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כמו הרבה תלמידים "בעייתיים", גם לנאות ויצמן לא היה קל בבית הספר.  

נאות התקשה מאוד לשבת בשקט בכיתה ולהתרכז בשיעורים. הוריו, שהיו 

תלמידים מצליחים בזמנם, היו מתוסכלים; דבר מכל מה שעשו כדי לפתור את 

הבעיה - משמעת נוקשה, חיזוקים חיוביים, מורים פרטיים - לא הועיל.

בית הספר היסודי שבו למד נאות לא יכול היה לאבחן את נאות ולעזור לו למרות 

הרצון הטוב שחברי הצוות והמורים הפגינו, בשל חוסר הכשרה מתאימה. אבל 

משפחתו של נאות לא הרימה ידיים והחליטה להתמודד בכוחות עצמה. זו היתה 

ראשיתה של דרך ארוכה. הם איתרו בכוחות עצמם מורים ומטפלים, ויחד עזרו  

לנאות במסע היומיומי שלו. המשימה הייתה קשה מבחינה רגשית, ולכך נוסף 

קושי נוסף: העדר מקורות מימון ממסדיים.

במהלך המסע הארוך שעברו הורי נאות הם מצאו תשובות לשאלות שהטרידו 

אותם. מומחים שפגשו סיפרו להם על לקויות למידה והפרעת קשב וריכוז 

)ADHD( והציעו שנאות יעבור אבחון. המבחנים גילו שאכן זהו האתגר שנאות 



מתמודד אתו. כך הבינו הוריו את חשיבותה של עזרה מקצועית. בהמשך למדו 

גם שילדים כאלה יכולים להתגבר ולהצליח בבית-ספר ובחיים אם הם זוכים 

ללמוד בסביבה מותאמת ותומכת.

כשהתחיל נאות את לימודיו  בחטיבת הביניים של תיכון "דרור", כבר היו הוא 

ומשפחתו מודעים יותר לקשייו ולדרכי ההתמודדות איתם, ובבית הספר נמצא 

צוות שהבין אותו וידע להתאים את עצמו לצרכיו. התקדמותו בלימודים היתה 

אמנם איטית  ודרשה ממנו, ממוריו ומהוריו מאמץ רב, אך המאמץ נשא פרי ועם 

הזמן נאות הפך לתלמיד סקרן, המסוגל גם להתבדח אודות צרכיו המיוחדים. תוך 

כך צבר הישגים לימודיים ובטחון-עצמי. בסיום התיכון עבר נאות בהצלחה את כל 

בחינות הבגרות, וציוניו היו מהגבוהים בכיתתו. לאחר מכן התגייס לצה"ל, והשלים 

בהצלחה את המסלול המפרך של חטיבת גולני. באביב 2011, למחרת ליל הסדר 

המשפחתי, נסע עם שלושה מחבריו לחופשת צלילה באילת. תאונת צלילה גרמה 

למותו בטרם עת, ב-23 באפריל 2011, י"ט בניסן תשע"א, והוא רק בן 20 שנה.



עזרו לתלמידים אחרים להצליח כמו נאות1
משפחתו של נאות והאגודה לקידום החינוך בירושלים נרתמו למנף את הצלחתו 

של נאות כדי לקדם תלמידים נוספים בעלי לקויות למידה והקימו לזכרו של נאות 

פרויקט לקידום ילדים עם לקויות למידה.

במסגרת הפרויקט "בנאות למידה" נבנה מודל המאפשר לתלמידים, הורים וצוותי 

בתי ספר לעבוד יחד ביעילות ולשפר את הישגיהם הלימודיים ואת חוסנם הרגשי 

של מתבגרים לקויי למידה.

המודל מיושם בכל שמונת בתי הספר והפנימיות של האגודה לקידום החינוך, 

ביניהם גם תיכון "דרור", שבו למד נאות. בעתיד יוצע המודל לבתי ספר 

נוספים.

1  הדברים נכתבים בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מתייחסים לבנים ולבנות באותה המידה.

מטרות הפרויקט
לשפר את הישגיהם הלימודיים ואת חוסנם הרגשי של תלמידים לקויי  1 .

למידה.

להעניק להורים, למורים ולצוותי פנימיות כלים ודרכים שיגבירו את רגישותם  2 .

למתבגרים לקויי למידה וישפרו את יעילות האינטראקציות איתם.

ליצור בכל מוסד חינוכי כלי ניהולי יעיל וגמיש לאיתור הצרכים ולהערכת  3 .

התקדמותם של התלמידים השונים לאורך תקופת לימודיהם.

להוקיר ולהנציח את זכרו של נאות ויצמן ז"ל. 4 .

נזכור את נאות 
מסעו האישי של נאות בדרכו להצלחה יובא לידיעתם של משתתפי הפרויקט 

והוריהם, במטרה לחזקם בהתמודדותם עם קשיי הלמידה שלהם.



יעדי הפרוייקט
לוודא שמתבגרים לקויי למידה יזכו 

בכל ההתאמות, התמיכה והאבחונים 

המגיעים להם ממשרד החינוך.

ן  ו לשע ב  מסבי מענה  לאפשר 

לתלמידים לקויי הלמידה הלומדים 

בבתי הספר ובפנימיות של האגודה, 

על ידי הכשרה מקצועית של אנשי 

הצוותים החינוכיים.

להקטין את הלחץ הכספי המוטל 

על המשפחות על ידי השתתפות 

במימון אבחונים, ייעוץ מקצועי ועזרה 

בלימודים.

למי מיועד הפרויקט?
הפרויקט "בנאות למידה" מיועד לבני 

18 בכל מוסדות האגודה,  13 עד 

ולצוותים החינוכיים שלהם. במוסדות 

אלה לומדים תלמידים מכל רחבי 

פריפריה  מאזורי  ובעיקר  הארץ, 

חברתית וגיאוגרפית. הם ממוקמים 

בירושלים, בכפר סבא ובנתניה. מתוך 

אלפיים התלמידים הלומדים במוסדות 

 600 כ- החינוך,  לקידום  האגודה 

תלמידים אובחנו כבעלי קשיים ולקויות 

למידה.

עזרו לנו לעזור להם
בזכות תמיכתכם בפרויקט "בנאות למידה" אפשר יהיה:

לבצע אבחונים פסיכו-דידקטיים מתקדמים לבני נוער הזקוקים למיפוי מפורט 

של קשיי הלמידה שלהם, מעבר לזה הממומן ע"י המערכת הציבורית. כך יוכל 

צוות האגודה לקידום החינוך לבנות לתלמידים הזקוקים לכך תכניות המותאמות 

לצרכיו הייחודיים של כל תלמיד.

לקיים סדנאות להפחתת חרדת מבחנים ולפיתוח טכניקות למידה יעילות וכן 

לקיים הדרכה אישית ובקבוצות קטנות.

להעניק הדרכה וייעוץ מקצועי להורים, ולעודדם ליצור סביבה מותאמת ותומכת 

בבתים.

לפתח תכניות שיכשירו מורים לזיהוי מוקדם של לקויות למידה ולהתערבות 

מוקדמת, כדי לעזור לתלמידים להשתלב ולהצליח בלימודים בכיתות הרגילות.



האגודה לקידום החינוך הינה מלכ"ר 

 1962 בשנת  בירושלים  שהוקם 

ומטרתו - צמצום הפערים החברתיים 

והחינוכיים בישראל. האגודה פועלת 

בכמה מישורים, שהמאפיין המשותף 

בין  אינטגרציה  יצירת  הוא  להם 

ממשפחות  המגיעים  דים  תלמי

מעוטות יכולת המתגוררים ביישובים 

לבין  ברחבי הארץ,  פריפריאליים 

חבריהם המבוססים יותר מהערים 

הגדולות. האגודה רואה בחינוך כלי 

ורב ערך המוביל להצלחה  חשוב 

ומוביליות חברתית, ואת האינטגרציה 

כתורמת לכך שבני נוער מכל רחבי 

הארץ יקבלו את הבסיס לבניית עתידם 

החברתי והתעסוקתי באופן שווה.

באמצעות רשת הכוללת 8 פנימיות 

ובתי ספר על יסודיים, האגודה נותנת 

מדי יום מענה ל-15,000 צעירים. היא 

גם מפעילה את מרכז ההיגוי של 

עולי אתיופיה במערכת החינוך, את 

פרויקט נעל"ה )נוער עולה לפני הורים( 

ופרויקטים ארציים לנוער בסיכון. 

הוועד המנהל מונה תשעה מתנדבים, 

ששה מהם בוגרי מוסדות האגודה. 

אודות האגודה לקידום החינוך



ניתן לתרום בדרכים הבאות: 
תרומה מאובטחת דרך אתר האגודה לקידום החינוך:

http://www.kidum-edu.org.il/he/donate-h1 

בישראל: ניתן להרים תרומה )המוכרת לצרכי מס(, באמצעות צ'ק לפקודת 

האגודה לקידום החינוך, ולציין שהתרומה מיועדת לפרויקט "בנאות למידה".

הכתובת למשלוח: האגודה לקידום החינוך, ת.ד.16252, ירושלים 91162.

לנוחיותכם ניתן להשתמש בטופס המופיע למטה.

לכבוד: 

אגודה לקידום החינוך, 

ת.ד. 16252, 

ירושלים 91162

שלום רב,

מצ"ב המחאה בסך  ________ש"ח, לפקודת "האגודה לקידום החינוך", כתרומה 
לפרוייקט "בנאות למידה".

כתובת: _______________________ שם התורם: ________________   

כתובת דוא"ל: ____________________ טלפון לבירורים: _____________ 



למידע נוסף אודות "בנאות למידה":

	 	 חיים	ויצמן	
נייד 054-461-2939   

 hwatzman@gmail.com  :דוא"ל

דניאל	חסון
נייד 052-263-7548

danielh@kidum-edu.org.il  :דוא"ל

בקרו באתר האינטרנט שלנו:
http://www.kidum-edu.org.il/he/projects-specials-h/niot-h

האגודה לקידום החינוך, ירושלים )ע״ר(
The Society for Advancement of Education


