
התאמות  
או

?? הקלות

על סוגיית ההתאמות בדרכי היבחנות לתלמידים עם ליקויי למידה

ועל רפורמת ההתאמות  



התאמה של מערכת לשימושם של אנשים בעלי יכולות  :ְנִגיׁשּות(=ללקות)התאמה

לרבות אנשים שהיכולות שלהם באחד  , נפשיות ושכליות מגוונות ככל האפשר, גופניות

כבדי ראיה  ,התאמת המערכת לקצרי רואי: לדוגמה)מתחומים אלה נמוכות עד כדי לקויות

(.  היא שיפור בנגישות המערכתעיווריםאו

הפיכת דבר לקל יותר: הקלה



התאמות בבחינות



2003מאז –התאמת בדרכי הוראה והיבחנות

ההתייחסות במשרד החינוך להתאמת דרכי הוראה והיבחנות הופיעה לראשונה בחוזר  
.2003ל משנת "מנכ

חוזר זה התבסס על מסקנות ועדת מרגלית לבדיקת מיצוי יכולותיהם של תלמידים בעלי  
וכן על עקרונות החוק לזכויות  , (1997)מלכה מרגלית ' למידה בראשות פרופ-לקויות

(.  שאז היה בהליך חקיקה)תלמידים בעלי לקויות למידה בחינוך הרגיל 



2003מאז –התאמת בדרכי למידה והיבחנות

:עקרונות מנחים

.כל תלמיד זכאי לשוויון הזדמנויות במיצוי הפוטנציאל שלו בלימודים. א

,  מקצועי מיומן-התערבות חינוכית בתחום לקויות למידה מצריכה צוות רב. ב
,  התערבות חינוכית וטיפולית, אבחון, המגבש מדיניות והליכים של איתור

.  ומעקב

ההתאמות בבחינות נתפסות כשלב ברצף ההתאמות החינוכיות הניתנות  . ג
.לתלמידים עם ליקויי למידה לאורך כל שנות הלימודים



2003מאז –התאמת בבחינות

הנרכשהבעת הידעבאופןניתנות על קשיים בלמידה השוטפת אלא על קשיים אינן 

,  ההתאמות בבחינות הבגרות הן שינויים בתנאי ההיבחנות: "מתוך אתר משרד החינוך

אך מהווים מכשול  , כמו הסרת מאפיינים שאינם רלוונטיים להערכת הידע של התלמידים

לתלמידים עם ליקויי  הן מאפשרות , כך. בביטוי הידע כתוצאה מלקות למידה כלשהי

על בסיס שוויון  , הלמידה לעקוף את תחומי הקושי ולתת ביטוי הולם לידע שרכשו

".הזדמנויות



התאמות בדרכי היבחנות

בדרך שבה מציגים לתלמיד את המבחן❑

בדרך שבה התלמיד עונה על המבחן❑

במשך הזמן העומד לרשותו התלמיד❑

בהיקף החומר שבו התלמיד נבחן❑



לתלמידים שקשייהם בתפקוד הלימודי הם על רקע של ליקויי למידה  ? למי הן מיועדות
,  ביקור לא סדיר, קשיי למידה, סביבתי-נובעים מגורמים אחרים כגון חסך חינוכיאינםו

.  העדר מוטיבציה ועוד

כאשר הלקות מהווה מכשול להבעת הידע בזמן הבחינה  ? באילו מקרים הן ניתנות

לאפשר לתלמידים עם ליקויי למידה לעקוף את תחומי הקושי  ? מהי מטרת ההתאמות
.הנובעים מהלקות ולתת ביטוי הולם לידע שרכשו

ההתאמות נועדו לאפשר לתלמיד עם ליקויי הלמידה להביא לידי ביטוי את ידיעותיו על  
.  בסיס שוויון הזדמנויות

באות להעניק יתרון לתלמיד עם ליקויי למידה על פני תלמיד שאינו  אינן ההתאמות 
(.שלא אובחנה אצלו לקות למידה)מקבל התאמות 

התאמות בדרכי היבחנות



דירוג ההתאמות
תוקף המבחן/התאמות דידקטיות אשר אינן משנות את מהות: 1התאמות מרמה 

התאמות המתייחסות לשינויים בתנאי הבחינה אך לא בתכניה: 2התאמות מרמה 

התאמות . מתייחסות לשינויים הן בתנאי הבחינה והן בתכניה: 3התאמות מרמה 

אינן יעילות  2-ו1שבהם התאמות ברמה , ברמה זו ניתנות במקרים מיוחדים בלבד

.באישור של ועדת ההתאמות המחוזיתוהן ניתנות, דיין

אופי ההתאמה נקבע על פי הקשיים הספציפיים שאובחנו אצל התלמיד*



שינוי במדיניות משרד החינוך בנוגע להתאמות2014

מאת מחבר לא ידוע ניתן  תמונה זו

CC BYברשיון במסגרת 

?מדוע

http://theromanticvineyard.com/2009/02/05/love-dare-challenge-12/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


: סיבות-שינוי במדיניות ההתאמות

(  הקלות)=אבחון לצורך קבלת התאמות תופעה של אבחון יתר. 1

אחוז גדול של מאובחנים באזורים מבוססים כלכלית     הנצחת פערים בחינוך

דגש על חובת התערבות לפני קביעת אבחנהשינויים בהגדרת ליקויי למידה       . 2
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התאמות על רצף הלמידה וההיבחנות לתלמידים בעלי לקויות  

למידה והפרעות קשב בחינוך הרגיל

מדינת ישראל משרד החינוך  
הפדגוגי  המינהל

השרות פסיכולוגי ייעוצי  
אגף לקויות למידה והפרעות קשב
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מתייחסות לאופני התערבות שמורה יכול  התאמות בדרכי הוראה ובתהליכי למידה 

לרבות שימוש במחשב  )להפעיל במהלך הלימודים השוטף בכיתה ולשימוש בכלים 

מיומנויות והרגלי  , המסייעים לתלמיד בעל לקות למידה לרכוש ידע( ובלמידה מתוקשבת

מטרתן לסייע לתלמיד להיות לומד עצמאי הממצה את יכולותיו ומשתמש  . למידה יעילים

.לצורך זה גם בדרכי פיצוי ועקיפה שרכש

הן שינויים בתנאי ההיבחנות הסטנדרטיים שאינם פוגעים  התאמות באופני היבחנות 

ההתאמות ניתנות רק במקרים בהם צורת  . בידע או במיומנות שהמבחן מתכוון למדוד

ההיבחנות מושפעת על ידי הלקות באופן שפוגע ביכולתו של התלמיד לבטא בבחינה את 

הלגיטימיות של מתן התאמות בדרכי היבחנות  . הידע שיש לו בתחום בו הוא נבחן

לתלמידים בעלי לקויות למידה והפרעות קשב יונקת מעקרון השוויון

אבחנה בין התאמות בתהליכי למידה להתאמות בדרכי היבחנות  



שיקולי דעת להתאמות בדרכי היבחנות

:המטלות המרכזיות המצופות מהתלמידים בכיתות אלו

חשבון  , כתיבה, רכישת מיומנויות של קריאה. א

פיתוח של הרגלי למידה בסיסיים  . ב

פטור מקריאה וכתיבה בגילאים אלה מחבל בצורה קשה בסיכויי התלמידים לרכוש מיומנויות אוריינות  

התרגול חשוב שבעתיים לתלמידים לקויי למידה המתקשים  . בסיסיות שהן קריטיות ללמידה תקינה

מיומנויות  . תלמידים אלה זקוקים לתרגול מוגבר ולהתאמה בדרכי הוראה. ברכישת מיומנויות אלה

.  אלה לא ניתנות לרכישה אם אינן מתורגלות

.ואין התאמות בדרכי ההיבחנות, אין להעניק פטור מתרגול, בשל חשיבותן של מיומנויות אלה

'ג-'בית הספר היסודי כיתות א



שיקולי דעת להתאמות בדרכי היבחנות
'ו-'בית הספר היסודי כיתות ד

בעוד מיומנויות הקריאה והכתיבה  , בכיתות אלו מתפתחים בהדרגה תהליכי חשיבה גבוהים

.  אמורות להיות כמעט אוטומטיות

פטור . יש לייחד מאמץ להקניית מיומנויות קריאה וכתיבה לתלמידים המתקשים בהן, לכן

.  מהמטלות יחבל ברכישת המיומנויות ובהרגלי הלמידה על היבטיהם הרגשיים

.  למעט התאמה של תוספת זמן, לאשר בכיתות אלה התאמותאין, לפיכך
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השלכות המדיניות החדשה על התנהלות בתי הספר

בית הספר היסודי

פדגוגית  -על מערכת החינוך מוטלת האחריות לקדם תהליך של התערבות פסיכו

ההפניה לאבחוןבטרם, או הפרעת קשב/לתלמידים עם לקויות למידה ו



חודשים למרות התערבות  6לפחות קשיים מתמשכים בלמידה ובשימוש במיומנויות אקדמיות . 1

ממוקדת בקשיים אלו

מתחת למצופה יחסית  ומדיד באופן ניכר המיומנויות האקדמיות המושפעות מההפרעה נמצאות . 2

כפי , בתפקוד הלימודי ובתחומי חיים נוספיםהפרעה משמעותית וגורמות ל, של הפרטלגיל הכרונולוגי 

שנמדדו במבחני הישגים מתוקננים

יתכן שמלוא היקפם יבואו לביטוי  אך , הקשיים בלימודים החלו במשך שנות הלימודים בבית הספר. 3

.יותר כאשר הדרישות לכישורים אקדמיים עוליםרק בשלב מאוחר 

,  איחור התפתחותי כללי, מוסברים טוב יותר על ידי לקות אינטלקטואלית אינםהקשיים בלמידה . 4

שליטה נמוכה , סוציאלית-מצוקה פסיכו, הפרעות מנטליות ונוירולוגיות אחרות, קשיים בראייה ושמיעה

.  בשפת ההוראה או הוראה חינוכית בלתי מתאימה
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השימוש בגישת הפער בין אינטליגנציה להישגים כקריטריון לאבחנהביטול✓

בהתאם להיקף ההתערבות הנדרשתדירוג חומרת ההפרעה ✓

לאחר התערבותרקפער בין הישגים לרמה מצופה תואמת גיל כרונולוגי -התערבות לפני מתן אבחנה✓

(disability)במקום לקות ( disorder)הפרעהשימוש במונח ✓

רק עם הופעת הדרישות למיומנות המושפעת מממנה-ההפרעה יכולה להתגלות גם בשלבים מאוחרים יותר של למידה✓

הנחת העבודה של משרד החינוך כיום



(ולא באבחנה)התמקדות בהתערבות ותוצאותיה 
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Burns & Gibbons, 2008)*)

?  המשמעות



פדגוגיים-הערכה והתערבות בהיבטים לימודיים ופסיכו, על איתור

"מלקויות ללמידה"במסגרת התכנית 

אגף לקויות למידה והפרעת קשב

ח"תשע

מודל התגובה להתערבות
RTI - Response to Intervention



.התערבות אוניברסאלית לכלל התלמידים ברמה מניעתית

נעשית על ידי המורים במסגרת הכיתתית

התערבות  

אינטנסיבית 

פרטנית

התערבות קבוצתית ממוקדת לתלמידים

.בסיכון שאינם מגיבים לרמה הראשונית

רמה

שלישונית

5%-2%

מהתלמידים

רמה שניונית

15%-20%

מהתלמידים

רמה ראשונית

75%-85%

מהתלמידים

תלמידים שאינם מצליחים

להגיע לרמה הרצויה לאחר

התערבות זו מקבלים

הוראה לרכישת מיומנויות

הקושי/ לעקיפת הלקות

ככל, ויצירת לומד עצמאי

.הניתן

לאחר דיון, במידת הצורך

–בצוות רב מקצועי הפניה 
לאבחון לאיתור מקור

הקושי ובדיקת זכאות

.להתאמות בדרכי הבחנות



התכנית המערכתית לטיפול בתלמידים עם לקויות למידה והפרעת קשב-"מלקויות ללמידה"

איתור וטיפול בתלמידים עם לקות למידה

מיקוד בדרכי הוראה ולמידה

חטיבת הביניים



מלקויות ללמידה-חטיבת הביניים

כל תלמיד מרגע עלייתו לכיתה  לנטרמערכת החינוך תחל באופן שיטתי 

לגבי הקשיים הלימודים שלו וכיצד ניתן  , ועד לסיום לימודיו בחטיבה' ז

.לסייע לו בהתערבויות לימודיות ורגשיות שונות
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חטיבת הביניים

:  העבודה השוטפת במהלך השנה תתמקד בארבעה תהליכים מרכזיים

הוא יתבסס על המידע  . 'וימשך גם בכיתה ח' תהליך האיתור יתבצע עם קליטת התלמידים בכיתה ז:איתור. 1

,  ה"אלשל תכנית ת"עמיכגון מבדק )מבדקי המיפוי שונים שיתקיימו בתחילת שנה ,שיימסר על ידי ההורים 

דיווחי מורים  , תצפיות,שיחות אישיות של המחנך עם התלמיד ,( אנגלית ומבדקים נוספים, מבדקים במתמטיקה

. בהתאם לצורך, עם התלמיד להעמקת ההכרות לית"מתמקצועיים ומפגש 

בכיתה תינתן הוראה המכוונת לכלל . תתבצע בכיתה ומחוצה לה בהתאם לצרכי התלמידים: התערבות. 2

(  קבוצתי)יקבלו התלמידים הזקוקים לכך מענה נוסף , במקביל. התלמידים תוך התחשבות בשונות הלומדים

.  ובהתערבויות פרטניות ממוקדות בצורך של התלמיד

המעקב יתבסס על ניתוח מעמיק של תוצרים  . לאורך כל התהליך יתבצע מעקב אחר התקדמותו של התלמיד

.  מורים והורים ועל תצפיות במהלך הלמידה, דיווחי תלמיד, לימודיים

הפרעת קשב המצריכה התאמות בדרכי  / במידה ויעלה חשד ללקות למידה', במחצית השנייה של כיתה ח

.  תתבצע בדיקת  נחיצותן והשפעתן על הישגי התלמיד, הבחנות
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חטיבת הביניים

ירכז המחנך יחד  , ('או עד הרבעון הראשון של כיתה ט)' בסוף כיתה ח

,  במידה ויימצא. את כל התהליך שהתלמיד עבר עד כהלית"המתעם 

מונעת מהתלמיד לבטא ידע כי היבחנות במבחן ללא התאמות

הוא יופנה  , זאת למרות כל הסיוע הלימודי שקיבל עד כה,קיים

.דידקטי-פסיכו/ לבצע אבחון דידקטי
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שיקולי דעת להתאמות בדרכי היבחנות

בגיל זה מתחזק הפיתוח המואץ של תהליכי חשיבה גבוהים ומתחילים להתפתח תפקודים  
.  מתן משוב עצמי ועוד, קביעת סדרי פעולות, ניהוליים האחראיים לתהליכי תכנון

תלמידים לקויי למידה זקוקים ללמידה מפורשת של מיומנויות אלה ומעקב , בשל קשייהם
.תכוף ואישי יותר

התאמות לא מבוקרות בדרכי היבחנות עלולות לפגוע ברכישתם ובפיתוחם של התפקודים  
.שתוארו לעיל ולחבל בתהליכי למידה עצמאיים

,  מחלישה ופוגמת בפיתוח יכולת ההתמדה והנחישות, הישענות על התאמות מנציחה את הקשיים
מגבירה את התלות ופוגעת , היא מחלישה את תחושת המסוגלות. בהתמודדות עם תסכול וכישלון

.שהיא אחת המשימות ההתפתחותיות המשמעותיות המתרחשות בגיל התבגרות, בעצמאות

אלא לפצות על , התאמות בדרכי היבחנות לא נועדו לסייע לתלמיד לשפר את הישגיו כשלעצמם
.  על כן יש לוודא כי אכן קיימת רמת ידע. שמקורם נוירולוגי, קשיים באופן הבעת הידע הקיים

חטיבת ביניים ותיכון



התערבות פדגוגית מותאמת ולאחר  רק לאחר התאמות בדרכי היבחנות יישקלו ❖

.  שהתלמיד קיבל סיוע משמעותי וביצע את הנדרש ממנו בתוכנית הסיוע

.  בעיקר בבחינות רחבות היקף, ההתאמות יינתנו בצורה מבוקרת❖

קבלת אישור להתאמות בדרכי היבחנות אינה פוטרת את התלמיד מקבלת סיוע  ❖

בתחומים בהם הוא זקוק לחיזוק ואינה מבטלת את הצורך בהמשך מתן סיוע לתלמיד  

. במסגרת בית הספר

אין להשתמש בהתאמות בדרכי היבחנות לצורך מענה לקשיים שאינם על רקע של ❖

.לקויות למידה או כדרך להפחית את משקלם של חסכים וחסרים לימודיים

חטיבת ביניים ותיכון
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התאמות שאינן מחייבות אבחון

למי מיועדתהתאמה
או כתיבתם איטית ולתלמידים עם קשיים  /תלמידים שקריאתם ומזמן הבחינה25%-תוספת זמן

בהתארגנות או קשיי קשב וריכוז

המורה מעתיק את  . התלמיד כותב את התשובות במלואן-שעתוק

לגרוע או לשנות דבר מן הכתוב במחברת  , מבלי להוסיף, תשובותיו

המקור

:  הערות

באמצעות תכנה  )ל הוחלפה התאמה זו בהתאמה הקלדה על מחשב "החל משנה✓
*(iTestהנקראת 

אלא בעברית בלבד, קיימת באנגליתאינההתאמה זו ✓

בנפרדבמתמטיקה התאמה זו תצוין ✓

תלמידים שקריאות כתב ידם נמוכה

-תלמידים עם קשיים ספציפיים בתחומים הקשורים לתפיסה חזותיתמוגדל" פונט"הטקסט בבחינה מופיע ב-הגדלת שאלון הבחינה

מרחבית

I TESTהפכו שתיהם להקלדה בתכנת ( בדף הבא)והכתבה לבוחן ניטרלי שיעתוקההתאמות! שימו לב*
!  של קושי בהבעה בכתב תאושר התאמה של הכתבהמאודרק במקרים חריגים 
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התאמות המחייבות אבחון דידקטי
למי מיועדתהתאמה

תלמידים שכתיבתם מלווה בשגיאות כתיב מרובות על רקע לקות בתחום זהלא ֵירדו נקודות במבחן על שגיאות כתיב-התעלמות משגיאות כתיב

תלמידים עם קשיים ייחודיים בזיכרוןר  "התלמיד מקבל דף נוסחאות שנקבע על ידי המפמ-דף נוסחאות מורחב

/ התלמיד מארגן את תשובותיו על דף באופן חלקי-לבוחן ניטראליהכתבת התשובות

מלא כפי שנוח לו ולאחר מכן מכתיב אותן לבוחן

:הערות

ט הוחלפה התאמה זו בהתאמה הקלדה על מחשב  "ל תשע"החל משנה✓
*(iTestבאמצעות תכנה הנקראת )

!קיימת באנגלית ובמתמטיקהאינההתאמה זו ✓

תלמידים עם קושי בארגון ההבעה בכתב על רקע קושי בהתארגנות✓

פה להבעה בכתב  -תלמידים המראים פער בין ההבעה בעל✓

-תלמידים שקצב כתיבתם איטי מאוד או כתב ידם לא קריא כתוצאה מליקוי גרפו✓

מוטורי  

ריבוי שגיאות כתיב באופן המקשה על הקורא להעריך את התשובות✓

הבוחן מקריא לתלמיד את שאלות המבחן-הקראת שאלון הבחינה

:הערות

!במקצועות אנגלית ולשוןקיימתאינההתאמה זו ✓

לחלקים שאינם חישובייםרקבמקצועות מדעים מדויקים ההתאמה תקפה ✓

תלמידים שקריאתם איטית מאוד או משובשת

 M.Pההקראה מתבצעת באמצעות מכשיר מסוג-השמעת שאלון: באנגלית
הקלדת תשובות  או

הקלטת תשובותאו 

(התאמה אחת מבין השלוש)

:הערה

התאמה זו מחייבת התייחסות ספציפית לאנגלית בגוף האבחון

.  לתלמידים שקריאתם איטית מאוד או משובשת: השמעה

.  לתלמידים עם קשיים חמורים בתהליך הכתיבה באנגלית -הקלדת תשובות
פ שלהם טובה יותר מההבעה בכתב"לתלמידים שההבעה בע-הקלטת תשובות

ראו הערה בדף קודם*



דידקטי-'התאמות המחייבות אבחון פסיכו
למי מיועדתהתאמה

או מענה על פחות  /בחירה רבה יותר בין שאלות הבחינה ו–שאלון מותאם

נושאי הבחינה שנבחנים כלל כלתוך הקפדה שהתלמיד ייבחן על , שאלות

(בשום מקרה לא תהיה צמצום של חומר)התלמידים 

:הערה

במתמטיקה נדרשת הרחבה של תחום המתמטיקה בגוף האבחון

תלמידים שיש להם לקות למידה ייחודית שלא מאפשרת להם לענות על  

חלקים מהבחינה

והבוחן  פה-התלמיד עונה על כל שאלות הבחינה בעל–היבחנות בעל פה

מתעד את עיקרי דבריו

:  הערה

!קיימת במתמטיקהאינההתאמה זו 

תלמידים שיש להם לקות הפוגעת ביכולת לארגן את הידע בכתב והמראים  

פה לטובת  -פער של שני ציונים לפחות בין ההבעה בכתב להבעה בעל

פ"ההבעה בע

הקלטת  + התאמה זו כוללת השמעה של השאלון-מבחן מתוקשב: באנגלית

(ז"בושתי התאמות )התשובות 

:הערה

התאמה זו מחייבת התייחסות ספציפית לאנגלית בגוף האבחון

לארגן את  , תלמידים עם לקות הפוגעת ביכולת לקרוא באופן תקין באנגלית

פה שלהם טובה יותר מההבעה  -הידע בכתב באנגלית ושההבעה בעל

בכתב

התלמיד נבחן במקצוע מדעי במקום במתמטיקה:במתמטיקה

:הערות

התאמה זו מחייבת בנוסף אבחון במתמטיקה המצביע על דיסקלקוליה חמורה  ✓

'  יש להגיש את הבקשה להמרה בסוף כיתה ט✓

קשיים חמורים במיוחד בתחום  = תלמידים שאובחנה אצלם דיסקלקוליה

ההבנה הכמותית וחישובים

©מנור ( רוזנטל)נילי 



?שאלות נוספות
פנו אלינו
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