
עבודה בארווה
תוכניות לימודים 

סדנת שילוב





תכנית הלימודים ב”סדנת שילוב” נבנתה כך שתוכל להעניק לתלמידים הכשרה בתחומים הבאים:
טיפול עצמי א.   

תקשורת בין אישית ב.   
הכשרה תעסוקתית ג.   

העשרה בתחומי עיון וידע ד.   

דוגמא לתוכנית לימודים בנושא הכשרה תעסוקתית:
ההכשרה התעסוקתית מחולקת לשתי קבוצות:

הרגלי עבודה
הכשרה לתחום ספציפי

הרגלי עבודה:
למידת הרגלי העבודה נעשית במסגרת כיתתית והעבודה הינה שיעור במערכת היומית של כל כיתה . 

בהכשרה לעבודה במסגרת כיתתית שמים דגש על התחומים הבאים:
∙ הבנת מהות יחסי עבודה- עובד ומעסיק

∙ הבנת הוראות וביצוען
∙ התמדה בעבודה לאורך זמן

∙ התמודדות עם שעמום, קושי ומאמץ פיזי
∙ הוצאת כלי עבודה והחזרתן בסוף העבודה

∙ שימוש נכון בכלי עבודה תוך שמירה על כללי זהירות ובטיחות

הכשרה לתחום עבודה ספציפי:
תלמידים שקנו הרגלי עבודה בסיסיים מופנים להכשרה לתחום עבודה ספציפי. רוב תחומי העבודה ב”סדנת 
שילוב” הינם בתחומי החקלאות. נבחרים תחומי עבודה שיש בהם אפשרות לתנועה פיזית, מגע יומיומי עם 

אוכלוסייה מגוונת ואפשרות קידום מקצועי.
בנוסף לרכישת מיומנויות העבודה בענף, מוקדש בכל יום זמן ללמידת חומרים עיוניים הקשורים לתחום העבודה.

בחוברת זו מובאים קטעים מתכנית הלמידה שמלוות את העבודה באורווה.



רכיבה וטיפול בסוסים הוא תחום שמתאים במיוחד לנערים עם משכל נורמטיבי ובעיות למידה 
והתנהגות. במסגרת העבודה הם רוכשים מיומנויות רכיבה בסיסיות. בנוסף הם עובדים על 

הקושי שלהם בתחומי ההתמדה, ריסון, איפוק , שמירה על כללים, עבודת צוות ולמידה עיונית.
חלק מהבוגרים מופנים בהמשך לקורס מדריכי רכיבה במכון וינגייט. קורס מדריכי רכיבה כולל 

גם ידע עיוני והחוברת המצורפת הינה חוברת הכנה לקורס

הגוף של הסוס צריך להיות גם חזק וגם גמיש. העצמות 
הן החלק החזק של הסוס. השרירים הם החלק הגמיש.

כל העצמות בגוף מרכיבות את השלד. השלד של הסוס 
תומך בגוף של הסוס ותומך באיבריו הפנימיים. הגולגולת 
הריאות,  הלב,  על  שומרות  והצלעות,  המח  על  מגינה 

המעיים, הכליות והכבד.
העצמות מחוברות ע"י פרקים ומופעלות ע"י שרירים.

מקובל לחלק את השלד של הסוס לשני חלקים:
של  העדינים  הפנימיים  האיברים  על  שמגן  צירי  שלד 
השדרה  עמוד  מהגולגולת,  מורכב  הצירי  השלד  הסוס. 

והצלעות של הסוס.

מהכתפיים,  מורכב  הגפי  השלד  בגוף.  תומך  גפי  שלד 
הרגליים הקדמיות, אגן הירכיים והרגליים האחוריות.

בעזרת  לזה  זה  מחוברים  הגפי  והשלד  הצירי  השלד 
שרירים ורצועות.

בין  דומים  מאפיינים  כמה  יש  שלד.  יש  האדם  לבני  גם 
הבדלים  גם  יש  אבל  הסוס  של  לשלד  האדם  של  השלד 
גדולים. ההבדלים נובעים מהשוני באתגרים שבני האדם 

והסוסים מתמודדים אתם לצורך הישרדות. 
ההתפתחות של הסוס מאפשרת לו לרוץ מהר על ארבעת 
לעמוד  לו  מאפשרת  האדם  של  ההתפתחות  הרגליים. 

זקוף וללכת על שתי רגליים.

השלד של הסוס

דוגמא מתוך ספר הקורס- המדריך השלם לרכיבה וטיפול בסוסים.



תלמידים עם לקות קוגניטיבית ברמה קלה יכולים לרכוש את מיומנויות העבודה הבסיסיות 
באורווה ולהגיע לתפקוד כמאמני סוסים ועוזרי מדריך.

חלק מהעבודה היא רכישת ידע בסיסי על סוסים
המידע בחוברת זו מותאם לתלמידים המסוגלים לקרוא קטע קצר ומנוקד הכתוב בשפה פשוטה.

בדף הבא מצורפת דוגמא מתוך תכנית הלימודים המותאמת לתלמידים עם לקות קוגנטיבית 
קלה. 



ַאֶּתם עֹוְבִדים ְּבֻאְרָוה.

ַאֶּתם רֹוְכִבים, ְמַטְּפִלים ַּבּסּוִסים ְוִלְפָעִמים עֹוְזִרים ְּבֻאְרָוה.

ְּכֵדי ְלִהְתַקֵּדם ַּבֲעבֹוָדה ָחׁשּוב ֶׁשֵּתְדעּו ַהְרֵּבה ְּדָבִרים ַעל 
סּוִסים.

ָּכְך ּתּוְכלּו ְלַטֵּפל ָּבֶהם טֹוב יֹוֵתר, ְלִהְתַקֵּדם טֹוב יֹוֵתר 
ָּבְרִכיָבה ְוַגם ַלֲעֹזר ְלַמְדִריְך ִאם הּוא ָצִריְך ֵעְזָרה. 

ְּבֶהְמֵׁשְך אּוַלי ּתּוְכלּו ַלֲעֹבד ָּבֻאְרָוה. 

ַּבחֹוֶבֶרת ַהֹּזאת ְנַלֵּמד ַעל ַחיֹות וסּוִסים.



סּוִסים ֵהם ַחּיֹות.

ַנְתִחיל ִלְלֹמד ַעל סּוִגים ׁשֹוִנים ֶׁשל ַחּיֹות.

ְצאּו ֵמָהֻאְרָוה ְוַחְּפׂשּו סּוִגים ׁשֹוִנים ֶׁשל ַחּיֹות. 

ֶאְפָׁשר ְלַחֵּפׂש ַּבחּוץ אֹו ְּבִפַּנת ַהַחי וַּבְּכלּוִבים.

ִרְׁשמּו ְלָפחֹות 20 סּוִגים: 

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

                                                                               



ַאֶּתם ְיכֹוִלים ְלַחֵּלק ֵאת ַהַחּיֹות ֶׁשַמַצאֶתם ִלְקבּוצֹות. 

ֶאְפָׁשר ְלַחֵּלק אֹוָתן ִלְקבּוצֹות ְלִפי ְצָבִעים:

ַחּיֹות ְלָבנֹות:                                                      

ַחּיֹות ְיֻרּקֹות:                                                      

ַחּיֹות ְׁשֹחרֹות:                                                    

ַחּיֹות חּומֹות:                                                     

                                                      
                                                       
                                                       

ַחּיֹות ֲאֹפרֹות:                                                     

ַחּיֹות ְּבַהְרֵּבה ְצָבִעים:                                                     

                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   



ֶאְפָׁשר ְלַחֵּלק ֵאת ַהַחּיֹות ְלִפי ֹּגֶדל:

ַחּיֹות ְּגדֹולֹות:                                                               

                                                                                   
                                                                                   
ַחּיֹות ֵּבינֹוִניֹות:                                                              

                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
ַחּיֹות ְקַטּנֹות:                                                                

                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   



ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ְלַחֵּלק ֵאת ַהַחּיֹות  ִלְקבּוצֹות ְלִפי ַהָּמקֹום ּבֹו 
ֵהן ָּגרֹות.

ַחּיֹות ַמִים:                                                               

                                                                                   
                                                                                   

ַחּיֹות ָיָּבָׁשה:                                                               

                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   



ֶאְפָׁשר ְלַחֵּלק אֹוָתן ִלְקבּוצֹות ְלִפי ַהַּיַחס ֶׁשִּלי ֲאֵליֶהן:

ַחּיֹות ֶׁשֲאִני אֹוֵהב:                                                     

                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   

ַחּיֹות ֶׁשֲאִני ֹלא אֹוֵהב:                                                     

                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   



ַּבעֹוָלם ְמֻקָּבל ְלַחֵּלק ֵאת ַהַחּיֹות ִלְקבּוצֹות ְלִפי ִמְבֶנה ַהּגּוף 
ֶׁשַּלֵהן.

ַנּסּו ְלַחֵּלק ֵאת ַהַחּיֹות ְּבִפַּנת ַהַחי ִלְקבּוצֹות ְלִפי ִמְבֶנה ַהּגּוף 
ֶׁשַּלֵהן:

ְקבּוָצה 1:                                                     

                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   

ְקבּוָצה 2:                                                     

                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   

ְקבּוָצה 3:                                                     

                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   



חֹוְקֵרי ַהֶּטַבע ְמַחְּלִקים ֶאת ָּכל ַהַחּיּות ַּבעֹוָלם ִלְׁשֵּתי ְקבּוצֹות 
ְּגדֹולֹות:

ַחּיֹות ֶׁשֵּיׁש ַלֵהן ֲעָצמֹות

ַחּיֹות ֶׁשֵאין ַלֵהן ֲעָצמֹות

ַנּסּו ְלַנֵחׁש: 

ְלֵאיֶזה ֵמַהַחּיֹות ֶׁשּמֹוִפיעֹות ִּבְתמּוָנה ָּכאן ֵיׁש ֲעָצמֹות?

ְלֵאיֶזה ֵאין ֲעָצמֹות?



ֵאת ַהַחּיֹות ֶׁשֵּיׁש ַלֵהן ֲעָצמֹות ֶאְפָׁשר ְלַחֵּלק ְלָחֵמׁש ְקבּוצֹות:

ָּדִגים

זֹוֲחִלים

ּדּו-ַחִּיים

עֹופֹות

יֹוְנִקים

ַהַחּיֹות ָהֵאּלּו ׁשֹונֹות ְמֹאד ַאַחת ֵמַהְּׁשִנָּיה ֲאָבל ְלֻכָּלן ֵיׁש 
ֲעָצמֹות ְּבתֹוְך ַהּגּוף.

ֵאיֶזה ַחָּיה ַׁשֶּיֶכת ְלֵאיֶזה ְקבּוָצה?

ַּתְרְנֹגֶלת                                                     

ַאְרֶנֶבת                                                     

ְצַפְרֵּדַע                                                     

ָנָחׁש                                                     

ַסְרִּדין                                                     



ֵאֶצל ָּכל ַהַחּיּות ָהֵאֶּלה ָהֲעָצמֹות ְמֻחָּברֹות ַאַחת ַלְׁשִנָּיה.

ַלִּמְבֶנה ֶׁשּנֹוַצר ִמָּכל ָהֲעָצמֹות ֶׁשל ַהַחָּיה קֹוְרִאים “ֶׁשֶלד”.

ְּבֶאְמַצע ָּכל ֶׁשֶלד ֵיׁש ַעּמּוד ֶׁשֻּמְרָּכב ֵמַהְרֵּבה ֲעָצמֹות ְקַטּנֹות.

ְלָכל ֶעֶצם ְקַטָּנה ָּכֹזאת קֹוְרִאים “ֻחְלָיה”.

ָּכל ַהֻחִליֹות ְּבַיַחד ַמְרִּכיבֹות ֶאת “ַעּמּוד ַהְּׂשֵדָרה”.

ִצְבעּו ֵאת ַעּמּוד ַהִּׁשֵדָרה ַּבְּׁשָלִדים ֶׁשִּלְפֵניֶכם:

 



ִּבְגַלל ֶׁשֵּיׁש ַלֵהן ַעּמּוד ִׁשְדָרה ֶׁשֻּמְרָּכב ֵמֻחִליֹות- ֲאַנְחנּו 
קֹוְרִאים ְלַחּיֹות ִעם ֲעָצמֹות “ַּבֲעֵלי ֻחִליֹות”.

ְלַחּיֹות ְּבִלי ֲעָצמֹות ֲאַנְחנּו קֹוְרִאים “ָחְסֵרי ֻחִליֹות”.

ַצְּירּו ָּכאן סּוִגים ׁשֹוִנים ֶׁשל ַּבֲעִלי ֻחִליֹות:

ַצְּירּו ָּכאן סּוִגים ׁשֹוִנים ֶׁשל ָחְסֵרי ֻחִליֹות:



ְלָכל ַּבֲעֵלי ַהֻחִליֹות ֵיׁש ַעּמּוד ִׁשְּדָרה ַוֲעָצמֹות.

ָהֲעָצמֹות ֵהן ֲחָזקֹות ְוָקׁשֹות.

ָהֲעָצמֹות ֲעטּופֹות ִּבְׁשִריִרים.

ַהְּׁשִריִרים ִנְמָּתִחים וִמְתָּכְווִצים ְוָכְך ֵהם ְמִזיִזים ֶאת ָהֲעָצמֹות. 

ַהְּׁשִריִרים ְמכּוִסים ְּבֻּׁשָּמן ְועֹור.

ָהעֹור ׁשֹוֵמר ּוַמַּגן ַעל ַהֲחָלִקים ַהְּפִניִמִּיים ֶׁשל ַהּגּוף.

ַצְּירּו ְׁשִריִרים ְועֹור ְסִביב ַהֶּׁשֶלד ַהְּמֻצָּיר ָּכאן:



תלמידים ברמת לקות קוגניטיבית בינונית יכולים ללמוד לבצע עבודות תחזוקה בסיסיות 
החוזרות על עצמן יום יום. כדי להעשיר את עולמם ולאפשר תרגול יכול הקריאה שלהם, אנו 

מקדישים יום יום זמן ללמידה, קריאה וביצוע  משימות בנושא טיפול בבעלי החיים. 

בדף הבא מצורפת דוגמא מתוך תכנית הלימודים המותאמת לתלמידים עם לקות קוגנטיבית 
בינונית



ַאֶּתם עֹוְבִדים ָּבאּוְרָווה.

להדביק כאן תמונה של 
התלמיד עובד באורווה



סּוִסים ֵהם ַחּיֹות.

ַחְּפׂשּו ְּבִפַּנת ַהַחי 
20 סּוִגים: 

                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   



ָחְלקּו ֵאת ַהַחּיֹות ִלְקבּוצֹות.
ְלִפי ְצָבִעים:

ַחּיֹות ְלָבנֹות: 
                                                                                   
                                                                                   



ַחּיֹות ְיֻרּקֹות: 
                                                                                   
                                                                                   



ַחּיֹות חּומֹות: 
                                                                                   
                                                                                   



ַחּיֹות ְּבַהְרֵּבה ְצָבִעים: 
                                                                                   
                                                                                   



ַחֵּלק ֵאת ַהַחּיֹות ְלִפי ִמְבֶנה ַהּגּוף 
ֶׁשַלֵהן.

ַחּיֹות ִעם ֲעָצמֹות: 
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   



ַחּיֹות ְּבִלי ֲעָצמֹות: 
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   



ְקבּוצֹות: ]לחפש בפינת חי - להדביק תמונות[

ָּדִגים

זֹוֲחִלים

ּדּו-ַחִּיים



עֹופֹות

יֹוְנִקים



ֲעָצמֹות ְּבתֹוְך ַהּגּוף.

"ֶׁשֶלד".

"ַעּמּוד ַהִׁשְדָרה".



ַעּמּוד ִׁשְדָרה ֵמֻחְליֹות
 

"ַּבֲעֵלי ֻחְליֹות".

"ָחְסֵרי ֻחְליֹות".
ל ּבַעֲלִי ֻחלִיוֹת: צַיְּרוּ סוּגִים שׁוֹנִים שֶׁ

ל ָחְסֵרי ֻחלִיוֹת: צַיְּרוּ סוּגִים שׁוֹנִים שֶׁ



כדאי להיעזר בדגמים של עצמות שרירים ועור בחדר עזרי למידה

ָהֲעָצמֹות ֲחָזקֹות ְוָקׁשֹות.
 



ְׁשִריִרים.

ַהְּׁשִריִרים ְמִזיִזים ֶאת ָהֲעָצמֹות

תמונה של שריר של אדם

עֹור.



לֶד הַּמְצֻיָּר ּכָאן: ִריִרים וְעוֹר ְסבִיב הַּשֶׁ צַיְּרוּ שְׁ


