאטואוהלמידהקצבאתלהאטלתלמידיםאפשרו

.להחמיץעשוייםשהםתכניםלסקורהזדמנויותלתלמידיםמאפשרהדבר.מסייעת

איתושאתםמסרוהעבירוהתלמידעלתוותרואל,זאתעם

שלהאישייםלצרכיוההתאמהולפיהצורךבמידתמסייעתוטכנולוגיהתכניותשלבו

התלמיד

המחייבת,למידהלקויותעםתלמידיםשלהאקדמייםבביצועיםרבהשונותקיימת

התלמידיםשלהאקדמייםובצרכיםהאקדמיותביכולותמעמיקהלהיכרותאתכם

המקוונתהלמידהבסביבת
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בלמידהגםלימודייםוקשייםכישלונותרצףלעיתיםיחוולמידהלקותעםתלמידים■

הקשהבהתמודדותלהםוסייעואותםעודדו,לכךעריםהיו.מקוונת

הדבר.בלמידההנדרשהקוגניטיביהעומסלעומקהטקסטמורכבותאתהתאימו■

הטקסטותכנימורכבותעםלהתמודדקריאהליקוייעםלתלמידיםמסייע

עזרים

תוכנות,חוזרולימודהחומרשלשמירהיכולת,Transcript-מלאתמלול,כתוביות

התמלולאחרומעקבהקראה
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רקע קצר

שמים לב

עקרונות וטיפים להוראה מקוונת

ADHD

58



גםולעיתיםובריכוזבקשבבקשייםהמתבטאתהתפתחותית-נוירוהפרעה

חומרהדרגותישנןלהפרעה.בתפקודהפוגעיםובאימפולסיביותבהיפראקטיביות

שונות

להסבירםניתןולא,באדםסמויהאוגלויהלמצוקהגורמיםההפרעהשלהתסמינים

דומותאחרותהפרעותבאמצעות

מכלל5%-10%-בכהמוערכתביותרוהמוכרותהשכיחותההפרעותאחתהיאזו

ביטוייהכיאם,הבגרותבגילחולפתאינההיא.הספרביתבגילהתלמידיםאוכלוסיית

להתמתןיכולים
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תלמידים עם הפרעת קשב עשויים להיתקל בקשיים בחלק מן התחומים הבאים  

:ובעוצמות שונות

ומוסחותממידעהתעלמותאובמידעהבחנהחוסר,לבתשומתחוסר-בקשבליקוי

הפרטשללתפקודוהמפריעיםמגירוייםגבוהה

הפרטשללתפקודוומפריעההמצבאתתואמתשאינהיתרפעלתנות–היפראקטיביות

ולסביבה

גםלהפריעועשויהפרטשללתפקודוהמפריע,בדחפיםלשלוטקושי-אימפולסיביות

לסביבה

למידהמלקותגםיסבלוהקשבהפרעתעםמהתלמידיםחלק
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 תכנית העבודה צריכה לכלול מתן אסטרטגיות ומיומנויות שיסייעו לתלמיד לעקוף

את הקושי גם בלמידה מקוונת

אימפולסיביותהכולליםהקשבהפרעתשלההתנהגותייםהמאפייניםבשל

וההתנהגותייםהרגשיים,החברתייםלהיבטיםלבלשיםישמווסתותלאותגובות

בדחפיולשלוטלוולסייעהמקוונתהלמידהבעתהתלמידשל
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קשוביםנותרואכןשהםוודאו.המקוונתהלמידהבעתהתלמידיםלצרכיקשוביםהיו

שוניםמגירוייםמוסחיםואינם

הצלחהאיאובקושינתקליםהםכאשראותםעודדו

המקוונתבלמידההבקרהבתהליכילהםלעזורשיכוליםואמצעיםמנגנוניםלהםהציעו

האישייםלצרכיהםההתאמהולפיהצורךבמידתמסייעתוטכנולוגיהתכניותשלבו

הפרעתעםתלמידיםשלהאקדמייםבביצועיםרבהשונותשקיימתבחשבוןקחו

האקדמייםובצרכיםהאקדמיותביכולותשלכםמעמיקההכרותמחייבתזושונות.קשב

המקוונתהלמידהבסביבתהתלמידיםשל
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רקע קצר

שמים לב

עקרונות וטיפים להוראה מקוונת

63



שלתיאורכוללות"רגשיותהתנהגותיותהפרעות"המונחשלהשונותההגדרות

תואמתשאינה,הספרביתבמסגרתומרדניתתוקפנית,חברתיתאנטיהתנהגות

,התלמידשלהחברתיתולסביבתולגילוהמצופותההתנהגותיותהנורמותאת

והאישיהחברתי,האקדמיבמישורהחינוכיבתפקודפוגעותכךובשל

■(Trout & co, 2003) 

מאפיינים של  , דפוסים אלו מתמשכים וכוללים לעיתים הפרת כללים חברתיים

(.2010, ויצמן וטיאנו)מסכנת ולעיתים אף לא חוקית , הרסנית, התנהגות מציקה
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רגשיותהתנהגותיותהפרעותעםתלמידיםאצלקשיים

להפגיןעשוייםחלקם.מזהזהשוניםורגשיותהתנהגותיותהפרעותעםתלמידים

מתבטאותאשרשונותבטקטיקותשימוש,לעיתים,הכוללותדופןיוצאותהתנהגויות

להתפרצויות,לעיתים,מועדיםוהם,החינוכייםהצוותיםעלמניפולציותכהפעלת

Whitaker)ולעימותיםרגשיות & Votel, התנהגויותלהפגיןעשוייםאחרים.(1995

לזהותקשהויהיהיתכן.בהימנעותבעיקרביטוילידישיבואוומבודדותנסוגותמאוד

.המקוונתהלמידהבעתזאת
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.המקוונתהלמידה

שלהאקדמייםההישגיםעלדרמטיהשפעהפוטנציאלישהלמידהלסביבת

התלמידים

רגשיותבאינטראקציותביטוילידישבאיםקשייםלהםשישלתלמידיםמורים,

יותררבהלבתשומתלהעניקקרובותלעיתיםנדרשיםלימודיותאוחברתיות

השונותהלמידהבסביבותחברתיותאינטראקציותמתקיימותשבולאופן
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.

:הבאותלהתנהגויותלבלשיםיש

עצבנותסימנימראים–הקשבטווח

פעולהלשתףקיצוניבאופןמסרבים

בתפקודירידה

השוויםקבוצתעםאוסביבםמבוגריםעםקשרליצורמסרבים–הסתגרות

מתאימותולאשונותבהתנהגויותנוקטים–לפעילותעצמםאתמתאימיםאינם

אונעימהבלתיבצורהאליהםלהגיבעלוליםלעיתים–חברתיותאינטראקציות

אותםלדחות

67

ת 
עו

פר
ה

ת
שיו

רג
 ו
ת
תיו

גו
נה

ת
ה



בהןהדרכיםאודותלמידהתאפשרמשמעותימבוגראוההוריםעםצמודהעבודה

הפעולהשיתוף.מקוונותובמסגרותפניםאלפניםבמסגרותעצמואתמייצגהתלמיד

בסביבההתלמידבהתנהגותביעילותלתמוךניתןבהןלדרכיםרעיונותלספקעשוי

הווירטואלית

מרחוקגם,פעילויותבמהלךברוריםהתנהגותכלליהגדירו

התנהגותבגיןההשלכותביישוםעקבייםוהיוברורותציפיותהגדרתעלהקפידו

ספציפיבאופןהמותאמותציפיותאו,שגרות,נהלים,חוקיםואכפוקבעו.רצויהבלתי

ההתנהגותלביטויי
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קיום,השיעורבמהלךבשמולתלמידפנייה:כגוןעצמילוויסותכליםלתלמידיםספקו

כדיהשיעורבמהלךתפקידמתן,השיעורלקראתאותוהמכינהאישיתשיחה

חיזוקיםלוחעםעבודה/למוזיקההאזנה/גופניתלפעילותהפגות,אותולהעצים

נקודותוצבירת

שגםלהבטיחכדיהתוכןהקנייתקצבואתשלכםהזמניםלוחאתמראשתכננו

להתנהגותברורותוציפיותהגדרותלהןישמובנותלאפעילויותמתקיימותכאשר

ובינאישיתאישית

זמנישלברוריוםסדרהכוללתמסודרתשעותמערכתהתלמידיםעבורצרו

הקשבלטווחיומספקותמרווחותיהיושההפסקותלבלשים,והפסקותשיעורים
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במסיחיםלשליטהבהוריםהיעזרו:האפשרככלהלימודיתהסביבהאתהתאימו

הביתבסביבתאפשריים

שלוהשייכותהביטחוןתחושתלחיזוקתלמיד-מורהישיראישיקשרעלשמרו

התלמידים

האפשרככלמידיחיזוקיםמערךצרוהלמידהבמהלך

מילוליתחליףעלחישבו.גמישותוגלוקשוביםהיו,רגיללאבמצבמדובר–זכרו

!רגשולהבעתלחיבוק,למגע
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71

ולחלוק,משלהםפנימייםרגשייםמצביםשלותיוגבזיהוילעסוקהתלמידיםאתעודדו

לטפללהםיאפשרהדבר.משמעותימבוגרעםאוהמוריםיתרעםאואתכםאותם

לבעיההופךשהואלפניבקושי

בנוגעיותרטובהתחושהתהיהשלתלמידעד,בהתחלהלפחותפרטניותשעותהציעו

שלוהחוזקלתחומי

מטפליאוהתנהגותמעצביCBTלהסירניתןבהןהדרכיםעלהמחנכיםעםיחשבו

או,התלמידוהכנתשלהםמקדיםשעורבאמצעותזאת,לתלמידולסייעחסמים

הםשאתולתלמידמוסכמיםסמניםומתןהכיתהעםלשיעורהצטרפותבאמצעות

עובדים
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  חשוב לתת את הדעת על טיפול והתייחסות מתאימה למניעת תחלואה נלווית

רגשי-משמעותית במיוחד בתחום ההתנהגותי

ובעמידההאקדמיהביצועבתחומילעיתיםמתקשיםקשבהפרעתעםתלמידים

עקבייםאינםהלימודייםביצועיהם,קרובותלעתים.הספרביתבדרישות

 ממדי וכולל טיפול תרופתי-הוא רבהטיפול -טיפול בהפרעת קשב וריכוז  ,

יחד עם זאת חשוב להקנות כלים  , התנהגותי ולעיתים אף משפחתי, רגשי-פסיכולוגי

כך שלא תהווה מענה בלעדי, ללמידה לצד מתן התרופה

 י"באתר שפניתן להעמיק במידע על לקויות למידה
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רקע קצר

שמים לב

עקרונות וטיפים להוראה מקוונת

73



שלהתקיןבתפקודפגיעההיא(ח"כו–חירשותאושמיעהכבדות)בשמיעהמוגבלות

נרכשותאוגנטיותלהיותיכולותבשמיעהללקותהסיבות.השמעמערכת

משמעותהבנייתכדיתוךודיבורשפה,תקשורתהתפתחותמאפשרתתקינהשמיעה

הרךמהגילטבעיבאופןאותנוהסובבלעולם

ותפקודוהילדהתפתחותעלנרחבותהשלכותלהיותעלולותבשמיעהלמוגבלות

רבהשונותקיימתולפיכך,מאודהטרוגניתוהחירשיםהשמיעהכבדיהילדיםאוכלוסיית

וחירשיםשמיעהכבדיילדיםשלוהחברתיהלימודיבתפקודם
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השמיעהכבדיהתלמידיםאתלאתגרעשויהמקוונתבלמידהותקשורתהוראה

באופןהמידעלהנגשתידאגושהמוריםחשוב.החינוכייםהצוותיםואתוהחירשים

התנאיםעלהקפדה,הסימניםלשפתותרגום(תמלול)כתוביותהוספתי"עמיטבי

החזותיבערוץהשימושחיזוקוכןוהלמידהההוראהסביבתשלהאקוסטיים

('וכו,תמונות,מצגות)

כבדילתלמידיםוההנגשהההוראהבתחוםהמקצועאנשיעםלהתייעץכדאי

ושמעשמעיה,שמע)ח"כולתלמידיםהטיפולייםמהמרכזיםוחירשיםשמיעה

(קולנו
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:תנאים אקוסטיים וסביבת למידה

קיימו את השיעור המקוון בחדר סגור ושקט

עדיף להשתמש במחשב ולא בטלפון הסלולרי

  מומלץ להשתמש באביזרי עזר שמיעתיים

:המלצות לשותפים בשיחה

אין לדבר בזמן שמישהו אחר מדבר: דובר אחד בכל שלב בשיחה.

שימו לב לרעשי הרקע שעלולים להיווצר כאשר תלמידים אחרים משתתפים

שימו לב לכך שהמיקרופון אינו מסתיר את שפתי הדובר
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:שפתייםלקריאתהתנאיםאתלשפראיך

לתמונההקולביןהסנכרוןאתלשפרכדידיורחבאינטרנטקועלהקפידו

המצלמהומולקרובשבו-המצלמהתצוגתלחשיבותמודעיםהיו

ועומסהסחותללאחלקורקענאותהתאורהעלהקפידו

בהגדלההדובראתהמסךעללהציגכיצדהתלמידאתהנחו:

speaker:לגלריהמתצוגתלעבורישכךלצורך viewתצוגתאת"לנעוץ"או

Pinי"עהדובר video
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:מה עוד כדאי לדעת

שאלותשאילתלאפשרכדי(שיתופיבקובץאו)אט'בצבכתיבהלהשתמשכדאי

הדבורלשיחבמקבילבכתבוהבהרות

לצורך חיזוק  ( לפחות בהתחלה)ח מפגשים פרטניים "מומלץ לקיים עם תלמידי כו

היכולת ללמידה בסביבה מקוונת מרובת משתתפים

י הוספת תמלול של הנאמר  "חשוב להנגיש את המידע המועבר בשיעור הן ע

:ראו סרטון הדרכה לגבי מערכת הזום: או תרגום לשפת הסימנים/בשיעור ו
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https://sites.google.com/a/lakash.tzafonet.org.il/main/zoom-1


עזרים

בשמיעהמוגבלותעםלאנשיםמרחוקבהנגשהשעוסקגרנותעידושלהבלוגב"מצ

https://bit.ly/2RJ3pos

הפיקוחבאתרלהדרכהקישורראו:הוובקסכמונוספותלמידהמערכותלהנגישניתן

ח"כותלמידיםחינוךעל

 אם כי הן מוגבלות בהשוואה )קיימות אפליקציות המאפשרות תמלול טכני בזמן אמת

של גוגל Live Transcribe:כמו( למתמלל אנושי
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https://bit.ly/2RJ3pos
https://sites.google.com/a/lakash.tzafonet.org.il/main/webez


רקע קצר

שמים לב

עקרונות וטיפים להוראה מקוונת
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בעין,הראייהבמערכתמפגםהנובעותחושיותמוגבלויותהןועיוורוןראיהכבדות

הראיהעלמשפיעיםאשרבמוחאחריםבמרכזיםאוהראייהבעצבאוובחלקיה

אולתיקוןניתנתאינההפגיעהכאשרועיוורוןראיהככבדותמוגדרתמוגבלות

אורגיליםמשקפיים,רפואיתהתערבותבעזרתתקינהראיהשלמצבלכדילשיפור

שוניםבמונחיםמתוארתראייהלקות.מגעעדשות
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מוגבלותעםבתלמידיםביעילותלתמוךחינוכייםוצוותיםמוריםשליכולתם

מרביתעבורחדשהחוויהלהיותעשויהמקוונותלמידהבסביבותבראייה

בחומרישימושמחייבתהמקוונתמהסביבהגדולשחלקמכיוון.המחנכים

בתכניתהמיומניםמקצועאנשיעםיתייעצושצוותיםחשוב,מולטימדיה

גםכמו,(ראייהבלקויימתמחותאות"מתי)ראיהבעיותעםלתלמידיםהחינוכית

המתמחהא"המתימתוךמסייעתבטכנולוגיהלשימושהמוכשריםמקצועאנשי

ראיהלקויותשל

לתלמידמתאימותפעולהדרכיעלוהוריובתלמידהיוועצו
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למידהסביבות.מקוונותולפעילויותוהלמידהההוראהלכלתואמתשהמערכתוודאו

בתמונותולאחייבקובץלהיותחייבותעיוורוןעםלתלמיד

הצרכיםאתתואמותשהמערכותלהבטיחכדיהמסייעתהטכנולוגיהיועץעםבצמודעבדו

חומרי,למידהסביבותלתלמידשינגישומנתעלראייהלקויותתחוםמומחיאתשתפו

המערכותואתלמידה

מצומצםוויזואליעומסעלהקפידו

בהמללה(ועודתרשים,תמונה,גרף)ויזואלימיצגהנגישו

ראייהכבדילתלמידיםבמיוחדמסךזמןעלהקפידו

היכולותאתממקסמתוצבעיםטקסטיםשלשניגודיותלכךלבשימו
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העכברתנועתשלעקיבהכמוהמסךעלפרטיםבראייתלהתקשותעשוייםהתלמידים,

המסךעלמידעכללהמליל/להדגישחשובולכןהתוכןאתאוהמסךכלאתלראות

המרכזייםההיבטיםאתוהדגישוכטקסטשמונגשתוכןלסכםהשיעורבמהלךהקפידו

והעיקריים

ללמידההיכולותלחיזוקעד,בהתחלהלפחותפרטניותהוראהשעותלתלמידיםהציעו

משתתפיםמרובתמקוונתבסביבה

:נגישותעזרי

מסךקוראהנקראתמיוחדתבתוכנהנעזרים-עיוורים(NVDA/ JAWS)בריילוצג

ס"טממגדלתזכוכית,הגדלהתוכנותאומערכות,גדולבמסךנעזרים-ראיהלקויי

ניגודיותוהגדרותצבעיםשינויי,להגדלהשונותבהגדרותשימוש,(סגורבמעגלטלוויזיה)
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עקרונות וטיפים להוראה מקוונת
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השתתפותועלהניידותעלהמשפיעתנועתיבקושיהמאופיינתמוגבלויותקבוצת

בגורמים,במאפייניםמזוזושונותאלומוגבלויות.חייושלשוניםבתחומיםהאדם

בתפקודביטוילידיבאותהןבוובאופן

משתניםהפיזיותהמוגבלויותלקבוצתהשייךתלמידשליומי-היוםהתפקודמאפייני

.השוניםובביטוייהחומרתהבדרגת,המוגבלותבסוגותלוייםלילדמילד

ביטוילידיבאההיאולרוב,התלמידתפקודעלשונההשפעהישמוגבלותלכל

הנגשותהדורשיםפיזייםבצרכים
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התפקודיםכיבחשבוןלקחתישפיזיתמוגבלותעםתלמידיםשלמרחוקבהוראה

הקשייםוכי,והיציבההניידות,והעדינההגסההתנועההםהנפגעיםהמרכזיים

בתקשורתאובתפיסה,בתחושהבליקוייםלעיתיםמלוויםהמוטוריים

השפעהבחשבוןלקחתצריכהפיזיתמוגבלותעםתלמידיםשלמרחוקהוראה

התלמידיםשלהלימודיתפקודםעלהפיזייםהתנאיםשלמכרעת

עםהיוועצותתוך,המקוונותהלמידהסביבותאתלהתאיםנדרשיםהחינוךאנשי

הספציפייםהחינוכייםצרכיהםעללענותכדיא"מהמתיתחוםמומחה
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נגישותהן,בביתהתלמידשלהחינוךמרחבכולל,הלמידהסביבותכלכיוודאו

מרחוקללמידה

לאורךמקוונתללמידההתלמידיכולתעלמשפיעההפיזיתהמוגבלותכיצדבדקו

זמן

תכניות,מכשירים,בעזריםהשימושבעתהמתלווההמורכבותלהבנתזמןהקדישו

מרחוקהלמידהבעתמסייעתוטכנולוגיה

יכולתועל,ועדינהגסהמוטוריתבפעילותבניידותהקושישללהשפעהמודעיםהיו

מקוונותבפעילויותמלאבאופןלהשתתףהתלמידשל
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התלמידשלההתנהלותלקצבהתכניםוהקנייתההוראהקצבאתהתאימו

המקוונתהלמידהבסביבת

שיסייעווהדגשיםההרצאות,התכניםכלשלעותקיםולהוריולתלמידספקו

מרחוקללמידה

התלמידליכולותהמצופיםהתוצריםואתהמטלותאתהתאימו

הבעהבאיטיותלהתנהלאובקושילהיתקלעשוישהתלמידלכךמודעיםהיו

,קבוצתיותבפעילויותפעילהבהשתתפותוכן,בקריאהאובכתיבה,פהבעל

חברתיותבאינטראקציותאוקבוצתייםדיונים

בהתחלהלפחותפרטניותהוראהשעותלתלמידיםהציעו
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רגשיתמבחינהיותרפגיעיםלהיותעלוליםבריאותיותבעיותעםתלמידים,

(היעדרותבשלרבותפעמים)ולימודיתחברתית

קוגניטיבי:השוניםבתחומיםהתלמידתפקודעלהמחלההשפעתאתלבחוןיש,

וכדומההתנהגותיחברתי,רגשי,מוטורי,פיזיולוגי
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ויכולתוסבלנותו,סיבולתועלהתלמידשלהבריאותימצבוהשפעתאתבדקו

בסביבהאחריםעםלתקשר

בעיבודלהתקשותעשוייםפיזיתאורגשיתלחוציםתלמידים-השיעוראתהקליטו

למידהיותרמלאבאופןלהשתתףלהםלאפשריכולמוקלטבתוכןשימוש.תוכן

לעמודמסוגליםאינםאומתקשיםבריאותייםליקוייםעםתלמידים,קרובותלעיתים

נוספיםמועדיםלאפשרהקפידו.מבחניםאומשימותלהגשתזמניםבלוחות

זמןוהארכת
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הוראהשלאישיתוהתאמההוראהיחידותהרכבתבעתהתלמידשלבמצבוהכירו

אלהלתלמידים

עשוייםשלההתקדמותאוהמחלהשלשוניםשלביםכיצדידעושהמוריםחשוב

המקוונתבסביבההתלמידשלתפקודועללהשפיע

התומכותאתיכירוהצוותחברישכלחשוב.מסייעתטכנולוגיהבמומחיהיעזרו

ההשפעהואתהמערכותמגבלותאת,מספקותהמסייעותהטכנולוגיותשהיכולות

המורהעלוגםהלומדהתנהגותעלהמסייעתלטכנולוגיהשיש

היכולותלחיזוקעד,בהתחלהלפחותפרטניותהוראהשעותלתלמידיםהציעו

משתתפיםמרובתמקוונתבסביבהללמידה
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 אינטראקטיביםדפי עבודהwizer.me

 לוח שיתופיlinoit

 אורי ואלוןארגז הכלים החדש למורה המקוון

 הקראה בקצב מותאםspreeder

 גלגל המזלclasstools.net

 מצגות מונפשותpowtoon

 משחקי שאלות וסקריםmentimeter

 משימות מתוקשבות לעבודה עצמיתlergo

 חידונים און לייןtriventy

https://www.wizer.me/
http://en.linoit.com/
https://urilon.wixsite.com/new-argaz
https://www.spreeder.com/app.php
https://www.classtools.net/random-name-picker/index.php
https://www.powtoon.com/account/signup/?next=/storyboard/?mode%3Dtemplate%26is_html%3Dtrue%26usecase%3D219&mode=template&is_html=true&usecase=219#/
https://www.mentimeter.com/login?continue=/app&authenticated=false
https://www.lergo.org/index.html#!/public/homepage?lergoLanguage=he&lergoFilter.filterLanguage=%22hebrew%22
http://www.triventy.com/?location=IL


הכלה והשתלבות, יישום חוק החינוך המיוחד, מנהלת אגף בכיר–מירי נבון ■

לשכת המדען הראשי, המדענית הראשית–ר אודט סלע "ד■

ממונה שילוב והכלה שירות פסיכולוגי ייעוצי-קירשטייןאורנה ■

אגף על יסודי-מדריכה מרכזת ארצית שילוב והכלה –פרלמוטראידית ■

חינוך מיוחד' אגף א, מדריכה מרכזת ארצית–אילנה קלר ■

חברה ונוערמינהל–מדריכה מרכזת ארצית –גל איובי ■

מנהלת אגף לקויות למידה והפרעת קשב –ורנו'זדני ■

אגף עובדי הוראה בתפקידי הדרכה–מדריכה מרכזת ארצית -הגר אור■

ממונה תכנים ותכניות בפיתוח המקצועי–הדר גפני ■

הכלה והשתלבות, אגף בכיר יישום חוק החינוך המיוחד–מדריכה מרכזת ארצית –ורד טבול ■

הכלה והשתלבות, אגף בכיר יישום חוק החינוך המיוחד–מדריכה מרכזת ארצית -ורד מליחי ■

י"מנחר ועדות זכאות אפיון "יו-טליה טל■

ממונה יישום והטמעת חוק החינוך המיוחד  –יעל בכר ■
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ר ועדות זכאות אפיון מחוז ירושלים"יו-יעל כהן■

הכלה והשתלבות, אגף בכיר יישום חוק החינוך המיוחד–מדריכה מרכזת ארצית -מורדי ליאלי■

מפקחת אבחון והתאמות לקויי למידה–טלדןלילי ■

אגף יסודי-ממונה שילוב והכלה –טלמורמוריה ■

הקריה האקדמית אונו, החוג לחינוך וחברה, ראש המיקוד בשילוב והכלה–ד״ר ניצן אלמוג ■

עמותת נגישות ישראל■

ממונה אגף ילדים ונוער בסיכון–ענת יצחקי ■

הכלה והשתלבות, ממונה יישום חוק החינוך המיוחד–להב גולדנררוית■

הכלה והשתלבות, אגף בכיר יישום חוק החינוך המיוחד–מדריכה מרכזת ארצית -גרייבררונית ■

מפקחת חינוך מיוחד חרשים וכבדי שמיעה–שולמית כהן ■

ר ועדות מחוז ירושלים"מפקחת מתאמת יו-שרון תלמי■

אגף על יסודי-מדריכה מרכזת ארצית שילוב והכלה–פוסרינושרית ■

96


