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סדרת ״השביל המיוחד״
כלים מקצועיים מוכנים להוראה מתקנת

מנהלת יקרה, שלום וברכה!

חוק  אחרי  ויכולות.  רמות  במגוון  תלמידים  הכולל  הטרוגני  לימודי  מקום  הינו  הספר  בית 
ההכלה, וודאי נתקלת בצורך לתת מענה לתלמידים בעלי לקויות בתוך המסגרת הכללית.

כמחברת עשרה ספרי לימוד במקצועות העברית לבית ספר יסודי, ובמקביל - מורת שילוב 
בתחום  לאור  שהוצאתי  למידה  ערכות  אותך  ליידע  שמחה  אני  שנה  כ-25  של  ניסיון  עם 

ההוראה המתקנת. כלים מקצועיים לקידום תלמידים בדרך בהירה ונוחה לכל מורה.

ערכות הלמידה נבנו בעקבות התמחויות פדגוגיות מחד, והתנסות רבה בשטח מאידך. ערכות 
מקצועיות שמוגשות בצורה ידידותית למורה ולתלמיד, ומהוות כלי עזר בבתי ספר ותלמודי 
תורה רבים. במקביל לערכות תוכלו למצוא קישוטי קיר פעילים תואמים המשלימים את 

תהליך הרכישה בצורה חוויתית.

לו.  לנדרש  בהתאם  תלמיד  לכל  גמיש  שימוש  המאפשר  באופן  נמכרות  אלו  למידה  ערכות 
 - זכאי לצלם ממנה עבור תלמידיו לאורך שנים. משקיעים פעם אחת  מוסד הרוכש ערכה 

ונהנים בכל שלב. ומי שאוהב להשקיע, מזמין גם את קורס ״משחוק הלמידה״ ומפתיע!

למה דווקא ״שבילים״?

עם  מפגש  תוך  יסודי  ספר  בית  מתלמידי  המצופה  הלימודים  תכנית  עם  שלי  ההיכרות 
תלמידים מתקשים בעבודתי כמורת שילוב יצרו בס״ד מצב בו אני יכולה לומר שפיצחתי את 

הדרך להוביל את התלמיד להצלחה. ראו המלצות מיוחדות:(

מה מיוחד בסדרת ״השביל המיוחד״ מבית ״שבילים״?

תהליך הלמידה בכל ערכה נערך בצורה מדורגת מאוד, המסירה מראש מוקשים שונים 	 
שעלולים לסבך את התהליך. 

תהליך הלמידה נערך תוך התחשבות בגורמי הקלט העיקריים: חזותי ושמיעתי והקשר 	 
ביניהם. לעתים נוסף גם גורם תנועתי או תחושתי.

בנקודות 	  שנוגעים  כך  עודף,  תרגול  ללא  ממוקדת  בצורה  נערך  הלמידה  תהליך 
המשמעותיות להבנת העיקרון מכל הבחינות אך לא נדרש זמן רב לרכישת הידע הנדרש.

אוהבים לקבל ללא עלות קבצים להתרשמות? - כל הפרטים על ״כלים שלובים״ והמבצעים
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הצצה לתוך ערכות הלימוד בסדרת ״השביל המיוחד״:

96 עמודים שבהם 
משימות מגוונות 

המאתגרות את המנגנון 
הפונולוגי במוח. תחום 

שנמצא חיוני בהתקדמות 
ברכישת הקריאה החל 

מגיל גן אך גם בגיל בוגר. 
אנליזה וסינטזה של 
אותיות ושל תנועות 

במגוון רמות.

96 עמודים שבהם הילד 
מכיר את הצלילים 
של כל תנועה, את 

הסמלים החזותיים 
שלה תוך הישענות על 

תומך זיכרון משמעותי. 
תרגילים מדורגים לכל 

תנועה בשילוב התנועות 
הקודמות, ללא שווא.

96 עמודים שבהם הילד 
עובר תהליך למידה מובנה 

החל ממודעות לצלילי 
המילים עבור בצלילי 

האותיות, הסמל החזותי 
שלהן בזיהוי ובכתיבה. 
שילוב המימד החזותי 

והשמיעתי של האותיות.

140 עמודים של הקניה 
ותרגול ב-3 יחידות לימוד 
לכיתות ד׳, ה׳, ו׳: המבנה 

העשורי; חיבור וחיסור עם 
העברה ופריטה, שברים; 
הבנה תרגילים ושאלות, 

הנדסה; צלעות, זוויות 
ומרובעים. הבנה אקטיבית 

בגישה שימושית. הכול 
מהבסיס ורק מה שצריכים 

לחיים. מתאים ל״סל אישי״.

     ערכה חדשנית של  
לוחות אימון המחייבים את הילד    
לפעילות שיום מהיר ומוצגים גם בהקשר לקריאה. 

לשיפור השיום האוטומטי שפעמים רבות ׳תוקע׳ 
תלמידים בשלב השטף בקריאה.

96 עמודים שבהם הילד 
לומד חלוקת המילה 

להברות, אופן קריאת 
השווא במצבים השונים. 

התייחסות לכל הברה תוך 
ריסון עצמי, שיפור השטף 

והתייחסות למשמעות. 
תרגילים מיוחדים לשילוב 

של ״מהר״ עם ״להיזהר״.

בכל ערכה: 96 עמודים של 
הבנייה מחודשת של הכתיבה, 

תוך התמקדות במוקשים 
שעלולים לצוץ בעברית. בחלק 
א׳ - ההיבט השמיעתי, ובחלק 
ב׳ - ההיבט התבניתי. שימוש 
באסטרטגיות יעילות לכתיב 

ולקריאה ללא ניקוד.
בערכות מבדק לכל מערך כדי 

להגיע לעבודה מותאמת.

צלילי קריאה

בונים, קוראים
ומבינים

חפירות פונולוגיות
חזק!

קריאה 
פלוס 
שיום

משפחת קוראים

קריאה פלוס כתיב    
חלקים א׳, ב׳

מתמטיקל 
חדש!
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לצחוק כל הדרך להבנה
מלהיב!

96 עמודים שבהם 
משימות מדורגות של 

הבנת הנקרא דרך זיהוי 
אבסורדים והבנת העוקץ 

בקטעי הומור ובדיחות.
הילדים שמחים עם כל 
שיעור, ופתוחים לקבל 

מסר ברור. מצוין לילדים 
שרמת הקריאה שלהם 
גבוהה מרמת ההבנה. 
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גם לערכות ״השביל המיוחד״
המלצות מיוחדות:(

רוצים לכתוב המלצה משלכם? שלחו: 0548424783v@gmail.com, וחכו להפתעה!

בס״ד
תלמודי  בשני  קריאה  ואחראית  שילוב  כמות  עובדת  שחר,  מירי  שמי 
תורה בבני ברק. היכרתי את ספרי ״שבילים״ דרך המיילים של ״כלים 
שלובים״ והמלצתי למנהל הת״ת לשלבם בתכנית הלימודים. התלמידים 

הרוויחו - וגם אני!
כממליצה, קיבלתי מתנה ערכות מדהימות להוראה מתקנת. במיוחד 

נהניתי מערכת ״חפירות פונולוגיות״.
נעים מבחינה אסטתית, מגוון מאוד. מכיל תרגילים  יצירתי!  פיתוח 
כמחצית  רק  עברה  השמיעתית.  התפיסה  לפיתוח  מצוינים  מעשיים 
השנה, וכבר כמעט כל תלמיד שהגיע אליי והיה צריך חיזוק בתחום 
השמיעתי - מצאתי כאן פעילות תואמת רמה. ניכר שהושקעה כאן 
משתפים  החדשים,  האתגרים  את  אוהבים  הילדים  רבה.  חשיבה 
פעולה, מתאמנים ומתקדמים. גם בשבילי השימוש בערכה נוח מאוד 

ההוראות ברורות, וניתן לצלם לפי הצורך.  ממליצה בחום!

בס״ד

עם  בהצלחה.  סיימתי  המיוחד  החינוך  לימודי  את 
זאת, כשהתחלתי לעבוד לא תמיד מצאתי מענה לצרכי 
התלמידים. הייתי צריכה להמציא כל פעם מחדש רעיון 

להקניה ודפים לתרגילים.

את  היכרתי  תורה,  בתלמוד  מקום  למילוי  כשהתקבלתי 
הערכות להוראה מתקנת מבית ״שבילים״, ובאה הרווחה. 
למורה,  ברורות  הנחיות  שלב.  אחר  שלב  מדויקים  כלים 

והכי חשוב - פעילויות שאהובות על הילדים ומקדמות!

רוצה  אני  אחר,  ממקום  עבודה  הצעת  קיבלתי  כעת 
להמליץ להם לרכוש את סדרת הערכות, אני מרגישה - 

שאם יש לי אותן בהישג יד - אני פשוט רגועה.

ל. קיויתי - מורת שילוב

בס״ד

עם ״מתמטיקל״ - אין ייאוש כלל!

רציתי לומר תודה ענקית על הדפים ששלחת )בקבוצת 

המייל ״כלים שלובים״( בנושא השברים. יש לי תלמיד 

בכיתה ה׳ שניסיתי את כל השיטות ללמד אותו שברים, 

פיצות ועוגות וכו׳ וכו׳ - 
החל בפלסטלינות, עבור בציורי 

ושום דבר לא הלך...

כבר חשבתי להתייאש עד ששלחת את הדפים שלך. 

התחלתי לעבוד איתו - והנס התרחש לנגד עיניי!!! 

פתאום הוא קלט את הרעיון והתחיל לרוץ!! 

אמא שלו התקשרה באותו יום וסיפרה שהוא חזר מאושר 

מבית הספר, וסיפר לה שהוא יודע שברים... היא שאלה 

אותי איך ה קרה, הכול בזכותך!! 

שוב תודה גדולה.

מורת שילוב מרוצה

בס״ד
מה הפלוס ב״קריאה פלוס כתיב״?

אישית.  התאמה  מחייבת  מתקשים  תלמידים  עם  עבודה 
המבדקים שבתכנית ״קריאה פלוס כתיב״ מאפשרים זאת. אין 
טעם לעבוד עם תלמיד על נושאים שלא שוגה בהם, ומצד שני - 
כדי לא לפספס חשוב לבדוק היטב. כשנתתי לתלמיד כיתה ב׳ 
לרשום את מילות מבדק מס׳ 1 - והוא הצליח בכולן, הרגיש שיש 
משהו שהוא כבר יודע, )ואיפלו קיבל 100%( זה נתן לו דימוי 
עצמי חיובי בכתיבה, מה שפתח את הדרך להתקדמות הלאה.

טעמו וראו כי טוב!
רבקה, מאבחנת דידקטית ומורה פרטית
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נעים בקריאה - הקישוט 
קבוע, אבל מלווים אותו 
3 סטים של דפי פעילות 
מנוילנים לשימוש חוזר: 
פעילות מעודדת דיוק, 
פעילות מעודדת שטף, 
פעילות מעודדת הבנה. 
והכול בנעימות ובהנאה.

קוראים לי - קיר 
פעיל לבניית צירופים 

מאותיות ותנועות. בליווי 
תומכי זיכרון חזותיים. 
פעילות אהובה מאוד. 

עוד לפני שמסבירים איך 
משחקים, הילדים כבר 

יודעים ומתקדמים...

קישוט ״קולות״ / 4 כרזות
קישוט עצמתי מלא 

העצמה אישית. שילוב של 
חוסן נפשי מן המקורות, 

בשדה המוסר והחסידות 
עם כלים ומודלים 

המקובלים היום.
מלווה בכרטיסי פעילות 

המעוררים למחשבה, 
ומכניסים את התובנות 

לסיטואציות בחיי היום יום.

ערכת משחקי ״מורפיקס״
6 משחקים פורצי דרך לקידום 

העיבוד המורפולוגי בהתייחסות 
לסיומות שייכות, מוספיות 

פעלים, מילות יחס ועוד. והכול 
- בחוויה של משחק אמיתי!

סרגל הכתב - כרזה של 
אותיות הא״ב בדפוס 
ובכתב ״סרגל״ אישי וטבלת 
התקדמות שלי בכתיבה 
- מלווים את הכותבים 
הצעירים שלב אחר שלב.

חדש!
מגוון קישוטי קיר פעילים

לכיתות חנ״מ, שילוב
ובכלל...
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להתרומם
 ולהבין גם מה 

שלא כתוב 
בפירוש.

לשים 
לב ולתקן 

טעויות

ָנִעים  
ִּבְקִריָאה

ופשוט... 
ליהנות!

לקרוא 
ולהבין 
הוראות

ַאֲחֵרי ֶׁשִהְצַלְחנּו ִלְקֹרא ְּבצּוָרה 
ְמֻדֶּיֶקת, ְּבֶׁשֶטף ּוְבַהְטָעָמה,

ֲעַדִין א ָּתָמה ַהְּמִׂשיָמה.

ֶּדֶר ְצֵלָחה!

ִּתֲהלּו ִּבְקִריָאה בס"ד

ְטרֹום ְקִריָאה
האם יש איּור?

מה אפשר ללמוד ממנו
על הסיפור?

האם זה נראה לי 
טקסט 

מוּכר / מעניין / קל 
או להפך?

מה הכותרת?
מה היא מלמדת על התוכן, 

הסגנון וכוונת הכותב?

מהו מבנה הטקסט,
האם מדובר בסיפור, 

טקסט מידעי או מפעיל?

מה ההשערות שלי 
לגבי הטקסט, 

מה לדעתי 
יהיה כתוב בו?

ְּבַמֲהַל ַהְּקִריָאה

ממה אני נהנה 

תוך כדי הקריאה? יש 

הומור? חכמה? סגנון?

האם יש בטקסט השוואה?

מה עיקר העניין, מהן מילות המפתח?

מה הקשר בין הדברים הכתובים?

האם אני מבין את המילים? 

אילו מילים מפריעות לי 

להבין את העניין הכללי? 

איך אוכל להבין אותן?

מה רוצה 

הכותב לומר 

דרך הדברים שכתב? 

מה דעתו על הנושא?

מה דעתי על כך?

ְלַאַחר ַהְּקִריָאה
איך אני הייתי 

פותר את הבעיה 

שבסיפור?

איזה סוף אחר 

הייתי מציע?
מה אפשר ללמוד מהסיפור?

כיצד אוכל לייֵׂשם את הדברים?

האם יש מסר שאינני מסכים איתו?

איך היו  ההשערות שלי? -

האם הטקסט ִאֵּמת את השערותי?

?אילו השערות הוא הפרי

איך הייתי 

מוסיף לטקסט:

רגש? מתח? מסר? 

בהירות?

ֵאיזה שם אחר 

הייתי מציע לסיפור? 

מדוע?

איזה איור הייתי 

מוסיף?

שבילים
ספרי לימוד להוראת הלשון, הבנה, הבעה ומה שביניהם

דרך סלולה בהוראת העברית
חווית למידה למורה ולתלמיד

okmail.co.il@5793314, טל׳: 054-8424783 א. כהן  

054-8424783

מבית:

בס״ד
טבלת ההתקדמות שלי בכתיבה

כתיבה טובהארגון הכתבגודל ותיחוםעיצוב הכתבשליפה

כמה אותיות 
כתבתי בלי 

להיעזר 
בסרגל?

כמה אותיות 
עיצבתי 
בצורה 
הנכונה?

כמה אותיות 
כתבתי בגודל 

טוב ובתוך 
השורה?

רווח מתאים 
בין האותיות 

ובין 
המילים

סה״כ 
ציון הכתיבה 

שלי

שבילים
ספרי לימוד להוראת הלשון, הבנה, הבעה ומה שביניהם

דרך סלולה בהוראת העברית
חווית למידה למורה ולתלמיד

okmail.co.il@5793314, טל׳: 054-8424783 א. כהן  
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 ס ע פ ף
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א ב ג 

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ך ל מ ם נ ן ס ע פ ף צ ץ ק ר ש ת

יש עוד...
אך קצרה היריעה.

הזמינו את הקטלוג 
המורחב ואת המחירון. 

ניתן לרכוש 
בגירסה דיגיטלית

 או מודפסת.
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משחוק בלמידה
--א "השתלמות תשפ--

איריס כהן

ד"בס

4' מפגש מס

למורות ולגננות:

קורס דיגיטלי
בדיסקאונקי

ִמְׂשחּוק בלמידה
5 מפגשים במצגת וידאו אקטיבית

+ קבצים נלווים PDF שבהם כל מה שאת 

צריכה בשביל להפעיל משחוק בלמידה:

תכירי עשרות משחקים להפעלה בלמידה.	 

תביני את התועלת ותדעי לערוך התאמה.	 

תבני משחקים בקלות בהדפסת בסיס מוכן.	 

גם השיעורים הפרונטליים שלך יהפכו    	 
לחוויה של למידה פעילה.

אף תלמידה שלך לא תישאר פסיבית בכיתה!	 

שבילים
ספרי לימוד להוראת הלשון, הבנה, הבעה ומה שביניהם

דרך סלולה בהוראת העברית
חווית למידה למורה ולתלמיד

okmail.co.il@5793314, טל׳: 054-8424783 א. כהן  

משחוק בלמידה
כלים ומידע - חוויה לתלמיד ולמורה

ועוד הפתעות:(

נותר מלאי מצומצם
 של המשחק:

           ב-4 גרסאות

בכל משחק כ-50 כרטיסים, בכל כרטיס מופיעים 8 סמלים. 
ניתן למצוא סמל משותף אחד בין כל זוג כרטיסים. 

המטרה: למצוא את הסמל המשותף כמה שיותר מהר, לקרוא בשמו - ולהרוויח. 
ובדרך... לפתח הבחנה חזותית, שיום מהיר ואימון על מושגי היסוד החיוניים. 

✔ משחק קבוצות בכיתה ✔ משחק להפסקה  ✔ למורות שילוב ולכיתות מקדמות

אותיות דפוס, ספרות, 
צורות בסיסיות וצבעים 

מגיל 5 ומעלה

 אותיות דפוס וכתב, 
ספרות, צורות משוכללות 

וסמלי הניקוד - מגיל 6.

אותיות דפוס ורש״י, ראשי 
תיבות נפוצים ברש״י ועוד 

למתחילים רש״י

 אותיות גדולות וקטנות 
מילים, צבעים וספרות 

למתחילות ללמוד אנגלית

אנגליתרש״יכתב-ידקלאסי

חדש!

0548424783v@gmail.com :צרו קשר לקבלת ההצעה הטובה בשבילכם
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מורה להוראה מתקנת,

רוצה להעשיר את הידע והכלים -
בנושאים שונים

לקידום תלמידים מתקשים?

הצטרפי לקבוצת המייל:

מורה למקצועת העברית,
רוצה להעשיר את הידע והכלים -

בנושאים שונים
להוראת השפה בכיתות היסודי?

הצטרפי לקבוצת המייל:

שלחי את המילים:
רוצה כלים מ״שבילים״ בעברית

5793314@okmail.co.il למייל:

וקבלי דיוור שבועי עם תוכן
בהבנה, הבעה, דקדוק וכתיב. 

+ מתנות בקבצים מצורפים.

שלחי את המילים:
רוצה כלים שלובים

5793314@okmail.co.il למייל:
וקבלי דיוור שבועי עם תוכן 
ומתנות בקבצים מצורפים.

הזמיני את דוגמית מקבץ ״כלים שלובים״
ותתרשמי מהאפשרות לרכוש את 100 

הדיוורים הקודמים בחבילה אטרקטיבית!
רשמי במייל: 

רוצה פרטים על מקבצי ״כלים שלובים״

בית ספר 
שמכניס לתכנית הלימודים
ספר לימוד 
מבית ״שבילים״
זכאי לקבל
 ערכה להוראה מתקנת
בשווי 129 ש״ח
מתנה!
+
זכות צילום בלתי מוגבלת
לכל תלמידי המוסד!
נהנים מחומרים מוכנים
לאורך ימים ושנים!

המבצע חוזר!

שבילים
ספרי לימוד להוראת הלשון, הבנה, הבעה ומה שביניהם

דרך סלולה בהוראת העברית

חווית למידה למורה ולתלמיד

okmail.co.il@5793314, טל׳: 054-8424783 א. כהן  

של א. כהן

מבית:

 תודה עצות שוות זהב!

אוכל לקבל את הטיפים הראשונים?

 תודה על החומר המקסים שאת 

שולחת!!! אשמח לקבל את ה"טיפות" 

הקודמות. במיוחד מענין אותי החלק 

הפונולוגי והמורפולוגי - אם יש לך...

 איריס, שלום יישר כח על הכול.

כל החלק המקצועי שלך מוגש בבהירות ויוצר 

עניין להמשיך במלאכת הקודש. תודה!

 מעשי לי מאוד מאוד! מחכה להמשך!!

 איריס היקרה

הנ"ל פשוט מקסים, תורם ומענין ובע"ה 

אשתמש ברעיונות הנהדרים. זה פשוט המון 

עבודה, איך את עושה זאת?

 קראתי את הטיפ השבועי שלך 

והתרשמתי מאד מהמקצועיות ומההגשה.

 נהנתי מכל מילה! מדהים כמו תמיד!!!!

 זה הזמן המתאים ביותר, לומר ישר כח 

ותודה רבה על הדברים והחומרים הנפלאים 

שהנך שולחת ומזכה את הרבים.

מקסים ממש!!! תודה רבה!!

 הלוח מתאים בדיוק לשכבת הגיל שאני 

מלמדת ולנושא הלימודי שלנו עכשיו.. בתפילה 

שנחזור לשיגרה טובה... 

  מקסים! תודה רבה!

האם ניתן לקבל את כל ה"טיפות" שנשלחו עד 

ל"טיפה" מספר 41?

 אני פשוט מתפעלת.
מהסדר, ההבניה, הבהירות,

והזמן שמושקע בכל טיפה...

 אני קוראת את החומר מידי שבוע,

אפילו מחכה לו, והוא מרענן, מדייק ועוזר! 

 לגב' כהן שלום!

רציתי להודות לך מאד על החומרים 

המיוחדים והמקצועיים שאת שולחת לי.

נותן לי השראה ורעיונות מקסימים. 

מידי פעם מדפדפת אחורה ולוקחת 

רעיונות שמתאימים לי. בהערכה רבה.

 תודה רבה על השיעורים הנפלאים,  

בנוסף על הספר חפירה פונולוגית-מדהים!

 תודה על הטיפים והטיפות
השבוע נהניתי במיוחד מהרעיון

של ״קול פנימי״ כ"כ ממחיש ובריא לילדים

זו ממש זכות להעביר לילדים את המסר

החזק הזה. יעמדו לך הזכויות!!

 ישר כוח על הטיפים שאת שולחת כל פעם 

אני ממש נהנית לקרוא ולהחכים מהם.

 איריס, יישר כח ותודה רבה. 

את יצירתית במיוחד. כל הכבוד. 
תודה רבה!!!!

 אין בפי להודות לכם
הכל ברור כל כך, 

תודה רבה על הכל.

טיפה מן הים...
השבח לבורא עולם!

הרווח שלי הוא הרווח שלך - בשילוב.
ּכלים 

5793314@okmail.co.il  054-8424783

מקבץ תכנים

לקידום יכולות תלמידים

במגוון תחומים

מאת א. כהן

נשלח כ״טיפות״ 

בדיוור שבועי

לקבוצת המייל:

בס״ד

054-8424783
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