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 רקע 

 שמטרתן"פעולות  הם ים, מעבר(AOTA)האמריקנית לריפוי בעיסוק  האגודהשל  הגדרתה לפי

, מתכנית אחת לאחרת אחרמשלב תפקודי אחד ל מעבר, כגון שינוי אפשרלהתכונן לשינוי או ל לסייע

 תאישית )תל"א( המתאר לימודים"תכנית  היא, AOTAמעבר, לפי  יתאו מסביבה אחת לאחרת". תכנ

 אתמגדירה  המעבר תכנית. ת המעברלקרא הכנה לצורךאת השירותים והפעילויות הדרושים 

 (.AOTA, 1998) "לטווח ארוך של התלמיד או התלמידה והתוצאות היעדים

התרגשות  לצדמלווה בחששות  והואמעבר בין מסגרות חינוכיות הוא שינוי משמעותי בחיים, ה

, השל מתח, דאג תחושותמלווה ב אחרר מבית ספר אחד לרוב הילדים, תקופת המעבאצל ותקווה. 

מצב זמני, והילדים מסתגלים  זהו במקרים רביםאף תסכול.  עתיםלחרדה, חוסר ביטחון, פחד ו

במהרה לשגרה החדשה שלהם ונקלטים בהצלחה בבית הספר החדש. מעברים המתרחשים בגיל 

ההתבגרות מלווים גם בהתמודדות עם שינויים רגשיים, חברתיים, אינטלקטואליים ופיזיולוגיים 

בעיות התנהגות עלולים להפגין  המתבגריםתסכול. כתוצאה מכך, הבלבול והתחושות  אתהמעצימים 

ילדים למעבר ה. הסתגלות הספר מבית להיעדר אף ולעתים, ירודיםאו ביצועים אקדמיים  רבות

 (. West et al., 2010, במיוחד בגיל ההתבגרות )הםסוציאלית של-לרווחה הפסיכואפוא חשובה 

ה סוגי כמל התייחסות כוללת ,מערכתית אקולוגית אוריינטציה על מבוססת , אשר"מעברים" התכנית

( 1) :תכניות בין מעברבתקופה של  מוגבלות עם צעירים ילדים של הכנתם על המשפיעים משתנים

 שבה החדשהוהמערכת  עוזב הילד שאותה המערכת( 3)-והמשפחה;  מאפייני( 2הילד; ) מאפייני

 (. Rous et al., 2007) להיקלט עתיד הוא

בסיכון מוגבר לחוות מגוון רחב  מצאצרכים חינוכיים מיוחדים עלולים להי עםילדים עם מוגבלות ו

(. Dykens, 2000; Mather & Ofiesh, 2005; Terras et al., 2009מעבר ) בעתותשל קשיים 

 בדרך, כיוון שמאתגר לא רק לילד עצמו אלא גם לבני משפחתו זמן פרק היא המעבר תקופתכמו כן, 

 שלהם ילדה הם ובפניבעיקר ההורים, מודאגים מהאתגרים הניצבים בפניוגם בני המשפחה,  כלל

שונה, ה םלימודיהמסגרת אתגרים אלו מתעוררים בשל  .חדשההסביבה המפגש עם ה מהלךב

 מתהקוד במסגרתשרווחו  אלושעשויים להיות שונים מ(החדשים התנהלות ה דרכינהלים וה

שהילד ובני הורים עם בית הספר ולכיתה ולחברים  עם מפגשים עם אנשי מקצוע,הו )תהמוכרו

 . משפחתו עדיין אינם מכירים

בו בית הספר שלפני המעבר. האופן  בוהילד לומד שגורם מסייע חשוב בתקופה זו הוא בית הספר 

הכנה לתהליך. בהצלחת הכדי להכין את הילד והמשפחה לקראת המעבר הוא מרכיב קריטי  נערך

הסתגלות מיטבית של הילד ל ביאבחשבון מגוון גורמים, יש פוטנציאל לה מביאהלמעבר, ה טובה

(.(Anderson et al., 2000; Newman & Blackburn, 2002  ,של ילדים עם  במקרהכמו כן

 וודאשל המעבר, כדי לעצב עבורם תהליכי הכנה ול תוהבנת השפעל רבה חשיבות יש, מוגבלות

 . התהליך עם היטבדד תמיכה הולמת שתכין אותם להתמו שיקבלו
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 התכנית גיבוש

 יעד-מערכת ובמשפחתו בתלמיד אנו רואים . לפיכך,משפחה תממוקד מסגרתהוא  שלנו הספר בית

התלמידים  זכו. לכן, לאורך השנים תלמידיםל המוצעות תכניותלו התערבויותכל הנוגע לב שלמה

 .חדשה למסגרת המעבר עתוההורים לליווי ב

 בדאגה שהבחינה, הספר תביוזמת חני שחק, מנהלת בי 2011בשנת  הושקה להלן מתוארתה התכנית

 המעבר לקראת בחששםו שפירא איזי בבית הלימודים סיום לקראת ותלמידים הורים שחשים

 בית להנהלתרבים  הוריםפנו  השנים במרוצתלכך,  נוסףמוכרת.  ובלתילמסגרת לימודים חדשה 

לדחות את ההתמודדות עם  ובכך ,נוספת שנהלאפשר לילדיהם ללמוד בבית הספר  וביקשו הספר

 בקרב וחרדה ודאות חוסרשל  תחושותהמעורר  משמעותי שינוי הוא המעברברור כי  היההשינוי. 

 כדי .מבוגריו הנפרד הצוות בקרב גם כמו, התלמידים אצל ודאגה התרגשותשל  ותחושות ההורים

שתאפשר לתלמידים ולהורים  תכניתמנהלת בית הספר פיתוח  יזמה ,הללו הצרכים על מענהלספק 

, המנהלת. לדברי מעורר שהואהמתח והחרדה  תחושות את שתצמצםלמעבר ו ביעילות להיערך

 של והעיבוד הריכוךהערפל.  את מעטשתפוגג  לשינוי מסודרת"הכנה  לאפשרהיא  כניתמטרת הת

 השנתית הלימודים במערכת שולבה התכניתמעבר". ה את יקלולכולם ו יסייעוהוודאות  חוסר

העובדת הסוציאלית של בית הספר,  זאת שתיארה כפיהן לילד והן להורים.  שתתייחס כך ועוצבה

 עבודה. יש פה חדשה חינוכיתוהמשפחות בדרכם למסגרת  התלמידים את ללוות" נועדה התכנית

 בשני רבדים: גם פרידה וגם חיפוש מקום חדש". ועיבוד

 

 

 

 התכנית

  התכנית מטרות

 .חדשה למסגרת ולכניסה שפירא איזי בבית מהמסגרת לפרידה התלמידים הכנת .1

 החדשה המסגרתעל  החלטה, קבלת הספר מבית פרידה הכולל, בתהליך ההורים ליווי .2

 .המעבר לאחר)לטווח קצר(  תמיכתי קשרשמירה על  המשך ולעתים
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 עבודה מעגלי
 

 

 

  הזמנים ולוח התהליך שלבי

 עבודה מעגל פעילות חודשים

 דצמבר-אוקטובר
 דוח וכתיבת המסיימים התלמידים איתור

 .ההשמה לוועדות
  צוות

 דצמבר
 הורים עם הספר בית צוות של פגישות קיום

 .(ותו/או אישי קבוצתיות פגישות)
  הורים

  מאי-ינואר
קבוצתיים  אואישיים  ביקורים עריכת

 .ה/לתלמיד פוטנציאליות המשך במסגרות
 וצוות הורים

  מאי-אפריל
החלטה של ההורים לגבי המסגרת,  קבלת

 והשתתפות"ס, ביה צוות עם ותצבהתייע
  .המקומיותבוועדות השמה ברשויות 

 וצוות הורים

  אפריל
 ( הפסח חג)אחרי 

 קבוצתית) התלמידים עם העבודה התחלת
  .(ואישית

   תלמידים

  מאי-אפריל
בוועדות  והשתתפות תפקודיים דוחות הכנת

  .השמה
   וותצ

 + הורים         צוות

 ספטמבר-יולי
בבתי הספר  ביקורים קיום: חפיפה תקופת

 העובדים הצוותים עם קשר יצירתהקולטים ו
  .התלמיד עם בהיכרות סייעל כדי בהם

 קולט צוות
 שפירא איזי בית וצוות

  .ופרידה סיום אירועשל  קיום  יולי
 ,הורים, ילדים

 "סביה צוות

 

צוות  , סייעות,מורות•
מקצועות הבריאות  

מורות וצוות מקצועות  •
הבריאות  

תלמידים הזכאים לעלות  •
בשנת  ' לכיתה ז

הלימודים הקרובה  

הורי התלמידים  •
המשתתפים בתכנית  

הורים ילדים

צוות          
בית  
הספר

צוות      
בית  

הספר  
הקולט
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 המסיימים התלמידים איתור

 התלמידיםבית הספר והעובדת הסוציאלית מאתרות את  מנהלת, התכניתהראשון של  בשלב

 שנת)תחילת  הילדים גיל לפי נעשה האיתורבאותה שנה.  הספר בבית ללמודשאמורים לסיים 

המתאימה  כניתאופי הת לגבי החלטה מתקבלת האיתור לאחר (.הקובע התאריך היא הלימודים

 באופן, תפרטני בפעילות רק או קבוצתיתבפעילות  ישתתף הוא אם מחליטיםלילד. לדוגמה, 

. ביחד התהליך את עוברים שחבריההשווים,  קבוצת במסגרת לעבודה, יש ערך רב כמובן. לו המותאם

 את להתאים חשוב, ולכן שונים צרכיםלהם  ויש שונות ביכולות ניחניםבית הספר  תלמידי, זאת עם

תועלת  יפיקלא  שהתלמיד נראה אם ואחת מהם. אחד כלהמאפיינים האישיים של  לפיהתכנית 

 ועבודהעבודה קבוצתית  המשלבת תכניתתכנית עבודה פרטנית או  לו מותאמת, קבוצתית מעבודה

 . פרטנית

 

  ההוריםעם  העבודה

 עם ההורים  פגישות: דצמבר-נובמבר .1

פי רצונם( עם מנהלת בית הספר, -ל)ע אישית או משותפת ראשונית לפגישה ההורים זמנתה

 משרד מטעם המפקחתמסוימים,  במקרים. הספר בית של הסוציאלית העובדתמחנכת הכיתה ו

והמעבר  הבחירה תהליך לגבי משרדה תעמדב לדון כדימצטרפת לפגישה הקבוצתית  החינוך

 המשתתפים ובהם שניים או אחד מפגש םמתקיימיכלל  בדרך. אחרתממסגרת לימוד אחת ל

 הפרידהו החדשה במסגרת הבחירהעל התהליך ומייצרים שותפות לקראת  משוחחים

של  החוזק בנקודות דנים המשתתפים, ההורים עם האישיות בפגישותמהמסגרת הנוכחית. 

במסגרות  הסיורים ייערכו שבה בדרךשילמד ו רוצים היוהם  שבה מסגרתסוג הב, ובצרכיהילד, 

 . ההמשך הפוטנציאליות

 ההמשך  מסגרות עם היכרות: אפריל-פברואר .2

לפי  הרלוונטיים הספר בבתי מבקרים ההוריםהלימודים הבאה,  לשנת הספר בית בחירת לשם

 של הלקות, מאפייני משתייכת אליו המשפחהש המגזר: הבאים מהקריטריונים יותר או אחד

ימים פתוחים או  במסגרת נערכים הביקורים. בו שהמשפחה מתגוררת הגאוגרפי והאזורהילד 

 ממליצים אנו. כיום לומד התלמיד שבומבית הספר  ומורה סוציאלית עובדת בליוויאישי,  באופן

שונות,  מסיבותלא יתקבל לבית הספר המועדף  שהילד למקרהספר,  בתי בכמה לבקר להורים

מטעמו  ליווי ללא הביקורים את לקיים לבחור גם וליםיכ ההורים. התאמהחוסר  או יקוםמ כגון

 .הספר בית צוות של
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 אופי נדונים ובהעם ההורים  פגישה נערכת, הפוטנציאליות במסגרותביקורי ההיכרות  לפני

לשאול. בתום הביקור  להם שכדאי והשאלות בחוןל להם שכדאי נתוניםההביקור ומטרותיו, 

במסגרת  הסיוריםלזכור שהביקורים או  יש. מהמסגרת ההתרשמותולעבד את  לסכם חשוב

 נחשפיםמבחינה רגשית ומבחינת היקף המידע שההורים  מציפה חוויה להיות עשויים החדשה

 את לשאת, כמו גם הביקור חוויית אתרגשית  לעבדו רב מידעולעכל  לספוג עליהם: אליו

להכיר  מוזמניםגם , ההורים הספר מבתי בחלק. הקרב המעברמעצם  והדאגה ההתרגשות

לקיים  לשקול נוסף לכך, מומלץ, או לצפות בכיתות. יותר בוגרים ותלמידים אחרים תלמידים

, חשוב במועדונית ישתתף שהילד רוצים ההורים, אם לסיוםיותר מביקור אחד באותה מסגרת. 

 מהביקור הוריםשל לדף התרשמות  הצעה מוצגת בנספחלהיפגש גם עם רכזת המועדונית. 

 הלימודית. במסגרת

 מסגרות המשך  לגבי ההחלטה גיבוש התחלת: אפריל-מרס .3

, הסוציאלית והעובדת הספר בית למנהלת תלמידה הורי ביןזו מתקיימת פגישה  בתקופה

 הצדדים מסכמים יחד אתמסגרת ההמשך המתאימה.  לגבי החלטה לגבש להתחיל ומטרתה

. בדרך כלל ההורים כבר מכוונים ויודעים ההיא ביקר שבהןהמשפחה מהמסגרות  התרשמות

 של התהליך את מזכיר תמיד זה: "ציינה הספר בית מנהלתהמסגרת המועדפת עליהם.  ימה

 כמו. לא או שם שלהם הילד את לראות יכולים הם אם עצמם עם בודקים ההורים. דירה חיפוש

 המועדףספר ההסופית לגבי בית  ההחלטה". חדש בית לראות נכנס כשאתה לך שיש התחושה

בית הספר שההורים מעדיפים כי  סבורהצוות  אם גם, לפיכך. ההורים נתונה בידי התלמיד עבור

 ,זאת עםבכל זאת.  ולהחליט לבחור ב הזכות להורים שמורה, עבורוהמיטבית  המסגרת איננו

 הם מתגוררים.  שבהצריכים לקבל את אישור מחלקת החינוך ברשות המקומית  ההורים

 

  השמה בוועדות והשתתפותדוחות  כתיבת: מאי-אפריל .4

 השמההועדת דיונים של ב משתתפים וההורים נכתבים בבית הספר, תפקודייםהדוחות ה

 והמורה סוציאלית עובדת בליווי לדיונים מגיעים הם ברשות המקומית שבה התלמיד מתגורר.

 המסגרת וסוג מיוחד לחינוך זכאותו ונקבעים בוועדת ההשמה דנים בתלמיד ובצרכיו. המחנכת

 שיבוץ ועדתהמקומיות  ברשויות מכונסתועדת ההשמה,  של הדיונים סיום לאחר. לו מתאימהה

שבו הילד  הנוכחי הספר בית ונציגי ההורים. הילדילמד  שבו הספציפי בית הספר נקבע ובה

 .   זו ועדהאינם מוזמנים להשתתף בדיונים של  לומד

 "זתשעהלימודים  שנתב שפירא איזי שבביתהספר  בבית לימודיהשסיימה את  ילדהשל  אמה

במתח. תחושה שכל פעם אתה צריך  מאוד הייתי. קשה מאוד לי הייתה"הוועדה  :מספרת

היו  הסוציאלית העובדת ולאה המורהלשכנע, להוכיח את היכולות של הילד שלך. גם פה רחלי 
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 אותי שאלו. חברי הוועדה בבית היא איך סיפרתי ואני, יתהבכהבת מתפקדת  כיצדאיתי, וסיפרו 

בכלל,  כהורה .שראינו המקומות נבחרולכך  ובהתאם, עבורה רוצה אני מה, שלי הדגש מה

וכהורה לילד עם צרכים מיוחדים בפרט, בכל דבר אני צריכה לבחור את המלחמה שלי. היה לי 

יבינו אותה, שיראו אותה, מקום פחות מאתגר עבורה ויותר  שבה מסגרת למצוא מאודחשוב 

 יכולה ואני לבית קרוב הספר ביתשגם לריחוק מהבית יש משמעות. עכשיו  החלטתימכיל. 

 לאה .אביב בתל רגילים ספר בתי עם משותפות פעילויות להם יש. שלנו בקהילה אותה לשלב

]כדי[ להכיר, לשמוע, ללמוד. מזל שהיא התעקשה איתי  למסגרות פתוח ראש עם לבוא המליצה

לפגישות  אליי התלוו הן) שלהן והתמיכה הצוות של הליוויעל זה. אני כמעט ויתרתי. בזכות 

נכון לה.  שהכי, את מה שלי לבת ביותר הטובה הבחירה את שעשיתי מאמינה אניולביקורים(, 

 כך כל לנו היה. וחמה משפחתית. השנים כל אותנו שעטפו כמו, ועוטפת טובה חוויההייתה  זו

. לאה ממש החזיקה אותי. תרתי משמע לקחה עצבים מורט תהליך היה זה. טוב יצא ובסוף, קשה

 אותי ביד". 

 

 

  התלמידיםעם  העבודה

 התלמידים עם קבוצתיים מפגשים נערכים הפסח חג אחרי

 ,מובנים מפגשים 13-כלהכינם למעבר. הפעילות כוללת  כדי

בכל  המשמשת אותומקבל מחברת מיוחדת  תלמיד כלו

ואליה  המפגשים אתהמחנכת מנחה  המורההמפגשים. 

, כמו מטפלת נוספים מקצוע אנשי פעם דימצטרפים מ

ם הראשונים המפגשי במהלךרגשית ומדריכי פעילויות. 

הספר  לבית לוקח אותו עמו תלמיד וכלסיפור אישי,  יוצרים

מה אני ", "מי אני"מעין תעודת זהות:  הוא זה סיפור. החדש

 וכד'. "איך אני מתקשר", "ממה אני פוחד", "אוהב

ומעולם  שנתיים מגיל שפירא איזי בית של במסגרות נמצאים בתכנית המשתתפים מהתלמידים חלק

שונות:  תמזוויו המעבר חווייתלעבד את  מהםמסייע לכל אחד  התהליךלא חוו מסגרת אחרת. 

ואורח  ההשתלבותלקראת  וההכנה שפירא איזי שבבית הספר מבית הפרידההרגשיים,  ההיבטים

 הקרויה פעילותגם  שולבה הפרידה בתהליך(. צוות, מורה, חברים, הסעה) החדש הספר בביתהחיים 

 המחנכתבמסגרת פעילות זו, . אייפד במכשירי שימוש הכוללת"פרידה דרך עדשת המצלמה", 

החשובים  המקומות ואת הצוות את מצלמים והם שפירא איזי בית ברחבי התלמידים עם מסיירת

 במסיבת המוצגפרידה,  סרטון עורכים התלמידים הסיור בתום(. הסנוזלן חדרלהם )כמו הבריכה ו

 . הסיום

 ספר איזי שפירא:-אנו קבוצת הבוגרים של בית

 .א-נ, ל, ש, י, ע, ו

 נ

 ל
 י ש

 ע

 א
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 הקבוצה מפגשי של התכנים

 

' מס
 מפגש

 מנחים מרכזיים תכנים

1.  

, "אני מסיים את לימודיי", "בוגר אני": בוגרים קבוצת מהי
 אופציה. המעבר לקראת רגשות. "מהחברים נפרד אני"

 מהִסנגור חלק וזה. בסמלים מופיע שאינו, אחר למשהו
 העצמי. 

 מחנכת מורה

2.  

, הכוללת פרטים ילד לכל אישית זהות תעודת יצירת
 עלכלליים  פרטים וכן,  לידה ותאריך שם כמו טכניים

, "ממה אני חושש", "מה אני אוהב", "מי אני": עצמו הילד
 ועוד.  "עליי שידעו רוצה אני מה"

 ומטפלת מחנכת מורה
 רגשית 

3.  
 דף: כל ילד מקבל "במעבר הקשורים הרגשות העלאת
 את הרגשות שהוא חווה.  בו כותבו "רגשות

 ומטפלתמחנכת  מורה
 רגשית

4.  

". הילדים מתעדים המצלמה עדשת"דרך  לתיעוד הכנה
 איזי בביתאת עצמם במקומות משמעותיים עבורם 

 חדר, חורשהה, סנוזלןה חדר, בריכהה כגון) שפירא
של מנהלת בית הספר(. בכל מפגש יש  והמשרד כושרה

 גיבוי ואייפדתורן צילום, שמצלם את כולם )אייפד לילד 
 (.צוות לאיש

 מחנכת מורה

5.  
 וחדר תנועהה חדראיזי שפירא:  ביתברחבי  צילומים

 כושר. ה

 אתמלווה  המורה
 שמתקיימת, הפעילות
חדר  מדריכת בהנחיית

 כושר 

6.  
: כותבים הקדשות למי שרוצים )סמלים רגשית קבוצה

 לילדים, צוות(.
 ומורה רגשית מטפלת
 מחנכת

7.  
לבית איזי שפירא  הסמוכה: פרידה מהחורשה צילומים
 .וקרטיבים קיץ פירות וחלוקת

 מחנכת מורה

8.  
 כדי הצוות ואנשי הבוגרים כל שלספר טלפונים  הכנת

 .העזיבהקשר אחרי  עלשיוכלו לשמור 
 מחנכת מורה

 .סנוזלןה חדר: הספר בית ברחבי צילומים  .9
 ומורה סנוזלן מדריכת
 מחנכת

 מחנכת מורה "שמני כחותם על ליבך". – חמסות הכנת  .10

11.  
עיבוד  "איך אני מרגיש לקראת המעבר?": רגשית קבוצה

 הרגשות.
 ומורה רגשית מטפלת
 מחנכת

12.  
 מנהלת: פרידה מהחדר של הספר בית ברחבי צילומים

 מהמנהלת.  תעודות. התלמידים מקבלים הספר בית
 ומנהלתמחנכת  מורה

 "סביה

13.  
 הפרידההתוצרים של תהליך  מוצגים ובוסיכום  מפגש

 (.מחברת, פלקט, סרטוןוההכנה למסגרת החדשה )
 מחנכת מורה
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 לפי בחירת הילד: כתיבת הקדשות 6מספר  מפגשכתוב לקראת  חומר

 

 

 

 התהליך   תוצרי

 :כוללים והקבוצתיים האישיים התוצרים

 .קבוצתי סרטון .1

 ותמונות אישיות. נפרדים אנחנו שממנוקבוצתי המחולק לשניים: המקום  פלקט .2

לכל ילד: המחברת כוללת ספר טלפונים של הבוגרים, תמונות והקדשות  "זיכרון מחברת" .3

" יכרות, המטרה היא ליצור "מחברת ההרגשי ההיבט מבחינת. הצוות אנשימילוליות של 

 קליטתם. את שתקל כדי החדשהלמסגרת  עמםאותה  ייקחו שהילדים

 .הספר בבית מיוחד קיר על למזכרת תלויה שנשארתו בעצמו מכין תלמיד שכל חמסה .4
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 אחר ספר לבית והמעבר הפרידה לקראת שעולים רגשות: 3 מספר מפגשכתוב לקראת  חומר

 

 "כשאעבור לבית ספר חדש ויגיע הזמן להיפרד

 אני יכול/ה להרגיש כל מיני דברים"

 

 

 

  המסיימים התלמידיםשל  הצוותעם  עבודה

 בתהליך משתתף( הבריאותנשות מקצועות וכולו )מורות, סייעות, בנות שירות  הכיתתי הצוות

 תהליךמכל תלמיד היא  הפרידהיחד איתם.  אותו חווה, ולמעשה התלמידים של והמעבר הפרידה

 מדובר הנושאאת בית איזי שפירא,  עוזבת שלמה כיתה שבהןמאוד לצוות. בשנים  משמעותי רגשי

 להיפרד קשה. הזמן כל זה על מדבר הצוות: "מספרת, הספר בית מנהלת, חניהצוות.  בישיבות גם

סביב הפרידה הקרובה. זה באוויר. יש  הספר בית כל. בעבר שעזבו בילדים נזכרים גם. מהילדים

 בישיבת הרגשיים החלקים את עבדשההתרגשות שלהם כל כך גדולה, שלפעמים צריך ל תלמידים

לליווי בתהליך הפרידה מהתלמידים המסיימים,  זקוקים הצוות אנשישגם  מלמד הניסיון ".הצוות

 כחלק שנערךפרידה חגיגי  בטקס מסתיימת התכנית .םומומלץ להוסיף לתכנית מענים עבור

מוצגים  זה במעמד. הצוות ואנשי ההורים כל בנוכחותממסיבת הסיום השנתית של בית הספר, 

. מקבלים תעודות בוגריםוהוהסרטון הקבוצתי שהכינו,  תלמידיםהסיפורים האישיים שתיעדו ה

 , ההורים והצוות.  תלמידיםה לכולם: מאוד מרגשת בטקס האווירה
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  הקולטהספר  בבית הצוותעם  עבודה

 קשרמוזמנים ליצור  שלהם(, הצוותים יוני חודש בסוף) הקולטים הספר בתיבסיום השיבוצים  לאחר

 שפירא איזי בבית לבקר באהקולט  הספר תצוות מבי לעתים(. הקיץעם בית איזי שפירא )במהלך 

 את לרכך בכךו יובהמשך את המידע הרלוונטי על להעביר וכדיהנקלט,  תלמידכדי להכיר את ה

 במסגרת החדשה.  קליטתו

 

 סיכום

 המעברים רבות פעמים. מעברים של ושונים רבים סוגים חווים והוריהם מוגבלות עם תלמידים

 מוצלחת מעבר תכנית. ההתערבות גישות ושל הסביבה של ובשינוי השירות נותני בהחלפת כרוכים

 ליבת. החדשה בסביבה הילד של הצלחתו הוא התהליך של הסופי שהיעד ההנחה על מבוססת

, התלמיד שבין לקשרים גם כמו, למעבר ומשפחתו התלמיד להכנת מתייחסת לעיל המוצגת התכנית

, החדשה למסגרת והתקרבות מהמוכר פרידה הכולל, המעבר תכנון בעת. החינוך ומערכות המשפחה

 של החוזק נקודות את גם כמו, תלמיד כל של הצרכים ואת החוזק נקודות את בחשבון להביא יש

 לתכנן יש, לפיכך. לשינוי ולהסתגל תמיכה לגייס יכולתה ואת שלה העדיפויות סדר את, המשפחה

 . גמיש באורח להפעילן שאפשר ופרטניות קבוצתיות פעילויות מגוון ולהתאים
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 נספח 
 הקולטות במסגרות ביקור בעת לבחון שכדאי נתונים לגבי להורים הצעה :מעבר לקראת

 

 

 התרשמות ?לשאול מה נושא
 מהי? הכיתה הרכב מהו? בכיתה לומדיםילדים  כמה הספר בית מבנה

(? האם וצעירים)בוגרים  לחטיבות החלוקה
 קטנים ילדיםמשותפים של  מפגשים מתקיימים

ומאילו  בכיתה נמצאיםצוות  אנשי? כמה וגדולים
 מקצועות?

 

  .טיפול חדרי, ציבוריים שטחים, משחק פינות, חצר "סבביה מרחבים
  ?איפה? הספר בבית מדרגות יש האם נגישות

  ?הילדים בטיחות על שומרים איך בטיחות
תפקיד  קייםהגישה המיושמת בביה"ס? האם  מהי התנהגות ניתוח

 כזה בביה"ס?
 

אנשי  של טיפולים
 הבריאות מקצועות

 מתקבלותמקבלים? כיצד  הילדיםטיפולים  אילו
 ?הילד של התכנית על ההחלטות

 

לימודיים  תכנים
 ותכניות 

 תכניותישנן  האם? קיימותתכניות לימודים  אילו
 אילו להשתתף בהן? זכאי מי? אילו, כן אם? מיוחדות
 מתקיימים? חוגים אילוניתנים?  טיפולים

 

 שותפים ההורים האם? נקבעתהתל"א  כיצד "אתל
 שותפים בגיבושה? הצוות אנשיכל  האםבגיבושה? 

 

 לימודים יום מועדונית
 )יול"א( ארוך

 עובדיםלה? כמה אנשי צוות  אחראי מי? בה קורה מה
? האם יש קשר עם צוות הבוקר? לצוות שייך מי? בה

 לוהילדים אוכלים? אי מה? מתקיים הואהיכן אם כן, 
להיפגש עם  אפשרחוגים מתקיימים בה? האם 

 מרכז/ת המועדונית?

 

 עם ושותפות קשר
 ההורים

 ? והשותפות הקשר מהות מהי
לבקר את הילד בכל  אפשר האם? מתבצעים הם כיצד
 עת?

 

 הספר ביתבין  קשר
 מסגרתל הנוכחי

 הקולטת

 תחילת לפני מפגש, הילד עם היכרות, מידע העברת
 .הלימודים שנת בתחילת קשר, הלימודים שנת

 

 שירותים
 

 של המרחק מהומתקיימות תכניות גמילה?  האם
 ?מהכיתה השירותיםחדרי 

 

  ?אילו, כן אם? תכניות ןישנ האם והשתלבות שילוב
 צוותה אנשי איך? הביקור במהלך מרגישים אתם מה  אווירה

 ?הילדים עם מדברים
 

  .חופשות לוח חופשות
  .מהבית נסיעהה מרחק לוגיסטיקה


