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 מבוא

 כללי

בגיל הרך עם צרכים מיוחדים ילדים י המיועד להערכת תפקוד של של כל   ופיתוח מסכם אתזה  דוח

 . במערכת החינוך בישראל במסגרות החינוך השונותהנמצאים 

 כולל: הדוח

 י ההערכהרציונל פיתוח כל   .1

 עקרונות הפיתוח  .2

 תהליך הפיתוח .3

 מחקרי החלוץ  .4

 אחרונההבמתכונתו י ההערכה כל  הצגת  .5

 

מהמלצות "הוועדה הציבורית לבחינת  אחתמענה לכי ההערכה העומד במרכזו של דוח זה פותח כל  

 מערכת החינוך המיוחד בישראל", בראשותה של שופטת בית המשפט העליון בדימוס, דליה דורנר. 

)ראו רשימת מומחים  ה על ידי צוות מומחים מהאקדמיה ועל ידי ועדת היגויתי ההערכה לווכל  בניית 

 .  (2בעמ' 
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 רקע

יולי תמיר, את "הוועדה הציבורית לבחינת פרופ' מינתה שרת החינוך, חה"כ  2007בספטמבר 

"ועדת דורנר"(.  להלןמערכת החינוך המיוחד בישראל", בראשות השופטת בדימוס דליה דורנר )

לבחון את מכלול ההיבטים הכרוכים בשירותי החינוך המיוחד, הן בבתי ספר של  הוקמה כדיועדה זו 

ובו פירטה  ,הגישה הוועדה דוח 2009המיוחד והן בתכניות השילוב בבתי ספר רגילים. בינואר החינוך 

 את המלצותיה ואת מסקנותיה.

 :י הערכה זה היוהרלוונטיות לפיתוח כל   המלצותיה העיקריות של ועדת דורנר

יבחרו את עם הצרכים המיוחדים הוועדה המליצה שההורים והילד  – בחירת מסגרת על ידי ההורים

. OECD-נהוג גם במדינות אחרות, ובהן מדינות ה זהמודל  הילד. המסגרת החינוכית שבה ילמד

 מיוחד חינוך כיתתבמסגרת , מיוחד לחינוך ספר בית במסגרת בלימודים לבחור יוכלו ההורים

 םהחלטת)להלן "שילוב"(, ובתנאי ש רגיל ספר בבית רגילה כיתהאו במסגרת  רגיל ספר בבית

 .הילד או בשלומם של הסובבים אותושלומו של בלא תביא לידי פגיעה 

מענה הולם לצרכים לא נתנה  שהייתה נהוגההוועדה מצאה כי שיטת התקצוב  –השמה ותקצוב 

השיטה  עיוותים ברמת התקצוב. גרמהעם צרכים מיוחדים, ולעתים אף  ילדיםהשונים של 

ללא קשר לרמת  ילדהלקות  את״ המבחינות על קביעות ״היסטוריות שהייתה נהוגה התבססה

שירותי החינוך המיוחד של תקצוב ה דרךכי יש לשנות את אפוא ועדת דורנר קבעה  .שלו התפקוד

משיטת יותר  ןהיה הוגי החדש תקצובעם צרכים מיוחדים. ה ילדיםל תקצובם שואת מתכונת 

 חדשהמרכזיים לעיצוב ההסדר העקרונות הלפי החלטות הוועדה, שני  שהייתה נהוגה. התקצוב

 :היו

  עם  ילדהוועדה קבעה כי בהחלטה על היקף הסיוע לכל  –בסיס התפקוד התקצוב יהיה על

ולא  ילדהבית ספרי של ה תפקודרמת הצרכים מיוחדים יש להעדיף אמות מידה הקשורות ל

שתתבסס לא רק על שיטת תקצוב קבוע לפיכך יש ל אבחון הלקות שהוא סובל ממנה.לרק 

  בבית הספר. תפקודוועל האבחנה הרפואית שלו, אלא גם על רמת  ילדשל ה לקותו

  "קבעה כי לאחר קביעת התקציב יש להעדיף שיטה הוועדה  –"התקציב הולך אחרי הילד

שבה התקציב יישאר קבוע, ללא קשר למסגרת הלימודית או למוסד הלימודי שיבחרו הורי 

 . ילדוה ילדה
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"פיתוח מודל להקצאה דיפרנציאלית  כיבנספח ג' לדוח ועדת דורנר שום ההמלצות האלה נקבע ליי

ייעשה לתלמידי החינוך המיוחד )במסגרת החינוך המיוחד ובשילוב( לפי רמת התפקוד"  םשל משאבי

. ישמש את משרד החינוך באופן שוטףעל ידי  לשכת המדען הראשי במשרד החינוך. המודל שיפותח 

 יעדים האלה:ל יפותח מתוך חתירההמודל 

  בניית שיטת תקצוב – מבוססת על מדידה סטנדרטית של רמת התפקודההקצאת משאבים 

סטנדרטית המאפשרת מעבר בין מסגרות החינוך השונות )בתי ספר וגנים רגילים ומיוחדים(, 

 תוך שמירה על השירותים המקצועיים הניתנים לתלמידים.

 ים וסל התמיכות לכלל התלמידים עם הצרכים המיוחדים.שקיפות בקביעת היקף המשאב 

 

 פיתוח המודל ייעשה בכמה שלבים:נקבע עוד כי  ג' בנספח

 שרמת התפקוד תימדד לפיהם הממדיםקביעת  –שלב א׳ 

לימודי והנושאים הכלולים בהם עבור התלמידים -התפקוד הרלוונטיים להקשר החינוכי ממדיקביעת 

יסודי, -הלומדים בבתי ספר של החינוך המיוחד ובתכניות השילוב בבתי ספר רגילים, בחינוך הקדם

לשכת המדען שלב זה בוצע, כאמור, על ידי יסודי ובגילאים הבוגרים. -בחינוך היסודי, בחינוך העל

 הראשי.

 י למדידת רמת התפקודפיתוח כל   –שלב ב׳ 

גנרי, י שאיפה לפתח כל  , מתוך רמת התפקוד בממדים השונים ה שלי מדידה להערככל   פיתוח

מולא על ידי גננות, על ידי מורים ועל ידי הצוות המטפל נועד להיות מי המשותף לכל הלקויות. הכל  

האחריות לביצוע שלב זה באופן שוטף בתלמיד, והוא יתבסס על תצפיות ועל היכרות עם התלמיד. 

הדוח הנוכחי מתאר בפירוט את  הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך )ראמ״ה(.הוטלה על 

  הביצוע של שלב זה.

 קצאה/התקצובקביעת מודל הה –שלב ג׳ 

בניית מודל הקצאה דיפרנציאלית של משאבי כוח האדם המיועדים לחינוך המיוחד )למשל, שעות 

הוראה, שעות סיוע ושעות טיפולים במקצועות הרפואה( לקבוצות המובחנות לפי רמת התפקוד, תוך 

זה, אינו מתייחס לשלב  הנוכחידוח ה התייחסות לשכיחות היחסית של כל קבוצה באוכלוסייה.

)על ועדת עמיחי, הוועדה ליישום  ועדת התקצוב בוועדת עמיחי-המפותח בימים אלה על ידי תת

 (.13המלצות ועדת דורנר במשרד החינוך, ראו בעמ' 

 

האגף לחינוך מיוחד ולשכת המדען הראשי ארבעה צוותים ליישום שלב א' בהמלצות הוועדה, מינו 

 י ההערכה: והנושאים שימדוד כל   הממדיםלשם קביעת 

חברות בו מנהלות מוסדות ומדריכות ארציות המתמחות היו הצוות הבסיסי והמרכזי.  – צוות הוראה

  בכל סוגי הלקויות.
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חברות בו מדריכות ארציות בתחומים שונים: היו  – רפואה(-פראצוות מטפלות ממקצועות הבריאות )

  תקשורת, פיזיותרפיה, טיפול ביצירה ובהבעה. ריפוי בעיסוק, קלינאות

חברות בו פסיכולוגיות )מנהלות שפ״חים ופסיכולוגית היו  – צוות מטפלות בתחום הפסיכולוגיה

ייעוצי. הצוות התייעץ גם עם -מחוזית( החברות בפורום החינוך המיוחד של השירות הפסיכולוגי

  פסיכולוגית של השירות המתמחה בגיל הרך.

 ,CPמומחים בתחומי ידע רלוונטיים ומומחים ללקויות שונות: היו חברים בו  – ומחים אקדמייםצוות מ

  פיגור, חירשות, אוטיזם.

הבית ספרי תפקוד הגיבשו את הממדים והנושאים שלפיהם לשכת המדען הראשי )צוותי( ועדות 

  .ייבדקתלמידים עם צרכים מיוחדים  חינוכי של-הלימודי

 )מתוך נספח ג' בדוח ועדת דורנר(. שלהלן 1בלוח ים צגמוהממדים והנושאים 

, לפי בגיל הרך ים עם צרכים מיוחדיםילדחינוכי של -: המלצות לממדי התפקוד הלימודי1לוח 

 ועדות לשכת המדען הראשי במשרד החינוך

 מדנושאי המ מדמ

 Cקוגניטיבי 

במשימה/פעילות, מסוגל לשבת תפקודים הקשורים לקשב וריכוז )מסוגל להתמיד  א.

לאורך זמן, עונה תשובה לפני סיום השאלה, עבודה רשלנית ללא תשומת לב לפרטים, 

 תזזיתי...(

 הוי אותיות, מדרשי תמונה, חריזה...(ילקראת קריאה וכתיבה )ז ב.

 חשיבה חשבונית )שיוך ספרה לכמות, מניה חד ערכית...( ג.

 תהליכי חשיבה )מיון, הכללה...(  ד. 

 ידע עולם )הבנת מושגי גודל, צבע ,צורה, יחס...( ה.

 Sתפקוד חברתי   

עם בני גיל אחד על  היקציאאינטרחברתית )-קציות חברתיות והתנהגות פרואאינטר ו.

ותגובה חברתית, היכולת לשיתוף פעולה עם בני הגיל,  אחד, בקבוצה, היכולת ליזימה

 היכולת למשחק עם בני הגיל, התחשבות באחר, מתן עזרה, בקשת עזרה ...(

 התנהגות חברתית )שומר על כללי ההתנהגות הנדרשים בגן,...( ז.

התנהגות בלתי מסתגלת )התנהגות סטריאוטיפית, מגע בילדים אחרים, הכנסת  ח. 

 פסיביות וסגירות ...( דברים לפה,

 התנהגות תוקפנית )התקפי זעם, אלימות פיזית, ...( ט.

 Eתפקוד רגשי  

)מגיב למצבים בהגזמה רגשית,   תגובה רגשית/התנהגותית הולמת מצב וויסות רגשי י.

מתקשה בביצוע שינויים/מעברים, מסוגל לדחות סיפוקים, שינויים מהירים במצבי 

 הרוח,...(
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 Eתפקוד רגשי  

מוטיבציה )מגלה רצון ללמוד/להתנסות בדברים חדשים, יוזם/נוטה לדחות ביצוע  יא.

 משימות, מגלה אדישות למתרחש, חוסר מרץ,...(

יות, פסימיות מוגזמת, בוכה )אפאת התנהגויות שעלולות להעיד על עצב, דכאון, חרדה יב.

אינו מגלה הנאה מדברים שעושה או לעיתים קרובות, כוסס ציפורניים, מורט שיער, 

 שמתרחשים סביבו,...(

תסמינים פיזיים, כאבים, פחדים )מרבה להתלונן על כאבי בטן/ראש, מגלה פחדים  יג.

להשאר לבד/מחיות/בחינות, בעיות ביקור סדיר בגן, מוצץ אצבע, מתקשה להפרד 

 מחפץ מעבר, נצמד לקירות...(

 -עצמאות תפקודית 

 Fהתארגנות    

 עצמאות בתפקודי יום יום בסיסיים )עצמאות בשירותים, עצמאות באכילה...( יד.

עצמאות בתפקודי יום יום מורכבים )ביצוע תורנויות ותפקידים, מעבר בין פעילויות  טו.

 יכולת שמירה על כללי זהירות, מחזיר צעצועים למקום...(

  COMתקשורת  

הזולת, בקשת הבהרות מבן שיחו, עניין התנהגות תקשורתית )הבנת רגשות  טז.

 ומוטיבציה בתקשורת עם בני הגיל, אקטיביות במצבי תקשורת...(

 מובנות, היגוי ושטף –דיבור  יז.

הבנת השפה כולל הבנת הוראות והבנת שאלות )הבנת הוראות מילוליות ופעולה  יח.

 סיפור קצר...(לפיהן )רב שלבי(, הבנת זכר/נקבה, הבנת הוראות פשוטות, הבנת 

 הבעת השפה )יכולת ארגון סיפורי ברצף, הנמקה, אוצר מלים, זיהוי חפצים ומקומם...( יט.

 אופנויות תקשורת אחרות )ש"ס, תת"ח, ברייל( כ.

 Mתחושתי  -מוטורי

ניידות תפקודית )הליכה עצמאית, ריצה, קפיצה, דילוג, ישיבה עצמאית, עמידה  כא.

 עצמאית,...(

מטפס/גולש/מתנדנד עצמאית,  –מיומנויות מוטוריות )משתמש במתקני חצר  כב.

 זורק/תופס/מגלגל/מכדרר/בועט בכדור,...(      

מיומנויות ידיים )משחיל חרוזים קטנים על חוט, יכולת גזירה, מדביק תמונה על דף,  כג.

או פלסטלינה ומחבר אותן, פותח מנעול  צורות מחימר 2-3מחדד עיפרון, מייצר 

 במפתח...(

ניצני כתיבה )אוחז עיפרון באחיזה בשלה, מעתיק אותיות דפוס, ממלא דפי צביעה  כד.

 ללא חריגה מהגבולות,...(

עיבוד חושי המשפיע על תפקוד )מרבה לגעת באנשים וחפצים, מרבה להשמיע קולות,  כה.

יכולת לתגובה מוטורית מתואמת ומתוזמנת חשש ממגע בחומרים, חשש מתנועה, 

 )וויסות כוח(:כותב בלי לקרוע את הדף,...(

 משחק

דרמטי, סימבולי )מגוון במספר -מוטורי, פונקציונלי, סוציו-סנסורי -יכולת משחק  כו.

התפקידים בהם משתתף בכל משחק, יכולת לשחק עם בני הגיל, יכולת לשיתוף 

 מהחיים...(והשתתפות, מחקה סיטואציות 

 

הממדים האלה הועברו לראמ"ה לצורך יישום שלב ב' של המלצות ועדת דורנר. הדוח הנוכחי עוסק 

י למדידת רמת התפקוד של שלב פיתוח הכל   –מכאן ואילך בשלב ב' ביישום המלצות ועדת דורנר 

 תלמידי החינוך המיוחד.
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 ורנרדעדה ליישום המלצות ועדת והו –עמיחי  ועדת

בראשותה של מנכ"לית הקים משרד החינוך ועדה ליישום המלצות ועדת דורנר  2009שנת  סוףב

משרד החינוך לשעבר, הגב' שלומית עמיחי )להלן, "ועדת עמיחי"( . הוועדה עסקה בכל ההיבטים 

של יישום המלצות ועדת דורנר, החל בקביעת תהליך האפיון וההשמה של תלמידים עם צרכים 

רת בתי הספר לחינוך הרגיל לקליטת תלמידים נוספים עם צרכים מיוחדים מיוחדים וכלה בהכש

ועדות אשר כל אחת מהן -)בהנחה שמספר התלמידים המשולבים יגדל(. הוועדה חולקה לכמה תת

הייתה אמונה על הצעת ובדיקת מודל יישומי של היבט אחר בהמלצות ועדת דורנר. למשל, תפקידה 

מודל לתקצוב דיפרציאלי המבוסס על תפקוד התלמיד עם הצרכים ועדת התקצוב היה להציע -של תת

י להערכת תפקודם של ועדת האפיון היה להנחות וללוות את פיתוח הכל  -המיוחדים; תפקידה של תת

תלמידים עם צרכים מיוחדים ואת התאמתו למודל התקצוב. אחד הקשיים ביישום ההמלצות היה 

י להערכת תפקוד של תלמידים עם צרכים קיומו של כל  שאי אפשר לפתח מודל תקצוב סופי ללא 

י למדידת תפקוד בהיעדר מודל ברור אי אפשר לפתח כל  מאידך, שמיוחדים )שבשעתו טרם פותח(, ו

י בפועל לתקצוב. בסופו של דבר, כדי לקדם את יישום הדרך שבה ישמש הכל   לתקצוב ותיאור של

י להערכת תפקוד התלמידים עם הצרכים כל  המלצות ועדת דורנר הוחלט להתחיל בפיתוח של ה

 המיוחדים, גם אם טרם גובש השימוש בו במסגרת מודל התקצוב. 

. השלב 2010י להערכת תפקודם של תלמידים עם צרכים מיוחדים  החל במחצית שנת פיתוח הכל  

אלה, הראשון בפיתוח היה ניסיון לאתר כלים דומים הקיימים בעולם למדידה של תפקודים, ואם יש כ

לתרגם אותם ולהתאימם לשימוש במערכת החינוך בישראל. תיאור של כלים רלוונטיים שהובאו 

י ההערכה הממדים בכל  וגיבוש חלקם שימשו לצורך תיקוף תוכני  ,בסופו של דבראשר בחשבון ו

 .1הנוכחי

 
פיתוח סדרת כלים להערכת התפקוד של תלמידים עם 

 צרכים מיוחדים

 יעסוק הכליםמאחד  ושכלי אחד, ולא כל   םסדרת כלי לפתחהפיתוח הוחלט  תהליך בתחילת מיד

 [; 4–3 בניחובה לקראת כיתה א' וחינוך  חינוך] יסודי-קדם( 1: )דבשלב חינוך אח

 בני] בוגרים( 5[; )בי"–'י כיתות] תיכון( 4ט'[; )–'ז כיתותביניים ] חטיבת( 3ו'[; )–'א כיתות] יסודי( 2)

18–21  .] 

 בשנים פותח יהכל  '. ו–'א בכיתות יסודי ספר בבית הלומדים לתלמידים יהכל   פותחובראשונה  בראש

  .2'ו–'א בכיתותתפקוד של תלמידים עם צרכים מיוחדים הלומדים  להעריךנועד  והוא, 2012–2010

נועד לתלמידים עם צרכים מיוחדים הלומדים בכיתות והוא  בסדרה י השניפותח הכל   2013בשנת 

י השלישי 2014בשנת  .3ט'-ז'  בגן חובה.והוא נועד להערכת התפקוד של ילדים  בסדרה פותח הכל 

                                                           
 2012ו'[", -מיוחדים ]כיתות אעוד על כך ראו ב"דוח פיתוח לכלי להערכת תפקוד של תלמידים עם צרכים  1
 .1 הערה לעיל ראו 2
 2014ט[", -עוד על כך ראו ב"דוח פיתוח לכלי להערכת תפקוד של תלמידים עם צרכים מיוחדים ]כיתות ז 3
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  הנוכחי הערכההי מטרת כלִ

בני עם צרכים מיוחדים  ילדיםל נועדי הכל   שפותח בסדרת הכלים האמורה. רביעיהי הכל  הוא  זהי כל  

גן של )קיימות בכל אחת ממסגרות החינוך טרום טרום חובה ובגן טורם חובה, גן בהלומדים  3-4

  או גן של החינוך הרגיל(. החינוך המיוחד

יגם  י נועד לשמש ו,שפותחהקודמים  םהכלישלושת כמו הערכה זה,  כל  הנוגעת תומך החלטה  כל 

יהממצאים שייאספו באמצעות הזכאים לשירותי החינוך המיוחד.  ילדיםתהליך התקצוב של ל  כל 

לאגף לחינוך מיוחד במשרד החינוך לחלק את תקציביו לפי רמת התפקוד של  זה יסייעוהערכה 

 .  4בהתאם להמלצות ועדת דורנר בגן ילדיםה

י החינוך  ילדיתפקודם של כל יך את להער נועדו)גנרי( אחיד  הוא, הבסדרכמו שאר הכלים זה,  כל 

 חומרה שונות.  בדרגותלקויות מסוגים שונים ו עם(, כאלההמיוחד )או המועמדים להיות 

יה על עצם הזכאות לשירותי שמש אמצעי לקבלת החלטה ל נועדואינו  ילדיםלאבחון נועד אינו  כל 

 חינוך מיוחד. 

 י ההערכהמאפיינים כלליים של כלִ

עם צרכים מיוחדים הרלוונטי להיבט התקצוב? מה  ילדיםשל  במסגרת חינוכיתכיצד מוגדר תפקוד 

 ? נכלל בהאינו ומה זו נכלל בהגדרה 

יעלו בתחילת תהליך הפיתוח של ה אחרותשאלות אלה ושאלות  להערכת תפקוד של תלמידים  כל 

החוליה הראשונה של  היו הצוביועהטקסונומיה בוש יג .ו'-כיתות א'עם צרכים מיוחדים הלומדים ב

יפיתוח ה ישל תוח יפהעליהם התבסס ו ,אותםהמרכיבים בה הוגדרו הממדים והנושאים ו כל  . זה כל 

 ,5לילדים בגיל הרך המדען הראשישל  הלשכהצוותי  גדירוהגובשה על סמך הממדים שהטקסונומיה 

על סמך הממדים שגובשו לכלים האחרים בסדרה ועל סמך מסקנות המבוססות על נתונים ממחקרי 

  .6בשילוב הממדים המקובלים בכלים דומים שנסקרו בעולםחלוץ שבעזרתם נבחנו הכלים. כל זאת 

יהככלל,  יאותו מתווה כמו הולפי עקרונות פותח לפי אותם גיל הרך לילדי  כל   ם האחרים בסדרהכל 

ילפיתוח השימש  אלה םכלישל פיתוח ה כיהליתהידע המקצועי שנרכש בו  . גיל הרךלילדי  כל 

 הערכההי מאפיינים ייחודיים של כלִ

ו', -א'      כיתות מיוחדים הלומדים ב תלמידים עם צרכיםל שפותח יהטקסונומיה שהוגדרה בכל   לפי

י שפותח לילדים עם צרכים ט', -י שפותח לתלמידים עם צרכים מיוחדים הלומדים בכיתות ז'בכל   ובכל 

עם צרכים מיוחדים  ילדיםתפקוד של עריך להנועד  זהי ההערכה כל  גם מיוחדים הלומדים בגן חובה, 

( 2; )חברתיה ממד התפקוד( 1) ממדים: שישהבחינוך המיוחד באמצעות טקסונומיה המבוססת על 

; תפקוד בתחום התקשורתממד ה( 4) ;שפתי-קוגניטיביהתפקוד ממד ה( 3; )רגשיהתפקוד ממד ה

                                                           
 8' בעמלעיל,  ראו 4
עם צרכים תפקוד של תלמידים להערכת  ראו גם ב"דוח פיתוח לכלי ."דורנר ועדת המלצות דוח"ב במקור הממדים מופיעים 5

 2012ו'[", -מיוחדים ]כיתות א
 1לעיל הערה ' ו-'א לכיתות ועל הכלי הטקסונומיה ותיקופה גיבוש ראו עוד על 6
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  .מוטורי-( ממד התפקוד הסנסו6; )התארגנותהתפקודית והעצמאות ממד ה( 5)

ממד נוסף שנכלל בטקסונומיה שגיבשה הוועדה של לשכת המדען הראשי הוא הממד "משחק". 

יבות השונות באמצעות משחק, בבשגרת הגן, הילדים לומדים, יוצרים אינטראקציות ומתפקדים בס

לכן ההיבטים השונים  כך שמאד קשה להפריד בין התפקוד בממד "משחק" ובין התפקודים האחרים.

 ה בטקסונומיה המקורית "התפזרו" בממדים האחרים.שנכללו בממד ז

, בחלק מנושאים 4לבין ילדים בגיל  3לאור ההבדלים ההתפתחותיים הקיימים בין ילדים בגיל 

 היגדים 95י ההערכה כל  ב המרכיבים את הממדים, הוחלט לפתח היגדים ייחודיים לכל גיל בנפרד.

היגדים  64ו  3היגדים ייחודיים לגיל  27בכלי   בנוסף. 7היגדים מקדימים 4-משותפים לשני הגילאים ו

 . 4ייחודיים לגיל 

יההמעריך בעזרת   "ליקרט"שני סולמות מילד בכל היגד בעזרת אחד יעריך את התנהגות ה כל 

בפועל  שנצפתה ילדה התנהגות. ההערכה תתבסס על 8סולם רמת תפקוד ואסולם תדירות  :שנקבעו

יהימים שקדמו ליום ההערכה.  30 משךב י זה הוא כל   בקפידהההיגדים נבחרו ו ,תצפית ביסודו כל 

 הסיבות להתנהגות מסוימת. להעריך את ומלפרש ככל האפשר  יימנע כדי שהמעריך

הם  שלושה חודשיםלפחות המוערכים  ילדיםהמכירים את הוגננים  גננותלפי המלצות ועדת דורנר, 

ישימלאו את ה יבכל שלב במילוי ה זאתעם  .כל  אנשי הצוות להתייעץ ולהיעזר בגננים ההגננות ועל  כל 

 .ילדהמכירים את ה גןבמסגרת ההמקצועי 

באמצעותו יישמרו  שייאספווהנתונים  .רשת האינטרנטוהגישה אליו היא בי ההערכה הוא ממוחשב כל  

 . במשרד החינוך

מגוון  את במפורט ומתארהממדים של הטקסונומיה המקורית  חמשת את מציגשלהלן  2 לוח

יה מדיממ אחד בכל הכלולים הנושאים-תת ואת הנושאים   .כל 

  

                                                           
 23ראו עמ'  7
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יטקסונומיה של  :2לוח   עם צרכים מיוחדים בעת הפיתוח ילדיםההערכה לתפקוד של  כל 

יה חברתיתיאינטראקצ תפקוד חברתי  הדדיות 

 השתייכות

 יוזמה

חברתית בלתי מסתגלתהתנהגות   אלימות מילולית  

 אלימות פיזית

 התנהגות מסכנת

 התנהגות עריצה

 הבנת המפה החברתית התייחסות לאֵחר

חברתית-התנהגות פרו  

 מוסכמות חברתיות מוסכמות חברתיות

 שמירה על כללי הגן

 - התנהגות מינית חריגה

 
 

 זיהוי רגשות בעצמי ובאֵחר הבנה והבעה רגשית תפקוד רגשי

 חרטה

  שינויים במצבי הרוח ויסות רגשי 

 התמודדות עם שינויים ומעברים

 ניהול קונפליקטים 

מידתיות שאינןתגובות רגשיות   - 

 דחיית סיפוקים

בלבד( 4)ביגל מוטיבציה לימודית   - 

 הסתגרות סממנים למצוקה רגשית

 כאבים גופניים

 פחדים וחרדות

 קושי להפיק הנאה

 אובדנות

 - התנהגות חזרתית ופגיעה עצמית  
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 שפתי- קוגניטיבי תפקוד
 אנליזה וסינתזה כישורי חשיבה

 גמישות חשיבתית 

 המשגה והפשטה

 הכללהו השוואה מיון

 הסקת מסקנות –סיבה ותוצאה 

 אסטרטגיות ופתרון בעיות

 מתמטיתחשיבה 
 שימור כמותותפיסת כמות 

 
 מניהוספירה 

 
 מושגים ויחסים

 
  כרונולוגי, לוגירצף: 

 - חשיבה ותהליכי אסטרטגיות

 הבנה - דבורה שפה
 הבנת הוראות מילוליות

 
 רבים(-נקבה, יחיד-)זכרדקדוק 

 
 אושר ושכיחות -אוצר מילים

 
 הבנת, הומור -הבנת שיח
 המשתמע

 פה בעל הבעה - דבורה שפה
 אוצר מילים 

 ושליפה שיום - שיום והמללה

 מודעות פונולוגית וכתיבה קריאה לקרת

 בלבד( 4ידע  אלפבתי )בגיל  

 מודעות אורתוגרפית 

 אינטונציה דיבור והגייה תקשורתתפקוד בתחום ה

 היגוי ומובנות

 שטף וקצב דיבור

 פנייה הענות לתקשורת

 מענה

 - כישורי שיח

 ג'סטות תקשורת בלתי מילולית

 קשר עין

 שפת גוף
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עצמאות תפקודית 

 והתארגנות

 

 אכילה בסיסיים יום יום בתפקודי עצמאות

 לבושוהופעה היגיינה, 

 בשירותיםעצמאות 

 מילוי תפקידים הגן בשגרת הנדרשות מיומנויות

 התמצאות בסביבת הגן

 בשגרת יום בגן התמצאות

 שמירה על בטיחות 

התארגנות לקראת ביצוע פעילות  הגן פעילותב התארגנות
 מובנית ובעת הביצוע

התארגנות לקראת ביצוע פעילות 
 חופשית ובעת הביצוע

סיום -התארגנות בזמן )תחילת
 פעילות(

 ניהול עצמי

 - תפקודים קשביים

 הגןניידות במרחב  ניידות תפקודית

 קצב

 מעברים ומכשולים

 

 - ידיים מיומנויות הדורשות פעילויות ביצוע מוטורי-סנסו תפקוד

 מיומנויות הדורשות פעילויות ביצוע
 חושיות תנועתיות

- 

 - חושית מגרייה ותעמניה או חיפוש
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 ההערכה יכלִ פיתוח

 ההערכה יכלִ של הפיתוח עקרונות

על המלצות ועדת עמיחי ליישום  ,מתבססים על המלצות ועדת דורנר ההערכהי כל  פיתוח  עקרונות

המיועד לתלמידים עם י שגובשו בפיתוח הכל  המלצות ועדת דורנר במשרד החינוך ועל עקרונות 

 ו'. -כיתות א'צרכים מיוחדים הלומדים ב

 להלן העקרונות:

 ילדיםתפקודם של  את ריךעלה נועדי : הכל  יבאמצעות הכל   המוערכת ילדיםאוכלוסיית ה .1

בשנה נתונה )או לומדים וכזכאים לתמיכה מתוקף חוק החינוך המיוחד בלבד,  שהוכרו

  .טרום טרום חובה ובגן טרום חובה בגןעומדים ללמוד בשנת הלימודים הבאה( 

עם  ילדיםהתפקוד של  להעריך נועדי אחיד ו: הכל  כלי הערכה אחיד )גנרי( לכל הלקויות .2

 לקויות מסוגים שונים ובדרגות חומרה שונות.

הלומדים  ילדיםשל  םתפקוד ריך אתלהע נועדאחיד וי הכל   :כלי הערכה אחיד לכל המסגרות .3

משרד החינוך בתנאי שגנים רגילים לחינוך מיוחד,  גני ילדים: החינוך הקיימותבמסגרות 

יה ך.כזכאים לשירותי חינוך מיוחד על ידי משרד החינו הכיר בהם אינו מיועד לקביעת  כל 

  .המיוחד רותי החינוךילש ילדזכאותו של 

יה נועד לשמש אמצעי כדי לקבוע אם הילדים זכאים לשירותי החינוך המיוחד, ואינו אינו  כל 

  נועד לאבחן לקות של ילדים, מידת חומרתה או סיבתה. 

יבעזרת  יךהמער: הגורם המעריך .4 המכיר והוא , הילדלומד בגן שבו הגננת הגנן או הוא זה  כל 

י כדי למלא את השלושה חודשים. לפחות ילד את ה אנשי להתייעץ עם מעריך העל  היטבכל 

רפואי, יועצים ופסיכולוגים של -פראצוות , סייעת למשל)ילד המכירים את ה בגןנוספים צוות 

יהיכול למלא את  מעריךה יוצאי דופן. במקרים (הגן מכיר פחות הוא שאותו  ילדעל  כל 

 . מהותית אתומשלושה חודשים, בתנאי שההיכרות 

י: הבלבד במסגרת הלימודיתהערכת התפקוד  .5 אך  ילדים ם של להעריך את תפקוד נועד כל 

בבית  םלהעריך את תפקוד נועד. הוא אינו בגן שהייתם זמןשהוא בא לידי ביטוי בורק כפי 

, קהילתיות ספורטיביותהן חינוכיות,  האלמסגרות ש אפילו) הגןלמסגרת או במסגרות מחוץ 

 במתנ"ס, בבית, בשכונה וכו'(. כגון צהרון, או אחרות, 

י: ההערכת התנהגות נצפית בלבד .6 שאפשר לצפות בהם להעריך התנהגות ותפקוד  נועד כל 

תבסס על תצפיות המעריך ועל התרשמותו בנוגע להיבטים תישירה. ההערכה  צפייה

 המעריך. הגןבמסגרת השהייה במהלך  שאפשר לצפות בהם התפקודיים וההתנהגותיים

י, והותפקודאת או הילד ההתנהגות את  לפרש נדרשאינו  אמצעי לשמש אינו מתיימר  כל 

 הסיבות להתנהגות זו או לתפקוד זה. אבחון של 
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י: השבה הילדים לומדיםהערכת התנהגות בסביבה  .7  ילדים ם של תפקודלהעריך את  נועד כל 

על כל המשתמע  , והתפקוד הנמדד הוא תלוי סביבה זו בלבדיםלומדהם בסביבה שבה 

מרבית,  תקינותמטעמים של הקפדה על  .(גןסביבה אנושית ב, הנגשהמכך )תנאים פיזיים, 

י, השאפשר לצפות בהןולפי עקרון המדידה של התנהגויות  תפקוד  נועד להעריךאינו  כל 

בעלת צביון אחר(, ואי אפשר להחיל את הערכת תפקוד בסביבה היפותטית )אידאלית או 

 .מהותייםזו על סביבות אחרות או על אותה הסביבה אם התרחשו בה שינויים 

לתפקוד בהתחשב בתמיכה, בסיוע  נוגעת: ההערכה הערכת תפקוד הכולל תמיכה ותיווך .8

אחר, ובהתחשב על ידי משרד החינוך או על ידי כל גורם  ילדו/או בתיווך האנושי הניתנים ל

)מכשירי עזר, סייעות, תרופות הניתנות באופן קבוע  ילדנעזר ה הםעזר שבהבכל אמצעי 

יהוכו'(.  , או שניתנת תמיכהשבו לא ניתנת תפקוד במצב היפותטי, נועד להעריך אינו  כל 

 התמיכה שהילד מקבל.מ מעטה יותר או רבה יותרתמיכה 

י: ההתנהגותהערכת התנהגות קיימת ולא פוטנציאל  .9 , ילדנועד להעריך את צורכי ה אינו כל 

נועד לנבא את התנהגותו  אינואת פוטנציאל התפקוד שלו ואת תפקודו בסביבה משופרת ו

הקיימת )מסגרת לימודים הנסיבות מ שונות ותסיבנבתנאים כאלו או אחרים וב בעתיד

 (.וכו'אחרת, חברת ילדים אחרת, איש צוות תומך 

י: המייצגות בלבדהערכת התנהגויות  .10 הנושא מייצגות את הלדגום התנהגויות  נועד כל 

 .(שהנושא מקיף את כל טווח ההתנהגויות האפשריות יםממצההיגדים אינם ) הנמדד

י: ההערכת התנהגות עקבית .11 ההתנהגות כפי שהיא באה לידי ביטוי בפועל  נועד להעריך כל 

יההימים שקדמו לתאריך מילוי  30משך ב  יזכור מעריךזה הוא קצר דיו כדי שה. פרק זמן כל 

ארוך דיו כדי אך , בגןכפי שהיא באה לידי ביטוי בפועל  ילדבקלות יחסית את התנהגות ה

הימים האלה התרחשו אירועים  30. אם במשך ילדשיוכל להעריך תפקוד עקבי יחסית של ה

מהותי, הליך רפואי ) ילדעלולים להשפיע על ההתנהגות העקבית של ההחריגים במיוחד 

על התצפית ועל  זאתגירושי הורים, מעבר דירה, אירועים טראומטיים כלשהם(, ובעקבות 

יה, רצוי לקבוע מועד אחר למילוי ילדהערכת ה   .כל 

י: מאחר שההערכה באמצעות "רשת גסה" .12 לצורך  ילד אך ורקתפקוד ה להעריך את נועד כל 

 מהותייםהבדלים  זהותלתקצוב, הוחלט לבססו על עקרון "הרשת הגסה", המאפשר 

י. השוניםשל ילדים בתפקוד  רמות תפקוד של ילדים בין בדקויות  אפוא מתמקד ואינ כל 

  .שונים

י: ניסוח ההיגדים בהערכה אקטיבית וחיובית .13 רק  נוגעיםהוא חיובי בלבד, וההיגדים  כל 

"אינו ביטויים כמו אין כך לפיהמתרחשות בפועל(. התנהגויות להתנהגויות אקטיביות )

קושי בתפקוד בנושא מסוים, נעשה שימוש  להערכה שנדרשת  אםמבצע".  אינומתנהג" או "

 בפועל "מתקשה". 

י: ההיגדים במשמעית-הערכה חד .14 משמעיות וברורות. לכן -התנהגויות חדנועדו להעריך  כל 

 בו דוגמאות כדי להימנע מעמימות. יש
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ממדים  שישהלערכת התפקוד מחולקת : הנושאים-תתלפי נושאים ולפי הערכה לפי ממדים,  .15

ת באותו נושא יוההתנהגומגוון נושא יש היגדים המייצגים את -תתבכל בכל נושא וכאמור. 

מייצג מספר ההיגדים שפותחו בכל נושא אינו . םולעיתים מגדירים אות נושא-תתבאותו או 

לא את א בממד ילדבתהליך הציינון של תפקוד ה וואת משקלהנושא  חשיבותבהכרח את 

 שישהמורכב מ של הילדהפרופיל התפקודי הסופי  הצורך להקיף את היבטי הממד השונים.

משמשים הממדים שהוגדרו בסופו של דבר( והם  ששתציונים שונים )ציון אחד בכל אחד מ

  כולו.תפקוד של הציון ה לחישוב

 פיתוח של כלִי ההערכהה שיטת

י  להלן לרבות המבנה הארגוני והשלבים העיקריים בפיתוח הערכה, התיאור שיטת הפיתוח של כל 

יה  . כל 

  :הארגוני המבנה

 בדימוס מפקחת ,מרפאה בעיסוק, קלינית  תפסיכולוגי , פרויקט מנהלת: הפיתוח צוות .1

יה של הפיתוח צוות עם נמנו ומדידה הערכה ואשת המיוחד החינוך במסגרות  ותחבר כל. כל 

 עם ילדים של מסגרות ובניהול בטיפול, באבחון רב ניסיון ותבעל, ותמומחי ןה הפיתוח צוות

 ובמדידה בהערכה ההמומחבכיר  חוקר הפיתוח לצוות והצטרפ המחקרים בשלב. מוגבלויות

יה של הפיתוח צוות. וסטטיסטיקאי  לפי, השונים בתחומים אקדמיים מומחים עם התייעץ כל 

 . הצורך

יהפיתוח של ההיגוי ליוותה את תהליך  ועדת: היגוי ועדת .2  המרכזיות בסוגיות דנה הוועדה. כל 

יה לפיתוח הנוגעות יה באמצעות שנאספו האמפיריים הנתונים בפרשנות סייעה, כל   כל 

 מרכזיים בצמתים התכנסה הוועדה. הפיתוח משלבי אחד בכל הפיתוח צוות את והנחתה

יה בתהליך הפיתוח,  ותוצאות הפיתוח תוצאותוכן הוצגו לפניה  השונים הוצג לפניה בשלביו כל 

ושלב אישרה הוועדה לצוות  שלב בכל. הבסיסי החלוץ ומחקר המצומצם החלוץ מחקר

יפיתוח ה של הבא לשלב ולהתקדם שינויים הפיתוח לערוך  . כל 

הרלוונטיים סייעו בתהליך הפיתוח  בתחומים מהאקדמיה מומחים: מהאקדמיה מומחים .3

)הגדרה, הבנת הנושא או הממד( ובסוגיות ייחודיות וייעצו, לפי הצורך, בסוגיות כלליות 

)לבטים על חשיבות ההיבט המיוצג בהיגד מסוים, מידת ההיקף של הנושא או של הממד, 

 בנפרד. מומחה כל עם התקיימו ההתייעצויות. הפרשנות של היגד מסוים, נחיצותו וכו'(
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 :י ההערכהכל   פיתוח של העיקריים שלביםה

הנושאים בכל ממד נבחרו -כאמור ממדי התפקוד להערכה, הנושאים ותת: אשרור הטקסונומיה .1

יעל בסיס הטקסונומיה שהגדירו צוותי הלשכה של המדען הראשי ל  לילדים בגיל הרך.  כל 

צוות הפיתוח והגדרתם ניסח  לפי נושאים : לאחר מיפוי תחום התוכןנושא בכל ההיגדים ניסוח .2

תחילה נבדקו . נושאד בכל ילאת תפקוד ה או גננת( ןהמעריך )גנ ךלפיהם יערישהיגדים ה את

יההיגדים שפותחו ל כך פותחו היגדים -אחר, ובגן חובהעם צרכים מיוחדים הלומדים  לילדים כל 

יחדשים ייעודיים ל בהשתתפות  הפיתוח דנו בכל היגד חברי צוות .אים אלהת גילוזה ולשכב כל 

האלה בנוגע אחת ההחלטות  התקבללבסוף המדידה, ובהערכה וב יתומומחמנהלת הפרויקט 

 : לכל היגד

יל שפותחו להיגדים הנוגעות החלטות  :בגן חובההלומדים  מיוחדים צרכים עם ילדיםל כל 

  י ההערכהב ההיגדלשבץ את יכלשונו )כפי שמופיע ב כל  עם צרכים מיוחדים  ילדיםל כל 

 (.בגן חובההלומדים 

 בגן בגן טרום טרום חובה ועם צרכים מיוחדים הלומדים ילדים ל ההיגדסח ואת נ התאיםל

יץ אותו בשבאחר מכן לול טרום חובה  .כל 

 ילוותר על ההיגד ולא לשבץ אותו ב  .כל 

 :החדשים להיגדים הנוגעות החלטות

  י ההערכה,ב ההיגדלשבץ את  כפי שהציעו חברי צוות הפיתוח. כל 

  יאחר בלשבץ את ההיגד )לאחר שינוי או ללא שינוי( בממד  .כל 

ים עם מומחבכל שלבי הפיתוח של ההיגדים נערכה התייעצות  :מומחים עם התייעצות .3

ולשייך אותם  היגדיםלשפר את נוסח ה . הם סייעוחינוך המיוחדמהאקדמיה ועם מומחים ב

  לנושאים.

לאישור שוב  הובאושינוי ההיגדים נערכו לשונית לאחר שכתובם. היגדים שחל בהם : לשון עריכת .4

ישל ה פיתוחהצוות   . כדי לוודא שתוכנם לא השתנה כל 

י: היגוי ועדת לפני הצגה .5  מחקרלפני היציאה ל אותם אישרה והיאפני ועדת היגוי, ל ווצגה הכל 

 . המצומצם החלוץ

גננות של ילדים שונים:  50-כלההיגדים  ווצגבמחקר החלוץ המצומצם ה: מצומצם חלוץ מחקר .6

לדים הלומדים וי של החינוך המיוחדטורם טרום חובה ובגני טרום חובה ילדים הלומדים בגני 

  .של החינוך הרגילטורם טרום חובה ובגני טרום חובה בגני 

יה :בסיסי חלוץ מחקר .7 עודכן לפי תוצאות מחקר החלוץ המצומצם, ולאחר מכן נערך מחקר  כל 

שנתבקשו להשתתף  1924עם צרכים מיוחדים )מתוך  םילדילגננות  1107 אמפירי ראשון בקרב

המחקר נערך כדי לבחון את גננות של ילדים ללא לקות )קבוצת ביקורת(.  124ו (במחקר

יה מהימנות האיכות לבדוק את  , כדי לתקף אותו בפעם הראשונה )בעיקר תוקף המבנה( וכדיכל 

יההיגדים ולצמצם את מספר ההיגדים שבהפסיכומטרית של   נערך באופן מתוקשב,מחקר . הכל 

ישל ה ממוחשבת ולשם כך פותחה גרסה   9.כל 

                                                           
 .79, עמ' הבסיסי החלוץ המחקר על עוד ראו  9
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  התשובות סולם

יגם ב לתלמידים עם צרכים מיוחדים  ם האחרים שפותחוילכ, כמו בבגיל הרךהלומדים  ילדיםל כל 

  10, ההערכה היא באמצעות סולמות משני סוגים:בגילאים השונים

 בממד לקשב הנוגעים ובתפקודים רגשי תפקוד בממד, חברתי תפקוד בממד :תדירות סולם .1

, תדירות המודד בסולם להשתמש הוחלט בתחום העצמאות תפקודית והתארגנותהתפקוד 

 :ערכיוהם  שאלה

 .תמיד כמעט=  4, 3, 2, 1; פעם אף=  0

 ההתנהגות את מבצע ילדה את ראה הוא שבה התדירות את דרגל עריךמל מאפשר זה סולם

שיוזם  ילדב התשצפ גננת למשל. ההערכהשקדמו ליום  הימים 30במשך  הנמדדת

 את סמןת, זה זמן בפרק קרובות לעתיםיה חברתית באופן מילולי או בלתי מילולי יקצאאינטר

 . 3 הספרה

 . כאחד באופן שלילי חיובי או באופן שנוסחו פריטים משמש תדירות סולם

 בממד ,תקשורתה בתחום תפקוד דמבמ, שפתי-קוגניטיבי תפקוד בממד: תפקוד רמת סולם .2

 הוחלטמוטורי -ובממד תפקוד סנסו "(קשב תפקודי" בנושא למעט) והתארגנות תפקודית עצמאות

 :ערכיוהם  שאלה, תפקוד רמת המודד בסולם להשתמש

 .רבה במידה=  4 ,3 ,2 ,1 ; לא כלל=  0

 של ישירה להערכה המכוון משמש באותם תחומים ונושאים שבהם צריך סולם תפקוד רמת סולם

 למשל כך או שאינו מתאים להיגד. ילדים להעריך מקשה התדירות או כאשר סולם התפקוד, רמת

 אחד בכל ילדה רמת את ביותר הטובה בצורה מתאר ערך איזה" לציין: המעריך מתבקש כאשר

, שמות גוף, זכר ונקבה, משתמש נכון בהטיות הפועל )זמן" :ילדה כי לציין יכול הוא", אלה? מנושאים

 . זה בהיגד 4 הספרה סימון ידי על רבה במידה ("יחיד ורבים

ערך נוסף בסולם  -ובממד עצמאות תפקודית והתארגנות תקשורתה בתחום תפקוד ממד

 ההערכה

 יש בסולםובנושא אחד בלבד בממד עצמאות תפקודית והתארגנות  תקשורתהתפקוד בתחום  בממד

  :הסולם , ולכן אלה הם ערכי"רלוונטי לא" הערךאת  גם ההיגדים של ההערכה

 רלוונטי. לא=  5רבה;  במידה=  4, 3, 2, 1לא;  כלל=  0

 היגדים על של המעריך בהיגדים מסוימים, זאת לפי התשובות מסומן אוטומטית" רלוונטי לא" הערך

עצמאות  של ממד תפקוד בתחום התקשורת ובנושא המוצגים קודם להצגת ההיגדים מקדימים

. הפיכת ההיגדים ללא שירותים בממד עצמאות תפקודית והתארגנות –בתפקודי יום יום בסיסיים 

המקדימים. אם למשל אפשר היגדים ברלוונטיים )או השארתם רלוונטיים( תלויה בתשובות המעריך 

אינו מפיק קולות לצורך דיבור, שאלות הנוגעות לגמגום או לדיבור  ילדלהסיק מתשובות אלה כי ה

 ל. שאינו ברור אינן רלוונטיות כל

 לדוגמה: 

                                                           
 2012'[", ו-א כיתות] מיוחדים צרכים עם תלמידים של תפקוד להערכת לכלי פיתוח דוח"ב הסולמות פיתוח על עוד ראו 10
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 המעריך תשובת ההיגד

 נכון נכון/לא תקשורת לצורך( קולו באמצעות) מדבר

 נכון נכון/לא      תקשורת לצורך משפטים מפיק

 נכון נכון/לא (ח"תת) וחלופית תומכת תקשורת באמצעות מדבר

 נכון נכון/לא גמול מחיתולים

 

 מתקשהלא רלוונטיים, לדוגמה: "בממדים אלה בעקבות תשובות אלה יהיו בהמשך כמה היגדים 

מדבר כלל, גם לא באמצעות תקשורת  אינוילד שה מכיוון רלוונטי לא יהיה רצוף" שיח-דו על לשמור

 . תומכת וחלופית, ואינו מפיק משפטים לצורך תקשורת

 יוכל לא והמעריך", רלוונטי לא" אוטומטית יסומן מהם אחד כל, רלוונטיים לא נעשים היגדים אם

 יוכל, 4–0 התשובות אחת את לסמן זאת בכל שירצה מעריך. 4–0 התשובות בסולם ערך לבחור

 .  11רלוונטי יהיה שההיגד כדי תשובותיו את וישנה המקדימים להיגדים יחזור אם רק זאת לעשות

  

  

                                                           
 את קיבל רלוונטי לא היגד, כלומר) ביותר הנמוך התפקוד את המשקף המספרי הערך את קיבלו רלוונטיים כלא שסומנו ההיגדים 11

 .הציונים חישובי במסגרת"( 0" המספרי הערך
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 הממדים של התאורטי הרציונל

י  פרק זה מציג את הרציונל התאורטי של כל אחד מהממדים המרכיבים את הטקסונומיה של כל 

 ההערכה. 

י הערכה זה מיועד למדוד  עבור מודל התקצוב החדש של ועדת דורנר. מתוך רצון  בגןתפקוד את הכל 

להקיף את מכלול ההיבטים המגדירים את התפקוד, נעשתה חלוקה לממדים נפרדים. ואולם, יש 

לזכור שבכל חלוקה כזו יש מעט מן המלאכותיות וכי המציאות מורכבת יותר, ובה הממדים השונים 

אינם נפרדים ואף חופפים במידת מה )למשל, ממדי התפקוד החברתי והתפקוד הרגשי, ממדי 

התפקוד החברתי והתפקוד בתחום התקשורת וכו'( או מקיימים ביניהם יחסי גומלין )משפיעים זה 

משמעי, והוא חשוף לחילוקי דעות. -עתים שיוכו של נושא מסוים או של היגד מסוים אינו חדעל זה(. ל

כך, אם כן, השיוך של נושא או של היגד זה או אחר לתחום מסוים נעשה לפי דעתו וגישתו של צוות 

הפיתוח ותוך התייעצות עם מומחי התוכן. יש מקום לשער כי מומחים שונים עלולים לחלוק בחלק מן 

 מקרים על שיוכים אלה ועל החלוקה הטקסונומית שעמדה בבסיס הפיתוח. ה

הממד ומוצגות טבלאות  פרק מוצג הרקע התאורטי של-בכל תת. פרקים-הפרק מחולק לשישה תת

 המתארות את הממד בשלב סיום הפיתוח ולפני ביצוע מחקרי החלוץ המצומצם. 

 ,, תפקוד בתחום התקשורתשפתי-יטיבהממדים הם: תפקוד חברתי, תפקוד רגשי, תפקוד קוגני

 . מוטורי-ותפקוד סנסו עצמאות תפקודית והתארגנות
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תפקוד חברתי
12

 

של הסתגלות יעילה ל המתייחסבפסיכולוגיה היא מושג  (Social Competence) חברתית כשירות

פנימיים במשאבים יכולת להשתמש במשאבים חיצוניים וכ. כשירות חברתית מוגדרת תולסביבהפרט 

 חברתית כשירות .(Waters & Sroufe 1983ל)לגי המצופותלטפל בסוגיות ההתפתחותיות  כדי

 גילו. לסוציאליות המצופות -בה הפרט ממלא אחר המטלות הפסיכושפי המידה -עלנמדדת 

היא הסתגלות יעילה לסביבה, חברתית מסטן וקואטוורס הרחיבו את ההגדרה וקבעו כי כשירות 

, תיהחברולהקשר  נומיל ו,גילל בהתאםהצלחה במטלות התפתחותיות עיקריות המצופות מהפרט 

מערכת היחסים מראשנה בהכשירות של הילד מושפעת בראש ו תי. לטענתם,והתקופ יהתרבות

 ,Masten & Coathworthיכולת הוויסות העצמי שלו )בו וממנהל עם המבוגרים המטפלים  שהוא

1998). 

במגוון אינטראקציות חברתיות עם בני משפחה, עם מבוגרים  חברתית ילדים צעירים מגלים כשירות

איכות המשפחה.  במסגרת מתחילה חברתיים יחסיםשל  ההתפתחותועם בני גילם.  )כגון הגננת(

 הן האם( העיקרי )בדרך כלל  המטפל עםהתינוק  שלהמוקדמות  האינטראקציותו התקשרותה

חשיבות  בגיל מוקדם יש כבר שקובעות את איכות ההתקשרות שלו עם אנשים אחרים בהמשך חייו.

 Sroufe et)מעקב  מחקרי. למבוגרים ברוריםמסרים  להעביר ופעוטות תינוקות ליכולתם של רבה

al, 2005) ההסתגלותאיכות  אתמנבאת  המוקדמת ההתקשרות של שהאיכות כך על מצביעים 

 ממושמעים היו בטוחההתקשרות  היסטוריית בעליגן  ילדיכי  נמצא. הגן הילד בגילשל החברתית 

ית ואמפט תחיובי התנהגות הפגינוגילם,  בסיטואציות חברתיות של בנייותר  אקטיביים, יותר

 ויכולת יותר גמישות בהתנהגויותיהם והראו, כשליליותהנתפסות  להתנהגויות פחות נטו, לחבריהם

 בשלה התנהגות הפגינו מתנגדת-חרדה התקשרות בעלי שהיו ילדים. חברתיות בעיות לפתרוןטובה 

כלפי בני גילם  התנהגו בתוקפנותבעלי התקשרות נמנעת  ילדים שהיו ואילו, בני גילם פחות לעומת

 .אמפתיה לבטאומיעטו 

 רבות יותר שעות שוהים ופעוטות תינוקות ויותר יותר, החברתית במציאות שינויים כיום, בעקבות

 מתפקדים ומסיבה זו המחנכים שלהם, ולא רק הוריהם,, לבתיהםביום במסגרות חינוכיות מחוץ 

 מנסים מחקרים בתחום ההתפתחות החברתיתחברתיות.  מיומנויות בתהליך הלמידה של כמתווכים

 התפתחות של ילדים במסגרות חוץ ביתיות עלשל ההתנסויות החברתיות  ההשפעות אחרלהתחקות 

 (.2007, ; צורLandy, 2002) שלהם החברתיות כולותהי

                                                           
 בעבר. והתפתחותית חינוכית פסיכולוגית – ארז תמר" דר ידי על שסוכמו תיאורטי בסיס על נעשה זה בתחום ההיגדים פיתוח12

 נציגה, בישראל הרך בגיל הילד למען הישראלית האגודה של המנהל הוועד חברת. יפו -אביב-תל ח"בשפ שניאורסון מכון מנהלת
   בישראל להורים הציבורית המועצה של המנהל בוועד האגודה של
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להגדיר את המושג לצורך הערכת התפקוד החברתי של ילדי גן בעלי צרכים מיוחדים אנו מציעים 

 של הילד להשגת מטרותיו החברתיות היעילשהיא : התנהגות חברתית ת כךחברתי כשירות

(. כשירות חברתית 4 עמוד, Brown et.al., 2012, בתוך Wright, 1980לקונטקסט ) ושמתאימה

לידי ביטוי כאשר ילד נוקט התנהגויות שמאפשרות לו להשיג תשומת לב, עזרה, מידע, צעצוע  באה

שהוא משתייך הקבוצה  מוסכמות ת אתוהתנהגות ההולמ ותאסטרטגי , וזאת תוך כדי נקיטתוכו'

בקשה או ידי -וע מחבר עלהשגת צעצלמשל  שבה הוא חי. תרבותלו נומיל, וגילומותאמות ל, אליה

הכשירות החברתית נבחנת גם . יים או אלימיםתוקפנידי נקיטת צעדים -ולא על משא ומתןניהול 

 חקר התפתחותהאחרונים  . בעשורים(2012"ה, ראמערכי לפעולה )-המוסרי בעזרת ההסבר

 חברתית תופסים מקום נכבד במחקר ההתפתחותי ובתכניות-הפרו ההתנהגות וחקר האמפתיה

 התערבות לילדים צעירים.

לסביבתו. והחברתית הם מגוונים וקשורים לילד  התפתחות הכשירות על המשפיעים הגורמים

-הגורמים הקשורים לילד כוללים את מינו, את התפתחותו הנוירולוגית, את אופיו, את יכולתו לוויסות

תקשורתית ומגבלות -השפתיתאת יכולתו  החברתית שלו, את הקוגניציה רגשית, ולכשירותעצמי 

הגורמים הקשורים לסביבה כוללים את דפוסי האינטראקציות שהילד נחשף אליהם . פיזיות אם ישנן

מוקדמת" שעבר הילד  במסגרת החינוכית, עם מחנכיו ועם חבריו, טיפול או "התערבות במשפחה,

משפיעים על הכשירות  והשילוב ביניהם. גורמים אלו תרבותיות-אתניות השפעות בגיל מוקדם וכן

 הספר-שלו בבית החברתית ההסתגלות על –ובהמשך , המתפתחת אצל הילד בגיל הגןהחברתית 

(. תיאור זה הולם את Brown et al,  2012בתוך  Whitehurst & Longman,1999) ובבגרותו

, 1979) תהליכים התפתחותיים ומתארת אותנו שמנחה ממדית-והרב הדינמיתהגישה האקולוגית 

2006;Bronfenbrenner,  et al, 2003 Zaff; 2012 ,"הראמ(. 

 של ילד עם במסגרת הגן הילד בונה מערכת של אינטראקציות חברתיות עם ילדים שונים. היחסים

החברתית שהילד  הסביבה דומה. התפתחותית יש יכולת הצדדים לשני סימטריים, שכן הם גילובני 

 במהלך: והתפתחות שיש לו עם ילדים משפיעות מאוד עלמשתייך אליה ומערכות היחסים 

מתאפשרת למידת מיומנויות של תקשורת, משא ומתן על  גילובני  שהילד מנהל עםהאינטראקציות 

תפקידים, אימון והתנסות בתפקידים ויצירת מערכות יחסים של חברות, נאמנות, תמיכה הדדית, 

 (.2005ולוקס,  תחרות ופיתוח מושגי צדק ומוסר )ארז, בינשטוק

ילדים בעלי כשירות חברתית גבוהה בוחרים באסטרטגיות התנהגות יעילות ונאותות. ילדים אלו 

ארבע. -שלוש , גם בגילמפתחים חברויות בגיל צעירומקובלים על חבריהם בקבוצת בני הגיל, 

הזמן  ועם ם,מבודדי או נוקשים ,נוטים להיות תוקפניים כשירות חברתית נמוכה, ילדים בעלי לעומתם

 ובשל ועמיתים מורים עם חיוביים יחסים ליצור הקושי בשל –הלימודי  גם בתחום עשויים להתקשות

 .ללמידה רגשית פניות העדר
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 עם בהתמודדות מוגבלות ללא מילדים יותר רבים בקשיים נתקלים מוגבלויות עם צעירים ילדים

מחפשים פחות את קרבתם  גילם ובני, יוזמים פחות אינטראקציות ופעולות הם חברתיים. אתגרים

לקידום  התערבויותהגן  מסיבה זו חשוב ליזום כבר בגיל. בדידות מאחרים יותר חוויםהם  כן ועל

וגם אלה הנמצאים במסגרות מיוחדות  גם בקרב –מיוחדים  צרכים עם ילדיםיכולות חברתיות בקרב 

 .לילדים בסיכון התפתחותי או התנהגותירגילות ונחשבים לימודים  במסגרות המשולביםאלה  בקרב

והחברתית של הרגשית  העוסקות בכשירותעבודות רבות  התפרסמו בישראלהאחרונות  בשנים

 בחשיבות שלאת ההכרה  עבודות אלה משקפות לטיפוחה. בדרכיםו ילדים עם צרכים מיוחדים

רתי ובתחום החב בתחום ולהצלחתו הילד לסביבתולהסתגלות  ובתרומתה מוקדמת, תהתערבו

 (. 2008 ,ואחרים; רוזנטל 2002 , טל,2009; בקר ,1988; ארז , 1999יגון ונויברגר, -)אל הלימודי

 לפני בגיבושו", השלבים השונים חברתימפורט המבנה התאורטי של הממד "תפקוד שלהלן  3בלוח 

הרציונל  הנושאים וההיגדים שבממד, כל זאת לפי-, הנושאים, תתביצוע המחקר החלוץ המצומצם

התיאורטי הנוכחי אגב ניסיון לרכז את הנושאים ואת ההיבטים הרלוונטיים ביותר לממד זה בהקשר 

 הנוכחי.
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 : ממד התפקוד החברתי3לוח 

 

 
  

 יה חברתיתיאינטראקצ       

יומיים עם בני גילו. תפקוד זה -יכולתו של הילד ליזום ולקיים יחסים חברתיים יום התפקוד הנמדד
בעניין שהילד מגלה ביחסיים חברתיים, בהשתתפותו במשחק עם ילדים נצפה 

 אחרים ובפעולה אקטיבית שהילד יוזם לצורך קיום יחסים חברתיים.

 תדירות סולם המדידה

 לחבר מציע) מילולי בלתי או מילולי באופן חברתית אינטראקצייה יוזם  ההיגדים משותפים 
 (.למשחק להצטרף שמבקש או יחד לשחק

 מילולי בלתי או מילולי באופן חברה או חבר לפני רצונותיו את מביע 
 (.לשבת רוצה הוא מי ליד, לשחק רוצה הוא מי עם, משחק לסוג בנוגע)

 (.בה להשתלב מצליח אינו אם גם) חברתית באינטראקצייה עניין מראה 

 פעילות מרכזי או בפינות) אחרים מילדים ובנפרד עצמו עם רק משחק 
 (.בחצר, בגן

 (. לאחרים" קובע)" אחרים לילדים רצונותיו את מכתיב  בלבד 4היגדים לגיל 

 תור על הסכמה) הסכמה לידי לבוא כדי חברים עם ומתן משא מקיים ,

 (.תפקידים חלוקת על, משחק כללי על

 חברים עם" וקח תן" העיקרון את מקיים . 

 מעיף) חברה או חבר לפני מקובלות בדרכים הסכמה-אי לבטא מתקשה 

 (.קולות בקולי צורח, הורס, המשחק את

 את הפרו אחרים אם) חברה או חבר לפני שלו על לעמוד מתקשה 

 (.ויכוח בזמן או חפץ על ריב מתקיים אם, הבטחותיהם

 לבוא כדי לפחות אחד פתרון מציע חברה או חבר עם מחלוקת במצבי 

 (.תפקידים חלוקת על, משחק כללי על, תור על הסכמה) הסכמה לידי

ההחלטות שהתקבלו בעת 
 פיתוח הנושא

הוחלט להתייחס להיבט הקשור לסנגור העצמי שאינו מופיע כנושא בפני עצמו 
 בשאלון זה, כחלק מהאינטרקצייה החברתית.

ההיבטים שאינם נמדדים 
 בנושא זה

הוחלט לא להתייחס להיבט של הדדיות ביחסים חברתיים מתוך הבנה שבגיל 
 מצביעה בהכרח על קשיים בתפקוד החברתי.  וצעיר זה חוסר הדדיות אינ

לא נמדדים יחסים חברתיים בין הילד לחבריו מחוץ לשעות הגן )למשל 
 .בחופשות(. הדדיות ביחסים חברתיים

 ".לאֵחר התייחסות" בנושא מוערכים חברתית-פרו להתנהגות הנוגעים היבטים

שם הנושא לפי ועדות 
 לשכת המדען הראשי

 חברתית וקשרים חברתיים -חברתית, התנהגות פרו אינטראקצייה

הנושאים לפי ועדות -תת
 לשכת המדען הראשי

אינטרקצייה עם בני גיל אחד על אחד, בקבוצה, היכולת ליזימה ותגובה 
חברתית, היכולת לשיתוף פעולה עם בני הגיל, היכולת למשחק עם בני הגיל, 

 ר, מתן עזרה, בקשת עזרההתחשבות באחֵ 
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 מסתגלת בלתי חברתית התנהגות

הפרה של הכללים החברתיים המקובלים, העלולה לגרום לסיכון או לפגיעת  התפקוד הנמדד
הילד בעצמו או בסובבים אותו או בפגיעה בשגרת הגן: אלימות פיזית והתנהגות 

 מסכנת והצקות.

 תדירות סולם המדידה

  באחרים לפגוע שעלול באופן חפצים זורק  היגדים משותפים

 הגן מגבולות לצאת מנסה  

 לילדים מציק  

 (הגדר על מטפס, שולחנות על קופץ) עצמו את המסכן באופן מתנהג 

 (וכו בועט, נושך, בשיער מושך, מכה) אחרים בילדים פיזית פוגע' 

 (וכו בֵשער מושך, נושך, מכה) במבוגרים פיזית פוגע' 

 לרכוש נזק גורם  בלבד 4היגדים לגיל 

 נענים אינם אם מילולי בלתי או מילולי באופן אחרים ילדים על מאיים 
 (ידיים תנועות", לך אשבור אני", "לך ארביץ אני)" לרצונו

 תו תשחקו אל)" אחר ילד כנגד ילדים מסית  תהיו", "לו נרביץ בואו", "א 
 "(אתו ברוגז

 (מקלל, מעליב, מקניט) אחרים ילדים כלפי מילולית באלימות מתבטא 

 להתנהגות משחק שהוא מהדמות" נסחף" דרמטי  משחק בשעת 
 תינוק-הורה במשחק, מרביץ הוא מלחמה במשחק) מותאמת שאינה
 (התינוק שבתפקיד הילד את פוגעני באופן מעניש הוא

ההחלטות שהתקבלו בעת 
 פיתוח הנושא

", עצמית פגיעה", "סטראוטיפית התנהגות" הנושאים את להעביר הוחלט
 .הרגשי התפקוד לממד" סגירות"ו" פסיביות"

 .זה גיל מאפיין פחות זה שהיבט מכיוון מילולית לאלימות להתייחס שלא הוחלט

ההיבטים שאינם נמדדים 
 בנושא זה

 

התנהגות בלתי מסתגלת שאינה מסכנת או פוגעת, סרבנות, הימנעות, 
התנהגות היכולה לסכן או לפגוע ללא הבחנה או התנהגות ללא כוונה לפגוע 

 (.)התקפי זעם

שם הנושא לפי ועדות 
 לשכת המדען הראשי

 התנהגות בלתי מסתגלת

הנושאים לפי ועדות -תת
 לשכת המדען הראשי

התנהגות סטריאוטיפית, מגע בילדים אחרים, הכנסת דברים לפה, פסיביות 
 וסגירות
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 לאֵחר התייחסות

 רהתנהגות המעידה על הכרה בקיומו של האחֵ  הנמדד התפקוד

 תדירות המדידהסולם 

 לעזרה זקוקים הם כאשר לחברה או לחבר לעזור מסרב  היגדים משותפים

 אחר לילד מפריע שהוא לו כשמעירים התנהגותו את משנה 

 מרגיע, כועס חבר מפייס, עצוב חבר מנחם) חבריו של לרגשות מתייחס 
 (שנחבל חבר

, ממתק, הגן של צעצוע) אחר ילד עם לו שיש מה את לחלוק מתקשה  בלבד 3היגדים לגיל 
 (משחק

 (משחק, ממתק, צעצוע) אחרים עם לו שיש מה את לחלוק מתקשה  בלבד 4היגדים לגיל 

 במשחק  או מובנית בפעילות אחרים ילדים עם פעולה לשתף מתקשה 

 הילד ומי המנהיג מי מזהה) הגן ילדי בקבוצת הכוחות יחסי את מזהה 
 (השתייכות קבוצות מזהה, מקובל שאינו

 בעת שהתקבלו ההחלטות
 הנושא פיתוח

 פרו התנהגות"מ שונה ושמו חברתית מאינטראקצייה בנפרד נמדד הנושא
 ". לאֵחר התייחסות" ל" חברתית

נמדד בנפרד בהתאם להחלטה שהתקבלה בפיתוח  "חברתיות מוסכמות" נושאה
י לילדי גן חובה.   הכל 

ההיבטים שאינם נמדדים 
 בנושא זה

 ר והבנתם.וסמויים של האחֵ  זיהוי רגשות גלויים

שם הנושא לפי ועדות 
 לשכת המדען הראשי

 אינטרקצייה חברתית והתנהגות פרו חברתית

הנושאים לפי ועדות -תת
 לשכת המדען הראשי

ותגובה  אינטרקצייה עם בני גיל אחד על אחד, בקבוצה, היכולת ליזימה
חברתית, היכולת לשיתוף פעולה עם בני הגיל, היכולת למשחק עם בני הגיל, 

 ר, מתן עזרה, בקשת עזרההתחשבות באחֵ 
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 מוסכמות חברתיות

 לא באופן או ובמפורש רשמי באופן בגן המוגדרים לכללים בהתאם התנהגות התפקוד הנמדד 
 מפורש

 תדירות סולם המדידה

 '(וכו בארוחה, בפעילות, במשחק) לתורו ממתין  היגדים משותפים

 מחזיר) לו להזכיר צריכים אם גם לכללים בהתאם הגן בציוד משתמש 
 (החצר צעצועי את אוסף, למקומם משחקים

 בין( מחווה באמצעות או מילולי באופן)  במישהו שפגע לאחר מתנצל 
 להתנצל לו הורו שלא בין, להתנצל לו שהורו

 הגן צוות של ומרות סמכות לקבל מתקשה 

 הגן צוות להוראות נשמע 

 חול זורק) השונות הפעילויות במהלך הגן כללי על לשומר מתקשה ,
 (הקיר על או השולחן על מצייר, בספרייה ספרים קורע

 "(שלום", "תודה", "סליחה)" מקובלות נימוס במילות משתמש  בלבד 4היגדים לגיל 

 האחר של האישי המרחב ועל שלו הגוף גבולות על לשמור מתקשה 
 (נוגע, מחבק, נצמד)

ההחלטות שהתקבלו בעת 
 פיתוח הנושא

 לכללים ולא הגנים בכל הרלוונטיים לכללים רק נוגעות הנבדקות ההתנהגויות
 (. מצומצם חלוץ במחקר נבדק זה עניין) מסוים למגדר או מסוים לגן הייחודיים

 ולכן", מסתגלת בלתי חברתית התנהגות" בנושא נבדקה מסכנת התנהגות
 .סיכון ברמת שאינן התנהגויות רק נבדקות זה בנושא

ההיבטים שאינם נמדדים 
 בנושא זה

 התנהגות) וקיצוניות אלימות התנהגויות ובין הגן כללי ֲהָפרת בין להבחין כדי
 .הנושאים בין להפריד הוחלט(, מסתגלת בלתי

שם הנושא לפי ועדות 
 לשכת המדען הראשי

 חברתיתהתנהגות 

הנושאים לפי ועדות -תת
 לשכת המדען הראשי

 שומר על כללי ההתנהגות הנדרשים בכיתה
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 חריגה מינית התנהגות

 מינית התנהגות או גיל תואמת שאינה בוטה מיני אופי בעלות פעולות ביצוע התפקוד הנמדד
 .באֵחר לפגוע העלולות

 תדירות סולם המדידה

, ילדים על שוכב) הולמת שאינה מינית התנהגות מפגין משחק בזמן  היגדים משותפים
 להוריד אחרים מילדים מבקש, בובות בעזרת מיניות תנועות מחקה

 (שלהם המכנסיים את מוריד או מכנסיים

 מילולי בלתי או מילולי באופן משחק במהלך בוטים מיניים תכנים מבטה 

 של או/ו אחרת ילדה או אחר ילד של אינטימיים לאיברים חפצים מחדיר 
 עצמו

 אחרים של האינטימיים באיברים נוגע  בלבד 4היגדים לגיל 

 הקשורה חוץ מהתארגנות) בפומבי האינטימיים איבריו את חושף 
 ( לשירותים

ההחלטות שהתקבלו בעת 
 פיתוח הנושא

 .מינית בהתנהגות חריגות בתופעות להתמקד

 התפקוד ממד של בסופו יוצג תמיד שהוא הוחלט זה נושא של רגישותו בגלל
 (.אקראי בסדר) יחד יופיעו בנושא ההיגדים וכל, החברתי

ההיבטים שאינם נמדדים 
 בנושא זה

 זה שהיבט אף –להם קורבן שהילד מיני ניצול, מינית תקיפה, מינית התעללות
 .משפטית מבחינה בעייתית בדיקתו מאוד חשוב

שם הנושא לפי ועדות 
 לשכת המדען הראשי

 תואמתהתנהגות מינית 

הנושאים לפי ועדות -תת
 לשכת המדען הראשי

מתקשר באופן מקובל עם בני המין השני, מזהה מצב של הטרדה מינית, יכול 
 להתאפק בסיפוק צרכים ורצונות, בעל התנהגות גופנית נורמטיבית 
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 13תפקוד רגשי

 לביטוי, רגשות להבנת הנוגעות, בין היתר, על העוסק במיומנויות שונות-הוא מונח רגשי תפקוד

  היבטים השונים של התפקוד הרגשי של ילדים בגן חובה.הברצוננו לבחון את  .רגשות ולוויסות רגשות

בשנת  (:Waters & Sroufe, 1983) המוקדמת הילדות בתקופת המרכזית ההתפתחותית הטלמה

 לכוון מתחיל הפעוט הרך העיקרי. בגיל המטפל או החיים הראשונה הגורם המווסת הוא ההורה

 ולשלוט שלו הקשב את לכוון בהדרגה מצופה חובה, הילד המבוגר, ובגיל גן בסיוע עצמו את ולווסת

 . ובהתנהגותו בכוחות עצמו ברגשותיו

נותנת לילד כלים  שפה. השפהתורמת רבות התפתחות הלהתפתחות של יכולות הוויסות העצמי 

על שלו יכולת החשיבה  את מרחיבההיא ת, ההתנהגושל הרגשות ושל לתיווך מילולי של הקשב, 

דמיון משחקי פתרון בעיות באמצעות צורך חלופות למאפשרת לו לבחון מצבים חדשים ו

(Landy,2002 ;Bodrova and Leong, 2007 הכשירות של הילד בגיל הגן .)פי יחסיו -על נבחנת

יכולת והעצמית השליטה יכולת  ,מידת הגמישותפי -עלו שהוא מפגין פי מידת היוזמה-על ,החברתיים

ילדים  .( ,Sroufe et al. ;2005Naglieri & Le Buffe, 2005, בתוך Erez, 1987) יתהבקרה העצמ

 תמיד במשימות.ויצליחו לה היכולת הקשב, בעלי מוטיבציה יהיו של ויסות עצמיבעלי יכולות 

-וסוציו יםנוירוביולוגימשילוב של גורמים התפתחותיים מושפעת  הספר-לביתכי מוכנות  קובעת בלר

. (יםוקהילתי יםספרי-, ביתים, כיתתיים, משפחתייםהתנהגותיו יםפיזיולוגיתרבותיים )נוירולוגיים ו

 הומציע ,והגמישות העצבית בגילאי הגן ותהקוגניציה, האמוציהתפתחות בין  הקשראת  הבלר מדגיש

ים קשר ישיר בין יק בלר, לטענת. הספר-לביתשל מוכנות ילדים  מודל התפתחות נוירוביולוגי

לימודית וחברתי תפקוד הקוגניטיביות ובין ו, התפתחות הפונקציות הניהוליות התפתחות רגשית

  .(Blair, 2002) תנאי לתפקוד יעיל הואיסות הרגשי והולטענתה,  הספר.-בבית

, ובין (Pianta et al, 1995; 1978ויגוצקי, )תרבותית -מנקודת מבט סוציו שנבחן את הלמידהבין 

את יכולת ו הלמידהאם נרצה לטפח את  המסקנה דומה: – לוגיתביונוירושנבחן אותה מנקודת מבט 

ומערכות יחסים בגן  חברתי יש ליצור אקלים ,את רווחתם הנפשיתלהבטיח הסתגלות של ילדי הגן וה

 שיסייעו להם ברכישתהתנסויות ולספק לילדים  ,כיתות הגןב מיטיבות בין ההורים והמחנכים

 מיומנויות וכישורים. 

ולבטא  אותםווסת היכולת לשלוט ברגשות, ל ויסות רגשי הואמה החשיבות של הוויסות הרגשי? 

 להפעילם היכולתרגשות, אלא  הרגשי איננו דיכוי שלוויסות ה .אותם באינטראקציות עם אחרים

 . ויסות רגשי מבטא גם את היכולתלמידהובזמן משחק בזמן  כגון במצבים חברתיים שונים ביעילות

                                                           
והתפתחותית. בעבר  חינוכית פסיכולוגית –דר" תמר ארז  על ידיפיתוח ההיגדים בתחום זה נעשה על בסיס תיאורטי שסוכמו 13

 נציגה, בישראל הרך בגיל הילד למען הישראלית האגודה של המנהל הוועד חברת .יפו -אביב-תל ח"בשפ שניאורסון מכון מנהלת
   בישראל להורים הציבורית המועצה של המנהל בוועד האגודה של
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המגורים  ביתפעילויות, בין מצבים ובין מקומות, כגון בעת מעבר בין בין מעברים שינויים וללהסתגל ל

 עלולים להתקשות ברכישת יכולות אלו.   שונות מוגבלויות עם . ילדים(Landy, 2002)ספר -תביל

רגשות ב מאפשר לשלוטכיום ידוע כי לרגשות תפקיד של הנעה, הפעלה וארגון, וכי ויסות רגשי 

ברגשות עזים, ובעיקר ברגשות שליליים כגון לטפל  כדיהתנהגות בלתי מסתגלת. להימנע מים וישליל

. ילד חיוביתעצמית  הערכהפתח ול אסטרטגיות התמודדותצריך לרכוש  הילד תסכול, כעס וחרדה,

כגון ידי רגשותיו, יתקשה בתחומים רבים של התפתחותו, -צף רגשית או המונע באופן קבוע עלהמו

 מוריו. עם משפחתו ועם בני עם בני גילו,  םבמערכות יחסי וכן, והתלמידאיתהקוגניטיבית 

הסיבה העיקרית  הואויסות רגשי מנגנון של  של הילד ברכישת הקושיחוקרים רבים סבורים כי 

 וויסות הרגשי שלהם לא יעיל במידההש ילדים רגשיות. והפרעות התנהגות הפרעותלהתפתחות 

 ,(ADHDהפרעות קשב והיפראקטיביות )מ יסבלו under-control)-ב המאופיינים ילדים) מספקת

מרמה גבוהה של  ( יסבלוover-control-ב המאופיינים)ילדים  נוקשה בקרה עצמית שפיתחו וילדים

מתאימות להתמודדות הלפתח אסטרטגיות מתקשים הקצוות  מצאים בשניילדים הנחרדה וחשש. 

 רגשות שליליים. עם עם רגשות עזים, ובמיוחד 

נמצא שילדים  .ובין ויסות רגשיאצל ילדים  בטוח התקשרותדפוס המחקר מצביע על קשר ברור בין 

ולרוב לבטא אותם בצורה  התקשרות בטוח מסוגלים להבין ולקבל רגשות חיוביים ושלילייםדפוס בעלי 

התקשרות חרד מבטאים רגשות שליליים במידה דפוס ילדים בעלי  מותאם למצב ולגירוי הרגשי.

ההתקשרות של ילדים צעירים עם הוריהם, או עם מטפלות  מוגבלת או מוקצנת ומתקשים בוויסותם.

 הרגשי וגננות, עשויה לתרום להתפתחות הרגשית של הילדים. דפוס ההתקשרות, האקלים

שבו ההורים  ההורית שהילדים חשופים לו בבית )למשל האופן ההתנהגות ומודל במשפחת הילד

 לווסת כיצד ללמוד לילדים מסייעים (לביטוי של רגשות ומגיבים רגשותעל  מדבריםרגשות,  מבטאים

 לתרום עשויה, כאמור, וגננות גם היא מטפלות ההתקשרות עםבמצבים מעוררים.  רגשותיהםאת 

 למשלעם מטפלות. קיבוץ  דוגמה לכך היא ההתקשרות של ילדי הרגשית של הילדים. התפתחותםל

ניבאה טוב יותר את האופן שבו יסתגלו הילדים לגן הילדים למטפלות  ביןההתקשרות צורת כי  נמצא

 Sagi & Lamb, 1988)מבחינה חברתית, יותר משניבאה זאת ההתקשרות להוריהם 

,Oppenheim ואחרים(. דיווחים דומים התקבלו ממחקרי מעונות יום בקליפורניה ובהולנד )רוזנטל ,

, הציעה של ילדים התנהגותי משפיע על התנהגות והסתגלות-לתאר כיצד ויסות רגשי בניסיון (2008

, בתחילת החיים לדבריהעצמית, אמוציונאליות וגמישות.  אייזנברג תיאוריה המקשרת בין שליטה

 ,מערכות אוטומטיות, כגון רפלקסים ידי-עלנשלטים ו( reactive controlרצוניים )-אינםרה תהליכי בק

, רק בקרה רצונית, ומכוונת אייזנברג ושותפיה למחקר חששנות יתר או אימפולסיביות. לטענת

יכולת אגו, לחוסן ול קשורה לגמישותואגו  ( יכולה להיחשב לבקרתcontrol) effortful למטרה

 (. Eisenberg et. Al. 2004) הסתגלות
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רגשי בעלי ויסות  : ילדיםשנים תמכו בניבויים הללו 4.5–7 איל ילדים בגילעממצאים ממחקרים 

ילדים רצונית. -, ומידה בינונית של בקרה לאגבוהה בקרה מכוונת אדפטיביתיכולת  הם בעלי מפותח

  לחצים. ומתמודדים היטב עם יםחברתי ובעלי כישוריםהסתגלות טובה יכולת בעלי אלה הם 

אינטראקציות של אישיים ו-ןיחסים בי שלהאחרונים מצביע חקר המוח על חשיבותם  בעשורים

, והשפעתם של אלה על רגשי תפקוד ושל המוח של התפתחות תהליכי כמעצבים חברתיות

 ,Shore, 2001; Siegel, 2012; Sroufe) וההתנהגותיים הקוגניטיביים התפתחות התהליכים

יכולת לפרש את הרגשות של עצמו ושל המתפתח היכולת להבין והגן  בגיל (.2006, גולמן; 1996

, עבודה זיכרון) הניהוליות הפונקציות וביחד מתפתחות גם(, Theory of Mind – ToM) האחר,

 של המואצת להתפתחות הודות תושמתאפשר( מנטלית וגמישות סיפוקים דחיית תגובה, עיכוב

 (. IOM, 2012 &NCR) הקורטקס של פרונטאלית-הפרה האונה

 הפרט סות רגשי וכוללת מודעות לרגשותיו שליוהילד לו שלמתייחסת ליכולות תפקוד רגשי , לסיכום

 חברתיותולרגשותיו של האחר, תוך בקרה על רגשות ודחפים, ותוך הפגנת אמפתיה ויכולות 

(Goleman ,1995 ,2005; טל.) באירועי חיים משתנים  טווח-אלו קשורות להתמודדות ולחוסן ארוך

 מצבי מצוקה. וב

 

לפני  ", השלבים השונים בגיבושורגשימפורט המבנה התאורטי של הממד "תפקוד שלהלן  4בלוח 

הנושאים וההיגדים שבממד, כל זאת לפי הרציונל -, הנושאים, תתביצוע המחקר החלוץ המצומצם

אגב ניסיון לרכז את הנושאים ואת ההיבטים הרלוונטיים ביותר לממד זה בהקשר התיאורטי הנוכחי 

 הנוכחי.
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 הרגשי התפקוד ממד: 4 לוח

   

 הבנה והבעה רגשית    

 .לסיטואציה בהתאם בסיסיים רגשות וביטוי ובאֵחר בעצמי רגשות זיהוי התפקוד הנמדד

 תדירות סולם המדידה

 בגן חברים או/ו הגן צוות כלפי חיבה או אהבה מראה  משותפים היגדים

 ובין בעצמו שמבין בין) חיים בעל, ילדה, בילד שפגע כשמבין צער מגלה 
 ( לו שמסבירו

 (כעס, עצב, שמחה) בציורים או בתמונות המיוצגים רגשות מזהה 

 אהבה, שמחה' )וכו מהצגות, מסיפורים העולים רגשיים תכנים מזהה ,
 (עצב

 (פנים בהבעות או מילולי באופן) רגשות להביע מתקשה 

 ָחק) דרמטי משחק בזמן הפנימי מעולמו רגשות מביע שְׂ  "(כאילו" מ 

 אוהב הוא מה, לו נעים אינו ומה לו נעים מה) שלו ההעדפות את מראה 
 (אוהב אינו ומה

 ההחלטות שהתקבלו 
 בעת פיתוח הנושא

 בתחום ביותר הראשוני השלב שהינו" העדפות ביטוי" להיבט להתייחס הוחלט
 .עצמי סנגור

 . רגשות להבעת כבמה הדרמטי למשחק להתייחס הוחלט

 הגיל למאפייני בהתאם ואהבה עצב, שמחה: בסיסיים רגשות נבדקו

ההיבטים שאינם נמדדים 
 בנושא זה

 . רגשות של המורכבות רמת בין הבחנה

 (.יתר מוחצנות של או) שטוח רגשי אפקט של הערכה אין

שם הנושא לפי ועדות 
 לשכת המדען הראשי 

 הבנה רגשית

הנושאים לפי ועדות -תת
 המדען הראשי לשכת

ר, הבנה של הסתרת רגשות, הבנת זיהוי רגשות בסיסיים ומורכבים בעצמי ובאחֵ 
 רגשות מעורבים
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 ותמידתי שאינן ותרגשיות תגוב

 או הגירוי ובין התגובה עוצמת בין התאמה חוסר על המעידה התנהגות התפקוד הנמדד
 .הסיטואציה

 תדירות סולם המדידה

 כמה יומיים-יום במצבים ופתאומיים קיצוניים בכי או/ו בכעס מגיב  היגדים משותפים
  ביום פעמים

 כתשובה" לא" לקבל מתקשה 

 בבוקר לגן להיכנס מסרב 

 סביבתו את או עצמו את המסכן באופן בזעם מתפרץ 

 חברה עם או חבר עם ריב במהלך פרופורציונלי לא באופן מגיב  בלבד 4היגדים לגיל 

 בפעילות, במשחק" )לו מצליח לא" כאשר פרופורציונלי לא באופן מגיב 
 (אביזרים בהפעלת, יצירה

 מידיים סיפוקים לדחות מתקשה 

 חפץ אבדן, דחייה לאחר) בקושי שנתקל לאחר לתפקד לחזור מתקשה ,
 (כישלון

 מאמירה, מקרית מנגיעה, ממבט) מאוד רבה בקלות להיעלב נוטה 
 (סתמית

 ההחלטות שהתקבלו 
 בעת פיתוח הנושא

 גיל קבוצת את שמאפיינת לתנודתיות מעבר קיצוניות להתנהגויות נוגע הנושא
 העוצמה בין הקשר את ומדגישים קיצוניות התנהגויות מודדים ההיגדים. זו

 .ההתנהגות לתדירות

ההיבטים שאינם נמדדים 
 בנושא זה

 .מידתיות שאינן רגשיות לתגובות הגורמות הסיבות

שם הנושא לפי ועדות 
 לשכת המדען הראשי 

 תגובה רגשית/התנהגות ההולמת מצב וויסות רגשי

הנושאים לפי ועדות -תת
 לשכת המדען הראשי

מגיב למצבים בהגזמה רגשית, מתקשה בביצוע שינויים/מעברים, מסוגל לדחות 
 מראה שינויים מהירים במצבי רוח סיפוקים, אינו מגלה חרטה,
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 רגשי ויסות

 .קונפליקט שמעוררים ומצבים לשינויים להסתגל היכולת התפקוד הנמדד

 תדירות סולם המדידה

 מה את בדיוק לקבל יכול אינו בהם במצבים חלופית הצעה לקבל מוכן  היגדים משותפים
 . רוצה שהוא

 אחר מוכר צוות לאיש אחד מוכר צוות מאיש במעבר מתקשה 

 אחרת לפעילות אחת מפעילות במעבר מתקשה 

 (מיוחד אירוע, יום סדר שינוי) מופרת כשהשגרה לתפקד מתקשה 

 גם ברורה סיבה ללא הרוח במצב וקיצוניים פתאומיים שינויים מראה  בלבד 4היגדים לגיל 
 (כעס-אדישות, עצבנות-רוגע, עצב-שמחה) בירור לאחר

 ההחלטות שהתקבלו 
 פיתוח הנושאבעת 

 הילד של היכולת על המעידים הרגשי הוויסות של להיבטים להתייחס הוחלט
 .אחרים עם או עצמו עם קונפליקט של במצב ברגשותיו לשלוט

ההיבטים שאינם נמדדים 
 בנושא זה

 של מאפיינים אינם אלה היבטים. נבדקו לא עצמי ולניהול סיפוקים לדחיית יכולת
 .זו גיל קבוצת

שם הנושא לפי ועדות 
 לשכת המדען הראשי 

 תגובה רגשית/התנהגות ההולמת מצב וויסות רגשי

הנושאים לפי ועדות -תת
 המדען הראשי לשכת

מגיב למצבים בהגזמה רגשית, מתקשה בביצוע שינויים/מעברים, מסוגל לדחות 
 סיפוקים, אינו מגלה חרטה, מראה שינויים מהירים במצבי רוח
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 רגשית למצוקה סממנים

-התנהגויות ותופעות העלולות להעיד על בעיה רגשית חמורה. אלה תת התפקוד הנמדד
וקושי להפיק  פחדים וחרדותהנושאים הנמדדים: הסתגרות, כאבים גופניים, 

 הנאה.

 תדירות סולם המדידה

 כשצריך או משהו כשמבקש) התבכיינות או בבכי מלווה לאחר פנייתו  משותפים היגדים
 '(וכו עזרה

 מצב ובכל דבר כל בגלל בוכה 

 הפעילות לסוג קשר ללא בגן למתרחש אדישות מגלה  

 דבר ומכל בקלות נבהל) תפקודו על המשפיעים ופחדים חרדות מראה ,
 '( וכו צוות לאיש הזמן כל נצמד, מסתתר

 וכו ממשחקים, מפעילויות הנאה להפיק מתקשה' 

 ועצוב כבוי, בודד נראה 

 אינו) אותו דוחים או אותו מעליבים, בו כשפוגעים אונים חסר נראה 
 (עצמו על מגן אינו, לעזרה פונה לא, המצב את לשנות כדי דבר עושה

 מהסביבה מנותק נראה 

 (בירור לאחר גם) ברורה סיבה ללא בוכה  בלבד 4היגדים לגיל 

 סכנה בהם שאין במצבים קיצוני פחד מראה 

 המשחק את ונוטש מצוקה סימני מראה דרמטי-סוציו משחק במהלך 

 ים על מתלונן  סיבה ללא) תפקודו על המשפיעים כאבים על או ֵמחּוש 
 (ידועה רפואית

ההחלטות שהתקבלו 
 בעת פיתוח הנושא

י ההערכה בודק את תפקוד  לא להשתמש במונחים מתחום הרפואה משום שכל 
   התלמיד והוא אינו כלי אבחון.

ההיבטים שאינם נמדדים 
 בנושא זה

 תופעות של פגיעה עצמית )נדון בנושא נפרד(

שם הנושא לפי ועדות 
 לשכת המדען הראשי 

 התנהגויות העלולות להעיד על עצב, דיכאון, חרדה 

הנושאים לפי ועדות -תת
 לשכת המדען הראשי

אפאטיות, פסימיות מוגזמת, בוכה לעתים קרובות, כוסס ציפורניים, מורט שיער, 
שהוא עושה או מדברים המתרחשים סביבו, מביע אינו מגלה הנאה מדברים 

 מחשבות על התאבדות או מאיים בהתאבדות
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 ופגיעה עצמית חזרתית התנהגות

ביצוע פעולות או טקסים פעמים רבות או ללא הרף במהלך יום בגן; התנהגויות  התפקוד הנמדד
 שבעקבותיהן הילד גורם לעצמו נזק פיזי מהותי 

 תדירות סולם המדידה

 עצמית פגיעה כדי עד ֵשער תולש, עצמו את נושך, גופו את מגרד  משותפים היגדים

 ( טקסים, גוף תנועות) לתפקודו המפריעה חזרתית התנהגות מראה
  ביום פעמים כמה

 לגופו חפצים מחדיר, חפצים בולע) חייו את המסכן באופן בעצמו פוגע ,
 '(וכו ראשו את מטיח

 אופן באותו ותמיד חפץ באותו רק משחק 

 המעסיק היחיד לנושא" גולש" הוא משחק ובכל פעילות בכל, שיחה בכל  בלבד 4 לגיל היגדים
 אותו

 ביום פעמים כמה נמען וללא הקשר ללא פוסק בלתי מלל משמיע 

 ההחלטות שהתקבלו 
 בעת פיתוח הנושא

בהיגדים המסומנים בכוכבית )*(, יש להעריך אם הילד מבצע את ההתנהגות 
פעמיים. כך יהיה אפשר -ביום כדי שהמעריך יתעלם מאירועים חדכמה פעמים 

 לשים את הדגש על התנהגות החוזרת על עצמה בתדירות יוצאת דופן.

 הוחלט לבדוק התנהגויות הגורמות נזק פיזי מהותי באופן ישיר. 

נושאים שחלק מהם נכללו בממד התפקוד החברתי, וחלק -הוחלט לאחד תת
הרגשי. הקריטריון להחלטה היה הסבירות לפגיעה מהם נכללו בממד התפקוד 

 עצמית.  

ההיבטים שאינם נמדדים 
 בנושא זה

 פעמיים וחריגים שאינם מעידים על התנהגות חזרתית. -אירועים חד

שם הנושא לפי ועדות 
 לשכת המדען הראשי 

פגיעה עצמית אינה מופיעה בנושא נפרד. היבטים מסוימים שלה מופיעים בנושא 
"התנהגות בלתי מסתגלת" ובנושא "התנהגויות העלולות להעיד על עצב, דיכאון, 

 חרדה". 

הנושאים לפי ועדות -תת
 לשכת המדען הראשי

בממד התפקוד החברתי, בנושא "התנהגות בלתי מסתגלת": מראה התנהגות 
סטריאוטיפית, נוגע בילדים אחרים; בממד התפקוד הרגשי, בנושא "התנהגות 
העלולה להעיד על עצב, דיכאון, חרדה": מכניס דברים לפה, מראה פסיביות 

 וסגירות; כוסס ציפורניים; מורט שיער 
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 לימודית מוטיבציה

 מידת הרצון לעשייה וההתמדה בביצוע משימות לימודיות התפקוד הנמדד

 תדירות סולם המדידה

 חדשים בדברים מהתנסות או מלמידה הנאה מראה  ההיגדים

 מובנית פעילות או משימות מלבצע נמנע 

 למידה מטלות של ביצוע במהלך מתייאש  בלבד 4 לגיל היגדים

 ההחלטות שהתקבלו 
 בעת פיתוח הנושא

 לבדוק רק היבטים הנוגעים לתחום הלימודי.

ההיבטים שאינם נמדדים 
 בנושא זה

 היבטים המעידים על מוטיבציה בינונית או גבוהה.

שם הנושא לפי ועדות 
 לשכת המדען הראשי 

 מוטיבציה לימודית וחברתית

הנושאים לפי ועדות -תת
 המדען הראשי לשכת

יוזם/נוטה לדחות ביצוע של מגלה רצון ללמוד/להתנסות בדברים חדשים, 
 משימות, מגלה אדישות למתרחש, חוסר מרץ
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שפתי-פקוד קוגניטיבית
14

  

ישנים בהקשר של  3-6התפתחות הקוגניטיבית בגיל הרך ) ההערכה הנוכחי( היא תחום רחב ולה  כל 

קשרים הדוקים למגוון תפקודים יומיומיים של ילדים. קוגניציה של ילדים רכים מתפתחת תוך כדי 

התנסויות  יומיומיות בסביבתם ושיח עם מבוגרים )לדוגמה, הורים וגננות( ועם ילדים )לדוגמה, 

ות השפתית, האוריינית והמתמטית. חברים ואחים(. להתפתחות הקוגניציה קשר הדוק עם ההתפתח

אנו כוללים התייחסות לאסטרטגיות החשיבה כשמדברים על התפתחות הקוגניטיבית בגיל הרך, לכן, 

של הילדים והמאפיינים שלהם, לשפה וניצני האוריינות ולידע החשבוני.  חשוב להדגיש כי טווח הגיל 

שפתית -אלה  בהתפתחותם הקוגניטיביתילדים בני שלוש וילדים בני שש שונים אלה מ –רחב  3-6

 שפתיים של הילדים יש לשים לב לגילם.-לכן בשעה שמתבוננים במאפיינים הקוגניטיביים –

מאופיינות ביכולת מתחזקת של  3-6בשונה מתינוקות ופעוטות היכולות הקוגניטיביות של ילדי גן בני 

בתפקודם היומיומי. ילדי גן מאופיינים חשיבה ייצוגית. הם רוכשים מושגים ומשתמשים בסמלים 

לחקור למה קורים תהליכים. הם מתחילים  נםרצובלהבין כיצד פועלים דברים וורצונם  םבסקרנות

בפועל ויכולים לצרף סמלים להבעת אותן להיות מסוגלים לדמיין את תוצאות פעולותיהם בלי לבצעה 

ם שאלות ומנסים לפתור בעיות, משחקים, רעיונות מרכזיים.  הם צופים במצבים ואירועים, שואלי

יוצרים, משוחחים עם חברים ומבוגרים ומקדמים תוך כדי פעילות את הבנתם את העולם. ילדי גן 

חוקרים את סביבתם בעשייה ובשיח, הם מחפשים דפוסים ומגבשים מושגים. בעצם ילדי גן בונים 

זה, מיונים והכללות, והסקת הבנה של העולם באמצעות תהליכים מתמשכים של אנליזה וסינת

 מסקנות מתמשכת. 

חשוב להכיר בזה שילדי גן חוקרים את העולם ולומדים אותו בכלי החשיבה מוגבלים. לדוגמה, 

חשיבתם מושפעת מהחושים שלהם, הם מתקשים במידת מה לראות מספר נקודות מבט בו זמנית 

להם אינם כה נרחבים כמו שפיאז'ה ולתפוס תמונה כללית. עם זאת, ישנן עדויות כיום שהקשיים ש

תאר והם מסוגלים למשל לאמץ מספר זוויות מבט אם מציבים להם מצבים שאינם מורכבים מדי. 

כלומר, חשיבתם של ילדים בגן מושפעת מהמורכבות והמוכרות של הנושאים איתם הם מתמודדים 

 . (Woolley & Brown, 2015)לדוגמה, 

יב התנהגויות של ילדים המעידות על הסקת מסקנות  נבחניםלדי גן להערכת תפקוד של י ותחשפ כל 

או  והבנת הסיבות לדברים )לדוגמה, מבחין בתכונות שאינן זהות בפריטים השייכים לאותה קטגוריה

מצליח לצפות תוצאות של אירועים(. בתקופת הגן מתפתחת יכולת הסקת המסקנות של ילדים 

יהמוערכת אף היא ב המשגות ילדים רכים לומדים להסביר באופן בהיר סיבות  . תוך כדי רכישתכל 

 לדברים, הם לומדים להבהיר איך דברים פועלים ושואפים להבין ולהבהיר קטגוריות. לדוגמה,

Cimpian and Petro)  2014 מצאו שכבר בגיל ארבע ילדים מראים צורך להבין קטגוריות )

                                                           
 חינוכי וייעוץ מיוחד לחינוך חוג פרופ' דורית ארם,פיתוח ההיגדים בממד זה נעשה על בסיס תפיסות תאורטיות שאותן סיכמה  14

 . . אביב תל באוניברסיטת לחינוך הספר בבית
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באמצעות שאלות של "למה" על המאפיינים של הקטגוריות. יותר מכך, ההסברים שלהם נטו 

 להסתמך על המאפיינים של הקטגוריות. 

תקופת הגיל הרך משמעותית בבניית תחושת העניין של הילדים בלמידה. תפישתם של ילדים את 

כלומדים משמעותית להנאה שלהם מהלימודים, להתנהגותם בגן ומאוחר יותר בבית הספר עצמם 

ולהישגיהם. יש עדויות לכך שקיים רצף בהישגים אקדמיים של ילדים בין הגיל הצעיר לבין בית הספר. 

ילדים שלהם הישגים גבוהים יותר בילדות המוקדמת ממשיכים להציג הישגים גבוהים יותר גם בבית 

הרצף בהישגים האקדמיים בא לידי ביטוי במגוון תחומים. לדוגמה, בתחום השפה מצאו  הספר.

( שאוצר מילים בשנה השנייה לחיים מנבא הבנת Bartl-Pokorny, et al., 2013פוקורני וחוב' )-ברטל

עשרה. בדומה לכך, ניצני אוריינות של ילדי גן מנבאים הישגים בקריאה וכתיבה -הנקרא בגיל שלוש

. יש עדויות גם לרצף בהישגים בחשבון בין הגן לכיתה א' (Whitehurst & Lonigan, 2002)ון בתיכ

(Bossaert, Doumen, Buyse, & Verschueren, 2011)( 'לדוגמה,  ג'ורדן וחוב .Jordan, 

Glutting & Ramineni, 2010 עקבו אחרי ילדים מהגן עד כיתה ג' והראו שכוח הניבוי של תפישת )

ן לא קטן עם השנים וניבא בעיקר יכולת פתרון בעיות בכיתה ג'. מכיוון שהתייחסות המספר בג

להישגים האקדמיים בגיל הצעיר מתרכזת בעיקר בתחום השפה, ניצני אוריינות )מכלול הידע על 

השפה הכתובה בטרם למדו קרוא וכתוב בצורה פורמאלית( וההבנה החשבונית, נושאים אלו נמצאים 

יבליבו של   שפתי. -ההערכה בחלק הקוגניטיבי כל 

 שפה ואוריינות

ילדים צעירים לומדים את העולם, מתכננים את פעולותיהם ומשתמשים בשפה כדי לבטא ולנסח את 

רצונותיהם ופעולותיהם. התפתחות לשונית אינה רק הרחבת אוצר המלים והכרת המבנה הדקדוקי, 

השיב, להסביר וכו'. הילד  צריך להבין את היא כוללת גם את השימוש בשפה כדי לבקש, לשאול, ל

יהשפה ולהשתמש בה לצורכי הסתגלות יומיומית. ב ההערכה אנו בוחנים את השימוש וההיכרות  כל 

 עם השפה הדבורה והכתובה )ניצני האוריינות( של הילדים. 

  האוריינות לשונית  -השפה הדבורה 

אוצר מילים, שימוש גמיש בלשון המותאם התפתחות השפה המדוברת של ילדי גן כוללת רכישת 

לצרכים והקשרים חברתיים )פרגמטיקה של שפה(, מודעות למבנה הלשון ולתפקידי השפה 

המדוברת והכתובה; הכרת סוגות כתובות )כגון, סיפור, שיר, וטקסט עיוני( וסוגות דבורות )כמו 

לשון )שפה יומיומית, לשון שיחה, תיאור, שאילת שאלות ומתן הסבר(; הכרת משלבים שונים של ה

מערכות )פונולוגיה, מורפולוגיה, תחביר, -הספר, לשון משחק(. השפה היא קונפיגורציה של תת

רות זו עם זו ומשפיעות זו על זו, אך הן נפרדות ומתפתחות -סמנטיקה(. תת שְׂ ַתקְׂ מערכות  אלו מְׂ

כאן נגזרת מסקנה פדגוגית בקצב שונה. כלומר, השפה האנושית אינה "שלם" שאינו ניתן לפרוק. מ

 ניתן לקדם את המערכות האלה.  –שניתן לקדם שפה 
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 ניצני אוריינות 

המונח 'ניצני אוריינות' מתייחס לידע שיש לילדים על מערכת הכתב בטרם למדו קרוא וכתוב בבית 

הספר. ההנחה היא, שעל בסיס ידע מוקדם זה מתפתחות הקריאה והכתיבה הפורמאליות מאוחר 

. התפתחות ניצני האוריינות מתייחסים לארבעה מרכיבים מרכזיים: שפה דבורה, ערנות יותר

. (Whitehurst & Lonigan, 2002)פונולוגית, היכרות עם מערכת הכתב, וראשית כתיבה וקריאה 

השפה הדבורה כוללת כישורים כמו אוצר מלים הבנתי והבעתי, ידע דקדוקי והבנת הנשמע; ערנות 

יחסת לרגישותם של הילדים לצלילים המרכיבים את המילים )הברות, תת הברות פונולוגית מתי

)ידע שמות אותיות, צלילי אותיות וצורתן(  אלפביתיופונמות(; היכרות עם מערכת הכתב כוללת ידע 

לדוגמה, ספרות לא מופיעות בתוך מילה,  -)היכרות עם מוסכמות הכתיבה  וערנות אורתוגראפית 

אותיות סופיות לא נכתבות באמצע מילים(; וראשית כתיבה מתייחסת לדרך שבה ילדים צעירים 

מייצגים מילים בכתב ולצעדיהם הראשונים בזיהוי מילים ופענוחן. כל הרכיבים הללו תורמים יחדיו 

 לרכישת הקריאה והכתיבה. 

התפתחות ניצני אוריינות בקרב ילדי גן אינה רק פועל יוצא של חשיפה לגירויים אורייניים )לדוגמה, 

ספרים,  עיתונים, משחקי אותיות, כלי כתיבה(  וסקרנותו של הילד. התפתחותם מצריכה תיווך ישיר 

הזדמנויות של  מבוגרים )הורים ומחנכות( היכולים לעורר ולעודד את הסקרנות של ילדים, ליצור 

ביתי של קשרים בין אותיות לצלילים. -חקר, ולקדם מיומנויות הרלבנטיות להבנת העיקרון האלף

מבוגרים יכולים להוביל ילדים צעירים לרכישת שליטה בכתב כמערכת רישום, להכרת שימושיו 

 (.  2007ולשליטה בשפה הכתובה כמשלב לשוני )תשתית לקראת קריאה וכתיבה, 

 מתמטיתחשיבה 

מתמטיקה שזורה בחיי היום יום, היא שפה וילדים רכשים אותה מהגיל הרך במקביל לשפה הדבורה 

 המתמטיקה כלפי חיובי יחס לפיתוח לתרום יכולים מהעיסוק בתחום ואתגר (. הנאה2008)מבורך, 

 קשורה החשבוני בתחום הילד התפתחות .הספר בבית כשילמד המקצוע כלפי היחס על ולהקרין

 אותו חושפים המבוגרים בסביבתו )הורים וגננת( בו בו בגיל הרך, לאופן לעסוק לו שיש להזדמנויות

המספר,  במתמטיקה. נושאים התפתחותיים מרכזיים בתחום המתמטיקה הם רכישת מושג לעיסוק

 לימודים יום )תוכנית היום בחיי כמותיים מושגים )גיאומטריה( והכרת  מרחבית תחושה למידת 

ייסודי, תשס"ח(. נושאים אלה מוערכים ב הקדם לחינוך טיקהבמתמ  הנוכחי.  כל 

  המנייה

  :מניה עקרונות קיימים חמישה .המספר מושג של ההבנה להתפתחות בסיס היא המניה יכולת

  -ערכית חד החד ההתאמה קבוע; עקרון בסדר תמיד הינה מספרים ספירת  -הקבוע הסדר עקרון

 העיקרון אחד; לפריט רק מתאים מספר כל ולהיפך אחד מספר בדיוק מותאם בקבוצה פריט לכל

 של רלוונטיות האי עיקרון שנמנו;  העצמים כמות את מייצג שנמנה האחרון המספר -הקרדינאלי 

 כל למנות ניתן - ההפשטה ועיקרון; רלוונטי אינו בקבוצה הפריטים את מונים בו הסדר - הסדר
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 סבורים החוקרים חוקרים בדבר אופן הרכישה של עקרונות אלה, רובקבוצה. למרות חילוקי דעות בין 

רוב ילדי הגן יודעים לספור,  .אותם ויכולים ליישם אלה עקרונות מבינים ילדים הגן תקופת שבסוף

 רבים מבינים את מבנה העשרת, מחברים ומפחיתים כמויות ואף מבינים את מושג האפס.

 גיאומטריה

 להכרת חשובה הגן. הגיאומטריה נוסף בתקופת מתמטי מרכזי נושאוגופים מהווה  הכרת צורות

 להתמצא במרחב. לילד מסייעת עם סביבה בה יש גופים בו. היכרות ולהתמצאות שסביבנו העולם

הגיאומטריה  .לוגית לחשיבה היסודות את מניח הגופים ובין הצורות בין בקשרים העיסוק בנוסף

 הופעתן פי על הילד לומד לזהות ולשיים צורות . תחילה כוללת למידה של קוים, צורות וגופים

את  שלהן. הוא תופס אותן כגלובליות ללא הבנת תכונותיהן. לאחר מכן, ילד הגן חוקר והמראה

 תכונות הצורות ומעמיק בהבנתן. 

 הכרת מושגים כמותיים בחיי היומיום

בכלל.  בחיים משתלב שהוא  כפישל הילד בגיל הרך  יומית היום משולב בעשייה במתמטיקה העיסוק

לכמות, מצדיקים החלטות מתמטיות שלהם וכו'.  מוסיפם כמות  ילדים עורכים מיונים, הם משווים 

פעולות והחלטות מאפשרת להבין את חשיבתם והיכרותם עם  בקשות של מבוגרים מילדים לנמק

 מצבים על שרכשו ידע להחיל מסוגלים הילדים כאשר מושגת מתמטית מושגים כמותיים. הבנה

  .חדשים

 יחסי באופן יותר ארוך לזמן הזקוקים ילדים ישנם .הגן בגיל ילדים מתפתחים בו באופן שונות קיימת

 ההתפתחות קצב הידע. את להבנות וכדי מתמטיות מטלות ולהתמודד עם להתנסות כדי לחבריהם

לגיל הכרונולוגי. חוקים מתמטיים הנתפסים ברורים בקרב מבוגרים לא בהכרח  בהכרח קשור אינו

  מובנים לילדים בגיל הרך והם לומדים אותם בהדרגה. 

 השלבים", שפתי-הקוגניטיבי בתחום תפקוד" הממד של התאורטי המבנה מפורט שלהלן 5 בלוח

, שבממד וההיגדים הנושאים-תת, הנושאים, המצומצם החלוץ המחקר ביצוע לפני בגיבושו השונים

 ביותר הרלוונטיים ההיבטים ואת הנושאים את לרכז ניסיון אגב הנוכחי התיאורטי הרציונל לפי זאת כל

 .הנוכחי בהקשר זה לממד
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 שפתי-קוגניטיביה התפקוד ממד: 5 לוח

  חשיבה כישורי

 יכולות קוגניטיביות המאפשרות לארגן מידע ולעבד אותו.  התפקוד הנמדד
בעיות,  חשיבתית ופתרון וסינתזה, גמישות הנושאים הנמדדים: אנליזה-אלה תת
 .הסקת מסקנותוהכללה,  והפשטה, מיון המשגה

 רמת תפקוד סולם המדידה

 בגן) סיטואציה שבה מתוארת פריטים שונים בתמונה לזהות מצליח  משותפים היגדים
 (בקרקס, שעשועים

 שבלולים או נמלים בחיי) סביבו במתרחש והתעניינות סקרנות מגלה ,
 '(וכו שמסופר סיפור, פועל מה דבר איך

 גשום ביום החוצה נצא אם)" אירועים של תוצאות לצפות מצליח ,"...
 ..."(  זכוכית כוס נפיל אם"

 בשלטים ובסימנים מוסכמים( בסמלים המיוצג מידע של הבנה מראה( 

 פאזלים, לוטו, הפכים, דומינו, זיכרון) קופסה במשחקי לשחק מצליח 
 '(וכו

 דגם כרטיסיית על פשוט דגם בונה  בלבד 3היגדים לגיל 

 צבע לפי, חפץ סוג לפי) אחד קריטריון לפי קבוצות לשתי למיין מצליח ,
 ( צורה לפי

 ( לפחות צבעיים שני) הנחייה לפי הנכון הצבע על מצביע 

 לפחות צבעים שני בשם מזהה     

 חגים, עונות השנה, הגוף שלי וכו'( בגן הנלמדים בנושאים ידע מראה(  

 וכו בשלטים, בספרים התמונה או הציור ובין הכתוב בין מבחין ' 

 וכו בשלטים, בספרים תמונה או לציור הכתוב בין מבחין' 

 (שחור, לבן, צהוב, כחול, אדום) היסוד צבעי כל את בשם מזהה  בלבד 4היגדים לגיל 

 בגן הנלמדים בתחומים ידע מראה   

 דגם כרטיסיית לפי פשוט דגם בונה 

 שבלולים או נמלים בחיי) סביבו במתרחש והתעניינות סקרנות מגלה ,
 '( וכו שמסופר סיפור, פועל מה דבר איך

 בגן) סיטואציה מתוארת שבה בתמונה שונים פריטים לזהות מצליח 
 (בקרקס, שעשועים

 לפי, וצבע צורה לפי) קריטריונים שני לפי קבוצות לשתי למיין מצליח 
 '(וכו וגודל צבע

 כרונולוגי רצף     לפי תמונות שלוש לפחות של סדרות לסדר מצליח 

ההחלטות שהתקבלו 
 בעת פיתוח הנושא

לשנות את שם הנושא ל"כישורי חשיבה". הפיתוח אינו נשען על סוגי חשיבה 
שונים )חשיבה אנליטית, חשיבה אינטואיטיבית, חשיבה יצירתית(, משום 

 שבדיקה של סוגי חשיבה אלה מחייבת שימוש בכלי אבחון.שההנחה היא 

ההיבטים שאינם נמדדים 
 בנושא זה

יצירתיות ודמיון, מפני שגם יכולות נמוכות בתחומים אלה אינן מעידות בהכרח 
 על קושי בכישורי החשיבה הנמדדים.

שם הנושא לפי ועדות 
 לשכת המדען הראשי

 חשיבה

הנושאים לפי ועדות -תת
 המדען הראשילשכת 

מסוגל לנמק, מסוגל לטעון טיעון, יכול למיין ולהכליל, יכולת תכנון, גמישות 
מחשבתית, יכולת לפתור בעיות, יכולת המשגה, יכולת הפשטה, אינטגרציה 

 וסינתזה בחומר...
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 מתמטית חשיבה

 יכולת קוגניטיבית הבאה לידי ביטוי בפעילויות בתחום המתמטי. התפקוד הנמדד

 רמת תפקוד סולם המדידה

 (ומשולש ריבוע, עיגול) בסיסיות הנדסיות צורות מזהה  משותפים היגדים
 כוס, ילד לכל סוכרייה: לאחד אחד של ביחס פריטים מסדר או מחלק 

 (ערכית חד-חד התאמה' )וכו צלחת לכל

 ( כמות תפיסת) לפניו המונחים לפריטים רבים פריט אחד בין מבחין  בלבד 3היגדים לגיל 
 (קטן והכי גדול הכי) גודל יחסי של הבנה מראה 
 5 עד לפחות סופר 
 ולמטה , למעלה, ובחוץ בפנים: במרחב ביחסים נכון משתמש 

 שלושה עד לפניו המונחים הפריטים מספר את -מנייה ללא- מזהה  בלבד 4היגדים לגיל 
 (כמות תפיסת) פריטים

 יום-היום מחיי בחפצים המצויות בסיסיות הנדסיות צורות מזהה 
 או בתמונות, מטבח בכלי או אוכל בכלי, בצעצועים או במשחקים)

 (בציורים
 (גודל רצף לפי מסדר) גודל יחסי של הבנה מראה 
 15 עד לפחות סופר 
 ונמוך גבוה, ואחרי לפני, ורחוק קרוב: במרחב ביחסים נכון משתמש 
 5 עד לפחות מונה 

ההחלטות שהתקבלו 
 בעת פיתוח הנושא

 התייחסו למרכיבים המרכזיים של החשיבה המתמטית.בפיתוח 

שם הנושא לפי ועדות 
 לשכת המדען הראשי

 חשיבה חשבונית

הנושאים לפי ועדות -תת
 לשכת המדען הראשי

 אין
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)שפה דבורה, הבעה, הבנה ולקרת קריאה וכתיבה( נוגע לכל הילדים, לרבות ילדים המשתמשים  תחום זה

 בתקשורת תומכת וחלופית )שפת סימנים, מחשב או עזרים אחרים(.

 הבנה –דבורה  שפה

 . הבנת הנשמעיכולות וכישורים ב התפקוד הנמדד

 רמת תפקוד סולם המדידה

 בשיחה הנאמר של( מילולי שאינו באופן או מילולי באופן) הבנה מראה  משותפים היגדים
  יומיות-יום

 שסופר סיפור על פשוטות לשאלות להשיב מצליח 

 (נכונה אינה התשובה אם גם) שנשאל לשאלה העונה תשובה משיב 

 עצום", "שימם בתוך המגירה)" פשוטות הוראות של הבנה מראה  בלבד 3היגדים לגיל 
 "(הכיסאות את סדר", "עיניים

 (מצבים בתיאור, מילים במשחקי", שטוזים"ב) אבסורד להבין מתקשה 

 "צבע את הדגם", ",עיניים עצום)" פשוטות הוראות של הבנה מראה  בלבד 4היגדים לגיל 
 "(הכיסאות את סדר"

 בזו זו המתחרזות מילים מזהה 

 המילה)" לשאלה להשיב כדי או משחק בזמן מילוליים ברמזים משתמש 
 ..."(ב מתחרזת המילה...", "ב מתחילה

 הומור או אבסורד להבין מתקשה 

ההחלטות שהתקבלו 
 בעת פיתוח הנושא

-הנושא "פרגמטיקה" ייבדק בממד התפקוד בתחום "תקשורת" )לדוגמה בתת
 הנושא "כישורי שיח"(.

שם הנושא לפי ועדות 
 לשכת המדען הראשי

 יומי וכלה בשיח אורייני(-הבנה של שפה דבורה )החל בשיח יום

הנושאים לפי ועדות -תת
 לשכת המדען הראשי

 אין
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 הבעה בעל פה –שפה דבורה 

 יכולת להעביר מסר באופן מילולי.  התפקוד הנמדד
 הנושאים הנמדדים: ניסוח, שיום והמללה, תחביר.-אלה תת

 רמת תפקוד סולם המדידה

 לו המוכרים חפצים נכונה בצורה משיים  בלבד 3 לגיל היגדים

 וברבים ביחיד, ובנקבה בזכר, גוף בשמות נכון משתמש 

 פשוטים במשפטים מתבטא 

 מה", "איפה", "מתי", "למה" השאלה במילות פשוטות שאלות מנסח" 

 משפטים בשני או אחד במשפט אירוע או חוויה לתאר מצליח 

 משפטים בשני או אחד במשפט בתמונה הנראה את לתאר מצליח 

 מגוון מילים באוצר מתבטא ספונטניות בשיחות  בלבד 4 לגיל היגדים

 פעולות או חפצים נכונה בצורה משיים 

 ובנקבה בזכר, גוף בשמות(, ובהווה בעבר) פועל בהטיות נכון משתמש ,
    וברבים ביחיד

 מחוברים ובמשפטים פשוטים במשפטים מתבטא 

 למה)" לדעת רוצה שהוא למה המתאימות שאלה במילות משתמש ,"
 "(מה", "איפה", "מתי"

 אצל ביקור, הולדת יום מסיבת) שגרתית התרחשות לתאר מתקשה 
 (רופא

 מדמיונו פשוט סיפור לספר או חוויה לתאר מצליח 

 בתמונה הנראה לפי פשוט סיפור לספר מצליח 

ההחלטות שהתקבלו 
 בעת פיתוח הנושא

הדיבור  תּונהנושא "פרגמטיקה" ייבדק בממד התפקוד בתחום "תקשורת". מובָ 
 וההגייה ייבדקו גם הן בממד התפקוד בתחום "תקשורת".

ההיבטים שאינם נמדדים 
 בנושא זה

 פרגמטיקה

שם הנושא לפי ועדות 
 לשכת המדען הראשי

 יומי וכלה בשיח אורייני(-הבעה של השפה הדבורה )החל בשיח יום

הנושאים לפי ועדות -תת
 לשכת המדען הראשי

 אין

 

 

 

 

  



 

 53עמוד   

 

 

  

 חשיבה ותהליכי אסטרטגיות

 האופנים והאסטרטגיות שבאמצעותם מתרחשת למידה.  התפקוד הנמדד
 הנושאים הנמדדים: מיומנויות למידה, סקרנות.-אלה תת

 רמת תפקוד סולם המדידה

 שלו המקורית מהמהות אחרת מהות לחפץ נותן משחק במהלך  משותפים היגדים
   (סימבולי משחק)

, בנייה במשחק" )וטעייה ניסוי" של עיקרון לפי פועל משחק בשעת  בלבד 3 לגיל היגדים
 (בובה בהלבשת, הרכבה במשחק

 לשחק כדי מוכרים במשחקים שרכש בידע להשתמש מצליח 
 משחק, שונה לוטו במשחק) דומים עקרונות לו שיש חדש במשחק

 (זיכרון משחק, שונה בתחום אסוציאציה

 או פשוטה חידה לפתור כדי לו הניתנים תוכן ברמזי משתמש 
 ?"(אני מי, טוק טוק...?", "חיה איזו)" משחקים במהלך

 על( למידה בפעילות או במשחק) חדשות בעיות לפתור מצליח  בלבד 4 לגיל היגדים
 קודמות התנסויות סמך

 בנייה במשחק) במשחק חוזרות התנסויות בעקבות מסקנות מסיק ,
 (במחשב למידה במשחקי, הרכבה במשחק

 ואלימינציה מיון, פשוטים מהלכים תכנון) באסטרטגיות משתמש 
 לשחק כדי או מוכרות למידה משימות לבצע לו המסייעות'( וכו

  בהם שהתנסה במשחקים

 או פשוטה חידה לפתור כדי לו הניתנים תוכן ברמזי משתמש 
 מבחוץ ירוק?", "אני מי, טוק טוק", "מי נחש)" משחקים במהלך
 "(מבפנים ואדום

שהתקבלו ההחלטות 
 בעת פיתוח הנושא

בפיתוח עסקו במיומנויות המאפיינות את תחומי עיסוק בגן לרבות היבטים 
 בתחום הלמידה והיבטים בתחום המשחק.

שם הנושא לפי ועדות 
 לשכת המדען הראשי

 תהליכי למידה

הנושאים לפי ועדות -תת
 לשכת המדען הראשי

ללמידה חוזרת, עצמאי בביצוע נזקק לתיווך חזותי או פיזי לצורך למידה, זקוק 
מלל, עצמאי בלמידה -מטלה מוכרת/חדשה, עצמאי בלמידה של מקצועות רבי

 של מקצועות מדעיים...



 

 54עמוד   

 

  



 

 55עמוד   

 

תפקוד בתחום התקשורת
15

 

 לא. צרכים למגוון ותרבותיים חברתיים בהקשרים בשפה להשתמש יכולתה היאתקשורתית  יכולת

 ,פרגמטי ידע גם נדרש יעילה לתקשורת. אחרים עם לתקשר כדי רחב ליםימ אוצרבו דקדוקי בידע די

 השימוש. ותרבותיות חברתיות ולנסיבות להקשר בהתאם בשפה להשתמש שיש האופן על ידעהוא ש

, במשחק עם בכיתה שיעור בעת)למשל,  ספציפיותולמטרות  בתוך הקשר תמיד מתרחש בשפה

 להקשר התקשורת את להתאים כיצד לדעת בשפה המשתמשים ועל ,חברים, בעת קנייה בחנות(

 מתעוררת אם הבהרהאו להציע  לבקש וכן לנאמר ורלוונטי הולם באופן להגיב, לשיחה ולשותפים

 בהירות. -אי

 עם קשר וליצירת ילדים בין ילד של חברתית להשתלבות הכרחי תנאי הםתקשורתיים  כישורים

 שילוב משקפת יעילה תקשורתית יכולת. החינוכית במסגרת והן המשפחתית במסגרת הן, מבוגרים

 להשתמש יכולת, אחרים של תקשורתיות כוונות להבין יכולת: הכוללים כישורים של רחב מגוון של

 היבאינטראקצי והולם פעיל באופן להשתתף יכולת, ורגשות רצונות, רעיונות, דעות להביע כדי בשפה

 (. וכו' טיעון, הסבר, סיפור, למשל) שונות בסוגות להתבטא ויכולת

 ליםיהמ מופיעות בטרם עוד, הראשונה החיים בשנת כבר להתפתח מתחילים תקשורתיים כישורים

לב  תשומת הכוללת היבאינטראקצי להשתתף ביכולת ביטוי לידי באים . כישורים אלההראשונות

השמעת ( עם האחר, שימוש בג'סטות )למשל, הצבעה(, יצירת קשר עין, joint attention) משותפת

כל זאת לצורך הבעת מגוון כוונות תקשורתיות )למשל, בקשה, מחאה,  –קולות )מלמול( ולקיחת תור 

הילדות והבגרות ומשתכללת  במהלך(. היכולת התקשורתית ממשיכה להתפתח וכו' סירוב, שיתוף

מכללי השיח שיחה בכיתה שונים כללי השיח ב) משתתף בהתאם להקשרים השונים שבהם הילד

 בעת ארוחה בבית(.    שיחהב

 ומשתתף בסביבתו לתקשורת נחשף שהילד כך על ידי טבעי באופן מתפתחים תקשורתיים כישורים

, יש ילדים שמסיבות שונות מגלים קשיים בהתפתחות אולםו. אחרים עם באינטראקציות פעיל באופן

אישית. -הבין טיפול ספציפי בתחום התקשורתלולפיכך זקוקים להתערבות ו ,היכולת התקשורתית

התפתחותיים יכולים להיות הבעיה הראשונית והעיקרית של הילד )למשל, ילדים -קשיים תקשורתיים

מקשיים אחרים )למשל, שיבושים  ולנבועמשניים שקשיים אלה יכולים להיות על הרצף האוטיסטי(, או 

 (. וכו' הבנת דברי הילד, חוסר שטף חמור אתבהגייה המקשים 

. למשל, יש וגם ללא קשיים כאלה שפההקשיים ברכישת  בלווייתבתקשורת יכולים להופיע  קשיים

 לים שלהם רחביאוצר המשמפותחת מבחינה דקדוקית,  ה שלהםשפהילדים על הרצף האוטיסטי ש

נושאים מעלים מגוון רחב של בעיות תקשורת )למשל,  יש להםאך עם זאת  ,ברור שלהם דיבורושה

                                                           
 אוניברסיטת, בתקשורת להפרעות החוג, פיתוח ההיגדים בממד זה נעשה על בסיס תפיסות תאורטיות שסוכמו על ידי ד"ר רחל יפעת15

 .חיפה
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(. לעומת וכו' מגיבים כשפונים אליהם אינםעצמם לנמען, את חה, אינם מתאימים לא רלוונטיים לשי

ילדים עם ו זאת, יש ילדים שמסיבות שונות מתקשים לרכוש את השפה )למשל, ילדים כבדי שמיעה

מראים כישורים תקשורתיים הם בכל זאת  אךמובנות הדיבור שלהם נמוכה, וש תסמונת דאון(

 חה ולהגיב בהתאם להקשר. המאפשרים להם להשתתף בשי

חירשות , שכלי פיגור, מוחין שיתוק כמו) ים עם לקויות שונותילדבמסגרת החינוך המיוחד לומדים 

 וחליפית תומכת תקשורת לצורת וזקוקים דבורה מילולית תקשורת לקיים המתקשים( מוחי ונזק

 תקשורת לוח, סימנים שפתבאמצעות  להתקיים יכולה כזו תקשורת. דיבור על נשענת שאינה( ח"תת)

סוג  את. קולי פלט המפיקים ממוחשבים עזרים ומגוון( ומילים אותיות או צילומים, סמלים הכולל)

 ילדכדי שה .מקצועי-רב צוות של הערכה בסיס על ילדל ייחודי באופן מתאימים החליפית התקשורת

הזקוק לתקשורת תומכת וחליפית יוכל להשתלב בלמידה בבית הספר באופן מיטבי, עליו לרכוש 

מיומנות בשימוש בתקשורת זו. ככל שדרישות התלמידאות גבוהות יותר, כך נדרשות מיומנויות 

גבוהות יותר בשימוש בתקשורת תומכת וחליפית. כמו כן, גם האמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשות 

 צריכים להיות משוכללים יותר. ילד ה

 שיח וכישורי תקשורת

אישית היא שיחה. השיחה היא חלק חיוני בכל פעילות -אחת הצורות השכיחות ביותר של תקשורת בין

יחברתית, והיא משמשת הקשר בסיסי ושכיח ביותר של שימוש בשפה דבורה. ב הנוכחי להערכת  כל 

רמת התפקוד היכולת לפתח שיחה נמדדת באמצעות שלושה מדדים: היכולת להפיק מילים באופן 

 ברור ומובן, היכולת לקיים ולפתח שיחה, והיכולת להשתמש בשפת גוף. 

התפקידים המרכזיים בשיחה הם תפקידי הדובר והמאזין. טבעה האינטראקטיבי של השיחה מאפשר 

לסירוגין בין שני התפקידים האלה, משום שהם פועלים בזיקה זה לזה, בהדדיות למשתתפים להחליף 

ובשיתוף פעולה. השתתפות פעילה בשיחה היא תוצאה של היכולת להסיק באופן כללי על הנושא 

 המדובר ועל תרומתו האפשרית של כל אחד מבני השיח. 

ות השיחה, אנו משתמשים בהם לחוקים המנחים את התנהלרק באופן חלקי שאנו מודעים  אף על פי

 ,חוקים אלה. לשיחה יכולות להיות מטרות רבות על ידימונחית במהלך השיחה ל העת וההתנהגות כ

מה שלא  לפיולעתים גם  ,את הדברים לומרהאופן שבו בוחרים לפי מה שנאמר,  לפיוהן נקבעות 

לקיחת תקשורתית של הדובר. לעתים קיים פער בין האופן שבו נאמרים הדברים ובין הכוונה ה נאמר.

לכאורה, התהליך שבו המשתתפים בשיחה  אחד מחוקי היסוד של שיחה.הוא  תור בעיתוי הולם

משתתף א' מסיים לדבר ומשתתף ב' מתחיל לדבר בתורו. לקיחת  –לוקחים את תורם הוא פשוט 

תור בשיחה חופשית היא מורכבת יותר, ומגוון האפשרויות של חילופי התור בין דובר לדובר הוא 

 (. Schegloff, 1990רחב )
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ההשתתפות בשיחה מחייבת את הדובר ואת המאזין להגיב חובת התגובה. בסיסי בשיחה הוא חוק 

ל למתרחש על ידי מעורבות ישירה באמצעות מילים או על ידי מעורבות עקיפה באמצעות באופן פעי

למשל,  ,בדרכים שונות לפרש ( אפשרלברכה או לשאלה)למשל,  חוסר תגובהתקשורת לא מילולית. 

ים עם לקויות המתקשים להגיב, יתקשו ילד. Gumperz, 2003)) חוסר נימוסאו כ התנשאותכעוינות, כ

 לימודי ובתחום החברתי.  גם בתחום ה

 מילולית לאתקשורת 

 צמה, שקטואינטונציה, קצב, הטעמה, עכמו כוללת מאפיינים פרוזודיים התקשורת הלא מילולית 

  .והבעות פנים שפת גוףוכן ג'סטות )מחוות(,  ,צחוקו

ג'סטות יכולות לשאת סוגים שונים של משמעות, למשל, הצבעה המעבירה מסר של הפניית תשומת 

( או הנהון ונפנוף יד לשלום, שהם ג'סטות המייצגות משמעות כלשהי. joint attentionלב משותפת )

ייצוג זה הוא מוסכם בחברה מסוימת וניתן לפרשנות רק על בסיס הידע המשותף של האנשים באותה 

החברה. בדומה לג'סטות, גם קולות יכולים לשאת משמעות מוסכמת )למשל, שריקת התפעלות, 

 (.Streeck, 1993צקצוק ומחיאות כפיים( )

כל סימן, כמו כל שימוש בשפה, מתרחש במקום ובזמן מסוימים, והמשמעות של הסימן מעוגנת 

בהקשר שבו הוא מופיע ומגדירה את כוונת המוען )למשל, הצבעה לכיוון ספר כדי לציין שהספר הזה 

כדומה(. אנשים יכולים לסמן גם על שייך למצביע או שהספר למכירה או שהספר מומלץ לקריאה ו

ידי ביצוע פעולה )למשל, כאשר קונה מניח פריט על דלפק המכירה בחנות, הוא מסמן את רצונו 

לקנות(. נוסף על כך, גם להבעות פנים יש משמעויות מוסכמות )כאב, גועל, הפתעה, שמחה וכו'(. 

 ן כתגובה לנאמר. הבעות הפנים בשיחה מלוות את הדיבור וגם מופיעות אצל המאזי

להערכת הכישורים התקשורתיים של  ולכן ,הספר בבית להצלחה הבסיס הוא בשפה הולם שימוש

על יכולתם להשתלב במסגרת משמעותיות ילדים בגיל בית הספר יש משמעות רבה והשלכות 

תלב שמסיבות שונות אינו מצליח להפנים את כללי השיח הבית ספרי ואינו מצליח להש ילדהחינוכית. 

טיפול. הערכת הכישורים התקשורתיים של לזקוק לתמיכה ו ,באינטראקציות לימודיות או חברתיות

 בותקשורת או שניתן לתמוך  /תלאבחון מקצועי אצל קלינאי ותותאפשר להחליט אם להפנות א ילדה

את , הערכה של הכישורים החברתיים תאפשר להכיר את היכולות ועל כך במסגרת הכיתה. נוסף

הטיפול בהתאם לצרכיו את באופן ספציפי ולבנות את התמיכה ו ילדהקשיים התקשורתיים של כל 

 האינדיבידואליים. 

התפתחותה של היכולת על המוצעת מתרגמת את הידוע בספרות על מהותה ו ת ההיגדיםרשימ

יהתקשורתית ל ית. במסגרת החינוכ יםילדשישמש אנשי חינוך בהערכת כישורים תקשורתיים של  כל 

יה בתחום  ילדהקשיים של היכולות והפרופיל בסיסי של לתעד מציע מגוון תחומי בדיקה ומאפשר  כל 

 התקשורת. 
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", השלבים השונים בתחום התקשורתמפורט המבנה התאורטי של הממד "תפקוד שלהלן  6בלוח 

כל זאת הנושאים וההיגדים שבממד, -, הנושאים, תתלפני ביצוע המחקר החלוץ המצומצם בגיבושו

לפי הרציונל התיאורטי הנוכחי אגב ניסיון לרכז את הנושאים ואת ההיבטים הרלוונטיים ביותר לממד 

 זה בהקשר הנוכחי.
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 בתחום התקשורת התפקוד ממד: 6 לוח

ים המשתמשים בתקשורת תומכת וחלופית )שפת סימנים, מחשב או ילדים, לרבות ילדממד זה נוגע לכל ה

 עזרים אחרים(. 

 היגדים מקדימים

 .קולות, דיבור ומשפטים להפיקיכולת  התפקוד הנמדד

 נכון / לא נכון סולם המדידה

 מדבר )באמצעות קולו( לצורך תקשורת  ההיגדים

 )מדבר באמצעות תקשורת תומכת וחלופית )תת"ח 

 מפיק משפטים לצורך תקשורת 

 )אינו מדבר באמצעות קולו )מסיבה פיזיולוגית או רגשית 

ההחלטות שהתקבלו 
 בעת פיתוח הנושא

לפתח מבנה שונה בממד זה כדי לנתב את הערכת התפקודים ולאפשר 
 הערכה ממוקדת ומדויקת שלהם. 

 

 

  דיבור

 יכולת להפיק מילים באופן ברור ומובן.  התפקוד הנמדד
 ת, שטף וקצב דיבור.ּונהנמדדים: אינטונציה, הגייה ומובָ  ההיבטיםאלה 

 תדירות  סולם המדידה

 דבריו הבנת את המקשה משובש באופן מילים מבטא  משותפים היגדים

 בשיחה לנאמר ומתאימות מגוונות( אינטונציות) דיבור בנימות מדבר 

 (מונוטונית) גונית-חד דיבור בנימת מדבר 

 מדי שקט או מדי רם בקול מדבר 

 דבריו אחר לעקוב המקשה מדי אטי או מדי מהיר בקצב מדבר 

שהתקבלו ההחלטות 
 בעת פיתוח הנושא

בניסוח ההיגדים המסומנים בכוכבית )*( הוחלט להדגיש שהשיבוש בדיבור או 
 הגמגום מפריעים להבין את דברי הילד, ולכן עלולים להיות קשיים בתקשורת.

ההיבטים שאינם נמדדים 
 בנושא זה

תקשורת לא מילולית, תוכן דיבור, גורמים פיזיולוגיים )בעיה באיברי הדיבור(, 
 פה ויכולת ניסוח -יכולת הבעה בעל

שם הנושא לפי ועדות 
 המדען הראשי לשכת

 דיבור

הנושאים לפי ועדות -תת
 לשכת המדען הראשי

 ת, היגוי ושטףּונמובָ 
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 כישורי שיח

 ליצור, לקיים שיח עם אחרים ולפתח אותו.יכולות הדרושות כדי  התפקוד הנמדד

 תדירות סולם המדידה

  רצוף שיח-דו על לשמור מתקשה  משותפים היגדים

 (אינטונציות) שונות דיבור נימות נכון מפרש 

 (צוות איש, מוכר שאינו אדם, חבר) הנמען לזהות דבריו את מתאים 

 למצב או לפעילות רלוונטיים שאינם נושאים להעלות מרבה  

 (וכו דורש, שואל, מבקש) מגוונות שיח בדרכי תיווכוונ את מביע' 

 המתאים בעיתוי תור לוקח, שיחה במהלך  

 הנאמר את מבין אינו אם הבהרה מבקש  

 המידה על יתר מפרט שיחה במהלך 

 מדגים, מצביע) אחרות בדרכים עצמו את להסביר מנסה, מובן אינו אם  בלבד 4 לגיל היגדים
 '(וכו

 בשיחה'( וכו בשיחה תור לקחת, שיחה אחר לעקוב) להשתלב מתקשה 
 ספונטנית קבוצתית

ההחלטות שהתקבלו 
 בעת פיתוח הנושא

לחלק את הנושא "מיומנויות תקשורת" לשני נושאים: "כישורי שיח" ו"היענות 
 לתקשורת". כך ניתן לחדד יותר את ההיבטים השונים בתפקוד.

ההיבטים שאינם נמדדים 
 בנושא זה

תוכן וניסוח הנאמר, רמת השיחה, בעיות בתקשורת עקב בעיה פיזיולוגית, 
 היענות לתקשורת

שם הנושא לפי ועדות 
 המדען הראשי לשכת

 תקשורת כללית

הנושאים לפי ועדות -תת
 לשכת המדען הראשי

עניין ומוטיבציה בתקשורת עם אנשים, הענות לפניות האחר, יכולת עבודה 
 והבעה של תקשורת לא מילוליתבשיתוף פעולה, הבנה 
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 ענות לתקשורתיה

תגובה ויוזמה תקשורתית לצורך מילוי רצונות וצרכים, שיתוף חוויה או מידע או  התפקוד הנמדד
 יצירת קשר חברתי או רגשי.

 תדירות סולם המדידה

 (במילים או בקולות, במגע, גוף בתנועות) לאחר פנייה יוזם  משותפים היגדים

 פתוחות לשאלות או לפניות בודדת במילה להשיב מרבה 

 קשר אתו ליצור( צוות אנשי או חברים) אחרים של מניסיונות מתעלם 

 צוות אנשי עם מתקשורת נמנע 

 ילדים עם מתקשורת נמנע 

 (במילים או בקולות, במגע, גוף בתנועות עונה) אליו כשפונים נענה 

 '(וכו מציע, שואל, מספר) בשיחה פותח  בלבד 4 לגיל היגדים

ההחלטות שהתקבלו 
 בעת פיתוח הנושא

לחלק את הנושא "מיומנויות תקשורת" לשני נושאים: "כישורי שיח" ו"היענות 
 לתקשורת". כך ניתן לחדד יותר את ההיבטים השונים בתפקוד. 

ההיבטים שאינם נמדדים 
 בנושא זה

פיזיולוגית, תוכן וניסוח הנאמר, רמת השיחה, בעיות בתקשורת עקב בעיה 
 כישורי שיח

שם הנושא לפי ועדות 
 המדען הראשי לשכת

 נכלל בנושא תקשורת כללית
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 מילוליתבלתי  תקשורת

 יכולת להשתמש בשפת גוף, בג'סטות ובקשר עין כדי להביע מסר. התפקוד הנמדד
 הנמדדים: ג'סטות, שפת גוף וקשר עין. ההיבטיםאלה 

 תדירות סולם המדידה

 שיחה במהלך חיוני עין קשר יוצר  משותפים היגדים

 ( סטות'ג) גוף מחוות באמצעות המועברים מסרים של הבנה מראה
 '(וכו" שקט", "רגע רק, "קריצה) מגוונות

 גבות כיווץ, מבט השפלת, חיוך) פנים הבעות באמצעות רגשות מביע 
 '(וכו

 משיכת) מסר להביע כדי( סטות'ג) מגוונות גוף במחוות משתמש 
 '(וכו" אליי בוא, "לשלום נפנוף, כתפיים

ההחלטות שהתקבלו 
 בעת פיתוח הנושא

 המרכזי התקשורת ערוץ את המלווה כתקשורת נתפסת לא מילולית תקשורת
 תקשורת שהיא בין תקשורת מילולית היא המרכזית שהתקשורת בין)הילד  של

 חלופית(.

ההיבטים שאינם נמדדים 
 בנושא זה

 מוטוריותיכולות 

שם הנושא לפי ועדות 
 המדען הראשי לשכת

 אופניות תקשורת אחרות  

הנושאים לפי ועדות -תת
 לשכת המדען הראשי

 עברית מסומנתעל נשען על דיבור נתמך סימנים או  - ש"ס, תת"ח, בריילדיבור, 
, (תת"ח/ש"סורבלית ) בהקשרים לימודיים/חברתיים, שולט בתקשורת לא

, (וכו' תת"ח ,PSC) בסמלים מוסכמים להפקת תקשורת כתובהמשתמש נכון 
 שטף דיבור
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16והתארגנות תפקודית עצמאות
 

, יכולות וחיזוק מיומנויות פיתוח. חובה בגן הילד בתפקוד חשוב נדבך הן התארגנות ויכולת עצמאות

 מבחינת המיטבי ולתפקודו הילד להתפתחות הבסיס הם, סביבה וניהול חופשית בחירה, שליטה כגון

 .    והתארגנות עצמאות

 לפעילות והתארגנות בגן נדרשות מיומנויות

 והם, ופעילויות עיסוקים של מרצף מורכבת הגן שגרת. בגן פועל הילד שבה המסגרת היא הגן שגרת

 מיומנויות ובהן, מיומנויות במגוון משתמש הילד זו בשגרה לתפקד כדי. בגן יום-היום לחיי הבסיס

 הלמידה בתהליך. וחברתיות תקשורתיות, קוגניטיביות, רגשיות, תפיסתיות-תחושתיות, מוטוריות

 ביצוע את לתכנן לו המאפשרות ואסטרטגיות התנהגויות לומד הילד הטבעית וההתפתחות בגן

'(. וכד המתאים למקום ציוד החזרת, פעילות לביצוע המתאים ציוד בחירת לדוגמה) בגן הפעילויות

 התנהגויות מעין, להרגלים הופכות בגן השונות הפעילויות והלמידה הילד התפתחות בעקבות

 בהרגלים ושימוש היום בסדר התמצאות. הגן בשגרת יומי-היום מהתפקוד חלק שהן אוטומטיות

. בגן" תפקידים" מגוון למלא לומד הילד כן כמו. הגן בשגרת ולתפקד לפעול לילד מאפשרים הנרכשים

 של אימא", "תורן" לדוגמה) בגן ומוסכם המקובל נורמות קוד בעלות התנהגויות הם אלה תפקידים

 "(.שבת של אבא" או" שבת

, בטיחות על בשמירה דעת שיקול להפעיל לומד הילד השונות הפעילויות ותרגול הגן שגרת בזכות

 את או אותו מסכן שאינו באופן ולפעול הפעולה בביצוע האפשריות הסכנות בחינת אגב פעולה לתכנן

 '(.וכד מספריים כגון, בחפצים מסוכן משימוש הימנעות לדוגמה) זולתו

 (ADLS [Activities of Daily Living)] בסיסיים יום-יום בתפקודי עצמאות

 . התפתחותו עם רוכש שילד ביותר החשובים מהתפקודים הם בסיסיים יום-יום תפקודי

, אישית היגיינה על שמירה, בסוגרים שליטה ובהן, בגוף לטיפול נוגעות בסיסיות יומיות-יום פעולות

 אכילה לדוגמה) האלה הפעולות מרבית'. וכד אישיים באביזרים טיפול, רחצה, אכילה, התלבשות

 של הביצוע רמת. הילדים בגן ביטוי לידי באות'( וכד בשירותים שימוש, וידיים פנים רחיצת, ושתייה

 שלו והמוטיבציה העניין מידת, הילד של יכולותיו ובהם, שונים מגורמים מושפעת אלה פעולות

 להשפיע עשויה בסיסיים יום-יום בתפקודי עצמאות. נמצא הוא שבה והפיזית החברתית והסביבה

 חירות תחושת לו ולספק שלו עצמית ההערכה ועל בריאותו על, הילד של הגופני תפקודו על לחיוב

 . וגאווה

  

                                                           
ענת גולוס, בית הספר לריפוי בעיסוק, הפקולטה לרפואה, " דר ידי עלם שסוכ תיאורטי בסיס על נעשה זה בתחום ההיגדים פיתוח16

 האוניברסיטה העברית בירושלים
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  תפקודית ניידות

 תזוזה היא תפקודית ניידות. תפקודית ניידות הוא בגן הילד של תפקודית בעצמאות ההיבטים אחד

 בגן הילד לתפקוד הכרחית זו ניידות. מכשולים עם להתמודד ויכולת לאחר אחד ממקום או מתנוחה

שעשויים להיות  מרוצפים בשבילים הולך, בהן ויורד במדרגות עולה, שונים בחללים נע שהוא משום

 '. וכד משובשים

", השלבים עצמאות תפקודית והתארגנותמפורט המבנה התאורטי של הממד "שלהלן  7בלוח 

הנושאים וההיגדים שבממד, -, הנושאים, תתלפני ביצוע המחקר החלוץ המצומצם השונים בגיבושו

כל זאת לפי הרציונל התיאורטי הנוכחי אגב ניסיון לרכז את הנושאים ואת ההיבטים הרלוונטיים ביותר 

 לממד זה בהקשר הנוכחי.
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 העצמאות התפקודית וההתארגנות : ממד7לוח 

 גןה בשגרה נדרשות מיומנויות   

מסוגלות הילד לבצע פעולות ופעילויות הדורשות התנהלות והתמצאות בזמן  התפקוד הנמדד
 ובסביבה ובחוקי הגן 

 רמת תפקוד סולם המדידה

 קבוע באופן בגן פינה/פעילות מרכז באותו רק לעבוד או לשחק בוחר  משותפים היגדים
 של אבא, "ואיסופו ציוד חלוקת, אוכל תורנות) ותורנויות תפקידים מבצע 

 "(שבת
 החפצים ושל הצעצועים של, המשחקים של מיקומם את מכיר 

 הפעילות מרכזי/בפינות
 את מזהה, הגן ילדי כל את מזהה) הגן של האנושית בסביבה מתמצא 

 (שמותיהם את ומכיר הגן צוות אנשי כל
 מטבח, חצר, טיפול חדרי, פעילות מרכזי/פינות) הגן בסביבות מתמצא ,

 (שירותים

 ארוחת← בוקר מפגש) בגן היום בשגרת הפעילויות סדר את מכיר  בלבד 4 לגיל היגדים
 (חצר שעת← בוקר

 (ם"סכו, צעצועים, מספריים) מסוכן באופן בחפצים משתמש 
 סופו עד מתחילתו קופסה משחק לשחק מתקשה 
 לסיכונים לב תשומת בחוסר פעולות לבצע נוטה 

ההחלטות שהתקבלו 
 בעת פיתוח הנושא

 להתנהלות יעילה בגןלפתח היגדים הנוגעים למיומנויות הנדרשות 

ההיבטים שאינם נמדדים 
 בנושא זה

 . שפתי-נבדקו בממד תפקוד קוגניטיבי –הישגים, כישורי למידה 

 

 שם הנושא לפי ועדות
 המדען הראשי לשכת

 LDAI –יום מורכבים -.תפקודי יום1

 .התארגנות לימודית2
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 תפקודית ניידות

 יכולת לנוע ממקום למקום באופן עצמאי. התפקוד הנמדד

 רמת תפקוד סולם המדידה

שביל) בגן האזורים בכל( ליפול או למעוד נוטה אינו) יציבה הליכתו  משותפים היגדים  בְׂ
 (הגן בחלל, בחצר, לגן הגישה

 מעברים) בדרכו העומדים פיזיים מכשולים על עצמו בכוחות מתגבר 
 (     מפוזרים צעצועים או חפצים, צרים

 ממקום במעבר, הגן כיתת בתוך) עצמאי באופן הגן במרחב מתנייד 
 (בחצר, למקום

 טי בקצב מתנייד  א 

 בסיורים, תנועה בחוגי, בחצר פעילות) גופנית פעילות לאחר עייף נראה 
 (לגן מחוץ

 היום במהלך שנרדם או מאוד עייף נראה 

 (שכיבה, עמידה, ישיבה) עצמו בכוחות לתנוחה מתנוחה עובר  

 כוונה בלי ובחפצים באנשים להיתקל נוטה  בלבד 4 לגיל היגדים

ההחלטות שהתקבלו 
 בעת פיתוח הנושא

לעבור  בנוגע לניידות הוחלט שלא לעסוק ביכולת הפיזית ללכת אלא ביכולת
 באופן עצמאי ממקום למקום.

שם הנושא לפי ועדות 
 לשכת המדען הראשי 

 ניידות תפקודית

הנושאים לפי ועדות -תת
 לשכת המדען הראשי

הליכה עצמאית עם/בלי עזרים, התמצאות במרחב, מעברים מתנוחה לתנוחה 
 וכו'

 

 לפעילות התארגנות

 היום בגן.במהלך בצורה יעילה יכולתו של הילד לנהל את עצמו  התפקוד הנמדד

 

 רמת תפקוד סולם המדידה

 (הוראה בעקבות או ביזמתו) פעילות בגמר למקומו ציוד מחזיר  משותפים היגדים

 עצמאי באופן משחק או פעילות לבחור מתקשה 

 כיסא לוקח) הצורך לפי ומתארגן פעילות תחילת לקראת למקום ניגש 
 (צביעה פעילות לקראת סינר לובש, ומתיישב המתאים למקום

 במקום בקבוק או תיק מניח) המוסכם במקום האישיים חפציו את שם ,
 (אישית במגירה משתמש

 הילדים מספר) פעילות במרכזי/בפינות המוסכמים הכללים לפי מתנהג  בלבד 4 לגיל היגדים
 "(תורות, "פעילות מרכז/בפינה המותר

ההחלטות שהתקבלו 
 בעת פיתוח הנושא

בנושא בנפרד, לרבות בהיבטים שונים שכל אחד מהם עוסק בתפקודים לעסוק 
 . ובמיומנויות הנדרשות בשגרת הגן בסיסיים הנדרשים בגן

שם הנושא לפי ועדות 
 המדען הראשי  לשכת

חלק מההיבטים הנבדקים בנושא מופיעים במסמך של ועדות לשכת המדען 
, עיבוד חושי המשפיע IADL –יום מורכבים -הראשי בנושאים האלה: תפקודי יום

 על תפקוד, תפקודים מוטוריים והתמצאות בסביבה מתוקשבת
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 בסיסיים יום יום בתפקודי עצמאות

הנושאים הנמדדים: אכילה, -יום. אלה תת-ביצוע פעולות יסודיות בחיי היום התפקוד הנמדד
 .ADL)הופעה ולבוש, שימוש בשירותים )

 רמת תפקוד סולם המדידה

 עצמאי באופן אוכל  משותפים היגדים

 ולא מדי הרבה לא) עצמאי באופן סבירות אוכל כמויות לפה מכניס 
 (מדי פחות

 או ביזמתו) עצמו בכוחות ובסיומה ארוחה לקראת להתארגן מצליח 
 (הוראה בעקבות

 עצמו בכוחות ופנים ידיים שוטף 

 שולחן ליד בישיבה אוכל) בגן המקובלים אכילה הרגלי על שומר ,
 למקובל בהתאם במפית או בצלחת משתמש, ובמזלג בכפית משתמש

 (בגן

 עצמאי באופן מספל או מכוס שותה 

, משקאות שופך) עצמו בכוחות נקייה אכילה סביבת על לשמור מתקשה  בלבד 4 לגיל היגדים
 (הרצפה על אוכל מפיל, אוכל מפזר

ההחלטות שהתקבלו 
 בעת פיתוח הנושא

הילד עצמו או בביצוע של פעולות באמצעות  לעסוק בביצוע של פעולות על ידי
 הפעלה של גורם תומך על ידי הילד.

ההיבטים שאינם נמדדים 
 בנושא זה

בתחום הלבוש  יומיות שאינן מתרחשות בגן )כגון שינה והתקלחות(.-פעולות יום
נמדדות רק ההתנהגויות הנוגעות לשימוש בשירותים ולשמירה על הופעה 

 מסודרת באופן כללי.

 נבדקת ההתלבשות מפני שלרוב היא מתרחשת מחוץ גן.לא 

לא נמדדות הפעולות הפיזיולוגיות החיוניות לצורך אכילה )לעיסה, בליעה, 
וכן הפעולות המוטוריות הדרושות לאכילה ולשתייה )חיתוך המזון, מזיגת  נגיסה(

 שתייה וכו'(

שם הנושא לפי ועדות 
 המדען הראשי  לשכת

 DAI –בסיסיים יום -תפקודי יום

הנושאים לפי ועדות -תת
 המדען הראשי  לשכת

עצמאות בשירותים, עצמאות בהתלבשות, עצמאות באכילה, יכולת שמירה על 
 כללי זהירות
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 שירותים - בסיסיים יום יום בתפקודי עצמאות

 .ADL)שימוש בשירותים )הקשורות לביצוע פעולות  התפקוד הנמדד

 רמת תפקוד סולם המדידה

 מחיתולים גמול  היגד מקדים

 עצמו בכוחות בשירותים מתפשט  משותפים היגדים

 הדלת פתיחת) עצמו בכוחות השירותים במרחב להתארגן מתקשה 
 (באסלה המים הורדת, השירותים בתא מעבר, וסגירתה

 קרובות לעתים" לו בורח"  בלבד 3 לגיל היגדים

 עצמו בכוחות בשירותים מתלבש  בלבד 4 לגיל היגדים

 בתזכורת צורך ללא לשירותים הולך 

ההחלטות שהתקבלו 
 בעת פיתוח הנושא

לעסוק בביצוע של פעולות על ידי הילד עצמו או בביצוע של פעולות באמצעות 
 הפעלה של גורם תומך על ידי הילד.

ההיבטים שאינם נמדדים 
 בנושא זה

בתחום הלבוש  והתקלחות(.יומיות שאינן מתרחשות בגן )כגון שינה -פעולות יום
נמדדות רק ההתנהגויות הנוגעות לשימוש בשירותים ולשמירה על הופעה 

 מסודרת באופן כללי.

 לא נבדקת ההתלבשות מפני שלרוב היא מתרחשת מחוץ גן.

לא נמדדות הפעולות הפיזיולוגיות החיוניות לצורך אכילה )לעיסה, בליעה, 
לאכילה ולשתייה )חיתוך המזון, מזיגת  וכן הפעולות המוטוריות הדרושות נגיסה(

 שתייה וכו'(

שם הנושא לפי ועדות 
 לשכת המדען הראשי 

 DAI –יום בסיסיים -תפקודי יום

הנושאים לפי ועדות -תת
 המדען הראשי  לשכת

עצמאות בשירותים, עצמאות בהתלבשות, עצמאות באכילה, יכולת שמירה על 
 כללי זהירות
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 תפקודי קשב

 זמן ולאורך או משחק ברצף לימוד בפעילויות ובמשימות להתמקד יכולת הנמדדהתפקוד 

 תדירות סולם המדידה

 בשעת משחק בחצר עובר מפעילות לפעילות בתדירות גבוהה מאוד    בלבד 4 לגיל היגדים
  מתקשה להשתתף בפעילות מובנית מתחילתה ועד סופה )הקשבה

 לסיפור, מפגש, משחק קופסה(
  בפעילות שבחר להשתתף בה או לבצע אותהמתקשה להתמיד 
 מתרוצץ בחצר או בחלל הגן ללא מטרה 
 נראה בוהה וחולמני    

ההחלטות שהתקבלו 
 בעת פיתוח הנושא

 בסולם הנמדד זה בממד היחיד שהוא מפני בנפרד( טכנית) ייבדק זה נושא
 .תדירות

ההיבטים שאינם נמדדים 
 הזבנושא 

 לימודיים הישגים על קשב תפקודי של השפעה

שם הנושא לפי ועדות 
 לשכת המדען הראשי

 תפקודים הקשורים לקשב וריכוז

הנושאים לפי ועדות -תת
 לשכת המדען הראשי

מסוגל להתמיד במשימה/פעילות, מסוגל לשבת לאורך זמן, עונה תשובה לפני 
 סיום השאלה, עבודה רשלנית ללא תשומת לב לפרטים, תזזיתי...
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 17מוטוריות(-תנועתיות )סנסו-חושיותמיומנויות 

 ביצוע פעילויות הדורשות מיומנויות ידיים

יומיות שהוא מבצע בגן נעשים בידיים, לכן -רוב המשחקים שהילד משחק בגן והפעולות היום

 מיומנויות ידיים הן חיוניות ביותר. רמת התפקוד של הילד כשהוא משחק או מבצע פעולות 

יומיות אחרות תלויה ביכולתו לבצע פעולות מוטוריות עדינות: להשתמש בחפצים קטנים; בכלי -יום

כתיבה ובכלי עבודה, לרבות גזירה במספריים; ללבוש בגדים ולפשוט אותם; להרכיב חלקי משחק; 

 להשתתף בפעילויות יצירה; להשתמש במחשב. 

 פקוד תחושתי, מתח שרירים ותפקודי עיניים. פיתוח מיומנויות ידיים תלוי בגורמים רבים, כגון ת

אלה מיומנויות הידיים החיוניות: יכולת הגעה )יישור הזרוע והנעתה לצורך אחיזה או מיקום חפצים(; 

יכולת אחיזה )החזקת חפץ ביד(; יכולת נשיאה )העברת חפץ המוחזק ביד ממקום אחד לאחר(; יכולת 

ידנית -ם ובמקום מסוים(; יכולת מניפולציה תוךשחרור מבוקר )שמיטת חפץ מוחזק בזמן מסוי

צדדי )שימוש -)הסתגלות של החפץ ביד לאחר אחיזה(; יכולת תנועה והפרדת אצבעות; שימוש יד דו

 בשתי הידיים יחד כדי לבצע משימה(. 

מיומנויות מוטוריות עדינות נחוצות כדי שהילד יוכל לתפקד עצמאית, והן הבסיס לתפקודו גם בבית 

 הספר.

 תנועתיות-חושיות מיומנויות הדורשות פעילויות ביצוע

יום ומבטא את עצמו בתנועה, במשחק, ביצירה. כך הוא לומד להכיר את סביבתו -ילד פועל ביום

ולשלוט בה לצרכיו וכדי לבצע את משימותיו. פעולות אלה הן הבסיס לתפקוד תקין וליכולת הלמידה 

ולמעשה , אפשרויות שונות להתנסות בתחומים שונים יש לילד הוא סביבה שבה בהמשך חייו. הגן

  .ולמידה הנאה לילד ומקור משמשות אתגר אפשרויות אלה

 להתפתחות הבסיס הם מערכות אלה בין והתיאום והתנועה החושים מערכות של תקינה התפתחות

וללמידה יעילים. ילד שהתפתחותו תקינה נע בקלות, חושף את עולמו,  לתפקוד הילד, של תקינה

 לומד על גופו, ולפיכך גם מפתח מיומנויות שונות, כגון מוטוריות, קוגניטיביות, תחושתיות, חברתיות. 

, והיא תלויה מוטורית(-תנועתית )סנסו-אינטגרציה חושית התיאום בין המערכות החושיות הוא

ערכת העצבים המרכזית. המידע החושי מסופק על ידי מערכות חושיות בהתפתחות תקינה של מ

המערכת הטקטילית )פועלת כמערכת הגנה מפני מגע  –שונות: מערכת המגע ומערכת התחושה 

 –מזיק או מסוכן וכמערכת הבחנה המאפשרת הבחנה באמצעות מגע(; מערכת שיווי המשקל 

ת התנועה בעת מעבר בין תנוחות(; מערכת המערכת הווסטיבולרית )מאפשרת לשמור על יציבו

                                                           
, לרפואה הפקולטה, בעיסוק לריפוי הספר בית, גולוס ענת" דר ידי על שסוכמו תיאורטי בסיס על נעשה זה בתחום ההיגדים פיתוח17

  בירושלים העברית האוניברסיטה



 

 72עמוד   

 

המערכת הפרופריוצפטיבית )מאפשרת את תחושת התנועה של איברי הגוף  –התחושה העמוקה 

 השונים בחלל(; מערכות חושים אחרות: מערכת הראייה, מערכת השמיעה, מערכת הטעם והריח. 

מורכבות יותר שבהן התיאום  ככל שהילד גדל כך גדלה יכולת הביצוע שלו, והוא נדרש לבצע פעולות

 התנועתי הוא בדרגה גבוהה יותר.-החושי

התהליכים והמערכות האלה:  גם מתפתחים ביניהן והתיאום החושים מערכות התפתחות בסיס על

 משקל שיווי תגובות ;(הכובד כוח נגד לתנוחה הראש הבאת) יישור ותגובות הכובד למרכז מודעות

 של פנימית מפה) גוף סכמת ;(לנפילה לגרום העלולים פתאומיים תנוחה לשינויי תגובה) מתאימות

 מתואמות תנועות של רצף ולבצע לארגן, לתכנן נלמדת יכולת) תנועה תכנון ;(בגוף התחושה מוקדי

 ;(במכוון איבר או מפרק בכל נפרדת תנועה לבצע יכולת) תנועה הפרדת ;(תנועה לביצוע הנדרשות

 סימטריות תנועות ולבצע הגוף צדי של שני בתיאום לפעול יכולת) הגוף צדי שני בין מתואם שימוש

 פעולת אחר העיניים ומעקב מיקוד בין לתאם יכולת) רגל-ועין יד-עין תיאום ;(בהתאמה ואסימטריות

 (. היד או הרגל

, גלגול, זחילה כגון פעולות, מגוון יכול לבצע הילד האלה התהליכים והמערכות כל של בזכות תקינותם

 להתמודד לשלוט בגופו, מאפשר לילד ביצוע פעולות אלה. ועוד בכדור משחק, טיפוס, קפיצה, ריצה

 העצמי שלו, לרכוש שלו ואת הביטחון הריכוז לשפר את יכולת, בסביבה חדשים מצבים היטב עם

 .ללמידה ולפתח אותן בסיס מיומנויות

 חושית או הימנעות ממנה גרייה חיפוש

( נוגע לאופן שבו מערכת העצבים מקבלת מסרים תחושתיים, Sensory processingעיבוד חושי )

מעבדת אותם ומחזירה אותם כתגובה. כך למשל בזכות מערכות תקינות ומאוזנות הילד יכול ליהנות 

ממגע של אנשים קרובים ולמעשה מקשר רגשי תקין ומתחושת ביטחון, הוא יכול ליהנות ממגע 

במרחב ועוד. כל זאת מעודד אותו להתנסות ולשפר יכולות  בחומרים שונים בסביבה, מתנועה

 תנועתיות. -חושיות

(, והיא גורמת SPDאם המידע התחושתי אינו מעובד לתגובות מתאימות, יש הפרעה בעיבוד החושי )

  יום של הילד. להלן דפוסים אחדים של הפרעה בעיבוד חושי:-להפרעה בשגרת היום

 התחושתי המידע בהחזרת בהפרעה מדפוס זה ניכרת בעיה – (SMD) חושי בוויסות הפרעה)א( 

 תגובתיות בהפרעה זו ניכרת. התחושתי המידע של ולעצמה לטבע המתאימה נשלטת, להתנהגות

 או מרעש, בחומרים, בצבעים, במזון ממרקמים שונים משימוש המוטרד ילד , לדוגמהתחושתית יתר

ממשחק זה, משימוש בחומרים אלה או מחשיפה לרעש בנדנדות וכד' או הנמנע  ממשחק, חזק מאור

 מבוהל או זהיר יתר על המידה., שקט או לאור. בעקבות זאת הוא עלול היות אגרסיבי, חסר

סביבו, אינו  לנעשה ער שאינו ילד , לדוגמהתחושתית תגובתיות-תת בהפרעה בוויסות חושי תיתכן

 נוגע כשמישהו או שפתיו על ומשקה יות מזוןלשאר או חזק לריח לב שם אינו, בשמו כשקוראים שומע

ולהגיב  בחפצים או במשחקים חסר עניין, בעקבות זאת הוא עלול להיראות פסיבי, אפתי. בו וכד'
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לדוגמה ילד , תחושתי חיפוש בהפרעה בוויסות חושי ייתכן  לכך מורכבות באטיות. נוסף למשימות

 מעדיף, משחק בעת מסתכן, להתנדנד או בתנועה סיבובית, להתגלגל מעדיף לנוע, לנוע המרבה

וכד'.  בהם כשמשחק חפצים טועם או מריח, קולות רמים לשמוע אוהב, חזק שריחו או טעמו מזון

        בעקבות זאת הוא עלול להיות כעסן וקשה להרגיע אותו. 

 ( SBMD) חושי בסיס על מוטורית הפרעה)ב( 

 לדרישות בתגובה תנועות סדרת של בתכנון או בתנועה, ביציבות בעיה בהפרעה מדפוס זה ניכרת

 או זחילה הליכה, ביצוע פעולות מוטוריות, כגון ישיבה, תחושתיות, לדוגמה ילד הפועל באטיות בעת

 יום-יום אופניים( ולבצע פעולות על רכיבה )כגון חדשות מוטוריות מיומנויות מתקשה ללמוד ריצה,

 בשתי מתקשה להשתמש לאחרים, בהשוואה נמוך שרירים בעל טונוס להתלבש(, מורכבות )כגון

 מוטיבציה וחלש אופי.  חסר, בזמן וכד'. בעקבות זאת עלול להיראות עצלן-בו הידיים

    

 תחושות, בין בהבחנה בהפרעה מדפוס זה ניכרת בעיה –( SDD)תחושתית  בהבחנה הפרעה)ג( 

 מה לזהות הגוף, לדוגמה ילד המתקשה תנוחת תפיסת או ריח, טעם, שמיעה, ראייה, מגע כגון

 . וכד' ולהבדיל ביניהם מזון ומרקמי קולות, ריחות מתקשה לזהות להסתכל, בלי נמצא בידיו

 רב יותר מילדים ויזדקק לזמן, חזותיים כיוונים במשחקים אחר עלול להתקשות לעקובכמו כן, 

 .משימות לבצע כדי אחרים

תנועתיות אפשר -בעזרת אבחון מוקדם של הפרעות אלה ושל קשיים בביצוע מיומנויות תחושתיות

התערבות להתאים את סביבת הגן לילד ולפתח את רמת תפקודו. כל זאת באמצעות תכניות 

 מתאימות במסגרת החינוכית או מחוצה לה ובהדרכת אנשי מקצוע, כגון מרפאים בעיסוק.

מוטורי", השלבים השונים בגיבושו -נה התאורטי של הממד "תפקוד סנסושלהלן מפורט המב 8בלוח 

הנושאים וההיגדים שבממד, כל זאת לפי -לפני ביצוע המחקר החלוץ המצומצם, הנושאים, תת

הרציונל התיאורטי הנוכחי אגב ניסיון לרכז את הנושאים ואת ההיבטים הרלוונטיים ביותר לממד זה 

 בהקשר הנוכחי.
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 מוטורי-תפקוד סנסו : ממד8לוח 

 ידיים מיומנויות הדורשות פעילויות ביצוע

יכולת הילד להשתמש באביזרים ולשחק במשחקים הדורשים הפעלה יעילה של  התפקוד הנמדד
 הידיים 

 רמת תפקוד סולם המדידה

 (רכבת, קוביות 5 לפחות של מגדל) קטנות בקוביות לבנות מצליח  משותפים היגדים
 מוברגים חלקים, קטנים" לגו" חלקי) משחק חלקי להרכיב מצליח ,

  (חרוזים השחלת

 בנייר קטנים חתכים במספריים לגזור מצליח  בלבד 3 לגיל היגדים
 דף אחר דף קרטון מדפי בספר לדפדף מצליח 
 מאוזן וקו מאונך קו לצייר או להעתיק מצליח 
 (בפחם, שמן בצבעי, בטושים) מלצייר או מלשרבט נמנע 
 (רכבת, קוביות 5 לפחות של מגדל) קטנות בקוביות לבנות מצליח 
 בלוח" פטריות" נעצי, גדולים" לגו" חלקי) משחק חלקי להרכיב מצליח 

 (חרוזים השחלת, מחורר
 רגליים תנועות, ידיים תנועות) פשוטות גוף תנועות לחקות מצליח ,

 (שונים גוף איברי המשלבות תנועות
 (מוברגים חלקים, שונים בגדלים" לגו" חלקי) משחק חלקי לפרק מצליח 
 דבקיות מפריד) ידיים מיומנויות הדורשות יצירה בפעילויות משתתף 

 (דיו בחותמות משתמש, בצק לש, אותן ומדביק

 אינו אם גם) שלהם המתאר קווי לפי ציור דפי צובע או צורות ממלא  בלבד 4 לגיל היגדים
 (מדייק

 דף על המסומן ישר קו על במספריים לגזור מצליח 
 הדפים את לקרוע בלי בספר לדפדף מצליח 
 המצטלב מאונך קו) מצטלבים קווים וגם עיגול לצייר או להעתיק מצליח 

 (מאוזן קו עם
 (בפחם, שמן בצבעי, בטושים) מלצייר נמנע 
 (רכבת, קוביות 5 לפחות של מגדל) קטנות בקוביות לבנות מצליח 
 מוברגים חלקים, קטנים" לגו" חלקי) משחק חלקי להרכיב מצליח ,

 (חרוזים השחלת
 תנועות, ידיים תנועות) ברצף הנעשות גוף תנועות לחקות מצליח 

 (שונים גוף איברי המשלבות תנועות, רגליים
 (מוברגים חלקים, שונים בגדלים" לגו" חלקי) משחק חלקי לפרק מצליח 
 על תמונות מדביק) ידיים מיומנויות הדורשות יצירה בפעילויות משתתף 

 (במכחול משתמש, מבצק או מפלסטלינה נחשים יוצר, דף

ההחלטות שהתקבלו 
 בעת פיתוח הנושא

להתייחס להיבטים הקשורים בעיקר למוטוריקה העדינה, מתוך ידיעה שזה 
תפקוד הכרחי לביצוע אותן משימות )למרות שנדרשות גם יכולות קוגניטיביות 

 וחזותיות(

ההיבטים שאינם נמדדים 
 בנושא זה

 משחקים )דמיון, עולם פנימי, סימבוליזציה(בתכנים המופיעים בציורים או 

שם הנושא לפי ועדות 
 המדען הראשי לשכת

 מיומנויות ידיים

הנושאים לפי ועדות -תת
 לשכת המדען הראשי

משחיל חרוזים קטנים על חוט, יכולת גזירה, מדביק תמונה על דף, מחדד 
 או פלסטלינה ומחבר אותן, פותח מנעול במפתח. צורות מחימר 2-3 יוצרעיפרון, 
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 חושיות תנועתיות מיומנויות הדורשות פעילויות ביצוע

יכולת הילד להשתמש בגופו בצורה יעילה כולל שימוש באביזרים גדולים  התפקוד הנמדד
 ומתקנים  

 רמת תפקוד סולם המדידה

 במרחב תנועה בהם שאין במשחקים לשחק קבוע באופן בוחר  משותפים היגדים
 (ממתקן, מסולם) גבוה ממקום לרדת מתקשה או חושש 
 (ליפול מרבה, מועד, נתקל) בחצר במרחב בתנועתו מסורבל 
 בכלים משתמש, חופר, בונה) החול בארגז מגוונים משחקים משחק 

 (שונים
 (סולם, מנהרה, מגלשה) בחצר יציבים במתקנים משתמש 
 צלחת)" הגן במרחב או טיפולים בחדר, בחצר נעים במתקנים משתמש "

 (שונים מסוגים נדנדות, מסתובבת
 לעברו מכוון הכדור אם גם כדור לתפוס מתקשה 
 במרחב תנועה בהם שנדרשת משחקים מלשחק נמנע  

 בלבד 3 לגיל היגדים

 

 (למשחק שותף לידי, גדול לחישוק) המטרה לכיוון כדור לזרוק מצליח 
 טי מקצב או מהיר מקצב לחקות מצליח  בתיפוף א 

 ריצה תחרות, יבשה-ים) במרחב תנועה המצריכים במשחקים משתתף ,
 (מכשולים מסלול

 "(מסירות" משחק, באולינג, לסל קליעה) למטרה כדור לזרוק מצליח  בלבד 4 לגיל היגדים
 (שירה, תיפוף, מנגינה) למקצב תואם קצב על שומר 

 ריצה תחרות, יבשה-ים) במרחב תנועה המצריכים במשחקים משתתף ,
 "(תופסת"

ההחלטות שהתקבלו 
 בעת פיתוח הנושא

 תפקוד שזה ידיעה מתוך, גסה למוטוריקה בעיקר  הקשורים להיבטים להתייחס
 יכולות נדרשותאם לביצוע הפעולה גם ) משימות אותן לביצוע הכרחי

 (וחזותיות קוגניטיביות

ההיבטים שאינם נמדדים 
 בנושא זה

 (סימבוליזציה, פנימי עולם, דמיון) במשחקים המופיעים תכנים

שם הנושא לפי ועדות 
 המדען הראשי לשכת

 מיומנויות מוטוריות

הנושאים לפי ועדות -תת
 לשכת המדען הראשי

מטפס/גולש/מתנדנד עצמאית,  -משתמש במתקני חצר
 זורק/תופס/מגלגל/מכדרר/בועט בכדור....
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 חושית מגרייה הימנעות או חיפוש

 תגובות הילד לגרייה של  מערכות חושים שונות: מגע, ריח, טעם, שמיעה וראייה התפקוד הנמדד

 רמת תפקוד סולם המדידה

 בעוצמה רעש או מוזיקה בסביבתו נשמעת אם צורח או/ו אוזניים אוטם  ההיגדים
 הפעילות לסוג המתאימה

 חפצים, יצירה חומרי, בגדים, צעצועים לועס או מוצץ, מלקק 
 או/ו שונים מרקמים בעלי מאכלים באכילת להתנסות קבוע באופן מסרב 

 מגוונים טעמים
 צהריים ארוחת, ביניים ארוחת או בוקר ארוחת) בגן לאכול מסרב ,

 (במסיבות
 (מאוד מלוכלך הוא אם גם) קבוע באופן וידיים פנים לשטוף מסרב 
 רגליו על או פניו על, ידיו על לכלוך יש אם מצוקה סימני מראה 
 החול בארגז מלשחק קבוע באופן נמנע 
 בחומרים בהן להשתמש שצריך יצירה מפעילויות קבוע באופן נרתע 

 דבק, בצק, אצבעות צבעי כגון, שונים
 מבוגרים של או/ו ילדים של ממגע נרתע 
 חזותי עומס או חזק אור יש אם עיניו את מכסה או עיניו את עוצם 

, משחקים, חפצים, אנשים) פעם אחר פעם שבסביבתו דבר כל מריח  בלבד 3 לגיל היגדים
 (צעצועים

 (צעצועים, משחקים, חפצים, חומרים) דבר כל לפה מכניס  בלבד 4 לגיל היגדים

ההחלטות שהתקבלו 
 בעת פיתוח הנושא

 להתייחס רק לתגובות קיצוניות

ההיבטים שאינם נמדדים 
 בנושא זה

"מיומנויות זיה( נמדדים בתחום תניסיחוש התנועה  ומנח הגוף בחלל) ק
 התנועתיות חושיות"

שם הנושא לפי ועדות 
 לשכת המדען הראשי

 עיבוד חושי המשפיע על תפקודו

הנושאים לפי ועדות -תת
 לשכת המדען הראשי

השמיע קולות, חשש ממגע בחומרים, למרבה לגעת באנשים וחפצים, מרבה 
כוח(: כותב חשש מתנועה, יכולת לתגובה מוטורית מותאמת ומתוזמנת )וויסות 

 בלי לקרוע את הדף...
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 מחקר חלוץ מצומצם 

ֵליבמחקר החלוץ המצומצם נועד לבדיקה ראשונית של ההיגדים אשר ייכללו  ההערכה. להלן תיאור  כְׂ

 ותוצאותיו. המחקר

 המחקרתיאור 

 המחקר מטרת

 : האלה את השאלות 4ועבור גיל  3בנפרד עבור גיל  לבחון מחקר החלוץ המצומצם הייתה מטרת

  יואנשי  הגננותהאם את  הבינו( צוות נוספים בגן )אשר מילאו ומיועדים למלא בעתיד את הכל 

 ?ת ההערכה ואת ההיגדיםמשימ

  בכלי הנבדקים יםהנושא , אתואנשי הצוות משקפים כראוי, בעיני הגננות ההיגדיםהאם? 

 משמעיים-האם ההיגדים ברורים וחד? 

  יהם בנושאים פקודלחוות דעה על ת כדיהצורך,  דיאת הילדים  מכירים ואנשי הצוות גננותההאם

 ?הנבדקים

 של ילדים בחינוך  תפקוד, להערכת הנבדקים מתאימים, בעיני הגננות ואנשי הצוות האם הנושאים

  המיוחד?

 האם ההיגדים מנוסחים לפי עקרונות השפה המקצועית המקובלת בתחומי הלקויות השונות? 

 שיטת המחקר 

שישה חלקים, כשבכל חלק נבדק ממד תפקוד  . בכל גיל נבדקו4ולגיל  3התקיים בנפרד לגיל המחקר 

 אחר של הכלי, כדלקמן:

  בתחום החברתי תפקוד :1חלק  

  מוטורי הסנסובתחום  : תפקוד2חלק 

  וההתארגנותהתפקודית : תפקוד בתחום העצמאות 3חלק 

  תפקוד בתחום התקשורת  :4חלק 

  שפתי-הקוגניטיביתפקוד בתחום  :5חלק 

  תפקוד בתחום הרגשי6חלק : 

נוספים. על מנת להקל על תאום  צוותואנשי  בכל חלקי המחקר נערכו ראיונות אישיים עם גננות

חלקים חלקים של הכלי.  שלושהבכל ראיון נבדקו  –, כלומר שלשותהראיונות עמם, החלקים הועברו ב

 נבדקו יחד.  6-ו 5, 4נבדקו ביחד וחלקים  3-ו 2, 1
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 גני הילדים

המחקר נערך בגני חינוך מיוחד ובגנים של החינוך הרגיל בהם משולבים תלמידי חינוך מיוחד. 

יחד  3וגם מגנים בהם ישנם ילדים בני  3נדגמו מגנים בהם כל התלמידים הם בני  3תלמידים בגיל 

, מגנים בהם יש רק 3נדגמו מגנים בהם יש גם בני  4גבוהים יותר. תלמידים בגיל עם ילדים בגילאים 

 .4ומגנים בהם יש גם ילדים מעל גיל  4בני 

 משתתפים

 "המעריכות".  , מנהלות גן ומורות תומכות. להלןגננות 20עד  4בכל חלק של המחקר השתתפו 

  מהלך המחקר

צוות הפיתוח של הכלי הכשיר מראיינים, והמראיינים נפגשו עם המעריכות בגנים. הראיונות נמשכו 

 דקות בממוצע.  50

בתחילת הריאיון השאלון הוצג למעריכה, והיא התבקשה לחשוב על ילד/ה שהיא מכירה היטב, 

, בחודש , ולהיזכר בהתנהגותו ובתפקוד שלו בתחומים שוניםחודש רצוףהלומד/ת בגן לפחות 

האחרון. לאחר מכן, הוצגו למעריכה ההיגדים הנוגעים לממד תפקוד מסוים. לאחר הצגת כל היגד, 

היא ראתה את הילד מבצע  )לפי סולם ההיגד(המעריכה התבקשה לציין באיזו תדירות או באיזו מידה 

בהיגד בחודש האחרון. המעריכה התבקשה להסביר מדוע בחרה  תאת ההתנהגות המתואר

בה שבחרה. בנוסף, המעריכה התבקשה לתאר את מחשבותיה ואת רשמיה לפני המראיין, בתשו

 ולהשיב לשאלות האלה:

  מובן הפריטהאם ? 

  אותו? תכיצד היית משפראם לא  ?ברור פריטניסוח ההאם 

  משמעי-חדהוא  פריטהניסוח האם? 

  המתוארת התנהגותשל ה התפקודרמת להעריך את כדי הדרוש  ידעמהאת יש לך באיזו מידה? 

  תלמידתפקוד הלהערכת  ,לדעתך ,נטיוורל פריטהבאיזו מידה? 

  בדרגות חומרה שונות לקותהאותה בעלי  תלמידיםבין  יבחיןהפריט האם לדעתך? 

 

 להלן ההנחיות שניתנו למשתתפות בריאיון ובעת הצגת השאלונים:

מדובר בשאלון תצפיתי שבוחן תפקוד לפנייך שאלון ניסיוני להערכת תפקודם של תלמידים בחינוך המיוחד. 

סוגי הלקויות  כלהשאלון ישמש ל בניית תכניות טיפול או התערבות.מיועד ל אינוולא בשאלון אבחוני והוא 

 ולכן הניסוחים אינם מכוונים ללקות מסוימת.

ש, שמטרתו להעריך את השאלון שלפנייך ולהתאימו להערכת להשתתף במחקר גישו תאת מתבקש

תפקודם של תלמידים בחינוך המיוחד. במחקר זה, אנו מבקשים את עזרתך ואת חוות דעתך על השאלון 

 שיפורים ותיקונים.  בו והפריטים שבו כדי שנוכל לבצע 
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תקופה משמעותית  גןבכדי לעשות זאת, נבקש ממך לדמיין תלמיד או תלמידת חינוך מיוחד הלומדים 

)לפחות חודש לימודים רצוף אחד, עדיף יותר( ולענות על השאלון כאילו את מעריכה את התלמיד שבחרת. 

למרות שאיננו מעוניינים בהערכה הנקודתית של תלמיד ספציפי זה, תרגיל זה יאפשר לנו לקבל ממך משוב 

 מעמיק על השאלון. 

 מכל אחד מתכיצד את מתרש יתאר. דעתך בקול רםבאת כל מה שעולה  אמריבזמן מילוי השאלון, 

 .מסוימתתשובה ב חרתובאת מדוע ו הפריטיםמ

 

המעריכות התבקשו גם לחוות את דעתן על מידת הבהירות של סולם שלעיל,  ההנחיות על נוסף

הוזמנו להעיר כל הערה אחרת בנוגע למילוי השאלון. ובנוסף  התשובות ועל נוחות השימוש בו  

 איסוף וניתוח הנתונים

המראיינים תיעדו כל אחד מהראיונות, וצוות הפיתוח בחן את תוכנם. על סמך התשובות של 

 המעריכות גובשו הצעות לשיפור ההיגדים והשאלון בכללותו. 

והנתונים עבור מחקר החלוץ  3יוצגו בנפרד הנתונים עבור מחקר החלוץ המצומצם בגיל להלן 

כך שאותו היגד נבדק  4ובגיל  3. יש לציין שישנם היגדים חופפים רבים  בגיל 4המצומצם בגיל 

פעמים רבות בשני המחקרים.
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 3מחקר החלוץ המצומצם בגיל 

סנסומוטורי ובתחום העצמאות בתחום ה ,בתחום החברתיתפקוד : 3-ו 2, 1חלקים 

 התפקודית וההתארגנות

 משתתפים

 מעריכות

 3-ו של החינוך המיוחדבגנים עובדות מהגננות  11גננות,  14בחלקים אלה של המחקר השתתפו 

שנים בממוצע )סטיית  9.7משתתפות היו בעלות ותק של ה. גננות עובדות בגנים של החינוך הרגיל

חודשים  5.5 –חודשים רו את הילדים שהעריכו בין חודש לשבעה והן הכי ,בהוראת ילדים (5.0תקן 

 .)1.4בממוצע )סטיית תקן 

 

 ילדים

 מספר נתונים עליהם:  ילדים. להלן 14בחלקים אלה של המחקר הוערכו 

  :ילד אחד(.  2012 ;ילדים( 13) 2011שנת לידה( 

  ;)ילדים(; תסמונת דאון )ילד אחד(; לקות שמיעה  3) אוטיזםלקויות: לקות תקשורתית )ילד אחד

 3)שני ילדים(; מחלה/ תסמונת נדירה )ילד אחד(; לקות ראייה )ילד אחד(; עיכוב התפתחותי )

 )ילד אחד(.  שיתוק מוחין ילדים(; עיכוב שפתי )ילד אחד(;

 .)ארץ לידה: ישראל )כל הילדים 

 

 כללי

המעריכות לא דיווחו על היגדים שחסר להן מידע כדי לענות עליהם או על התנהגויות נוספות 

 שלדעתן יש צורך לבחון. מיוחדהחינוך ה תלמידילהערכת התפקוד של הרלוונטיות 

 

 תפקוד בתחום החברתי

הועבר לממד התפקוד בתחום  היגד אחד לאחר מחקר החלוץ המצומצםהיגדים.  24למעריכות הוצגו 

  מהמעריכות. שני היגדים אחרים שונו במקצת בעקבות הערות שהתקבלוהרגשי. 

 :שעבר לממד תפקוד בתחום הרגשיהיגד להלן ה

 הערות היגד

מראה את ההעדפות שלו )מה נעים לו ומה 

 אינו נעים לו, מה הוא אוהב ומה אינו אוהב(

לאור הערות המעריכות הוחלט שההיגד מתאים יותר לנושא 

 ששייך לממד הרגשי. רגשית והבעה הבנה
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 ששונו: היגדיםה להלן

  היגד הערה ההיגד לאחר השינוי סחונ

 מחוץ)מנסה לצאת מגבולות הגן 

 (הגן לגדרות

למה הכוונה בגבולות הגן? 

מבנה הגן? חצר הגן? 

 המבנה כולל החצר? 

 מגבולות הגןמנסה לצאת 

 באמצעות או מילולי באופן) מתנצל

 בין, במישהו שפגע לאחר( מחווה

 לו הורו שלא ובין להתנצל לו שהורו

 להתנצל

האם "באופן מילולי או 

באמצעות מחווה" מתייחס 

 לפגיעה או להתנצלות?

מתנצל לאחר שפגע במישהו  )באופן 
מילולי או באמצעות מחווה( בין שהורו 

 שלא הורו לו להתנצל לו להתנצל, בין

 

 הסנסומוטוריתפקוד בתחום 

שונו במקצת בהתאם להערות  היגדים שנילא בוטלו היגדים, אך היגדים.  31למעריכות הוצגו 

 .שהתקבלו מהמעריכות

 ששונו: היגדיםה להלן

  היגד הערה ההיגד לאחר השינוי סחונ

 אם עיניו את מכסה או עיניו את עוצם

 חזותי עומס או חזק אור יש

המונח "רעש חזותי" לא 

ברור, הקשה על הבנת 

ההיגד. חלק הבינו אותו 

 כרעש בסביבה

עוצם את עיניו או מכסה את עיניו אם 
יש אור חזק או עומס חזותי )"רעש" 

 חזותי(

 ממקום לרדת מתקשה או חושש

 (ממתקן, מסולם) גבוה

יש הבדל בין קפיצה וירידה. 

דורשת מיומנות שונה  קפיצה

 מהמיומנות הנדרשת בירידה

חושש או מתקשה לרדת ממקום גבוה 
 )מסולם, ממתקן, קפיצה משרפרף(

 

 העצמאות התפקודית וההתארגנותתפקוד בתחום 

כיוון שהתגלה קושי של המעריכות היגדים. שני היגדים בוטלו בעקבות המשוב  28למעריכות הוצגו 

 .מהמעריכות במקצת בהתאם להערות שהתקבלובהערכת ההתנהגות. שלושה היגדים אחרים שונו 

 ההיגדים שבוטלו: להלן

 הערות היגד

עולה במדרגות בכוחות עצמו )גם אם נעזר 

 במעקה(

 בגנים רבים אין מדרגות

יורד במדרגות בכוחות עצמו )גם אם נעזר 
 במעקה(

 בגנים רבים אין מדרגות
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 ששונו: היגדיםה להלן

 היגד הערה ההיגד לאחר השינוי סחונ

 עצמו בכוחות לתנוחה מתנוחה עובר

 (שכיבה, עמידה, ישיבה)

לא ברור שהסוגריים הם 

דוגמאות ושייתכנו 

 תנוחות נוספות

עובר מתנוחה לתנוחה בכוחות 
 עצמו )ישיבה, עמידה(

 ובסיומה ארוחה לקראת להתארגן מצליח

 (הוראה בעקבות או ביזמתו) עצמו בכוחות

למה הכוונה "בכוחות 

מיוזמתו או עצמו"? 

שהכוונה לפעולות 

 הפיסיות?

מצליח להתארגן לקראת ארוחה 
 ובסיומה בכוחות עצמו 

 מרכז באותו רק לעבוד או לשחק בוחר
 קבוע באופן בגן פינה/פעילות

העדפה למיקום מסוים 
אינה מעידה בהכרח 
 שזהו המיקום היחיד

בוחר לשחק או לעבוד באותו מרכז 
 פעילות/פינה בגן באופן קבוע

 

 3-ו 2, 1 יםחלק – המצומצם החלוץבעקבות מחקר  השינויים

בממד התפקוד ו שלהלן מוצגים השינויים שנערכו בשאלון בממד התפקוד בתחום החברתי 9בלוח 

 בתחום העצמאות וההתארגנות. בלוח מוצג מספר ההיגדים בכל נושא לפני השינוי ולאחר השינוי.

 לא נערכו שינויים.  הסנסומוטוריבממד התפקוד בתחום 

 3-ו 2, 1חלקים  -3בגיל מצומצם החלוץ ה: השינויים בעקבות מחקר 9לוח 

 היגדים מספר נושא ממד

 אחרי לפני 

 תפקוד חברתי

 4 4 חברתית אינטראקציה

 4 4 לאחר התייחסות

 בלתי חברתית התנהגות

 מסתגלת
6 6 

 6 6 חברתיות מוסכמות

 3 3 חריגה מינית התנהגות

 - 1 סנגור עצמי

 23 24  הכול-סך
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 היגדים מספר נושא ממד

 לפני

 המחקר

 לאחר

 השינויים

 תפקוד 

 סנסומוטורי

 מיומנויות הדורשות פעילויות ביצוע

 ידיים
9 9 

 מיומנויות הדורשות פעילויות ביצוע

 חושיות תנועתיות
11 11 

 11 11 חושית מגרייה הימנעות או חיפוש

 31 31  הכול-סך

 

 היגדים מספר נושא ממד

 אחרי לפני 

עצמאות 

תפקודית 

 והתארגנות

 1 1 היגדים מקדימים

 יום יום בתפקודי עצמאות

 שירותים-בסיסיים
3 3 

 יום יום בתפקודי עצמאות

 בסיסיים
6 6 

 4 4 לפעילות התארגנות

 5 5 הגן בשגרת הנדרשות מיומנויות

 7 9 תפקודית ניידות

 26 28  הכול-סך

 

של מחקר החלוץ המצומצם  3-ו 2, 1חלקים ב הממדים שנבדקו שלושתהמשוב על נראה כי לסיכום, 

כמו כן, מרבית ההיגדים היו מובנים למעריכות ושיקפו את תוכן הממדים שנבדקו. . היה משוב חיובי

  בפרק זה יושמו בשאלון שגובש לקראת מחקר החלוץ הבסיסי. השינויים שפורטו
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ובתחום  שפתי-התקשורת, בתחום הקוגניטיבי: תפקוד בתחום 6-ו 5, 4חלקים 
 הרגשי

 משתתפים

 מעריכות

המעריכות  .עובדות בגנים של החינוך המיוחד ארבעתןגננות,  418בחלקים אלה של המחקר השתתפו 

( בהוראת ילדים. הן  הכירו את הילדים 11.6שנים בממוצע )סטיית תקן  14.5היו בעלות וותק של 

 . (2.7בממוצע )סטיית תקן  חודשים 5.9שהעריכו 

 ילדים

 :מספר נתונים עליהם ילדים. להלן 4הוערכו  6-ו 5, 4בחלקים 

  :כל הילדים( 2011שנת לידה(. 

 ( 3לקויות: עיכוב התפתחותי )ילד אחד( לקות ראייה ;ילדים(.  

 כל הילדים( ארץ לידה: ישראל(. 

 

 כללי

המעריכות לא דיווחו על היגדים שחסר להן מידע כדי לענות עליהם או על התנהגויות נוספות 

 שלדעתן יש צורך לבחון. מיוחדהחינוך ה תלמידילהערכת התפקוד של הרלוונטיות 

 

 התקשורתתפקוד בתחום 

ההיגדים נשארו  , שארבעקבות המשוב של המעריכות היגדים. היגד אחד בוטל 22למעריכות הוצגו 

 ללא שינוי.

 היגד שבוטל:הלהלן 

 הערה היגד

לא ברור למה הכוונה "ללא פנייה". האם  לנמען כלשהו כוונה וללאמביע צרכים ורצונות ללא פנייה 

מדבר לעצמו? האם בלי שפנו אליו או בלי 

 שהוא פונה לאחר? התקשו בהבנת ההיגד

 

  

                                                           
 4נבדקים גם בגיל  3משתתפות מעט מעריכות שכן רוב ההיגדים של גיל  3בגיל  18
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 שפתי-הקוגניטיביתפקוד בתחום 

, היגד יותר למעריכות ו היגד מקביל ומובןל כיוון שהיההיגדים. היגד אחד בוטל  32הוצגו למעריכות 

 היגד אחד נוסף שונה מעט בהתאם להערות שהתקבלו מהמעריכות. לאחר מחקר החלוץ המצומצם

 עבר לממד זה מהממד תפקוד בתחום הרגשי.

 להלן ההיגד שבוטל:

 הערה היגד

 בסמלים המיוצג מידע של הבנה מראה

, שונים[ סמיילי] פרצופונים) מוסכמים

 '(וכו מגירות על שמות במקום סמלים

היגד נרדף להיגד אחר, נבחר ההיגד הנרדף שהיה מובן יותר 

 בשלטים) בסמלים המיוצג מידע של הבנה מראה: לגננות

 (מוסכמים ובסימנים

 

 :ששונהלהלן ההיגד 

 היגד הערה ההיגד לאחר השינוי סחונ

 כדי לו הניתנים תוכן ברמזי משתמש

 משחקים במהלך או פשוטה חידה לפתור

 ?"(אני מי, טוק טוק...?", "חיה איזו)"

לא ברור למה הכוונה 

במשתמש. אומר אותם? 

האם הרמזים הם חלק 

 מהמשחק או בנוסף לו?

כדי לפתור משתמש ברמזי תוכן 
חידה פשוטה או במהלך משחקים 

 , מי אני?"( )"איזו חיה...?", "טוק טוק

 

 שנוסף מהממד הרגשי:היגד להלן ה

 הערות היגד

 אחרת מהות לחפץ נותן משחק במהלך

 (סימבולי משחק) שלו המקורית מהמהות

לאחר התייעצות של הצוות המפתח הוחלט שההיגד יהיה 

תחת הממד הקוגניטיבי. מכיוון שנושא המשחק יכול להיכנס 

תחת נושאים שונים הוחלט להמתין לתוצאות המחקר ולראות 

 להיכן יש לשייכו  

 

 הרגשיתפקוד בתחום 

 היגד אחד החלוץ המצומצםכל ההיגדים נשארו ללא שינוי. לאחר מחקר היגדים.  29למעריכות הוצגו 

שפתי(. -שפתי )ראה התייחסות לממד הקוגניטיבי-עבר מממד זה לממד תפקוד בתחום הקוגניטיבי

 כמו כן היגד אחד עבר לממד זה מהממד תפקוד בתחום החברתי )ראה התייחסות לממד החברתי(.

 

 6-ו 5, 4 יםחלק – המצומצם החלוץבעקבות מחקר  השינויים

התקשורת, בממד התפקוד בתחום להלן מוצגים השינויים שנערכו בממד התפקוד בתחום  10בלוח 

מחקר . בלוח מוצג מספר ההיגדים בכל נושא לפני הרגשיובממד התפקוד בתחום  שפתי-הקוגניטיבי

 ולאחריו.  החלוץ המצומצם
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  6-ו 5, 4חלקים  - 3בגיל  : השינויים בעקבות מחקר החלוץ המצומצם10 לוח

 

 נושא ממד
 היגדים מספר

 אחרי לפני

 תקשורת

 3 3 היגדים מקדימים

 5 5 דיבור

 6 7 היענות לתקשורת

 3 3 כישורי שיח

 4 4 מילולית בלתי תקשורת

 21 22  הכול-סך

 

 נושא ממד
 היגדים מספר

 אחרי לפני

-תפקוד קוגניטיבי

 שפתי

 3 3 חשיבה ותהליכי אסטרטגיות

 6 6 מתמטית חשיבה

 11 12 חשיבה כישורי

 5 5 הבנה - דבורה שפה

 6 6 פה בעל הבעה - דבורה שפה

 1 - יצורף לנושא קיים לאחר המחקר -משחק

 32 32  הכול-סך

 

 נושא ממד
 היגדים מספר

 אחרי לפני

 תפקוד רגשי

 7 6 רגשית והבעה הבנה

 4 4 עצמית ופגיעה חזרתית התנהגות

 4 4 רגשי ויסות

 2 2 לימודית מוטיבציה

 8 8 רגשית למצוקה סממנים

 4 4 מידתית לא רגשית תגובה

 - 1 ההיגד נבדק ללא שיוך לנושא -משחק

 29 29  הכול-סך

 

 החלוץ מחקר של 6-ו 5, 4 יםחלקב שנבדקו הממדים הנוגע לשלושת המשובנראה כי לסיכום, 

הממדים  את תוכן למעריכות ושיקפו ברוריםמרבית ההיגדים היו  כמו כן,. , היה משוב חיוביהמצומצם

 לקראת מחקר החלוץ הבסיסי. שגובש  ןיושמו בשאלובפרק זה שנבדקו. השינויים שפורטו 
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 4מחקר החלוץ המצומצם בגיל 

סנסומוטורי ובתחום העצמאות בתחום ה ,בתחום החברתיתפקוד : 3-ו 2, 1חלקים 

 התפקודית וההתארגנות

 משתתפים

 מעריכות

מהגננות  14 שתי מנהלות גן ומורה תומכת אחת. גננות, 17בחלקים אלה של המחקר השתתפו 

. שלוש גננות והמורה התומכת עובדות בגנים של החינוך המיוחדבגנים עובדות ושתי מנהלות הגנים 

בהוראת  (9.8שנים בממוצע )סטיית תקן  15.4משתתפות היו בעלות ותק של ה. של החינוך הרגיל

חודשים  11.1 –חודשים רו את הילדים שהעריכו בין ארבעה חודשים לשלושים ושישה והן הכי ,ילדים

 .)9.4בממוצע )סטיית תקן 

 

 ילדים

 מספר נתונים עליהם:  ילדים. להלן 20בחלקים אלה של המחקר הוערכו 

  :ילד אחד(.  2009 ;ילדים( 5) 201119 ;ילדים( 14) 2010שנת לידה( 

  :(; עיכוב התפתחותי יםילד 2ילדים(; תסמונת דאון )ילד אחד(; לקות ראייה ) 6) אוטיזםלקויות

פיגור  ;הפרעות רגשיות )ילד אחד( ;)ילד אחד( שיתוק מוחין (;ילדים 3ילדים(; עיכוב שפתי ) 4)

 . לקות מורכבת )ילד אחד( ;)ילד אחד(

 ( ילדים 19ארץ לידה: ישראל); )איטליה )ילד אחד. 

 

 כללי

המעריכות לא דיווחו על היגדים שחסר להן מידע כדי לענות עליהם או על התנהגויות נוספות 

 שלדעתן יש צורך לבחון. מיוחדהחינוך ה תלמידילהערכת התפקוד של הרלוונטיות 

 

 תפקוד בתחום החברתי

, שני יותר למעריכות ו היגד מקביל ומובןהיגד אחד בוטל כיוון שהיו להיגדים.  41למעריכות הוצגו 

 היגדים אחרים שונו מעט בהתאם להערות שהתקבלו מהמעריכות. לאחר מחקר החלוץ המצומצם

הועבר לממד תפקוד בתחום  היגד אחדעברו לממד זה מהממד תפקוד בתחום הרגשי ו יםהיגדשני 

 הרגשי. 

 

                                                           
 2011מדובר בילידי תחילת  19
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 להלן ההיגד שבוטל:

 הערה היגד

 מי מזהה) הגן בקבוצת הבולטים החברתיים התפקידים את מזהה

 (השתייכות קבוצות מזהה, מקובל שאינו הילד ומי המנהיג

היגד נרדף להיגד אחר, נבחר ההיגד 

 מזהה: הנרדף שהיה מובן יותר לגננות

 הגן ילדי בקבוצת הכוחות יחסי את

 שאינו הילד ומי המנהיג מי מזהה)

 (השתייכות קבוצות מזהה, מקובל

 

 ששונו: היגדיםה להלן

  היגד הערה ההיגד לאחר השינוי סחונ

 מחוץ)מנסה לצאת מגבולות הגן 

 (הגן לגדרות

למה הכוונה בגבולות הגן? 

מבנה הגן? חצר הגן? 

 המבנה כולל החצר? 

 מנסה לצאת מגבולות הגן

 באמצעות או מילולי באופן) מתנצל

 בין, במישהו שפגע לאחר( מחווה

 לו הורו שלא ובין להתנצל לו שהורו

 להתנצל

האם "באופן מילולי או 

באמצעות מחווה" מתייחס 

 לפגיעה או להתנצלות?

מתנצל לאחר שפגע במישהו  
)באופן מילולי או באמצעות מחווה( 

בין שהורו לו להתנצל, בין שלא 
 הורו לו להתנצל

 

 שנוספו מהממד הרגשי: יםהיגדלהלן ה

 הערות היגד

 או היומיום מחיי דמויות ומגלם תפקידים במשחק ילדים עם משחק

ַשֵחק  (דרמטי-סוציו משחק) דמיוני סיפור מְׂ

לאחר התייעצות של הצוות המפתח 

הוחלט שההיגד יהיה תחת הממד 

   חברתית אינטראקציההרגשי בנושא 

 להתנהגות משחק שהוא מהדמות" נסחף" דרמטי  משחק בשעת
-הורה במשחק, מרביץ הוא מלחמה במשחק) מותאמת שאינה
 (התינוק שבתפקיד הילד את פוגעני באופן מעניש הוא תינוק

לאחר התייעצות של הצוות המפתח 
הוחלט שההיגד יהיה תחת הממד 

 חברתית התנהגותהרגשי בנושא 
 מסתגלת בלתי

 

 :שעבר לממד הרגשיהיגד להלן ה

 הערות היגד

מראה את ההעדפות שלו )מה נעים לו ומה אינו נעים לו, מה הוא 

 אוהב ומה אינו אוהב(

לאור הערות המעריכות הוחלט 

 הבנהשההיגד מתאים יותר לנושא 

 ששייך לממד הרגשי. רגשית והבעה
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 הסנסומוטוריתפקוד בתחום 

היגדים. לא בוטלו היגדים, אך שלושה היגדים שונו במקצת בהתאם להערות  32למעריכות הוצגו 

 .מהמעריכות שהתקבלו

 ששונו: היגדיםה להלן

ההיגד לאחר  סחונ

 השינוי

  היגד הערה

 את מכסה או עיניו את עוצם

 עומס או חזק אור יש אם עיניו

 חזותי

המונח "רעש חזותי" לא 

ברור, הקשה על הבנת 

ההיגד. חלק הבינו אותו 

 כרעש בסביבה

עוצם את עיניו או מכסה את עיניו אם יש אור 
 חזק או עומס חזותי )"רעש" חזותי(

 לרדת מתקשה או חושש

 (ממתקן, מסולם) גבוה ממקום

יש הבדל בין קפיצה 

דורשת  קפיצהוירידה. 

מיומנות שונה 

מהמיומנות הנדרשת 

 בירידה

חושש או מתקשה לרדת ממקום גבוה 
 )מסולם, ממתקן, קפיצה משרפרף(

 בצבעי, בטושים) מלצייר נמנע
 (בפחם, שמן

המעריכות הציעו להביא 
 דוגמאות נוספות

 בצבעי שמן( נמנע מלצייר )בטושים,

 

 העצמאות התפקודית וההתארגנותתפקוד בתחום 

וון שהתגלה קושי כישל המעריכות היגדים. היגד אחד בוטל בעקבות המשוב  34למעריכות הוצגו 

. מהמעריכות ההתנהגות ושלושה היגדים אחרים שונו במקצת בהתאם להערות שהתקבלובהערכת 

 כן נוסף היגד מקדים אחד. כמו

 שבוטל:ההיגד  להלן

 הערות היגד

 בגנים רבים אין מדרגות במדרגות בכוחות עצמו ויורד עולה 

 

 ששונו: היגדיםה להלן

 היגד הערה ההיגד לאחר השינוי סחונ

 עצמו בכוחות לתנוחה מתנוחה עובר

 (שכיבה, עמידה, ישיבה)

לא ברור שהסוגריים הם 

דוגמאות ושייתכנו 

 תנוחות נוספות

בכוחות עובר מתנוחה לתנוחה 
 עצמו )ישיבה, עמידה(

 ארוחה לקראת להתארגן מצליח

 או ביזמתו) עצמו בכוחות ובסיומה

 (הוראה בעקבות

למה הכוונה "בכוחות 

עצמו"? מיוזמתו או 

שהכוונה לפעולות 

 הפיסיות?

מצליח להתארגן לקראת ארוחה 
 ובסיומה בכוחות עצמו 

 מרכז באותו רק לעבוד או לשחק בוחר
 קבוע באופן ןבג פינה/פעילות

העדפה למיקום מסוים 
אינה מעידה בהכרח 
 שזהו המיקום היחיד

בוחר לשחק או לעבוד באותו מרכז 
 פעילות/פינה בגן באופן קבוע
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 :ההיגד המקדים שנוסף להלן

 הערות היגד

 יום יום בתפקודי עצמאותהיגד מקדים לנושא   גמול מחיתולים

ישנם ילדים  4. גם בגיל שירותים-בסיסיים

 שאינם גמולים.

 

 3-ו 2, 1 יםחלק – המצומצם החלוץבעקבות מחקר  השינויים

בממד התפקוד ו שלהלן מוצגים השינויים שנערכו בשאלון בממד התפקוד בתחום החברתי 11בלוח 

 בתחום העצמאות וההתארגנות. בלוח מוצג מספר ההיגדים בכל נושא לפני השינוי ולאחר השינוי.

 לא נערכו שינויים.  הסנסומוטוריבממד התפקוד בתחום 

 3-ו 2, 1חלקים  - 4בגיל  מצומצםהחלוץ ה: השינויים בעקבות מחקר 11לוח 

 היגדים מספר נושא ממד

 אחרי לפני 

 תפקוד חברתי

 11 10 חברתית אינטראקציה

 6 7 לאחר התייחסות

 בלתי חברתית התנהגות

 מסתגלת
10 11 

 8 8 חברתיות מוסכמות

 5 5 חריגה מינית התנהגות

 - 1 סנגור עצמי

 41 41  הכול-סך

 
 

 היגדים מספר נושא ממד

 לפני

 המחקר

 לאחר

 השינויים

 תפקוד 

 סנסומוטורי

 מיומנויות הדורשות פעילויות ביצוע

 ידיים
10 10 

 מיומנויות הדורשות פעילויות ביצוע

 חושיות תנועתיות
11 11 

 11 11 חושית מגרייה הימנעות או חיפוש

 32 32  הכול-סך
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 היגדים מספר נושא ממד

 אחרי לפני 

עצמאות 

תפקודית 

 והתארגנות

 1 - היגדים מקדימים

 יום יום בתפקודי עצמאות

 שירותים-בסיסיים
4 4 

 יום יום בתפקודי עצמאות

 בסיסיים
7 7 

 5 5 לפעילות התארגנות

 9 9 הגן בשגרת הנדרשות מיומנויות

 8 9 תפקודית ניידות

 34 34  הכול-סך

 

של מחקר החלוץ המצומצם  3-ו 2, 1חלקים ב הממדים שנבדקו שלושתהמשוב על נראה כי לסיכום, 

כמו כן, מרבית ההיגדים היו מובנים למעריכות ושיקפו את תוכן הממדים שנבדקו. . היה משוב חיובי

  בפרק זה יושמו בשאלון שגובש לקראת מחקר החלוץ הבסיסי. השינויים שפורטו

 

שפתי ובתחום -: תפקוד בתחום התקשורת, בתחום הקוגניטיבי6-ו 5, 4חלקים 
 הרגשי

 משתתפים

 מעריכות

ושתיים מהן  עובדות בגנים של החינוך המיוחד שש מהןגננות,  8המחקר השתתפו  בחלקים אלה של

שנים בממוצע )סטיית תקן  10.4המעריכות היו בעלות וותק של  .עובדות בגנים של החינוך הרגיל

 –חודשים בין שישה חודשים לעשרים וארבעה ( בהוראת ילדים. הן  הכירו את הילדים שהעריכו 8.0

 .)6.3חודשים בממוצע )סטיית תקן  10.5
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 ילדים

 :מספר נתונים עליהם ילדים. להלן 8הוערכו  6-ו 5, 4בחלקים 

 :ילדים(.  2) 201120 ;ילדים( 6) 2010 שנת לידה 

  :חשד לפיגור ילדים(;  2(; עיכוב התפתחותי )ילד אחד) שמיעהילדים(; לקות  2) אוטיזםלקויות

 )ילד אחד(. מחלה/ תסמונת נדירה ;פיגור בינוני )ילד אחד( (;ילד אחד) קל

 כל הילדים( ארץ לידה: ישראל(. 

 

 כללי

המעריכות לא דיווחו על היגדים שחסר להן מידע כדי לענות עליהם או על התנהגויות נוספות 

 שלדעתן יש צורך לבחון. מיוחדהחינוך ה תלמידילהערכת התפקוד של הרלוונטיות 

 התקשורתתפקוד בתחום 

 במקצת בהתאם להערות שהתקבלוהיגדים. היגד אחד בוטל והיגד אחד שונה  25למעריכות הוצגו 

 מהמעריכות. 

 היגד שבוטל:הלהלן 

 הערה היגד

לא ברור למה הכוונה "ללא פנייה". האם מדבר  לנמען כלשהו כוונה וללאמביע צרכים ורצונות ללא פנייה 

לעצמו? האם בלי שפנו אליו או בלי שהוא פונה 

 לאחר? התקשו בהבנת ההיגד

 

 :ששונה היגדה להלן

 היגד הערה ההיגד לאחר השינוי סחונ

 לקחת, שיחה אחר לעקוב) להשתלב מתקשה

 ספונטנית קבוצתית בשיחה'( וכו בשיחה תור

המעריכות המליצו על 

 שינוי מיקום הסוגריים

מתקשה להשתלב בשיחה קבוצתית 
ספונטנית )לעקוב אחר השיחה, לקחת 

 תור בשיחה וכו'(

 

 שפתי-הקוגניטיביתפקוד בתחום 

 . היגדים בנושא קשב שנמדדו בסולם תדירות 5מתוכם  היגדים 48למעריכות הוצגו 

, שלושה היגדים נוספים שונו מעט יותר למעריכות ו היגד מקביל ומובןלהיגד אחד בוטל כיוון שהיה 

עבר לממד זה  היגד אחד בהתאם להערות שהתקבלו מהמעריכות. לאחר מחקר החלוץ המצומצם

 מהממד תפקוד בתחום הרגשי.

 להלן ההיגד שבוטל:

                                                           
 2011מדובר בילידי תחילת  20
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 הערה היגד

 מוסכמים בסמלים המיוצג מידע של הבנה מראה

 על שמות במקום סמלים, שונים[ סמיילי] פרצופונים)

 '(וכו מגירות

היגד נרדף להיגד אחר, נבחר ההיגד הנרדף שהיה 

 המיוצג מידע של הבנה מראה: מובן יותר לגננות

 (מוסכמים ובסימנים בשלטים) בסמלים

 

 :ששונו יםלהלן ההיגד

 היגד הערה ההיגד לאחר השינוי סחונ

 לפתור כדי לו הניתנים תוכן ברמזי משתמש

 איזו)" משחקים במהלך או פשוטה חידה

 ?"(אני מי, טוק טוק...?", "חיה

לא ברור למה הכוונה 

במשתמש. אומר אותם? 

האם הרמזים הם חלק 

 מהמשחק או בנוסף לו?

כדי לפתור משתמש ברמזי תוכן 
חידה פשוטה או במהלך משחקים 

 )"איזו חיה...?", "טוק טוק, מי אני?"( 

 מהלכים תכנון) באסטרטגיות משתמש
 לו המסייעות'( וכו ואלימינציה מיון, פשוטים
 לשחק כדי או מוכרות למידה משימות לבצע

 בהם שהתנסה במשחקים

המעריכות המליצו על 
 שינוי מיקום הסוגריים

משתמש באסטרטגיות המסייעות לו 
כדי או  מוכרותלבצע משימות למידה 

בהם  שהתנסהלשחק במשחקים 
)תכנון מהלכים פשוטים, מיון 

 ואלימינציה וכו'(

 חוזרות התנסויות בעקבות מסקנות מסיק
, הרכבה במשחק, בנייה במשחק) במשחק
 (במחשב למידה במשחקי

מעריכות טענו 
ההתייחסות להתנסות ש

 מבלבלת  ביחיד

התנסות בעקבות מסיק מסקנות 
חוזרת במשחק )במשחק בנייה, 

הרכבה, במשחקי למידה במשחק 
 במחשב(

 

 שנוסף מהממד הרגשי:היגד להלן ה

 הערות היגד

 המקורית מהמהות אחרת מהות לחפץ נותן משחק במהלך

 (סימבולי משחק) שלו

לאחר התייעצות של הצוות המפתח הוחלט שההיגד 

יהיה תחת הממד הקוגניטיבי. מכיוון שנושא המשחק 

יכול להיכנס תחת נושאים שונים הוחלט להמתין 

 לתוצאות המחקר ולראות להיכן יש לשייכו.  

 

 הרגשיתפקוד בתחום 

החלוץ המצומצם היגד אחד כל ההיגדים נשארו ללא שינוי. לאחר מחקר היגדים.  49למעריכות הוצגו 

שפתי(. -שפתי )ראה התייחסות לממד הקוגניטיבי-עבר מממד זה לממד תפקוד בתחום הקוגניטיבי

כמו כן שני היגדים עברו מממד זה לממד תפקוד בתחום החברתי והיגד אחד עבר מהממד החברתי 

 לממד זה )ראה התייחסות לממד החברתי(.

 

 6-ו 5, 4 יםחלק – המצומצם החלוץבעקבות מחקר  השינויים

התקשורת, בממד התפקוד בתחום להלן מוצגים השינויים שנערכו בממד התפקוד בתחום  12בלוח 

מחקר . בלוח מוצג מספר ההיגדים בכל נושא לפני הרגשיובממד התפקוד בתחום  שפתי-הקוגניטיבי

 ולאחריו.  החלוץ המצומצם
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  6-ו 5, 4חלקים  - 4בגיל  המצומצם: השינויים בעקבות מחקר החלוץ 12 לוח

 

 נושא ממד
 היגדים מספר

 אחרי לפני

 תקשורת

 3 3 היגדים מקדימים

 5 5 דיבור

 7 8 היענות לתקשורת

 5 5 כישורי שיח

 4 4 מילולית בלתי תקשורת

 24 25  הכול-סך

 

 נושא ממד
 היגדים מספר

 אחרי לפני

-תפקוד קוגניטיבי

 שפתי

 4 4 חשיבה ותהליכי אסטרטגיות

 8 8 מתמטית חשיבה

 10 11 חשיבה כישורי

 7 7 הבנה - דבורה שפה

 8 8 פה בעל הבעה - דבורה שפה

 5 5 וכתיבה קריאה לקראת

 5 5 קשב

 1 - יצורף לנושא קיים לאחר המחקר -משחק

 48 48  הכול-סך

 

 נושא ממד
 היגדים מספר

 אחרי לפני

 תפקוד רגשי

 7 6 רגשית והבעה הבנה

 6 6 עצמית ופגיעה חזרתית התנהגות

 5 5 רגשי ויסות

 3 3 לימודית מוטיבציה

 12 12 רגשית למצוקה סממנים

 9 9 מידתית לא רגשית תגובה

 5 5 עצמית תפיסה

 - 3 ההיגדים נבדקו ללא שיוך לנושא -משחק

 47 49  הכול-סך
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 החלוץ מחקר של 6-ו 5, 4 יםחלקב שנבדקו הממדים לשלושתהנוגע  המשובנראה כי לסיכום, 

הממדים  את תוכן למעריכות ושיקפו ברוריםמרבית ההיגדים היו  כמו כן,. , היה משוב חיוביהמצומצם

 לקראת מחקר החלוץ הבסיסי. שגובש  ןיושמו בשאלובפרק זה שנבדקו. השינויים שפורטו 
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 97עמוד   

 

 מחקר חלוץ בסיסי

  מטרות המחקר

לאחר שבוצעו התיקונים האמורים בעקבות מחקר החלוץ המצומצם, הוכן כלי ההערכה לקראת 

ם המרכזיים ימחקר זה נועד לבחון באורח ראשוני את מאפייניו הפסיכומטרימחקר החלוץ הבסיסי. 

של הכלי, ואת האפשרות של קיצור הכלי ללא פגיעה במהימנות המדידה ובמכלול ההיבטים 

 התכונה הנמדדת. הבדיקות שבוצעו הן:המגדירים את 

הערכת מהימנות )עקיבות פנימית( של הנושאים והממדים  –בדיקת מהימנות הכלי וחלקיו  .1

 הנמדדים בכלי ההערכה.

  –בדיקות תוקף  .2

השוואה בין המבנה התיאורטי )הטקסונומיה( כפי שהוגדר בשלב הפיתוח ובין הנתונים  א.

קשרים האמפיריים בין הנושאים והממדים השונים האמפיריים, על ידי בחינת ה

 באמצעות ניתוחי מבנה. 

בדיקה של רגישות הכלי להבדלים בין קבוצות מוגדרות מראש )למשל, בחלוקה לפי  ב.

 אם הנתונים תואמים את המוכר לעוסקים בתחום.הלקויות(, ו

בה בדוח המחקר מובאים כאן בקצרה. על המחקר ותוצאותיו ניתן לקרוא בהרח עיקרי המחקר

 .21הטכני

 תיאור המחקר

  מחשוב כלי ההערכה

באמצעות רשת האינטרנט. הכלי מוחשב על ידי יחידת המחשוב של  ,המחקר בוצע באופן מתוקשב

אליו באמצעות קישור  ות הגיעומטח והופיע באתר אינטרנט ייעודי. האתר היה מאובטח והגננ

 הממוחשב: הלן מאפייני הכלי וסיסמה. ל

  .מספר קטן של היגדים בכל מסך נתון 

 .ההיגדים הוצגו באופן אוטומטי בלשון זכר או בלשון נקבה לפי מין הילדים 

 .עבור כל ילד שהוערך עורבל סדר  כל ההיגדים בממד מסוים הוצגו ברצף על פני מספר מסכים

רמת ההיגדים בכל מסך. בצורה זו נמנעו השפעות אפשריות של סדר ההיגדים על הערכת 

  כתוצאה מיצירת הקשרים שונים בתוך מסך נתון )סדר המסכים נותר קבוע(. ,התפקוד

  אפשרות שיהיו ערכים חסרים.ה המנענלדלג על היגדים, ובכך  קיימת אפשרות הייתהלא 

 מולאו )כל עוד כבר מסכים שולשנות תשובות באפשרות לחזור אחורה למעריכים ניתנה ה

                                                           
 .2016ראמ"ה מחקר חלוץ בסיסי ]גן חובה[',  –ראו דוח "כלי להערכת תפקוד של ילדים עם צרכים מיוחדים  21
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 וי הכלי(.לא אישר סופית את מיל המעריך

לגבי הכלי דרך " מסך שאלות נפוצות'ל סלהיכנלמעריכים הייתה אפשרות  ,במהלך כל שלבי המילוי

 .דוגמה של מסך מתוך כלי ההערכהמציג להלן  1. תרשים קישור המופיע בתחתית המסך

הילד (, היה צורך להתאים את השאלון לגיל 4ולגיל  3כיוון שהמחקר כלל שתי רשימות היגדים )לגיל 

שלגביו משיבה גננת מסוימת. בחירה זו נעשתה באופן אוטומטי על ידי המערכת, ללא התערבות או 

 צורך בפעולה כלשהי של הגננת.

  : דוגמה למסך מתוך כלי ההערכה1תרשים 

 

 אוכלוסיית המטרה

-טרוםלומדים בגני אשר  4-ו 3בגילאי אוכלוסיית המטרה הייתה ילדים במערכת החינוך הישראלית 

הוכרו כזכאים לתמיכה ר שאדתי, -ממלכתיוההנמצאים תחת הפיקוח הממלכתי דוברי עברית,  חובה

 מתוקף חוק החינוך המיוחד. 
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 אוכלוסיית המטרה כללה: 

  חובה לחינוך מיוחד-טרוםילדים עם צרכים מיוחדים בגני. 

  חובה רגילים-טרוםילדים עם צרכים מיוחדים בגני.   

 אוכלוסיית המטרהאיסוף נתוני 

ארצית בשתי -הנתונים על אוכלוסיית המטרה נאספו מתוך רשימת הילדים עם צרכים מיוחדים הכלל

מסגרות הלימוד הבאות: ילדים עם צרכים מיוחדים הלומדים בגנים לחינוך מיוחד וילדים עם צרכים 

שם הילד, תעודת  :תרכלל בין הי מיוחדים המשולבים בגנים רגילים. המידע שהיה זמין לגבי הילדים

. בנוסף, הרשימה כללה מידע וסוג המסגרת החינוכית 22לקות עיקריתתאריך לידה, הזהות, מין, 

 (. הגננתטלפון, כתובת ושם  –לגבי הגן )שם הגן, סמל מוסד, שם יישוב ופרטי התקשרות 

  הדגימה המשתנ

החינוך לגבי הילדים  . הנתונים שהתקבלו ממשרד23 "תמשתנה הדגימה היה "סוג הלקות העיקרי

 קטגוריות: 20במסגרת הדגימה כללו 

 הפרעות נפשיות 

 התנהגותיות/רגשיות/ ותהפרעAD(H)D 

 /לקות למידהAD(H)D 

 AD(H)D 

 24עיכוב התפתחותי תפקודי או שפתי 

 עיכוב התפתחותי תפקודי ושפתי 

 /אוטיזםP.D.D 

 משכל גבולי 

 חשד לפיגור קל 

 פיגור קל 

 חשד לפיגור בינוני 

  בינוניפיגור 

 פיגור בינוני מורכב 

 חשד לפיגור קשה/עמוק/סיעודי 

 פיגור קשה/עמוק/סיעודי 

 מחלה/תסמונת נדירה 

 חרשות/כבדות שמיעה 

                                                           
 עדת שילוב או ועדת השמה.והלקות העיקרית היא הלקות הדומיננטית של ילד, כפי שהוגדרה בו 22

שלא היו מספיק ילדים מכל סוג לקות בכל מסגרת. לאחר בחשבון במהלך הדגימה כיוון נלקח לא הלימודים מסגרת סוג משתנה  23

 .מדגםשתי המסגרות מיוצגות בתהליך הדגימה נבדק ש

"עיכוב התפתחותי ושפתי", ולא "עיכוב -הנתונים שהתקבלו ממשרד החינוך כללו את הקטגוריות "עיכוב התפתחותי או שפתי" ו 24

 "עיכוב שפתי" כשתי לקויות שונות ומובחנות זו מזו, כפי התקבלו לגבי ילדים במחקר הכלי לגן החובה.-התפתחותי" ו
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 לקות ראיהןעיוורו/ 

 שיתוק מוחין/נכות פיזית קשה 

 אחר 

הילד. כדי להקל על ( ברמת sampling without replacementהדגימה הייתה דגימה ללא החזרה )

 ההייתיצירת קשר עם הגננות הוחלט לאפשר דגימה של שני ילדים מכל גן. באופן כזה, הדגימה 

דגימה עם החזרה ברמת הגן. גן מסוים הוצא ממסגרת הדגימה, עם כל הילדים שבו, רק לאחר 

רים לכן, הסדר בו התבצעה הדגימה השפיע על סיכויי הדגימה של ילדים אחשנדגם פעמיים. 

במסגרת הדגימה. כדי לקבוע את סדר הדגימה, לפני ביצועה מוינו קטגוריות משתנה הדגימה על פי 

 שכיחותן, כך שהקטגוריה הנדירה ביותר תהיה ראשונה.

 גודל המדגם

ובכל  תגודל המדגם הרצוי בכל קטגוריה של סוג לקות עיקרי. 4ולגיל  3הדגימה בוצעה בנפרד לגיל 

משתתפים. כדי להגיע לגודל המדגם הרצוי ובשל הנחה שההיענות לא תהיה מלאה,  100-נקבע לגיל 

ניכר משתתפים בכל קטגוריה של סוג לקות עיקרית. חשוב לציין שבחלק  150הוגדר מדגם של 

)למשל, ילדים עם הלקות "פיגור  150-מהקטגוריות מספר הילדים במסגרת הדגימה קטן יותר מ

כדי י"(. מתוך קטגוריות אלה נדגם מספר הילדים המקסימאלי האפשרי. בנוסף, קשה/עמוק/סיעוד

בשל  ,"או שפתי "עיכוב התפתחותי-שפתי" והתפתחותי וקטגוריות "עיכוב להגיע לייצוג הולם של ה

 ילדים. 300-אלא ל 150-, לא הוגבל גודל הקבוצה להמשמעותי באוכלוסיית המטרה ןגודל

 שיטת הדגימה

הילדים  3בני הוגדרו כלצורך הדגימה . 425ולאחר מכן לגילאי  3נערך קודם לגילאי  תהליך הדגימה

 .2010בשנת  הוגדרו ילדים שנולדו 4בני כו 2001שנולדו בשנת 

הנדירה ביותר ראשונה, והשכיחה ביותר אחרונה. לאחר מכן, נערכה  –הלקויות מוינו לפי שכיחות 

 : ם הבאיםשלביה הדגימה לפי

  .ילד אחדדגם הלקות העיקרית הנדירה ביותר נמתוך קבוצת  .1

, עם כל הילדים סגרת הדגימהמהוצא מ זה גן, אם מהגן שבו לומד הילד נדגמו כבר שני ילדים .2

 שבו.

או ת, ילדים בעלי הלקות העיקרית הרלוונטי 150עד אשר נדגמו  2-ו 1חזרה על השלבים  .3

 .בעלי לקות זועד אשר לא נותרו במסגרת הדגימה ילדים 

. תהליך זה בוצע על כל 3עד  1חזרה על שלבים מעבר לקבוצת הלקות העיקרית הבאה ו .4

 "עיכוב התפתחותי או שפתי".-קבוצות הלקות העיקרית למעט "עיכוב התפתחותי ושפתי" ו

 1לפי שלבים  4, נדגמו הילדים הרלבנטיים לגיל 3לאחר שנדגמו כל הילדים הדרושים מגיל  .5

 .4עד 

                                                           
 ון שבגנים רבים יש ילדים משני הגילים.ובכל הלקויות, וכי 4בגיל אשר מ 3ים מגיל לסדר הדגימה כיוון שיש פחות ילד יש חשיבות 25
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"עיכוב התפתחותי או שפתי" -בקטגוריות "עיכוב התפתחותי ושפתי" ו 3דגימת ילדים בגיל  .6

באותן שתי  4ילדים. לאחר מכן, דגימת ילדים בגיל  300, עד לתקרה של 4עד  1לפי שלבים 

 ילדים. 300, עד לתקרה של 4עד  1קטגוריות, לפי שלבים 

 .שני ילדים לכל היותר מומכל גן נדג. 4מגיל  1,179-ו 3מגיל  745נדגמו  באופן כזה

ברשות החוקרים קבוצת ביקורת.  –, נדגמו גם ילדים ללא לקות לקויות בעליבנוסף לדגימת ילדים 

שנמצאו גנים רגילים  150נדגמו רשימה של ילדים ללא לקות. לכן, לקבוצת הביקורת  ההייתלא 

כלומר גנים רגילים שלומדים בהם ילדים בעלי לקות. הגננות בגנים אלו התבקשו במסגרת הדגימה, 

לבחור מתוך הילדים שבגן ילד ללא לקות בגיל הרלוונטי. כדי להקל על הליך יצירת הקשר עם הגננות, 

, ורק בלבדנדגם מהם ילד אחד שכבר נכללו במדגם, כלומר גנים אשר קודם גנים בקבוצה זו נדגמו 

. (עם לקותילד  גםגנים שלא נדגם מהם  12 נדגמו גנים נוספים )בסופו של דבר נוספו רקלאחר מכן 

מטרה של הכללת קבוצת הביקורת . ה4ילדים בגיל  150-ו 3ילדים בגיל  150ל נוספו למדגם ובסך הכ

במדגם הייתה לתקף את כלי ההערכה על ידי השוואה בין פרופיל התפקוד של ילדים עם צרכים 

פרופיל התפקוד של ילדים ללא לקות. ההשערה הייתה כי פרופיל התפקוד של הילדים מיוחדים ל

 ללא לקות יהיה גבוה יותר מפרופיל התפקוד של הילדים עם הצרכים המיוחדים.

את  םמסכלהלן  13 לוח. 4ילדים מגיל  1,329-ו 3ילדים מגיל  895לפיכך, המדגם המתוכנן כלל 

 , בכל קבוצת גיל.עבור כל לקות עיקריתבכל מסגרת ו מספר הילדים שנדגמו

 נתוני המדגם איסוף

, ועורכי המחקר יצרו קשר טלפוני עם המפקחים של הגנים הרלוונטיים על פי רשימת הילדים שנדגמ

מנהלי המתי"אות כדי לקבל אישור ליצירת קשר עם הגנים. לאחר קבלת אישור מהמפקחים, נשלחו ל

המיידעים אותן על מטרות המחקר, חשיבותו, הגופים האחראים  ,גננות מכתביםהרלוונטיים ול

עם  הילד םהמכתב כלל את ש(, 8-ו 7, 6ים מוצג בנספח יםלמחקר, ומועד עריכת המחקר )המכתב

כנס הגננת למערכת יילד שבאמצעותו תהצרכים מיוחדים שהגננת התבקשה להעריך, ואת הקוד של 

לקות,  ללאק מהגנים הרגילים הגננות התבקשו לבחור ילד בחלבנוסף, לצורך מילוי הכלי. האינטרנט 

 שני ילדים.. רוב הגננות התבקשו למלא את כלי ההערכה על )קבוצת הביקורת( ולהעריך אותו

גנים, על מנת לוודא מנהלי המתי"אות ולמספר ימים לאחר שליחת המכתבים, בוצעה פניה טלפונית ל

הגננות שלא מנהלי המתי"אות של במהלך המחקר נוצר קשר ישיר עם  המכתבים הגיעו לגננות.ש

. פרטי , ועם הגננות עצמן, כדי לדרבן אותן להשלים את מילויומילאו את הכלי בזמן המיועד

במהלך  מהמתי"אותלא היו קיימים במאגר נתוני המחקר נאספו ישירות אשר הגננות ההתקשרות של 

בהם הגננות התחילו שבמקרים  ,הרקע במערכת הממוחשבתשיחות טלפוניות, או נלקחו משאלון 

בדואר אלקטרוני, בהודעות לענות על הכלי אך לא השלימו את כולו. עורכי המחקר פנו אל הגננות 

 ובשיחות טלפון אישיות בנושא. טקסט לטלפון הנייד

  



 

 102עמוד   

 

 תלפי מסגרת וסוג לקות עיקרי 4ובגיל  3בגיל מספר הילדים  –: המדגם המתוכנן 13לוח 

סוג הלקות העיקרית של 
 הילד

 4גיל  3גיל 

גן רגיל 
 )שילוב(

גן חינוך 
 מיוחד

 סה"כ
גן רגיל 
 )שילוב(

גן חינוך 
 מיוחד

 סה"כ

 15 15 – 3 3 – הפרעות נפשיות

הפרעות 
 AD(H)Dהתנהגותיות/רגשיות/

19 – 19 54 45 99 

 AD(H)D – 2 2 2 36 38לקות למידה/

AD(H)D – – – – 1 1 

התפתחותי תפקודי או עיכוב 
 שפתי

89 37 126 102 198 300 

עיכוב התפתחותי תפקודי 
 ושפתי

222 33 255 163 137 300 

 P.D.D 128 22 150 118 32 150אוטיזם/

 5 1 4 2 – 2 משכל גבולי

 30 – 30 14 – 14 פיגור קל או חשד לפיגור קל

פיגור בינוני או חשד לפיגור 
 בינוני

28 – 28 26 1 27 

 4 – 4 4 – 4 פיגור בינוני מורכב

פיגור קשה/עמוק/סיעודי או 
חשד לפיגור 

 קשה/עמוק/סיעודי 

8 – 8 12 – 12 

 41 38 3 31 24 7 מחלה/תסמונת נדירה

 75 59 16 40 27 13 חרשות/כבדות שמיעה

 22 21 1 17 12 5 וורון/לקות ראיהיע

 60 33 27 46 22 24 שיתוק מוחין/נכות פיזית קשה

 150 – 150 150 – 150 לקות )קבוצת ביקורת( ללא

 1,329 617 712 895 182 713 סה"כ
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 מהלך המחקר

  :המחקר כלל את השלבים המפורטים להלן

 : גיבוש סופי של הכלי במתכונת מחקר החלוץ ומחשוב הכלי2015 מאי–אפריל  .1

 : דגימת הכיתות2015מאי   .2

 שנדגמו למחקר : הודעה למפקחים ולגננות2015 מאי  .3

 : מילוי כלי ההערכה על ידי הגננות  2015יולי –יוני  .4

 : עיבוד הנתונים2015 אוקטובר–אוגוסט  .5

 ר: גיבוש הכלי הסופי בעקבות ממצאי המחק2015  נובמבר–אוקטובר  .6

 

 תוצאות המחקר

 משתתפים

הילדים  1,329מתוך וילדים,  537, התקבלו שאלונים מלאים עבור 3בגיל  הילדים שנדגמו 895מתוך 

נעשה . במהלך תקופת איסוף הנתונים ילדים 694, התקבלו שאלונים מלאים עבור 4בגיל שנדגמו 

בגיל  %50-ולכ 3בגיל  %60-הגיע לכאחוז ההיענות ו ,לגייס את שיתוף הפעולה של הגננותמאמץ 

 גננות. 793, ובסך הכל השיבו לשאלון 426

 גננות

פרט לשבע גננות, כל הגננות הכירו את הילדים שהן העריכו לפחות שלושה חודשים, כשלושה רבעים 

 מעל שנה.  –מהגננות הכירו את הילדים שנה או פחות, וכרבע 

 ילדים

מהילדים היו  67%, 4היו בנות. בקבוצת גיל  35%-מהילדים היו בנים ו 65%, 3: בקבוצת גיל מגדר

 28%-בנים ו 72%את, לעומת מסגרת הדגימה שבה בכל קבוצת גיל היו . זהיו בנות 33%-בנים ו

 בנות.

על פי הלקות העיקרית של הילד וסוג בפועל, להלן מתאר את התפלגות הילדים במדגם  14לוח 

 בה הוא לומד. שהמסגרת 

  

                                                           
 %40 -בית הספר היסודי )כלשל הכלי גן חובה והחלוץ הבסיסי של הכלי ל ישיעור ההיענות במחקרמיותר  גבוה מעט זהשיעור   26

ו'( ודו"ח 'כלי -מחקר חלוץ בסיסי )כיתות א' –מיוחדים (, ראו דו"ח 'כלי להערכת תפקוד של תלמידים עם צרכים , בהתאמה50%-וכ
 .בהתאם 'ו'(-מחקר חלוץ בסיסי )כיתות א' –להערכת תפקוד של תלמידים עם צרכים מיוחדים 
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 הנתוניםניתוח 

בתום שלב טיוב הנתונים בוצע שלב עיבוד הנתונים, שכלל ניתוחים פסיכומטריים שונים ברמת 

סוגים: ניתוחי  מספרוברמת הכלי כולו. בוצעו ניתוחים מהפריטים, ברמת הנושאים, ברמת הממדים 

 .ובדיקות הנוגעות לתוקף הנראה ולהיתכנות הכלי ניתוחי מבנה פריטים, בדיקות מהימנות,

 לפי מסגרת וסוג לקות עיקרית 4ובגיל  3בגיל מספר הילדים  – בפועל: המדגם 14לוח 

 סוג הלקות העיקרית של הילד 
 על פי מצבת התלמידים

 4גיל  3גיל 

גן רגיל 
 )שילוב(

גן חינוך 
 מיוחד

 סה"כ
גן רגיל 
 )שילוב(

גן חינוך 
 מיוחד

 סה"כ

 11 – 11 – – – הפרעות נפשיות

הפרעות 
 AD(H)Dהתנהגותיות/רגשיות/

– 10 10 25 33 58 

 AD(H)D 1 – 1 17 2 19לקות למידה/

AD(H)D – – – – – – 

עיכוב התפתחותי תפקודי או 
 שפתי

17 64 81 84 57 141 

 164 112 52 173 155 18 עיכוב התפתחותי תפקודי ושפתי

 P.D.D 12 73 85 18 76 94אוטיזם/

 2 2 – 1 1 – משכל גבולי

 18 18 – 8 8 – פיגור קל או חשד לפיגור קל

 16 16 – 16 16 – פיגור בינוני או חשד לפיגור בינוני

 2 2 – 3 3 – פיגור בינוני מורכב

פיגור קשה/עמוק/סיעודי או חשד 
 לפיגור קשה/עמוק/סיעודי 

– 6 6 – 6 6 

 18 3 15 17 3 14 מחלה/תסמונת נדירה

 47 11 36 24 10 14 חרשות/כבדות שמיעה

 12 1 11 11 5 6 עוורון/לקות ראיה

 33 14 19 6 17 13 שיתוק מוחין/נכות פיזית קשה

 53 – 53 71 – 71 ללא לקות )קבוצת ביקורת(

 694 353 341 537 371 166 סה"כ
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 ניתוח פריטים

פריטים( הלהבטיח שההיגדים ) ,( היו שתי מטרות: האחתItem Analysisלתהליך ניתוח הפריטים )

לסייע למפתחי הכלי בבחירת  ,המרכיבים את הכלי תורמים למדידה מיטבית של הנושאים, והשנייה

ההיגדים שיבוטלו כדי לקצר את הכלי ולייעל אותו. ניתוח הפריטים כלל בדיקה של ארבעת 

  הקריטריונים הבאים:

טל היגדים . הומלץ לב4-ל 0ן טווח הציונים של ההיגדים היה בי התפלגות הציונים לכל היגד: .1

( מכיוון שהיגדים אלה 0.5-או קטן מ 3.5-בעלי התפלגות ציונים מצומצמת מאוד )ממוצע גדול מ

 בחנה בין רמות התפקוד של הילדים.  האינם תורמים ל

כל היו פזורים על פני והציונים  3.5-ל 1.5רוב ההיגדים נע בין של ממוצע הציונים בשני הגילים,  

 .4ושישה היגדים בגיל  3קריטריון זה הוצאו מהכלי שלושה היגדים בגיל על פי סולם ההערכה. 

ובין הנושא שלהם  םבינהמנוכה הומלץ לבטל היגדים שהמתאם מדד ההבחנה של כל היגד:  . 2

 , משום שהיגדים אלה אינם תורמים למדידת הנושא. 0.25-היה נמוך מ

( היו גבוהים והלמו את 95%מעל ם )מדדי ההבחנה של הרוב המכריע של ההיגדיבשני הגילים,  

 .4ושבעה היגדים בגיל  3על פי קריטריון זה הוצאו מהכלי שלושה היגדים בגיל  .הנדרש

, כדי 0.70-מ גבוההומלץ לבטל אחד מכל שני היגדים שהמתאם ביניהם  מתאם בין ההיגדים: .3

 להימנע מכפילויות או ממדידה חוזרת שאינה מוסיפה מידע.

על פי  עם היגדים אחרים בכלי. 0.70מעל קורלציה בהיגדים , נמצאו כרבע מהבשני הגילים 

 .4היגדים בגיל  11-ו 3קריטריון זה הוצאו מהכלי שבעה היגדים בגיל 

עקיבות פנימית המחושבת  –מהימנות הנושא  כאשרהומלץ לבטל היגדים  מהימנות הנושא: .4 

)או ברמה דומה מאוד( גם ללא  עלתה או נשארה באותה רמה – באמצעות אלפא קרונבך

 ההיגדים האלה. 

מההיגדים שלא תרמו למהימנות הנושא אלא הורידו אותה במקצת.  10%-בשני הגילים, נמצאו כ

 .4היגדים בגיל  15-ו 3היגדים בגיל  10על פי קריטריון זה הוצאו מהכלי 

צוות הפיתוח היה הפוסק הסופי בנושא ביטול ההיגדים, ולפני שבוטל היגד על בסיס קריטריונים 

סטטיסטיים, נערך דיון בשיתוף הצוות והתקבלה החלטה המביאה בחשבון את חשיבות ההיגד ואת 

 תוכנו. 

 4וד ועהיגדים ) 221היגדים ונותרו בכלי ההערכה  36בוטלו ממצאי הפילוט  : בעקבות3לגבי גיל 

 נושאים. בנוסף, בוצעו השינויים הבאים: 25-( המקובצים בהיגדים מקדימים

לנושאים אחרים מאלה שאליהם הם שויכו במקור. להיגדים אלה הייתה  שויכו שני היגדים .1

התאמה טובה יותר לנושאים ה"חדשים" מבחינה פסיכומטרית והם התאימו אליהם גם ברמת 

 התוכן:

  ירועים" א"מצליח לצפות תוצאות של -והתעניינות במתרחש סביבו" וההיגדים "מגלה סקרנות

 ".  אסטרטגיות ותהליכי חשיבהעברו מהנושא "כישורי חשיבה" לנושא "
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בשני מקרים שולבו זוג נושאים לכדי נושא אחד משותף. לנושא המשותף היתה מהימנות טובה  .2

אלה נתמכו גם מהבחינה  יותר מאשר לכל אחד מהנושאים המרכיבים אותו בנפרד. שילובים

 :התיאורטית

 שולבו לכדי הנושא  "ויסות רגשינושא "וה" תגובה רגשית לא מידתית" בממד הרגשי הנושא

 "ויסות רגשי ותגובה רגשית לא מידתית".

  בממד החברתי, הנושא "התייחסות לאחר" והנושא "מוסכמות חברתיות" שולבו לכדי הנושא

 "."מוסכמות חברתיות והתייחסות לאחר

במקרה אחד בוטל נושא יחד עם כל ההיגדים שבו בעקבות מהימנות נמוכה. ההיגדים בנושא זה  .3

 להם התאמה תיאורטית לנושאים אחרים. ההייתהוצאו מן הכלי כיוון שלא 

 נמצא בעל מהימנות נמוכה. נראה כי התכונה  "מוטיבציה לימודית" בממד הרגשי הנושא

)ראוי לציין שנושא זה הינו בעל מהימנות מספקת  3הנמדדת עדיין אינה יציבה מספיק בגיל 

 (.4בגיל 

 4ועוד היגדים ) 591היגדים ונותרו בכלי ההערכה  63בוטלו  המחקרממצאי  : בעקבות4לגבי גיל 

 נושאים. בנוסף, בוצעו השינויים הבאים: 28-( המקובצים בהיגדים מקדימים

לנושאים אחרים מאלה שאליהם הם שויכו במקור. להיגדים אלה הייתה  שויכו ארבעה היגדים .1

התאמה טובה יותר לנושאים ה"חדשים" מבחינה פסיכומטרית והם התאימו אליהם גם ברמת 

 התוכן:

 "ירועים" אפות תוצאות של "מצליח לצ ,ההיגדים "מגלה סקרנות והתעניינות במתרחש סביבו

עברו מהנושא "כישורי "מצליח לסדר סדרות של לפחות שלוש תמונות לפי רצף כרונולוגי" -ו

 ".  אסטרטגיות ותהליכי חשיבהחשיבה" לנושא "

  ההיגד "נוטה לבצע פעולות בחוסר תשומת לב לסיכונים" עבר מהנושא "מיומנויות הנדרשות

 ות הגן".בשגרת הגן" לנושא "התארגנות בפעיל

בשני מקרים שולבו זוג נושאים לכדי נושא אחד משותף. לנושא המשותף היתה מהימנות טובה  .2

יותר מאשר לכל אחד מהנושאים המרכיבים אותו בנפרד. שילובים אלה נתמכו גם מהבחינה 

 :3התיאורטית, והם זהים לשינויים המקבילים בגיל 

 שולבו לכדי הנושא  "ויסות רגשינושא "הו" תגובה רגשית לא מידתית" בממד הרגשי הנושאים

 "ויסות רגשי ותגובה רגשית לא מידתית".

  בממד החברתי, הנושאים "התייחסות לאחר" והנושא "מוסכמות חברתיות" שולבו לכדי

 הנושא "מוסכמות חברתיות והתייחסות לאחר".

ההיגדים בנושא זה במקרה אחד בוטל נושא יחד עם כל ההיגדים שבו בעקבות מהימנות נמוכה.  .3

 תה להם התאמה תיאורטית לנושאים אחרים.יהוצאו מן הכלי כיוון שלא הי

 נמצא בעל מהימנות נמוכה. נראה כי התכונה הנמדדת  "תפיסה עצמית" בממד הרגשי הנושא

 .3. ראוי לציין שנושא זה לא נכלל מלכתחילה בשאלון לגיל 4עדיין אינה יציבה מספיק בגיל 
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 והממדים הנושאים מהימנות

נושאים הנמדדים בכלי בשהתקבלו וסטיות התקן הממוצע  ציונילהלן מוצגים  16-ו 15 ותבלוח

. כזכור, ציוני הנושאים מחושבים כך שככל יםנושאהשל קרונבך(  α)וכן מקדמי המהימנות ההערכה, 

התנהגות " כגון)כך התפקוד "תקין" יותר. לכן, ממוצע גבוה מאוד בנושא נתון  ,שהציון גבוה יותר

  בנושא זה. אין בעיית תפקודמצביע על כך שלרוב הילדים במדגם  "(חזרתית ופגיעה עצמית

 3.5-ל 2עולה כי ברוב הנושאים ממוצע הציונים נע בין  . מן הנתונים3עוסק בממצאים לגיל  15לוח 

. יוצא הדופן העיקרי לכך הוא הנושא "התנהגות מינית חריגה" אשר מודד 1-סטיית התקן קרובה לו

(. נושא נוסף מעט חריג 0.34וסטיית התקן קטנה ) 4-התנהגויות חריגות ונדירות והממוצע בו קרוב ל

נובעת ( ו1.51שירותים" שבו סטיית התקן גדולה יחסית ) –הוא "עצמאות בתפקודי יום יום בסיסיים 

גורף בכל ההיגדים  0כלל לא גמולים מחיתולים )ומקבלים ציון  3כנראה מכך שילדים רבים בגיל 

בנושא זה, בעקבות סימון "לא גמול" בהיגד המקדים לנושא(. נושאים נוספים שקיבלו ממוצע גבוה 

 ( הם שלושה מתוך ארבעת הנושאים בממד "עצמאות תפקודית", נושאים העוסקים3יחסית )מעל 

בהתנהגויות חריגות יחסית )"התנהגות חברתית בלתי מסתגלת", "סממנים למצוקה רגשית" 

ו"התנהגות חזרתית ופגיעה עצמית"(, ממצא אשר מעיד על כך שרק מיעוט מן הילדים במדגם 

 מתקשים בנושאים אלה.
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 – 3לגיל : ממוצעים, סטיות התקן ומהימנויות של ציוני הנושאים 15וח ל

 ואחרי קיצורלוקיצור הכלי לפני 

 נושא ממד

 פריטים 158
 27פריטים 122 16

מס' 
 פריטים

 α ס. תקן ממוצע
מס' 
 פריטים

 α ס. תקן ממוצע

תפקוד 
-קוגניטיבי

 שפתי

 0.93 1.22 2.84 5 0.94 1.21 2.75 6 חשיבה מתמטית

 0.92 1.13 2.68 6 0.95 1.10 2.60 11 כישורי חשיבה

 0.85 1.10 2.74 3 0.83 1.04 2.49 5 הבנה -שפה דבורה 

הבעה בעל  -שפה דבורה 
 0.93 1.29 2.32 5 0.95 1.30 2.27 6 פה

 0.91 1.13 2.26 6 0.85 1.11 2.25 4 אסטרטגיות ותהליכי חשיבה

תפקוד 
בתחום 

 התקשורת

 0.80 1.25 1.98 4 0.83 1.22 2.08 5 דיבור והגייה

 0.81 0.84 3.17 5 0.77 0.81 2.92 6 היענות לתקשורת

 0.77 1.16 2.23 3 0.77 1.16 2.23 3 כישורי שיח

 0.73 0.90 2.85 4 0.73 0.90 2.85 4 תקשורת בלתי מילולית

תפקוד 
 רגשי

 0.87 0.95 2.44 7 0.87 0.95 2.44 7 הבנה והבעה רגשית

התנהגות חזרתית ופגיעה 
 עצמית

4 3.39 0.70 0.63 4 3.39 0.70 0.63 

 0.70 0.85 2.72 4 רגשיויסות 
6 2.71 0.86 0.81 

 0.67 0.79 2.99 4 תגובה רגשית לא מידתית

 - - - - 0.62 1.02 2.75 2 מוטיבציה לימודית

 0.69 0.72 3.05 5 0.76 0.71 2.91 8 סממנים למצוקה רגשית

עצמאות 
תפקודית 

 התארגנותו

 0.77 0.84 3.16 5 0.78 0.80 3.02 7 ניידות תפקודית

עצמאות בתפקודי יום יום 
 0.88 1.51 2.48 3 0.88 1.51 2.48 3 שירותים-בסיסיים

עצמאות בתפקודי יום יום 
 בסיסיים

6 3.10 0.91 0.87 5 3.19 0.93 0.88 

 0.84 1.12 2.82 3 0.78 1.01 2.72 4 התארגנות בפעילות הגן

מיומנויות הנדרשות בשגרת 
 הגן

5 3.18 0.76 0.71 4 3.39 0.86 0.86 

תפקוד 
-סנסו

 מוטורי

ביצוע פעילויות הדורשות 
 מיומנויות ידיים

9 2.92 0.88 0.90 7 2.86 0.94 0.89 

ביצוע פעילויות הדורשות 
 0.80 0.81 2.86 7 0.86 0.79 2.79 11 מיומנויות תנועתיות חושיות

חיפוש או הימנעות מגרייה 
 חושית

11 3.35 0.56 0.72 9 3.36 0.60 0.72 

תפקוד 
 חברתי

 0.88 1.13 2.44 4 0.88 1.13 2.44 4 אינטראקציה חברתית

 0.52 0.84 2.25 4 התייחסות לאחר
5 2.33 0.99 0.79 

 0.84 0.95 2.56 6 מוסכמות חברתיות 

התנהגות חברתית בלתי 
 0.79 0.81 3.22 5 0.79 0.76 3.28 6 מסתגלת

 0.67 0.34 3.93 2 0.66 0.26 3.95 3 התנהגות מינית חריגה

 

  

                                                           
 לא כולל את ארבעת ההיגדים המקדימים.  27
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 – 4לגיל : ממוצעים, סטיות התקן ומהימנויות של ציוני הנושאים 16וח ל

 ווראחרי קיצלוקיצור הכלי לפני 

 נושא ממד

 פריטים 222
 28פריטים 159 17

מס' 
 פריטים

 α ס. תקן ממוצע
מס' 
 פריטים

 α ס. תקן ממוצע

תפקוד 
-קוגניטיבי

 שפתי

 0.93 1.11 2.95 6 0.94 1.06 2.97 8 חשיבה מתמטית
 0.89 1.04 2.82 4 0.94 0.99 2.80 10 כישורי חשיבה

 0.88 1.21 2.62 5 0.88 1.21 2.62 5 לקראת קריאה וכתיבה
 0.83 0.98 2.78 4 0.87 0.96 2.60 7 הבנה -שפה דבורה 
 הבעה בעל -שפה דבורה 

 פה
8 2.44 1.14 0.94 6 2.47 1.21 0.95 

 0.93 1.07 2.38 8 0.89 1.08 2.27 5 ותהליכי חשיבה אסטרטגיות

 0.85 1.11 2.43 4 0.82 1.01 2.49 5 תפקודי קשב

תפקוד 
בתחום 

 התקשורת

 0.76 1.16 2.31 4 0.79 1.12 2.38 5 דיבור והגייה
 0.78 0.76 3.27 5 0.80 0.79 2.98 7 היענות לתקשורת

 0.81 1.03 2.36 5 0.81 1.03 2.36 5 כישורי שיח
 0.70 0.86 2.91 4 0.70 0.86 2.91 4 תקשורת בלתי מילולית

תפקוד 
 רגשי

 0.83 0.87 2.62 7 0.83 0.87 2.62 7 הבנה והבעה רגשית

התנהגות חזרתית ופגיעה 
 עצמית

6 3.30 0.68 0.70 6 3.31 0.68 0.70 

 0.77 0.89 2.77 5 ויסות רגשי
9 2.67 0.90 0.88 

 0.87 0.89 2.65 9 מידתיתתגובה רגשית לא 

 0.76 1.00 2.60 3 0.76 1.00 2.60 3 מוטיבציה לימודית

 0.70 0.75 3.10 5 0.83 0.67 3.11 12 סממנים למצוקה רגשית

 - - - - 0.50 0.67 2.82 5 תפיסה עצמית

עצמאות 
תפקודית 

 התארגנותו

 0.74 0.80 3.27 5 0.77 0.74 3.14 8 ניידות תפקודית

עצמאות בתפקודי יום יום 
 שירותים-בסיסיים

4 3.18 1.20 0.88 4 3.18 1.20 0.88 

עצמאות בתפקודי יום יום 
 בסיסיים

7 3.27 0.79 0.82 5 3.44 0.80 0.85 

 0.82 0.94 2.91 5 0.81 0.92 2.85 5 התארגנות בפעילות הגן

מיומנויות הנדרשות בשגרת 
 0.84 0.73 3.53 4 0.74 0.62 3.14 9 הגן

תפקוד 
-סנסו

 מוטורי

ביצוע פעילויות הדורשות 
 מיומנויות ידיים

10 3.04 0.86 0.91 8 2.99 0.91 0.91 

ביצוע פעילויות הדורשות 
 מיומנויות תנועתיות חושיות

11 2.92 0.81 0.87 7 2.94 0.85 0.83 

חיפוש או הימנעות מגרייה 
 חושית

11 3.41 0.52 0.69 10 3.42 0.54 0.70 

תפקוד 
 חברתי

 0.88 1.04 2.37 5 0.82 0.77 2.29 11 אינטראקציה חברתית

 0.72 0.81 2.43 6 התייחסות לאחר
9 2.49 0.85 0.83 

 0.85 0.88 2.70 8 מוסכמות חברתיות 

התנהגות חברתית בלתי 
 מסתגלת

11 3.24 0.80 0.91 8 3.22 0.85 0.90 

 0.73 0.34 3.89 4 0.76 0.31 3.90 5 התנהגות מינית חריגה

ברב הנושאים  3.5-ל 2בין . גם בקבוצת גיל זו ממוצע הציונים נע 4עוסק בממצאים לגיל  16לוח 

, יוצא הדופן העיקרי לכך הוא הנושא "התנהגות מינית 3. בדומה לגיל 1-סטיית התקן קרובה לו

(. 0.34וסטיית התקן קטנה ) 4-חריגה" אשר מודד התנהגויות חריגות ונדירות והממוצע בו קרוב ל

לעומת  1.20) 1-שירותים" סטיית התקן קרובה יותר ל –בנושא "עצמאות בתפקודי יום יום בסיסיים 

, 3הבשלות בתחום זה רבה יותר. בדומה לגיל  4( וככל הנראה הדבר נובע מכך שבגיל 3בגיל  1.51

( הם שלושה מתוך ארבעת הנושאים במימד 3נושאים נוספים שקיבלו ממוצע גבוה יחסית )מעל 

"עצמאות תפקודית", נושאים העוסקים בהתנהגויות חריגות יחסית )"התנהגות חברתית בלתי 

ממנים למצוקה רגשית" ו"התנהגות חזרתית ופגיעה עצמית"(, ממצא אשר מעיד על מסתגלת", "ס

                                                           
 כולל את ארבעת ההיגדים המקדימים.לא   28
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התקבלו ממצאים  גן החובהבכלי שפותח לכך שרק מיעוט מן הילדים במדגם מתקשים בנושאים אלה. 

קיבלו ממוצעים גבוהים יחסית גם בכלי לגן  4-3בגילים . הנושאים בעלי ממוצע גבוה יחסית 29 דומים

 החובה. 

, ובגיל בכלי המקוצר 0.93-ל 0.63בין ובכלי המקורי  0.95-ל 0.52נעה בין  3בגיל מהימנות הנושאים 

ברוב המקרים בהם צומצם מספר . בכלי המקוצר 0.95-ל 0.70בין ובכלי המקורי  0.94-ל 0.50בין  4

, ובחלק מהנושאים המהימנות אף ההיגדים בנושא, לא הייתה ירידה משמעותית במהימנות

נתונים אלה משביעים השתפרה )לדוגמה, בנושא "אסטרטגיות ותהליכי חשיבה", בשני הגילים(. 

בכלי שפותח  רצון, במיוחד לאור העובדה שחלק מהנושאים מורכבים ממספר מצומצם של היגדים.

 .0.94-ל 0.61מהימנות הנושאים הייתה דומה ונעה בין  גן החובהל

  נות הממדיםמהימ

הממדים המרכיבים את כלי  ששתהלן מוצגות תוצאות בדיקת המהימנות של ל 18-ו 17 ותבלוח

מהימנות הממדים כפי שאפשר לראות בנתונים, . ואחריולפני קיצור הכלי , 4ולגיל  3לגיל  ,ההערכה

)בין נשארה גבוהה מאוד לאחר קיצור הכלי מהימנות הממדים  , וגםבכלי המקורי היתה גבוהה מאוד

 (.4בגיל  0.98-ל 0.89, ובין 3בגיל  0.98-ל 0.87

 מקדמי המהימנות של חמשת הממדים לפני קיצור הכלי ולאחר קיצורו – 3גיל : 17לוח 
30 

 ממד
היגדים  פריטים 122 פריטים 158

  α פריטים ' מס  α פריטים' מס מקדימים

   0.98 25 0.98 32 שפתי-תפקוד קוגניטיבי

 3+ 0.91 16 0.91 18 תפקוד בתחום התקשורת

  0.89 22 0.91 29 תפקוד רגשי

 1+  0.94 20 0.93 25 עצמאות תפקודית והתארגנות

  0.89 23 0.91 31 מוטורי-תפקוד סנסו

   0.87 16 0.90 23 תפקוד חברתי

 4+   122   158 סך הכול

 18לפני קיצור הכלי ולאחר קיצורומקדמי המהימנות של חמשת הממדים  – 4גיל : 18לוח 

 ממד
היגדים  פריטים 159 פריטים 222

  α פריטים ' מס  α פריטים' מס מקדימים

   0.98 37 0.98 48 שפתי-תפקוד קוגניטיבי

 3+ 0.90 18 0.92 21 תפקוד בתחום התקשורת

  0.92 30 0.93 47 תפקוד רגשי

 1+  0.94 23 0.93 33 עצמאות תפקודית והתארגנות

  0.89 25 0.92 32 מוטורי-תפקוד סנסו

   0.91 26 0.93 41 תפקוד חברתי

 4+   159   222 סך הכול

                                                           
 '4201עם צרכים מיוחדים )גן חובה(, ראמ"ה  תלמידים'דוח הפיתוח של הכלי להערכת תפקוד של  29

. כיוון לא נכללו הממוצעים וסטיות התקן של הממדים מכיוון שציוני הממדים חושבו כממוצעי ציוני התקן של הנושאים בלוח זה  30

 , וכך גם ממוצע ממוצעיהם.0שציוני הנושאים מתוקננים, ממוצע כל נושא הוא 
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 וקף מבנהת

ריים מול הטקסונומיה יכדי לבחון את תוקף המבנה של כלי ההערכה, נבדקו הנתונים האמפ

וניתוח סילום ( Exploratory Factor Analysis)התיאורטית של הכלי באמצעות ניתוח גורמים מגשש 

 קיצור לאחר שהתקבלו הנושאים ציוני על נעשתה הבדיקה (.Multi-Dimensional Scaling)ממדי -רב

 . הכלי

ואת הקשרים ביניהם באמצעות הנמדדים לנסות לבטא את הנושאים  היא המבנהמטרת ניתוחי 

 הניתוחיםרת , מטבפרטמספר מצומצם של גורמים או של ממדים העולים בניתוחים הסטטיסטיים. 

 הנושאים אם, כלומר, רטיותאה המבנה את משחזר הנושאים של האמפירי המבנהלבדוק אם  היא

 נבנה הכלי.  בסיסהטקסונומיה התאורטית שעל ה את התואמים לממדים מתקבצים

התאורטיים שעל בסיסם פותח הכלי. בעוד ממדים ניתוחי המבנה של הכלי לגיל הרך תומכים חלקית ב

שפתי מקבל תמיכה חזקה, הממד הרגשי מקבל תמיכה חלקית וכך גם ממד -שהממד הקוגניטיבי

מוטורי. לעומתם, הנושאים בממד החברתי ובממד התקשורת -העצמאות וההתארגנות והממד הסנסו

אים מניתוחי המבנה של לא נוטים להתארגן בהתאם לממדים התאורטיים. כמן כן, בהשוואה לממצ

 הכלים לגן החובה, לבית הספר היסודי ולחטה"ב, המבנה המצטייר במחקר הנוכחי פחות ברור ומובחן.

חובה ולא -מוטורי, אשר קיים בכלי לגני חובה וטרום-ייתכן שהדבר קשור לנוכחותו של הממד הסנסו

יותר להבחין בין תחומי התפקוד בכלים האחרים. ייתכן גם שהדבר קשור לגילאי הילדים ולקושי גדול 

בגילאים צעירים. השערה זו מקבלת חיזוק בממצאי המחקרים על הכלים לגן חובה, לבית הספר יסודי 

ממדי התפקוד שהתקבלו אמפירית לגבי חטיבת הביניים היו מובחנים ומוגדרים, ואילו  –ולחטיבת ביניים 

אלה. מגמה זו חזקה אף יותר במחקר הנוכחי, לגבי גן החובה ממדי התפקוד היו מובחנים פחות אלה מ

וכנראה שהדבר נובע מכך שבגיל צעיר התכונות אינן יציבות דיין והיבטי התפקוד מתואמים ביניהם, כך 

 לפחות בעיני הגננות המעריכות את התפקוד של הילדים.

 הבדלים בין קבוצות 

לאחר קיצורם. מטרת  4ולגיל  3הבדיקות המוצגות להלן נעשו על כלי ההערכה שפותחו לגיל 

הבדיקות הייתה לבחון את יכולתם של הכלים לשקף את ההבדלים הצפויים בין רמות התפקוד של 

ההשוואות נערכו על ציוני התקן של  קבוצות שונות באוכלוסיית המטרה, על פני ששת הממדים.

לשם המחשה, . 31השונים הקבוצות השונות בכל ממד, על מנת שאפשר יהיה להשוות בין ציונים בממדים

 מובאת כאן דוגמא לאחת הבדיקות.

, עם עיכוב התפתחותי עם רמות פיגור שונות 3בגיל להלן מתאר את פרופיל התפקוד של ילדים  2תרשים 

שפתי או ילדים עם עיכוב התפתחותי  כי פרופיל התפקוד שלניתן לראות בתרשים  עם אוטיזם.ו או שפתי,

נמוך יותר ילדים עם פיגור  ללא לקות ונמוך ממנו. כמו כן, פרופיל התפקוד שלמקביל לפרופיל של ילדים 

                                                           
חישוב ציוני התקן בממדים נעשה באופן הבא: תחילה חושבו לילדים ציונים בכל אחד מהנושאים בממד )כפי שמפורט בסעיף  31

(. ציוני הנושאים תוקננו ומוצעו לציון ממד. ציונים אלה תוקננו פעם נוספת ועל סמך ערכים אלה נערכו בדוח זה "חישוב הציונים"
 ת.השוואת בין קבוצות הלקויות השונו
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ילדים עם פיגור קל זו של ל הילדים עם אוטיזם דומפרופיל התפקוד של  ככל שדרגת הפיגור גבוהה יותר.

 ,שפתי-בממד הקוגניטיבי יותר בממדים האחרים ובמיוחדהחברתי, אך גבוה  ממדהתקשורת וב ממדב

. ממצאים אלה דומים מאוד לממצאים במחקר על P.D.D שהקבוצה כוללת גם ילדים עםם משוכנראה 

 .32 כלי ההערכה עבור ילדי גן החובה

פרופיל התפקוד של ילדים עם פיגור שכלי ברמות שונות, ילדים עם עיכוב : 2תרשים 

 3גיל  - שפתי וילדים עם אוטיזם או התפתחותי

 
 

 , עם עיכוב התפתחותיעם רמות פיגור שונות 4בגיל להלן מתאר את פרופיל התפקוד של ילדים  3תרשים 

נמוך שפתי או ילדים עם עיכוב התפתחותי  כי הפרופיל שלניתן לראות  .PDD/עם אוטיזםאו שפתי, ו

מה, מהפרופיל של ילדים ללא לקות ומקביל למדי אליו, כלומר, בכל תחומי התפקוד גודל הפער הינו דו

 הילדים עם אוטיזם דומאך נוטה להיות קטן יותר בתחום העצמאות. כמו כן, פרופיל התפקוד של ה

 , פרופיל התפקוד של3עיכוב התפתחותי או שפתי. בדומה לממצאים עבור גיל ילדים עם פרופיל הל

 נמוך יותר ככל שדרגת הפיגור גבוהה יותר.ילדים עם פיגור ה

  

                                                           
 '.5201ראמ"ה  ,(מחקר חלוץ בסיסי )גן חובה –'כלי להערכת תפקוד של תלמידים עם צרכים מיוחדים  32
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ילדים עם פיגור שכלי ברמות שונות, ילדים עם עיכוב  : פרופיל התפקוד של3תרשים 

 4גיל  - שפתי וילדים עם אוטיזם או התפתחותי

 

לבין הממצאים במחקרים על כלי ההערכה לגילאים  4-ו 3קיים דמיון רב בין הממצאים עבור גיל 

ת אחרים ובפרט לגילאי גן החובה. ממצאים אלה מעידים על הרצף הקונספטואלי של ההתנהגויו

 הנמדדות בכלים אלה ועל יציבות המדידה המופקת בעזרתם.

  בדיקות היתכנות

על כלי ההערכה  קצרהן התבקשו למלא שאלון משוב  ,לאחר שהגננות העריכו את תפקוד הילדים

 פריטים על ההיגדים שבכלי 9(. השאלון כלל 12נספח שאלון המשוב מובא בועל חוויית השימוש בו )

הממוחשבת, על זמן מילוי הכלי ועל אורכו. נוסף על כך, ניתנה הזדמנות , על המערכת ההערכה

 לגננות לכתוב הערות חופשיות בנוגע לכלי.

 80%. מעל נענה גם שאלון המשוב 30%-בכ, (4או  3השאלונים שמולאו )לגיל  1,231 סך מתוך

 70%מעל על כך, דיווחו שההיגדים וההוראות היו מנוסחים בצורה ברורה. נוסף  ותמשיבגננות המה

ציינו שלא נתקלו בבעיות טכניות מיוחדות  90%-כהעריכו את הכלי כידידותי ונוח למילוי, ו מהמשיבות

במידה רבה או  דיווחו כי הזמן הנדרש למילוי הכלי היה סביר בותמהמשי 60%-בזמן מילוי הכלי. כ

ענו הגננות במסגרת  לציין כי מאחר שמספר ההיגדים שעליהםיש  ,. בהקשר זהבמידה רבה מאוד

 122, או 4בגיל  159ולאחר המחקר הוא עומד על  ,3בגיל  158, או 4בגיל  222המחקר עמד על 

 . לעומת הזמן שלקח לגננות במחקר הנוכחי תקצר בצורה משמעותיתבפועל י, זמן מילוי הכלי 3בגיל 
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במסגרת ההערות החופשיות שנכתבו על ידי הגננות, מספר גדול של הערות ציינו לחיוב את בהירות 

ההיגדים ובהירות ההנחיות, את הדוגמאות שנכללו בהיגדים, ואת החלוקה לתחומי ההערכה השונים 

נושא  ,במהלך מילוי הכלי. בצד הפחות חיובי, היו הערות על אורך הכלי והחזרתיות של ההיגדים

 בשל צמצום משמעותי במספר ההיגדים, כאמור.   של הכלי, פחות בעייתי בגרסה הסופיתההופך ל

 סיכום המחקר 

כלי הבמחקר החלוץ הבסיסי נבדקו המאפיינים הפסיכומטריים, לרבות המהימנות והתוקף, של 

 . 4-ו 3יל הרך, בגילאי תפקוד של ילדים עם צרכים מיוחדים בג תהערכל

ניתוח פריטים ונמצא כי לרוב ההיגדים היו מדדי הבחנה טובים והתפלגות ציונים  בוצעבשלב הראשון 

. מדדי המהימנות )העקיבות הפנימית( של מרבית הנושאים ושל כל הממדים עמדו באמות כנדרש

המידה המקובלות. בעזרת ממצאי ניתוח הפריטים הוחלט כיצד לצמצם את מספר ההיגדים בכלי 

 159-היגדים ל 222-מ 4לגיל  בכלי ההערכה, והיגדים 122-גדים להי 158-מ 3לגיל  ההערכה

לאחר צמצום מספר ההיגדים בכלי נערכו הבדיקות שנית ונמצא כי הכלי מתאפיין במהימנויות  .היגדים

  .טובות ברמת הנושא וברמת הממד

שעל  בנוסף לבדיקות אלה נערכו ניתוחי מבנה שמטרתם לבחון את מבנה הכלי אל מול הטקסונומיה

בסיסה הוא פותח. ממצאי הניתוחים הראו כי הנתונים תומכים חלקית בטקסונומיה כפי שהוגדרה 

 בשלב הפיתוח. 

מבדיקות אלה עלה כי הכלי  .לבסוף, נבדקה היכולת של הכלי להבחין בין ילדים עם לקויות שונות

תואם את המוכר מצליח לשקף הבדלים בין רמות תפקוד של ילדים בעלי לקויות שונות, באופן ה

 לעוסקים בתחום. 

חשוב להדגיש כי במסגרת מחקר זה לא נבדק הכלי למול קריטריון חיצוני, בדיקה חשובה להמשך 

 הדרך, הנדרשת על מנת לבסס את תוקפו של הכלי. 

בית הספר היסודי גן החובה, ללשפותחו  םעל הכלי יםהממצאים שהתקבלו במחקר זה ובמחקר

ם רצף, שבו ניכרת עקביות בנוגע למאפיינים הפסיכומטריים של מרכיבי הכלי. ולחטיבת הביניים יוצרי

מציירים תמונה מעודדת בנוגע למהימנות ולתוקף של כלי ממצאי המחקרים על הכלים השונים 

בנוסף, הממצאים מעלים השערות באשר למשותף ולמבדיל בין תחומי התפקוד ההערכה בכללותו. 

השערות שנמשיך לחקור במחקרי המשך על הכלים  –בגילים השונים של ילדים עם צרכים מיוחדים 

 (.21שיפותחו לחטיבה העליונה ולבוגרים )עד גיל 
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 3גיל לתיאור כללי של כלי ההערכה הסופי 

נושאים, המחולקים  25-המקובצים בהיגדים מקדימים(  4)ועוד היגדים  122כלי ההערכה הסופי כולל 

 25-ל בין שתי מיליםיום ואורך כל היגד הוא -ממדים. כל ההיגדים בכלי מנוסחים בשפת היום 6-ל

 שלהלן מוצג מספר ההיגדים בכל נושא. 19מילים. בלוח 

 

 3לגיל  : מספר ההיגדים בכל ממד ונושא בכלי ההערכה19לוח 

 נושא ממד
מספר 
 היגדים

 שפתי-תפקוד קוגניטיבי

 5 חשיבה מתמטית

 6 חשיבהכישורי 

 3 הבנה -שפה דבורה 

 5 הבעה בעל פה -שפה דבורה 

 6 אסטרטגיות ותהליכי חשיבה

 תפקוד בתחום התקשורת

 4 דיבור והגייה

 5 היענות לתקשורת

 3 כישורי שיח

 4 תקשורת בלתי מילולית

 תפקוד רגשי

 7 הבנה והבעה רגשית

 4 התנהגות חזרתית ופגיעה עצמית

 6 ותגובה רגשית לא מידתיתויסות רגשי 

 5 סממנים למצוקה רגשית

עצמאות תפקודית 
 והתארגנות

 5 ניידות תפקודית

 3 שירותים-עצמאות בתפקודי יום יום בסיסיים

 5 עצמאות בתפקודי יום יום בסיסיים

 3 התארגנות בפעילות הגן

 4 מיומנויות הנדרשות בשגרת הגן

 מוטורי-תפקוד סנסו

 7 פעילויות הדורשות מיומנויות ידייםביצוע 

 7 ביצוע פעילויות הדורשות מיומנויות תנועתיות חושיות

 9 חיפוש או הימנעות מגרייה חושית

 תפקוד חברתי

 4 אינטראקציה חברתית

 5 התייחסות לאחר ומוסכמות חברתיות

 5 התנהגות חברתית בלתי מסתגלת

 2 התנהגות מינית חריגה

 

  



 

 116עמוד   

 

 4גיל לתיאור כללי של כלי ההערכה הסופי 

נושאים, המחולקים  28-המקובצים בהיגדים מקדימים(  4)ועוד היגדים  159כלי ההערכה הסופי כולל 

 25-ל בין שתי מיליםיום ואורך כל היגד הוא -ממדים. כל ההיגדים בכלי מנוסחים בשפת היום 6-ל

 ושא.שלהלן מוצג מספר ההיגדים בכל נ 20מילים. בלוח 

 

 3לגיל  : מספר ההיגדים בכל ממד ונושא בכלי ההערכה20לוח 

 נושא ממד
מספר 
 היגדים

 שפתי-תפקוד קוגניטיבי

 6 חשיבה מתמטית

 4 כישורי חשיבה

 5 לקראת קריאה וכתיבה

 4 הבנה -שפה דבורה 

 6 הבעה בעל פה -שפה דבורה 

 8 אסטרטגיות ותהליכי חשיבה

 4 תפקודי קשב

 בתחום התקשורת תפקוד

 4 דיבור והגייה

 5 היענות לתקשורת

 5 כישורי שיח

 4 תקשורת בלתי מילולית

 תפקוד רגשי

 7 הבנה והבעה רגשית

 6 התנהגות חזרתית ופגיעה עצמית

 9 ויסות רגשי ותגובה רגשית לא מידתית

 3 מוטיבציה לימודית

 5 סממנים למצוקה רגשית

עצמאות תפקודית 
 והתארגנות

 5 ניידות תפקודית

 4 שירותים-עצמאות בתפקודי יום יום בסיסיים

 5 עצמאות בתפקודי יום יום בסיסיים

 5 התארגנות בפעילות הגן

 4 מיומנויות הנדרשות בשגרת הגן

 מוטורי-תפקוד סנסו

 8 ביצוע פעילויות הדורשות מיומנויות ידיים

 7 תנועתיות חושיות ביצוע פעילויות הדורשות מיומנויות

 10 חיפוש או הימנעות מגרייה חושית

 תפקוד חברתי

 5 אינטראקציה חברתית

 9 התייחסות לאחר ומוסכמות חברתיות

 8 התנהגות חברתית בלתי מסתגלת

 4 התנהגות מינית חריגה
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