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או קשב לגביהם עולה חשד ללקות למידה שהכרות עם תלמידים מסמך עבודה: המלצה ל

 בחינות בגרות תשפ"בהגשה ללקראת ו המשולבתבתקופת הלמידה 

 

קיימת חשיבות למצוא את  ,למידההוראה ובעת הזאת בה תהליכי הלמידה מקבלים פנים מגוונת של 

לפניכם מסמך .  וקשב להכרות עם התלמידים ובכללם תלמידים עם לקויות למידה דרכים הנוספותה

הצוות מומלץ כי . המלצות  לאיסוף מידע והעמקת ההכרות עם התלמידגמישות ועבודה המציג 

לימודית,  היסטוריה :כגון) םתבסס על הקייבבית הספר הנעזר ברכז לקויות למידה יהחינוכי 

כמו כן, ניתן להיעזר  .(מיםציונים קודמים והערות בתעודה, התערבויות ואבחונים קוד תגיליונו

 במדריכות המחוזיות.

הקמנו בעבורכם קו חם למענה לשאלות והיוועצויות. המענה יתקיים באופן שוטף אחת לשבוע  ,בנוסף

 . )קישורים ופרטים בתחתית המסמך(או מענה טלפוני  בכל מחוז באמצעות הזום

 

 נובמבר:בחודש לאיסוף מידע  הצעה למתווה לוח זמנים 

תלמידים ו עם חשד להפרעת למידה,תלמידים על  לרכז ל"ללצוות החינוכי ומידע מהיועצות  קבלת. 1

 .  לצורך המשך טיפול/ יצירת רצף טיפולי -שאובחנו בעבר

מחט"ב )בכפוף לאישור ויתור סודיות שנאסף מידע ככל שניתן, לדלות לצוותים החינוכיים מומלץ . 2

 להלן דוגמאות. חשד להפרעת למידה בנוגע לתלמידים שעלו לגביהם קשיים לימודיים ו/או מההורים(

 למקורות מידע:

 .תה י'וסייע לצורך שיבוצם בכי לפני תחילת שנת הלימודיםמידע שהתקבל אודות התלמידים א.

כחוות דעת מורים, תיעוד חומרים כתובים וכו'. מהצוות החינוכי מתקבל כל מידע אחר רלוונטי שב.

  (אם יהיו /)אם יש

 שנתיים( ניתן להיעזר גם ב: 6, 4בבתי ספר על יסודיים )ג.

 'ט'  + דיווח ממועצות פדגוגיות ח 

  דיווח ממערכת משוב 

  מבדקי מיפוי לאורך השניםממצאי 

 מידע מהמחנכת הקודמת 

  'תעודות נמצאות בכל  -. )2020לפני מרץ  + ט'תעודות וגיליונות ציונים שוטפים ח

 .סוגי בתי הספר(
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 למטרות ישיבת היכרות עם הצוות החינוכי:  

 .  בינייםהת חטיבמורשימת התלמידים עם חשד להפרעת למידה  שיתוף במידע .1

ותלמידים ומעקב אחר תלמידים אלו , התערבות ,הליכי איסוףחשיבה משותפת לגבי המשך ת. 2

 לפני מועצה פדגוגית ראשונה. נוספים המגלים קשיים לפי המידע המקדים שנאסף, 

 

 וריכוז איסוף סיום המתבססת על   ראשונה טרום סיום מחצית המלצה לישיבה פדגוגית

 :מומלץ במהלך חודש דצמבר( מידע קיים )

ם ללא ספק לדיון תלמידים שלגביהם המורים תמימי דעים שיש להגישקבלת החלטות בנוגע ל. 1

 וועדה המחוזית.ב

אמצעות התאמות בדרכי הוראה או סיוע אחר ניתן לקדמם שבם תלמידיקבלת החלטות בנוגע ל .2

 ולאפשר להם להביע את הידע שלהם )ללא הגשה לוועדה המחוזית(. 

יסייעו להם להביע את  בלבד תלמידים שהתאמות בסמכות ביה"סלקבלת החלטות בנוגע . 3

 ידיעותיהם.

המעקב ימשך ויקבעו תהליכי תלמידים שעדיין יש תהיות לגביהם. תהליך לקבלת החלטות בנוגע . 4

 בקרה ובדיקה נדרשים לקבלת ההחלטה.

 

רואים ומעריכים " :הערכה ללמידה מרחוקבמסמך להיעזר יהיה ניתן להערכה מרחוק למידע נוסף 

שיפורסם  של אגף לקויות למידה וקשב " את התלמידים עם לקויות הלמידה והקשב גם מרחוק 

 באתר האגף בשפ"ינט. בימים הקרובים

 

 :הערות חשובות 

בתהליכי איסוף מידע חשוב לשתף כמה שיותר מורים שיתרמו - רתימת שותפים לאיסוף מידע

 להיכרות מקיפה את התלמיד. 

גם לתלמידים עם חשד ללקויות למידה  בניית תכנית התערבות בדרכי הוראה  -התערבות בלמידה

 בתקופה של למידה מרחוק, חשובה, הכרחית וחיונית תוך התמקדות בקבוצה קטנה. 

 בבתי הספר בהם מתקיימים מבחנים, חשוב לשמור אותם לשעת הצורך. -מבחנים

כיתות שקיבלו אישור ללמידה שוטפת בבתי  -עפ"י מתווה המשרד לימודיםהכיתות בהם מתקיימים 

 ימשיכו לפעול על פי הנחיות חוזר הנהלים., מוגשים לבגרות חורף( אגף שח"ר)כמו: הספר, 

חשוב לקיים היוועצות מקצועית בנוגע למערבות והשפעת גורמי ההדרה בהפרעת  -גורמי הדרה

 .הלמידה טרם קבלת החלטה להגשה לדיון בוועדה המחוזית
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 . 14:00-14:45שעות ין הב יום רביעיהקו החם יהיה פתוח כל 

 של כל אחד מהמחוזות.  ההתקשרותי להלן פרט

 

אופן  מחוז

 ההתקשרות

 בין התאריכים מספר טלפון או קישור לזום

ירושלים 

 ומנחי

https://edu- זום

il.zoom.us/j/83972529189?pwd=Y2MxejBqSnk5ejJO

bUJZbDNKQjA0dz09 

Meeting ID: 839 7252 9189  

Passcode: 830221 

4.11-2.12 

 il.zoom.us/j/82870999429-https://edu זום צפון

Meeting ID: 828 7099 9429 

4.11-9.12 

https://edu- זום חיפה

il.zoom.us/j/6338272115?pwd=d25TVzNzdWFRdVZ

SV3VHbDBnWjJMdz09 

Meeting ID: 633 827 2115 

Passcode: 9agNbb  

4.11-9.12 

מענה טלפוני יינתן באמצעות טלפון נייח של המחוז שמספרו   טלפונית דרום

0733935669     

9.12-4.11 

 il.zoom.us/j/86300731265-https://edu 4.11-9.12 זום מרכז

 https://edu-il.zoom.us/j/88215847958 זום תל אביב
Meeting ID: 882 1584 7958 

4.11-10.12   

 

דואר  התיישבותי

 אלקטרוני

 vaadathatamot@gmail.com  מענה יינתן באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת

דואר  חרדי

 אלקטרוני

    ahoronsisso@gmail.com    מענה יינתן באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת 

https://edu-il.zoom.us/j/83972529189?pwd=Y2MxejBqSnk5ejJObUJZbDNKQjA0dz09
https://edu-il.zoom.us/j/83972529189?pwd=Y2MxejBqSnk5ejJObUJZbDNKQjA0dz09
https://edu-il.zoom.us/j/83972529189?pwd=Y2MxejBqSnk5ejJObUJZbDNKQjA0dz09
https://edu-il.zoom.us/j/82870999429
https://edu-il.zoom.us/j/6338272115?pwd=d25TVzNzdWFRdVZSV3VHbDBnWjJMdz09
https://edu-il.zoom.us/j/6338272115?pwd=d25TVzNzdWFRdVZSV3VHbDBnWjJMdz09
https://edu-il.zoom.us/j/6338272115?pwd=d25TVzNzdWFRdVZSV3VHbDBnWjJMdz09
https://edu-il.zoom.us/j/86300731265
https://edu-il.zoom.us/j/88215847958
mailto:vaadathatamot@gmail.com
mailto:ahoronsisso@gmail.com
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