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حضرات مديري المدارس المحترمين

לכבוד מנהל בתי הספר

لقد جاء منشور المدير العام لموضوع المالءمات بطرق االمتحان لذوي العسر التعلّمي ،والذي نشر في كانون األول ،2003
لتنظيم طرق االمتحان عند الطالب الذين يعتبر العسر أحدى الخصائص األساسية والرئيسية لديهم ويؤثر على تحصيلهم
التعليمي.

חוזר מנכ"ל לנושא התאמות בדרכי הבחנות לנבחנים בעלי לקויות למידה שהתפרסם בדצמבר
 ,2003בא להסדיר את דרכי ההבחנות של תלמידים שלקויות הלמידה הן המאפיין העיקרי
והדומיננטי שלהם והפוגעות בהישגיהם הלימודיים.
הסדר זה בא לאפשר לתלמידים בעלי לקויות למידה לממש את זכותם לשוויון הזדמנויות בלמידה
ובדרכי היבחנות המתבטא במתן מענה הולם לצורכיהם הייחודיים .מענה שנועד להוציא מן הכוח
אל הפועל את הפוטנציאל הטמון בהם ,וזאת מבלי לפגוע ברמתן של בחינות הבגרות.

جاء هذا التنظيم ليمكن الطالب ذوي العسر التعلمي من ممارسة حقوقهم في المساواة في فرص التعليم وفي طرق االختبار
المنعكسة بإعطاء إجابة مال ئمة حإحتياجاتهم الخاصة .إجابة خصصت من أجل إخرا القدرة الكامنة الموجودة بداخلهم من
حيز التصميم إلى حيز التنفيذ ،دون التأثير على مستوى إمتحانات البجروت.
يقوم المنشور بترتيب موضوع المالءمات من خالل تصنيف العسر التعلمي والمالءمات لثالثة مستويات ،حسب مستوى
صعوبتها ،ووفقا لذلك يتم تحديد الجهة المؤهلة في وزارة المعارف للموافقة على تلك المالءمات.

החוזר מסדיר את נושא ההתאמות בכך שהוא מסווג את לקויות הלמידה ואת ההתאמות לשלוש
רמות ,על פי מידת חומרתן ,ובהתאם לכך נקבע גם הגורם במערכת החינוך המוסמך לאשר את
ההתאמות הללו.

مع أن هذا المنشور جاء لترتيب موضوع طرق االمتحان فقط ،إال أنه يشدد على ان إعطاء المالءمات هي مرحلة واحدة فقط
في عملية معالجة الطالب ذوي العسر التعلمي .لذلك هو يتضمن توجيهات مفصلة لمسار التدخل الواسع والذي يشمل الكشف
المبكر األولي عن طالب ذوي العسر التعلمي وبناء أساليب تدخل تربوية التي تهدف الى تركيز صعوبات الطالب والتطرق
إليها يشكل تبايني .يشدد المنشور على أن هذه الخطوات يجب أن تسبق عملية التوجيه الى تشخيص .هذه الخطوات تشكل
األساس للتوصية على نوع العال المطلوب من اجل تركيز جهود المدرسة على تحسين تحصيل الطالب .كما ان المنشور
يشدد على دور المجلس التربوي كجسم مؤهل للمصادقة أو للتوصية على المالءمات ،المهمة التي تعكس أهمية المعلومات
المتراكمة والموجودة في المدرسة عن الطال ب وأدائه المدرسي ،حيث أنها تشكل األساس من اجل بلورة التوصيات
للمالءمات في االمتحانات إضافة إلى التشخيص المهني.

אם כי חוזר זה בא להסדיר את נושא דרכי ההבחנות בלבד ,הוא מדגיש כי שלב זה של מתן
ההתאמות הינו שלב אחד בלבד בתהליך הטיפול בתלמידים בעלי לקויות למידה .לפיכך הוא כולל
הנחיה מפורטת לתהליך ההתערבות הרחב הכולל איתור ראשוני של תלמידים בעלי לקויות למידה
ובניית דרכי התערבות חינוכית שמטרתה מיקוד קשיי התלמיד והתייחסות דיפרנציאלית אליהם.
החוזר מדגיש כי תהליכים אלו יש להקדים לתהליך ההפניה לאבחון .תהליכים אלו משמשים
כבסיס להמלצה על סוג הטיפול הנדרש כדי למקד את מאמצי בית הספר בקידום הישגיו של
התלמיד .כמו כן מדגיש החוזר את תפקידה של המועצה הפדגוגית כגוף המוסמך לאשר את
ההתאמות או להמליץ עליהן ,תפקיד המשקף את החשיבות המיוחסת לידע המצטבר הקיים
בבית הספר אודות התלמיד ותפקודו הלימודי ,כבסיס לגיבוש ההמלצות להתאמות בבחינות וזאת
בנוסף לאבחון המקצועי.

مع أن العمل وفقا لمنشور المدير العام بدأ منذ شهر كانون األول  2003في جميع المدارس ،نقل المرشدون في الوسط
العربي حاجة العديد من المدارس إلى ترجمته إلى اللغة العربية .وقد أخذ ثالثة مرشدين عرب في قسم االستشارة النفسية
والتربوية  -السيد جواد دويك ،اآلنسة فاتن فرح ،واآلنسة سماره شباط  -على عاتقهم مسؤولية الترجمة .بينما قام طاقم
مدرسة بيت حنينا  -بنين في القدس بإدارة مدير المدرسة السيد حسن غنيم ومعلم اللغة العربية السيد ماجد أبو أرميلة في
عمل المراجعة والتنقيح اللغوي.

אם כי נוהלי החוזר מופעלים החל מחודש דצמבר  2003בכל בתי הספר ,העלו המדריכים במגזר
הערבי את הבקשה של בתי ספר רבים לתרגומו לשפה הערבית .שלשה מדריכי שפ"י דוברי ערבית
– מר ג'ואד דויק ,גב' פאתן פרח וגב' סמרה שבאט -לקחו על עצמם את מלאכת התרגום .סייעו
למתרגמים בעריכה הלשונית צוות של בית הספר בית חנינה  -בנים בירושלים בהנהלת מנהל בית
הספר מר חסן גנים והמורה לשפה הערבית מר מאג'ד אבו ארמילה.

أتقدم بالشكر إلى طاقم المترجمين والمراجعين على المبادرة والتنفيذ ،فهذا العمل من المؤكد انه سيساعد الطواقم المهنية في
المدارس في الكشف عن طالب من ذوي العسر التعلمي وتقديم الطلبات للمالءمات.

אני מודה לצוות המתרגמים והעורכים על היוזמה והבצוע שוודאי ייסעו לצוותים המקצועיים
בבתי הספר לאתר את התלמידים בעלי לקויות הלמידה ולהגיש את הבקשות להתאמה.

يمكنكم االستعانة بالمرشدين في أي سؤال يتبادر خالل تنفيذ عملية التدخل.

ניתן להסתייע במדריכים בכל שאלה המתעוררת במהלך בצוע התהליך.

مع تحيات
د .يهوديت الدور
مديرة قسم العسر التعلمي

בברכה
ד"ר יהודית אל-דור
מנהלת גף ליקויי למידה

* مالحظة  :لقد تمت ترجمة جميع أجزاء منشور المدير العام من اللغة العبرية الى اللغة العربية ،ما عدا النماذ الواقعة في
الصفحات األخيرة من المنشور وذلك ألنها تعبئ فقط باللغة العبرية ويتم إرسالها الى أقسام الوزارة باللغة العبرية أيضا.
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הערה :כל החלקים של חוזר מנכ"ל תורגמו מלבד הנספחים שבסוף החוזר ,וזה בגלל שהנספים
צרייך למלא אותם בשפה העברית ,ולהעביר אותה לגופים המתאימים במשרד בשפה העברית
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هدف النشر ◄ استبدال كل املناشري السابقة

مقدمه

املتعلقة باملوضوع وباألساس قسم 15-4.3

جاء هذا املنشور بديالً ملنشور املدير العام اخلاص د ، 1997 .الذي يتناول موضوع العسر التعلمي ،وهو يلغي
مجيع املنشورات اخلاصة مبوضوع العسر التعلّمي بالذات فرع  15-4.3يف منشور  (9/2000ا )  .يعترب هذا
املنشور ساري املفعول للطالب املمتحنني يف موعد صيف  2004ابتداء من السنة التعليمية . 2004
يشمل املنشور التغيريات اليت حصلت خالل السنوات األخرية بسياسة معاجلة موضوع الطالب ذوي العسر
التعلّمي .وينص على توصيات تقرير اللجنة برئاسة بروفيسور مرجليت ( )1997خبصوص فحص مدى استنفاذ
الطالب ذوي العسر التعلمي لقدراهتم واملباديء املوجهة القرتاح قانون حقوق الطالب ذوي العسر التعلّمي يف
الرتبية العادية املوجود يف مرحلة متقدمة من سن القانون يف الكنيست.

الطرح األساسي

 . 1حيق لكل طالب فرصا متساوية الستنفاذ قدراته التعلمية الكامنة
 . 2قد يكتشف العسر التعلّمي يف مراحل خمتلفة من احلياة.
 . 3ميكن أن يظهر العسر التعلّمي بأشكال خمتلفة وأن تفاوتت حدته خالل فرتة حياة اإلنسان.

 . 4التدخل الرتبوي ومعاجلة الطالب ذوي العسر التعلّمي يستلزم وجود طاقم متعدد التخصصات ،ميتلك املهارة
ويعمل معا لبلورة سياسة وإجراءات االنتقاء ،التشخيص ،التدخل الرتبوي ،املعاجلة واملتابعة.
 . 5مالءمة امتحانات البجروت هيي مرحليه مين مجلية املالءميات األخيرية الييت تعطيى للطيالب ضيمن امليدارس خيالل
فرتة تعليمهم.

العس يير التعلّم ييي ه ييو العس يير األكا يير ش يييوعا يف جه يياز التعل يييم يف ال ييبالد كم ييا ه ييو يف ب ييالد أخ ييرى نس ييبة الط ييالب
املشخصني واملعروفني كطالب ذوي عسر تعلّمي يف كل جيل وحضارة آخذ باالزدياد ومعظمهيم يدرسيون يف جهياز
التعليييم العييادي .تقرييير مارجاليييت ( )1997أشييار إىل مييا نسييبته  %10ميين الطييالب يف جهيياز التعليييم ذوي عسيير
تعلّمييي األميير الييذي يوجييب التيزام تربييوي مالئييم للحاجيييات اخلاصيية ولطلبييات القسييم الرتبييوي اليييت تعكييس توقعييات

تربوية من الطالب بالنسبة جليله.
يف السنوات األخرية ازداد الوعي لصعوبات الطالب ذوي العسر التعلّمي .على الرغم من اختالف اآلراء العلمية اليت
تتطييرق إلصييطالح (العسيير) ونظريييات حييول أسييباب العسيير ،ومعييايري يف التشييخيص وتنويييع بطييرق العييالرت الرتبوييية
على الرغم من كل ذلك يوجد اتفاق عام حيول األسياس العصيل اليداخلي اخلياص للعسير وأن العسير ييسلر سيلبا عليى
احتم يياالت تعل ييم الطال ييب كزمالئ ييه .ذل ييك عل ييى ال ييرغم م يين التب يياين ب ييني الط ييالب ذوي العس يير التعلّم ييي يف ق ييدراهتم
وحتصيلهم العلمي.
األتفياق بيان العسير التعلّمييي هيو أسياس األمييور الييت تيسلر سييلباً يق الطاليب للتسيياوي يف الفيرص الرتبويية وان واجييب

الدولة واجملتمع الذي يعرتف ق الطالب أن تسمن له الشروط للمساواة يف الفرص هذا االتفاق يلزم تطيوير قيوانني
تربوية من اجل حتسني احتمال الطالب باستنفاذ قدراهتم وكسب الاقافية واملعيرف .تيدل األ ياى عليى ضيرورة إعطياء
مساعدة مناسبة حلاجات تربوية فردية وتسكد على أمهية املساعدة والتدخل على أساس علمي على أن يكونيا متيوفرين
للطالب دون عالقة باملستوى املادي وملمييزاهتم الرتبويية حين نيع فارقياً تعليميياً ضيرراً يف التصيور اليذاو وخيبية أميل
تضيف صعوبات جانبيه باإلضافة إىل صعوبات أساسية لدى الطالب.
احلربة املتواصلة يف وزارة املعارف اإلسرائيلية حول كيفية اإلجابة بالصورة املاالية على احتياجات الطالب ذوي
العسر التعلّمي ،بالرغم من قلة اإلمكانيات املتواجدة لدى اجلهاز الرتبوي هذه احلربة ليست خاصة بدولة إسرائيل.
يف مكتوب اتفاق للجنة القومية يف الواليات املتحدة (من تاريخ  )2002-07-05اليت توحد عشرات من
املنظمات الكبريه مبوضوع العسر التعلّمي وبعد جلنة القمة املنعقدة يف سنة  2001يف البيت األبيض اليت عرضت
فيه موقف املتخصصني مبوضوع العسر التعلّمي يف الواليات املتحدة صرح عن املخاوف اليت تتعلق بااللة اجاالت:
طرق كشف وعالرت طالب عسريي التعلّم والطرق اليت تعطى هبا خدمات تربوية ملساعدة طالب وطرق تدخل
املعلمني من اجل مساعدهتم.

يف االتفاق الناجم عن اللجنة القومية للعسر التعلّمي يف الواليات املتحدة مت التشديد على أن املنظمة الرتبوية ملزمة
باالعرتاف بان العسر التعلّمي يبقى ملدى احلياة مظاهره وحدته ختتلفان حسب مراحل التطور املختلفة ومتطلبات
اجلهاز التعليمي .العسر التعلّمي يتواجد يف كل الفئات االجتماعية والعرقية (االلنية) ويف مستويات اقتصادية
خمتلفة .العمل الفعال للجهاز الرتبوي من اجل معرفة ومعاجله فوريه لطالب يف خطر للعسر التعلمي يضمن إمكانية
إعطاء إجابة تربوية قبل أن تتفاقو الفجوة .املساعده والتدخل الرتبوي على أساس ث وتقييم مها ضمانان
لتحسني تعليم الطالب بشكل عام والطالب ذوي العسر التعلمي بشكل خاص.
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العسر التعلمي -تعريف وتشخيص
صفات الطالب ذوي العسر التعلّمي تعتمد على التعريفات الرمسية واملتعارف عليها عند فئات واسعة من املختصني
يف اجال العسر التعلّمي .ماال هناك تعريف ال"National Joint Committee On Learning -
Disabilities-NJCLD 1994".

العسر التعلّمي هو تعبري عام يتعلق مبجموعه من االضطرابات املتنوعة اليت تظهر بصعوبات جديه يف اجال اكتساب
اإلصغاء ،الكالم ،القراءة،الكتابة  ،قدرة استعمال املصطلحات والتعابري و/أو القدرات احلسابية واستعماهلا .
تلك االضطرابات تكون عادة داخليه ويفرتض أهنا ناجتة عن عطل وظيفي يف اجلهاز العصل املركزي ،وميكن أن
تظهر على مدى احلياة .بالرغم من أن العسر التعلّمي قد يتزامن مع أوضاع مقيدة أخرى ( إصابة حسية ،ختلف
عقلي  ،اضطراب شعوري أو اجتماعي أو ظروف خارجية – مال تباين اجتماعي ،تعلم غري كاف أو غري مالئم )
العسر التعلّمي ليس نتيجة مباشرة لتلك الظروف.
التعريف املقبول لتحديد تشخيص العسر التعلّمي هو تعريف ال - DSM-IV-1994-املرشد للتشخيصات
النفسية ملنظمة األطباء النفسيني األمريكيني (.(Diagnostic Statistical Manual Disorders
وتشخيصاته مقبولة يف البالد أيضا .التعريف أعاله هو تعريف عملي بأساسه  ،وهو متفق عليه من قبل اجموعات
واسعة من الباحاني واملختصني يف اجاالت مهنية خمتلفة وعلى الذين يتعاملون مع الطالب ذوي العسر التعلّمي.
فيما يلي تعريف هلدف حتديد التشخيص " :يعرف اإلنسان على أنه إنسان ذو عسر تعلّمي عندما تكون نتائج
حتصيله يف االمتحانات املعيارية يف القراءة يف احلساب أو يف التعبري الكتايب  ،اليت مير هبا بشكل فردي -متدنية
بشكل واضح مما هو متوقع منه حسب جيله ومستوى لقافته ومستوى ذكائه .كما أن املشاكل األخرية تسدي إىل
اضطرابات جديه يف مستوى حتصيله األكادميي ونشاطاته اليومية األخرى اليت تتطلب مهارات يف القراءة ،احلساب
أو يف الكتابة".
بناء على ذلك يعرف الطالب على أهنم ذوو عسر تعلّمي عندما يستوفون الشرطني التاليني:

 .1وجود فارق واضح ومستمر بني حتصيل الطالب التعليمي وبني التحصيل املتوقع منه بناء على
جيله ومستوى صفه.

 .2وجود فارق بني حتصيل الطالب التعليمي وبني قدراته العقلية اليت حتددها امتحانات الذكاء
املوضوعية.

 .2تحديد وتشخيص طالب ذوي عسر تعلمي ومعالجتهم
 2.1نموذج عمل

 2.1.1عرض عام

سياسة وزارة املعارف والاقافه والرياضه موجهه الحتواء طالب ذوي عسر تعلمي وصعوبات تعلمية يف كل
مستويات اجليل يف الرتبيه العاديه .احتواء مالئم يلزم إجراءات ناجعه من اجل حتديد الطالب ذوي صعوبات
تعلمية ،تشخيص دقيق لنقاط القوه وصعوباهتم وبناء برامج تدخل فردية مجاعية ومدرسية .حسب هذا التوجه
فالطالب وأهله أو ويل أمره هم شركاء تامون يف كل مرحله من مراحل الربنامج .كما يلي" منوذرت عمل" من اجل
حتديد وتشخيص طالب ذوي صعوبات تعلميه تدخل تربوي ومتابعة تقدمهم:
تحديد عالمات لصعوبات تعلميه
▼
تقييم األداء التعلمي من قبل املعلم او املريب
▼
بناء برنامج تربوي ،تطبيقه وتوليق السريوره
▼
تقييم لانٍ لألداء التعلمي
▼
ويقل الفرق بينه
الطالب يظهر استمراريه
الطالب أكثر تركيزا ّ
في صعوبات أساسيه
▼

توجيه لتشخيص مهين

وبين أبناء جيله

 2.1.2توضيح مركبات النموذج

هذا النموذرت يوضح كيف ان التحديد التشخيص التدخل الرتبوي والتدخل العالجي يكون على مراحل  .مريب

الصف لدية وظيفه أساسيه يف حتديد وتقييم صعوبات الطالب ويف بناء برنامج تدخل داخل اإلطار الرتبوي ويف
تطبيقه ومتابعة تقدم الطالب .اذا استمر الطالب يف اظهار صعوبات واضحه وبالغه بالتعلم جيب توجيهه لتشخيص
 .التشخيص يكون من خالل التطرق للخلفيه التعليميه للطالب وباألساس لطرق تقييمه األوىل عن طريق املعلم
ولردود فعله للربنامج العالجي .

 2.1.3تحديد مؤشرات للصعوبات التعلمية

الصعوبات التعليميه تظهر باألساس يف أداء غري ناجع لواحدة او أكار من املهارات التعليميه األساسيه اليت تتضمن
قراءه وكتابه وخط اليد وهتجئة وحساب  .صعوبات كهذه تنعكس على األداء يف الصف وعلى التحصيل الدراسي
يف املواضيع املختلفه  .اكتشاف الصعوبات مي كن الوصول اليه من خالل امتحانات تشخيصية خاصه وكذلك عن
طريق املشاهده للطالب يف الصف .ومن خالل النتائج وبشكل عام فإن الوظائف واملهام واإلمتحانات اليت يقدمها
الطالب وحتليلها ،من بني العالمات الداله على صعوبات .فهناك قراءه بطيئه وخاطئة وأخطاء إمالئيه شاذة وتعبري
كتايب ال يفي بالغرض (ماال جواب ال ميتٍ بصله للسسال) وأخطاء بتنفيذ احلسابات أو عدم فهم مسائل كالميه
6
يف احلساب .
بش ييكل ع ييام تتي يزامن م ييع املش يياكل الكالمي ييه ص ييعوبات عاطفي يية وس ييلوكيه  .مرحل ييه احلص يير تتتض ييمن انتب يياه اىل ه ييذه
الص ييعوبات م ييع االهتم ييام مل ييا ه ييو متوق ييع من ييه حس ييب مسي يتوى الص ييف ولفي يوارق يف أداء الطال ييب وال يييت يص ييعب
تفسريها .ويف حاالت شاذه يالحظ املعلم صعوبات شاذة تستلزم توجيه فوري للتشخيص .
 2.1.4تقييم االداء التعلمي على يد المربي او المعلم
تقييييم االداء التعليمييي يتضييمن  )1( :فحييص ملسييتوى التحصيييل األساسييي يف املهييارات التعليميييه والكتابيييه والق يراءه
واحلساب ؛ ( )2فحص أسلوب التعلم يف املواضيع املختلفة مال اسرتاتيجيات وقدرات التنظيم وتنفييذ مهيام تعليمييه
وعملية التقييم جيب ان تظهر اذا ما كان أداء الطالب خيتلف كاريا عما هو متوقع منه حسب مستوى الصف.
 2.1.5بناء برنامج تربوي لتطوير االداء التعلمي للطالب ,تنفيذه وتقييم تقدم الطالب

بعد تقييم صعوبات الطالب جيب أن نبين له برنااجا تربويا من أجل تطوير مهارات التعلم لتحصيله يف املواضيع
التعليميه املختلفه من خالل حتليل لكيفية انعكاس صعوباته اخلاصة على تنفيذ مهام يف اجاالت املضامني .وبرنامج
التد خل جيب كتابته بالتعاون مع املريب ومع املعلمني املتخصصني  .لكل طالب يتم التشديد على املضامني اليت
يدرسها ويتم اختيار طرق تعليم مناسبه .

 2.1.6تقييم ثان لألداء التعلمي

تقييم التقدم بعد التدخل الرتبوي يعترب وسيلة لفهم أفضل لصعوبات الطالب .هناك عدة إمكانيات( :أ) تقليص
الفجوة :مي ّكن هذا التدخل الطالب من التقدم وتقليص الفجوة بينه وبني أبناء جيله( ،ب) تبقى الفجوة بينه وبني
أبناء جيله لابتة( ،رت) ازدياد الفجوة :مع مرور الزمن تكرب الفجوة باألداء بشكل عام نتيجة احلاجة اىل نوع اخر من
التدخل.
القياس الدقيق لألداء على فرتات زمنية خمتلفة يعطي معلومات مهمة حول احلاجة لفحص أعمق ملصدر الصعوبات
وحول تقييم التدخل الرتبوي املطلوب.
 2.1.7التوجيه لتشخيص بهدف تمييز الصعوبات/العسر التعلمي حني ال يتقدم الطالب أبدا ،أو حني يتقدم
نسبة لنفسه دون تقليص الفجوة نسبة ألبناء صفه وحني تزداد الفجوة بينه وبني أبناء صفه -عندها يتوجب التوجه
لتشخيص.

 2.2تشخيص العسر التعلّمي
 2.2.1عام
كما ذكر أعاله ،يتم حتويل طالب للتشخيص يف احلالة اليت ما تزال الصعوبات يف أدائه التعليمي مستمرة بالرغم من
املساعدة اليت حصل عليها يف اجملاالت اليت يستصعب هبا ،أو عندما يكون تقدمه بالرغم من التدخل الرتبوي
متدنياً ،وكذلك عندما تكون الصعوبات يف أدائه التعلمي صعبة للغاية والفجوة بينه وبني طالب صفه ال تتقلص ويف
أحياناً بالعكس تزيد وتتسع.
يقوم تشخيص العسر التعلّمي بتفسري الصعوبات يف التحصيل مبهارات التعليم األساسية ،واليت تضم القراءة،
والتهجئة والكتابة واحلساب ،وصعوبات التحصيل يف املواضيع التعليمية املختلفة.
التفسريات تستند إىل مناذرت نظرية تصف خصائص حمددة للعسر التعلمي وتشري إىل عالقة سببية ما بني تلك
اخلصائص والعمليات الذهنية اليت تعترب القاعدة للمهارات التعلمية األساسية .هذه تضم آليات املعاجلة الذهنية
مبجال اللغة احملكية واملكتوبة وعمليات اإلدراك البصرية الفراغية والسمعية؛ وظائف تنفيذية ( Executive
) Functions؛ ووظائف اإلصغاء والرتكيز والذاكرة وقدرات بصرية حركية وكتابية حركية؛ وعمليات ذهنية
اجتماعية-شعورية.
من أجل برهنة وجود صعوبة وظيفية بالتعليم جيب أن يكون هناك تفسري يالئم ما بني نتائج التشخيص وارتباطها
بأداء الطالب األكادميي .إضافة إىل الرتكيز على خصائص العسر التعلّمي واألليات املرتبطة به جيب على التشخيص

التطرق للخلفية الرتبوية للمتعلم وإلسرتاتيجيات وأساليب التعليم اليت تعرض هلا ،جلوانب تطورية شعورية واجتماعية

ب) التشخيص النفسي (אבחון פסיכולוגי )

في الحاالت التي تتطلب استيضاح أعمق للقدرات العقلية ،معالجات شعورية ،ومظاهر بيئية شاذة  ،يتم

يهدف التشخيص النفسي إىل تقييم نقاط القوة ونقاط الضعف يف اجملاالت العقلية ،الذهنية ،الشعورية والسلوكية،
والعالقات املتبادلة ما بني هذه اجملاالت وتألريها على األداء األكادميي للطالب وعلى وظائفه األخرى ،كما يهدف
إىل بناء خطة عالجية موسعة تتالءم مع املصادر املتنوعة للصعوبات.

مال الدافعية وبذل اجملهود ( مقابل االمتناع ) ومن الضروري الربط والدمج ما بني هذه اجلوانب املختلفة.

تحويل الطالب لتشخيص نفسي دامج ( أنظر الحقا ).

 2.2.2أنواع التشخيصات المهنية للعسر التعلمي
يلزم تشخيص العسر التعلّمي التطرق إىل عدة اجاالت ويضم عدة حماور تشخيص ،حسب ما هو مفصل الحقاً.
اجال التوسع والتفصيل يف كل بند يكون حسب نوع األسئلة اليت تاار مبا يتعلق بالطالب .لذلك كل تشخيص
عسر تعلّمي جيب أن يتم بشكل فردي.
أ) تشخيص الوظائف التعلّمية (אבחון דידקטי)
حتويل طالب لتشخيص الوظائف التعلمية يكون عندما يكون هناك أساسا للفرضية ،على ألر تدخالت تربوية
مولقة وعلى مدى فرتة زمنية ،وعلى أساس معرفة بالطالب وبأدائه ،بأن فشل الطالب التعلمي نابع من عسر تعلّمي

أويل دون وجود عالمات لصعوبات أخرى وعلى سبيل املاال قدرة عقلية متدنية وأداء متدنياً على خلفية بيئية أو
حسية أو فجوة غري مربرة ما بني قدراته العقلية املفرتضة وأداء الطالب ،وكذلك مشاكل شعورية جدية حيث جيب
استاناؤهم كسبب إضايف له أبعاد على أداء الطالب.
يقوم تشخيص الوظائف التعلمية مبسح مشاكل وقدرات الطالب يف التعليم –ألناء تصنيف ومسح املهارات التعليمية
األساسية ،واليت تضم القراءة والكتابة والتعبري الكتايب والشفهي واحلساب -إضافة إىل وصف سلوكيات الطالب يف
اجال التعليم .كما مييز التشخيص ا سرتاتيجيات التعليم املستخدمة من قبل املتعلم وفعاليتها ،باإلضافة إىل فحص
فعالية العمليات الذهنية واليت تعترب القاعدة األساسية لتعلم8املهارات األساسية.
يعترب تشخيص الوظائف التعلمية األساس لبناء خطة تربوية للطالب أو لتحسني اخلطة املنفذة معه.
تشخيص الوظائف التعلمية يتم على يد شخص مسهل لذلك.

يوصي اجمللس الرتبوي بإجراء تشخيص نفسي عندما يكون هناك أساس للفرضية اليت ترى أن الفشل التعليمي هو
نتيجة لعسر تعلّمي كعامل أويل ،أو عندما يكون هناك شك أن هذا الفشل نابع من أسباب إضافية أخرى مثل
قدرات متدنية ،صعوبات عاطفية  ،دافعيه متدنية ،أسباب بيئية سلوكية  .....اخل.
ج) التشخيص الدامج ( אבחון משולב )
يشمل التشخيص الدامج تشخيص الوظائف التعلّمية وتشخيص نفسي .حيث يتم حتويل طالب لتشخيص دامج
يتم عندما تكون صعوباته تنب ع من أسباب خمتلفة ومتعددة وعندما تكون عملية الفشل بالتعليم ذات أمهية .هدف
التشخيص الدامج هو تقييم القدرات العقلية-الذهنية اليت تعترب األساس لعملية التعلم وفحص تألريها على نقاط
القوة ونقاط الضعف بأداء الطالب التعلمي .مجيع ذلك بالتطرق إىل القدرات والصعوبات يف اجملال الشخصي
والشعوري والسلوكي واالجتماعي وماهية تألريهم على أدائه.
 )1التشخيص الدامج ينفذ على يد أخصائي نفسي خبري ،حصل على تأهيل لتنفيذ تشخيص الوظائف التعلّمية.
 ) 2التشخيص الدامج يتم على يد فاحص نفسي وفاحص أكادميي حيث كل شخص يقوم بعمل جزءه لوحده،
وفقط بلورة وصياغة اإلستنتاجات والتشخيص املميز والتوصيات اليت ختررت من كال الفحصني تصاغ وتلخص مع
*
بعض برأي مهين على يد أخصائي نفسي خبري.
د) تشخيص طبي وتشخيص الطب المكمل

* قرار حمكمة العدل العليا  :قرر القضاة بأن يقوم كل فاحص بتلخيص نتائج فحصه بشكل منفصل.

يف حال ظهور شك بوجود اضطرابات أخرى ،يتم حتويل الطالب على يد من يالحظ الصعوبة إىل مشخص مهين
إضايف ،كما يلي:
 وجود شك الضطرابات سبكرتوم العصل واضطراب بالرتكيز ،وظاهرة توريت – يتم حتويله إىل طبيبنفسي أو طبيب أعصاب.
 وجود شك الضطراب يف اجملال العصل – مشاكل باإلصغاء وظاهرة تورت – يتم حتويله لطبيب نفسيأو لطبيب أعصاب.
 وجود شك الضطراب يف اجملال النفسي ( ظاهرة أسربجر ) – يتم حتويله لطبيب نفسي.باللغة والنطق – يتم حتويله ملعاجلة أخصائي اتصال (مشاكل النطق ،اللفظ
 وجود شك الضطراب 9والسمع).
 وجود شك الضطراب حركي – يتم حتويله لتشخيص معاجل وظيفي. وجود شك الضطراب يف النظر – يتم حتويله لطبيب عيون -وجود شك الضطراب يف السمع – يتم حتويله لفحص السمع



الكتابة مبظاهرها املختلفة ( درجة السرعة وخط اليد والتنظيم والتنسيق والشكل والكتابة ) والتعبري
واحملتوى ( إبراز أفكار ) واملبىن ( التماسك وكلمات الربط ) ،واللغة (משלב  registerلغوي وصحة
اإلعراب ).



التفكري الرياضي مبظاهره املختلفة ( وظائف حساب أوتوماتيكية والتمكن من احلساب (نظام العد)
وفهم رياضي وفهم هندسي) وغري ذلك.

هذا النهج جيب اتباعه بتشخيص الوظائف التعلّمية وبتشخيص دامج.
 )2تشخيص الوظائف الذهنية


إدراك بصري وفراغي ومسعي



أداء بصري-حركي ،גרפו-מוטוריים.
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أ) جمع المعطيات عن خلفية الطالب

أداء الذاكرة مبظاهرها املختلفة مثل الذاكرة الفورية والذاكرة الفعالة والذاكرة للمدى القصري ،والذاكرة
للمدى الطويل والذاكرة التسلسلية/املتواصلة.
أداء اللغة احملكية واملكتوبة مال الاروة اللغوية وصياغة وتنظيم التعبري اللغوي وسرعة التسمية والطالقة
اللغوية واإلعراب ومعاجلة علم األصوات (עיבוד פונולוגי ) وغري ذلك.



هذه املرحلة تضم :توضيح سبب التوجيه ومجع معطيات عن حتصيله األكادميي وعن أداءه احلايل باملواضيع املختلفة
ومجع معلومات عن اخللفية التطورية والعائلية والرتبوية له ،باإلضافة إىل مجع معلومات عن تقييمات وتشخيصات
سابقة وعن اخللفية التارخيية التعليمية وعن التدخل والعالرت الذي مت يف املاضي.

أسلوب العمل :السرعة والتخطيط والتنظيم ،اسرتاتيجيات تعلم وآليات تعويض وفحص.

هذا النهج جيب اتباعه بتشخيص الوظائف التعلّمية وبتشخيص دامج.



 2.2.3المراحل المطلوبة في عملية التشخيص

هذا النهج يتم اتباعه يف كل تشخيص :سواءاً الوظائف التعلمية ،النفسي أو الدامج.

ب) جمع معلومات من خالل أداة التشخيص
الحقا ،ينفذ مبا يالئم سبب التوجه .فاختيار اجاالت التشخيص تتم
ً
تشخيص الوظائف اليت سريد تفصيالً هلا
حسب اعتبارات املشخص.

 )1تشخيص المهارات األساسية


القراءة جبوانبها املختلفة ( طالقة ،ودقة ،درجة السرعة يف القراءة ،التمكن من أساسيات القراءة ،فهم
كلمات  decodingمن خالل سياق الكالم أو بدون سياق الكالم واستخرارت املعىن/املغزى من
املكتوب وغريها ،حسب املطلوب).

 )3تشخيص القدرة العقلية ( الذكاء )
تشخيص الذكاء يتطرق إىل القدرة العقلية وللفجوات يف األداء و لنجاعة آليات املعاجلة الذهنية ،الفحص
والتعويض .يسمح التشخيص بتقدير القدرات باألداء الذهين والعقلي للطالب مقارنة مع أبناء جيله ،ووفقاً لتلك
التحصيالت األكادميية املتوقعة منه وما هي حتصيالته يف الواقع .كما يسمح بإلغاء اإلحتمال بأن تدين حتصيالته
األكادميية نابع من قدرات عقلية متدنية.
فحوصات الذكاء هي فحوصات يتم ريرها بشكل فردي ،فهي ترتكب من مهمات تتطرق لقدرات لغوية وغري
لغوية واسعة ومتنوعة  ،كننا من تكوين فكرة واسعة ومولوقة عن قدرة الطالب العقلية.
هذا النهج جيب اتباعه بتشخيص نفسي وبتشخيص دامج.

 )4تشخيص مظاهر شخصية ،شعورية ،سلوكية واجتماعية
للجوانب الشخصية-الشعورية مسامهة ذات قيمة يف قدرة الطالب ذوي عسر تعلّمي على اإلحتواء واملواجهة ،وهذه
اجلوانب تسلر على مستوى جناحهم يف التعليم واحلياة اليومية.

يضم التشخيص :تقييم املواضيع املركزية يف عامل الطالب الشعوري ،تقييم " قدرات األنا " وتقييم آليات
"ميخنزمات احلماية" ،طرق املواجهة وتقييم القدرة على بناء عالقة مع اآلخر.
يهدف التشخيص إىل تقييم لقل أو وزن تلك اجلوانب ومسامهتها على الصعوبات بأداء الطالب األكادميي كأسباب
رئيسية للصعوبة أو كمرافقة للعسر التعلمي ،وذلك من أجل تشخيص مميز بني صعوبة تعلمية ومشكلة تعلمية.
جيب التطرق إىل تلك املظاهر من اجل حتديد احتياجاته العالجية ولتوجيهه مبا يالئمه.
هذا النهج يتم من خالل فحص نفسي وفحص دامج.

ج .تحليل نتائج الفحص وتحديد التشخيص

حتليل نتائج الفحص جيب أن يكون به جتانساً ،يث ال تكون النتائج منفصلة ׁ(تظهر على شكل أرقام أو وصف
) وامنا تعطي تفسياً يربط النتائج األكادميية مع النتائج املتعلقة بالعمليات الذهنية ،ويف حال تنفيذ فحوصات تقييم
قدرات ذهنية وشعورية جيب أيضا إدمارت تلك النتائج وربطها مع بعضها البعض.
جيب احملافظة على عالقة منطقية بني نتائج التشخيص وبني تقييم أداء الطالب األكادميي وبني التوصيات.
هذا النهج ينفذ يف كل أنواع التشخيص :الوظائف التعلّمية ،النفسي والدامج.

د) تلخيص وتوصيات
جيب أن يضم التلخيص التفاصيل التالية:



تفاصيل شخصية عن املفحوص
تاريخ الفحص.




سبب التوجه
خلفية ( عائلية ،تطورية وتربوية وتفاصيل أخرى ذات امهية ).
تفصيل أدوات التقييم 11
املستخدمة بالتشخيص.




وصف نتائج الفحص وحتليلها بناءٍ على ما جاء يف بند رت أعاله.



تلخيص وتوصيات عالجية وتربوية داخل اإلطار الرتبوي وخارجه ،وتوصيات حول طرق اإلمتحان
حسب احلاجة.



توقيع الفاحص ولقبه املهين.

هذا النهج ينفذ يف كل أنواع التشخيص :الوظائف التعلّمية ،النفسي أوالدامج.

 .3مالءمات في طرق اإلمتحان في امتحانات البجروت للممتحنين الداخليين والخارجيين

ذوي عسر تعلّمي.

 3.1ما هي المالءمات في طرق اإلمتحان ؟
 3.1.1املالءمات خمصصة للطالب الذين صعوباهتم التعلمية هي على أساس عسر تعلّمي وليست نتيجة ألسباب
أخرى مال فقر تربوي-بيئي ،أو عدم االنتظام يف الدراسة أو انعدام الدافعية أو التكيف الذاو مع التعليم ،أو
أساليب تعليم غري مالئمة وغريها.
 3.1.2املالءمات يف ظروف التعليم واالمتحان تسمح للطالب ذوي عسر تعلّمي جتاوز جوانب الضعف والتعبري
بشكل مالئم عن املعرفة اليت اكتسبوها بدون املوانع والعقبات اليت تقف بوجههم بسبب اإلعاقة .املالءمات يف
امتحانات البجروت هي عبارة عن مرحلة ضمن سلسلة تدخالت تربوية اليت ميكن منحها للطالب يف إطار
املدرسة.
 3.1.3املالءمات يف امتحانات البجروت هي عبارة عن تغيريات يف ظروف الفحص املعيارية لتلك االختبارات.
يث تزيل املالءمات اخلصائص غري املالئمة أو ليست ذات معىن من اجل تقييم املعرفة لدى الطالب وتعترب أداة
فشل من اجل التعبري عن املعرفة وذلك كنتيجة للصعوبة التعليمية.
 3.1.4حيدد شكل املالئمة بناءً على الصعوبات احملددة اليت مت تشخيصها لدى الطالب .هذه الصعوبات عبارة
عن حجر عارة يف طريق النجاح بتنفيذ الفحوصات وتضر بقدرة الطالب على التعبري عن حتصيالته.
 3.1.5تتطلب املالءمات يف ظروف الفحص ريناً ،تدريباً وتقييماً من اجل فحص مدى جناعتها ،يف تقدمي ورفع
حتصيالت الطالب ذوي العسر التعلمي.
 3.2خطوط توجيهية في تحديد المالءمات
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املالءمات يف االمتحانات هي نقطة التقاء بني عاملني :املفحوص ( نوع الصعوبة وحدة الصعوبة/املشكلة اليت لديه)

والفحص ( ماهية ما يراد فحصه وقياسه من خالل االختبار ) .التوصيات للمالءمات باالختبارات هي نتيجة
سريورة تأخذ بعني االعتبار العوامل التالية-:



العالقة ما بني شكل الصعوبة ومصدرها والروابط الذهنية املطلوبة لتنفيذ مهمات الفحص.
إىل أي مدى تساعد املالءمات املقرتحة بتجاوز املشكلة النابعة من الصعوبة لدى املفحوص ومتكنه من
إجناز مهمات الفحص?



إىل أي مدى مستوى االختبار يبقى كما هو واملالئمة ال تسلر بشكل سلل على ماهية الفحص

واالختبار يقيس ما هو مراد فحصه؟
خصصت املالءمات لسماح لطالب ذوي عسر تعلّمي بالتعبري عن معرفتهم على أساس املساواة وتكافس
الفرص .املالءمات ليست إلعطاء او منح أفضلية أو تسهيالت للطالب ذي العسر التعلّمي على حساب
الطالب الذي ال حيصل على مالءمات.
 3.3تصنيف المالءمات

 3.3.1المالءمات في ظروف الفحص تكون في عدة أشكال.
أ)

تغييرات في شكل عرض االختبار للطالب :يقدم االختبار للطالب بشكل يسمح له بفهم مهام

االختبار ( ما هو مطلوب منه ) ،بالرغم من معوقات الصعوبة ،مثال قراءة األسئلة ،أو إعطاء شريط ،أو
ط مكرب.
إعطاء أسئلة االختبار خب ّ

ب) تغييرات بشكل إعطاء اإلجابات من قبل الطالب :التغيريات تسمح للطالب اإلجابة عن االختبار
بشكل ال يدع العسر يسلر على تقييم معرفة الطالب ،على سبيل املاال جتاهل األخطاء اإلمالئية ،إعادة
ط يده غري واضح.
كتابة ما كتبه الطالب كنتيجة خ ّ

ت) تغييرات في الزمن الممنوح  :طالب الذي وترية العمل لديه بطيئة حيصل على زيادة وقت.

ى) تغييرات في ماهية الفحص :يتم تقليص املادة اليت جيب ان ميتحن هبا ،أو يتم فحصه بشكل شفوي.
 3.3.2المالءمات مقسمة ل  3مستويات وفقا لمجمل التغييرات التي تتم في نمط االختبار:

المستوى األول
املالءمات يف هذا املستوى ال تغري من اجلوهر املراد قياسه يف االمتحان .هذه املالءمات ال تسلر على امل ُممتَ َحنني
ُ
الذين ال يشكون من عسر تعلمي؛ مبعىن :إعطاء املالءمات ملن ال يشكو من عسر تعلمي ال حيسن حتصيله.
باملقابل ،هذه املالءمات من شأهنا أن تساعد الطالب عسري التعلم وأن ُحتَ ِسن حتصيله ( .تفصيل املالءمات أنظر
بند .) 3.11

المستوى الثاني
قد تغري املالءمات يف هذا املستوى وبشكل جزئي من اجلوهر املراد قياسه يف االمتحان وهي تتعلق بتغيريات يف

ظروف اإلمتحان وليس يف جوهرها ( تفصيل املالءمات أنظر بند .) 3.11
المستوى الثالث

املالءمات يف هذا املستوى تغري من اجلوهر املبغي قياسه يف االمتحان وتتعلق بتغيريات ظروف االمتحان وجوهره.
لذلك املالءمات يف هذا املستوى نح يف حاالت خاصة فقط ،عندما ال تكون املالءمات مبستوى  2 -1ناجعة
مبا فيه الكفاية .املالءمات يف هذا املستوى نح بتصريح خاص من جلنة املالءمات اللوائية ( تفصيل املالءمات
أنظر بند .) 3.11
 3.4الجهات التي تصادق على المالءمات
اجلهات املذكورة هنا تعمل كجهات ذات صالحية يف املصادقة على أساليب الفحص املالئمة للطالب ذوي العسر
التعلّمي وذلك يف مستويات املالءمات الاالى واليت مت ذكرها يف بند  3.3أعاله.
 3.4.1المجلس التربوي
أ) اجمللس الرتبوي هو اجلهة املؤهلة واملسؤولة عن عملية أخذ القرار بشأن ما هي طرق الفحص والقياس
املالئمة لطالب ذي عسر تعلّمي ،من بني قائمة املالئمات.

ب) يستطيع اجمللس الرتبوي أن يكلف بعض صالحياته لطاقم تربوي مختار يقوم بتعيني املالءمات املطلوبة
يضم  3من
للطالب  .يتم تعيني الطاقم املختار من قبل مدير املدرسة أو مندوب عنه ،على أن ّ
اصحاب الوظائف التالية أمساؤهم-:
 مدير املدرسة أو مندوب عنه
 مريب الصف
 مستشار/أخصائي نفسي ( جيب أن يكون أحدهم يف ا لطاقم ).
رت) ميكن ضم معلمي املواضيع الذين يعلمون الطالب وموضوعهم مطلوب فيه مالئمات بأساليب الفحص
وا لقياس خالل الدراسة وبامتحانات البجروت ،باإلضافة إىل معلمني من طاقم املدرسة والذين أهلوا
بالرتبية اخلاصة ومبجال العسر التعلمي.
د) يعتمد المجلس التربوي في قرارات على تشخيصات للعسر التعليمي ،على توصيات الفاحصين

وعلى األداء التعلمي للطالب في المدرسة.

هـ) مدة فعالية التشخيص من صف سابع وأعاله ،المدرسة لها الحق في طلب فحص (محتلن) في



طلب ملالءمات يف املستوى املطلوب ،ميكن املصادقة على هذه املالئمات باالعتماد على هذا الفحص.

حال حدوث تغييرات في أداء الطالب.
و) صالحيات اجمللس الرتبوي هي:




المصادقة أو رفض التوصيات املتعلقة باملالءمات بطرق الفحص والقياس الواردة يف
التشخيصات.
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المصادقة على املالءمات على النحو التايل-:
 oمالءمات مبستوى رقم  1على أساس تشخيص الوظائف التعلمية אבחון דידקטי*
 oمالءمات مبستوى رقم  2على أساس تشخيص الوظائف التعلّمية أو تشخيص دامج

 oالتوصية للجنة املالءمات اللوائية على مالءمات باملستوى  3على أساس فحص
دامج.

 3.4.2لجنة المالءمات اللوائية
أ) جلنة املالءمات اللوائية هي جسم ّعني على يد رئيس اإلدارة الرتبوية ومدير اللواء بالتنسيق مع أعضاء
اللجنة اللوائية مبوضوع العسر التعلّمي.
ب) على لجنة المالءمات اللوائية أن تضم أصحاب الوظائف التالية-:

 مفتش عام – مندوب مدير اللواء ( رئيس اللجنة ).
 مندوب قسم االمتحانات
 أخصائي نفسي لوائي أو مندوبه ( صاحب تأهيل وخربة يف اجال العسر التعلّمي)
 مستشار كبري أو مندوبه ( صاحب تأهيل وخربة يف اجال العسر التعلّمي)
 مدير مدرسة.
رت) النقاش يف جلنة املالءمات اللوائية يتم يف حال وجود  3أعضاء على األقل :مفتش عام أو مندوب أو
مدير اللواء – أخصائي نفسي لوائي أو مندوبه ومستشار كبري أو مندوبه.
د) صالحيات لجنة المالءمات اللوائية
 املصادقة على مالئمات من املستوى 3
 نقاش اعرتاضات على قرار اجمللس الرتبوي
 تفعيل عمليات تقييم ومراقبة.

يف حال وجود فحص نفسي يتطرق إىل صعوبات الطالب باألداء التعليمي وتفصيل مهين لسبب تقدمي
هـ) مسار المصادقة على مالءمات في المستوى 3



تتوجه املدرسة بطلب إىل اللجنة اللوائية من خالل منوذرت " توجه للجنة اللوائية " ( أنظر ملحق ) 2



يف هناية عمل ية توجيه الطلبات للجنة اللوائية تقوم املدرسة برتكيز مجيع الطلبات يف منوذرت تركيز
املعطيات املدرسية (أنظر ملحق  )4يرسل هذا النموذرت إىل رئيس اللجنة اللوائية بالعسر التعلّمي ،مع
نسخة ملفتش املدرسة ونسخة لفرع العسر التعلّمي يف وزارة املعارف والاقافة.
و) لإلستئناف على قرار اللجنة اللوائية يجب التوجه للجنة اإلستئناف العليا

 3.4.3لجنة االستئناف العليا ועדת ערעורים
أ) طلبات االستئناف على قرار جلنة املالءمات اللوائية وعلى قرار جلنة املغايرين بقسم االمتحانات جيب
حتويلها إىل جلنة االستئناف العليا عن طريق املدرسة اليت يتعلم فيهاا الطالب مع إرفاق ملفه الكامل.
تضم أصحاب الوظائف التالية-:
ب) جلنة االستئناف العليا ّ
 رئيس اإلدارة الرتبوية أو نائبه


املستشار القضائي أو مندوبه



األخصائي النفسي الرئيسي أو مندوبه



مندوب املفتش املهين الرئيس




مندوب قسم االمتحانات
مندوب اخلط املفتوح



ممال اجلمهور

ج) قرار لجنة اإلستئناف هو نهائي.
عنوان للتوجه :رئيس لجنة اإلستئناف العليا ،اإلدارة التربوية،
وزارة المعارف ،الثقافة والرياضة ،ص .ب  ،292القدس .91911
 3.4.4لجنة المغايرين (ועדת חריגים) في قسم االمتحانات

تضم مندوب قسم االمتحانات ،وأخصائي نفسي تربوي من قبل األخصائي
أ) جلنة املغايرين يف قسم االمتحانات ّ

النفسي الرئيسي ،ومدير او نائب مدرسة فوق ابتدائية ومعلم خبري بتشخيص الوظائف التعلمية أو مستشار تربوي.
ب) صالحيات جلنة املغايرين يف قسم االمتحانات:
 نقاش حاالت خاصة واليت خترج عن السياسات والقوانني ،وأخذ القرار بشأن طرق الفحص املالئمة
للمفحوصني ( يتم التحويل عن طريق املدرسة ،بإرفاق تشخيصات الطالب واملستندات املناسبة ).


املصادقة على مالءمات لمفحوصين خارجيين.



املصادقة على مالءمات ملفحوصني لانويني خرجيني وقد نفذت مدة صالحية املالءمات اليت ح ّددت هلم يف
املاضي أو يف رغبتهم احلصول او إضافة مالءمات جديدة.

ج) الجهة التي تصادق على مالءمات بجميع المستويات لطالب خارجيين هي لجنة المغايرين في قسم

االمتحانات.

 3.5.4من احملبذ إرسال الطلبات واالستئنافات يف موعد مبكر ،حن يتسىن للجان توزيع العمل من ناحية زمنية
حن املوعد النهائي .تاريخ وصول الطلبات للجان املختلفة حيدد وفقا للختم الربيدي املوجود على املغلف .إن
للتوجه أو لتقدمي استئناف
صادف وقوع أحد هذه التواريخ يوم سبت ،فإن يوم األحد التايل يكون اليوم األخري ّ
للجان املختلفة باملستويات املختلفة .مع ذلك ،يرجى متابعة نشرات وزارة املعارف خبصوص اجلدول الزمين الدقيق
للتوجه للجان املختلفة .الطلبات اليت تصل بعد املوعد احملدد تعاد ملرسليها دون فحص.
ّ

 3.6االستعداد المدرسي
أولي
 3.6.1المرحلة األولى :بحث ّ
يبحث اجمللس الرتبوي بطلبات الطالب ذي العسر التعلّمي للمالءات يف االمتحانات ويقرر بشأن املوافقة عليها

الطالب مالءمات وفق هذا المنشور ،يمكن التوجه بطلب مفصل
د) في حاالت خاصة ،والتي بها ال يستحق 16

حسب التشخيص .الذي يقدمه ترشد اللجنة املعلمني يف كيفية العمل وفقا للمالءمات يف االمتحانات الداخلية يف
املواضيع املستحقة وهذا هبدف فحص جناعة املالءمات.

 3.5جدول زمني متعدد السنوات للتوجه للجهات التي توافق على المالءمات

أ .تفحص املدرسة وتولّق عملية تطبيق املالءمات يف االمتحانات الداخلية يف كل املستويات ،مبا فيها املالءمات يف
املستوى  ،3حن توصي هبا للجنة املالءمات اللوائية.
ب .يركز اجمللس الرتبوي آراء املريب ومعلمي املواضيع املختلفة (حسب احلاجة) ،وموقف الطالب من صعوباته ومن
كل اجتماعات اجمللس الرتبوي
جناعة املالءمات والتشخيص لتتمكن من الوصول إىل قرار .كما وتوثّق كتابيا ّ
كل املستندات اليت يف حوزته.
املختار و ّ
لكل طالب ملف خاص فيه كل املستندات وملخص اجللسات.
ج .جيهز ّ

لجنة المغايرين في قسم االمتحانات.

 3.5.1التوجه للجان اللوائية

 3.6.2المرحلة الثانية :فحص نجاعة المالءمات

التوجه حن  15تشرين الااين ( )15.11من نفس السنة الدراسيّة.
 ملوعد الشتاء ميكن ّالتوجه حن  15كانون الااين ( )15.1من نفس السنة الدراسية ،مبا فيه املوعد الااين.
 ملوعد الصيف ميكن ّالطالب الذين يتم تشخيصهم بتمويل من وزارة املعارف بإمكاهنم التوجه للجنة اللوائية حن موعد أقصاه  28كانون
الااين (.)28.1

 3.6.3المرحلة الثالثة :اتخاذ القرار وتوصيات

 3.5.2التوجه للجنة االستئناف العليا

اللوائية يف املستوى  3على التفاصيل التالية:

-

ملوعد الشتاء ميكن التوجه حن  20كانون األول من نفس السنة الدراسية)20.12( .
ملوعد الصيف ميكن التوجه حن  20نيسان من نفس السنة الدراسية)20.4( .

 3.5.3التوجه للجنة المغايرين  -ועדת חריגים في قسم االمتحانات
 ملوعد الشتاء ميكن التوجه حن  15تشرين الااين من نفس السنة الدراسية)15.11( . -ملوعد الصيف حن  15آذار من نفس السنة الدراسية)15.3( .

أ .يعتمد قرار اجمللس الرتبوي بشأن املالءمات يف االمتحانات يف املستويات  2-1و/أو توصيتها للجنة املالءمات



كل املالءمات اليت أعطيت يف االمتحانات الداخلية
تفصيل ّ
أراء معلمي املواضيع املختلفة



رأي مريب الصف




عالمات الطالب يف النصف األخري
تقرير الطالب بشأن صعوباته وجناعة املالءمات




ملخص اجتماعات اجمللس الرتبوي.

التشخيصات اليت أجريت للطالب منذ الصف السابع

 موافقة األهل
ب .بعد جلسة اجمللس الرتبوي تُتخذ اإلجراءات التالية:
 يف املستويني 1و : 2يتم إرسال قرار اجمللس الرتبوي املعلّل خطيا للطالب ،لوالديه أو للمفوض من قبلهما.
ُ
 يف املستوى  :3يتم إرسال توصية اجمللس الرتبوي مع الشرح املعلل إىل جلنة املالءمات اللوائية (كما هو مفصل
ُ
يف ملحق رقم .)2
 تٌ ِ
رسل جلنة املالءمات اللوائية قرارها امل َعلَل خطيا إىل املدرسة واليت بدورها تُبلِغ الطالب والديه أو املفوض من
ُ
قبلهما خطيا.
كل من توصية اجمللس الرتبوي وجلنة املالءمات اللوائية يف ملّف الطالب الشخصي يف املدرسة حن
رتّ .
يتم حفظ ّ
ِ
تاريخ انتهاء صالحية التشخيص .يتوجب احلفاظ على سريّة املستندات داخل امللف .يكون امللف يث حتت
معاينة مندويب وزارة املعارف للمراقبة والتقييم.
د .تبقى املالءمات اليت حتدد من قبل اجمللس الرتبوي و /أو جلنة املالءمات اللوائية سارية املفعول حن يبلغ الطالب
سن  ،25مبا يف ذلك إعادة االمتحانات هبدف حتسني العالمة أو إلكمال امتحانات البجروت.
ه .بإمكان الطالب أو والدية أو املفوض من قبلهما استئناف القرار .ويتم إرسال طلب االستئناف مع ملف
الطالب الكامل من قبل املدرسة .استئناف قرار اجمللس الرتبوي يرسل إىل جلنة املالءمات اللوائية .استئناف قرار جلنة
املالءمات اللوائية يرسل إىل جلنة االستئناف العليا.
 3.6.4المرحلة الرابعة :االستعداد المتحانات البجروت
أ .بعد أن وافقت اجمللس الرتبوي و/أو جلنة املالءمات اللوائية على املالءمات املستحقة للطالب يف االمتحانات،
يتوجب على املدرسة حتضري الطالب للمالءمات وامتحانه وفقا للمالءمات اليت قررت يف اإلمتحانات الداخلية يف
18
املدرسة.
ب .يسلم مدير املدرسة ،عن طريق مركز االمتحانات ،قائمة بأمساء الطالب الذين متت هلم املوافقة على مالءمات
خاصة يف االمتحانات وكذلك املالءمات اليت تقررت .وذلك عن طريق منوذج رقم  ،9539وحسب اجلدول الزمين
التوجه للجنة املالءمات اللوائية ،جيب إرفاق قرار موافقة اللجنة مع
الذي ينشر من قبل قسم االمتحانات .إذا مت
ّ
النموذج.
ج .يتوجب على املدرسة إبالغ الطالب أنه يتعني عليه االهتمام بالوسائل الالزمة لتحقيق املالءمات (مثل مسجل
يف حالة اإلجابة عن طريق التسجيل) .على املدرسة بذل اجلهود ملساعدة الطالب قدر اإلمكان.

 3.6.5مساعدة في تمويل التشخيص

باستطاعة املدرسة التوجه ملدراء األلوية بطلبات مساعدة يف متويل تشخيص العسر التعلّمي للطالب من عائالت

مع صعوبات اقتصادية ،برتتيب مع األهل ومبوافقتهم ،عن طريق استمارة لطلب متويل تشخيص (ملحق رقم
) .يف كل سنة يتم نشر تعليمات للمدارس اليت تفصل اإلجراءات لتقدمي الطلبات.
من املمكن استعمال نفس االستمارة ألهداف داخلية للمدرسة ،انتقاء أويل للطالب وتوجيه للتشخيص وبرنامج
تربوي وغريها.
يتم توجيه الطالب الذين حيصلون على موافقة لتمويل التشخيص إىل مراكز للتشخيص التابعة للخدمات النفسية.
أما باقي الطالب بإمكاهنم التوجه إىل املراكز نفسها أو غريها حسب اختيارهم.
ممتحنون ُمعيدون (נבחני משנה) – خريجون
َ 3.7
خرجيو املدرسة الذين مت تشخيصهم وحصلوا على مالءمات خالل سنوات الدراسة يستمرون بأخذ نفس
املالءمات حىت جيل .25
لنيل حقهم ينبغي على املمتحنني املعيدين التوجه إىل قسم االمتحانات ،عن طريق املدرسة الثانوية اليت تعلموا
فيها ،والتبليغ عن االمتحانات اليت ينوون التقدم إليها يف املوعد احملدد واملالءمات اليت متت املوافقة عليها يف
املاضي .يوافق قسم االمتحانات على املالءمات ويرسل موافقة خطية للمدرسة.
على الطالب املعنيني باحلصول
على مالءمات يف طرق االمتحان بعد إهناء دراستهم يف املدرسة والذين مل يتم تشخيصهم خالل سنوات الدراسة
كطالب عسريي التعلّم ،أو اخلرجيني الذين يطالبون مبالءمات جديدة التوجه للجنة املغايرين -ועדת חריגים يف
قسم االمتحانات .يتم التوجه خطٍ يا عن طريق املدرسة اليت تعلموا فيها ،مع إرفاق تشخيص " ُحمتلن" وفقا لطلب
اللجنة وحسب مواعيد ونشرات قسم االمتحانات .التشخيص واملوافقة على املالءمات يكونان ساريا املفعول حن
يبلغ الطالب جيل.25
طالب خريج ومعيد الذي حصل على احلق ملالءمات خاصة يف امتحانات البجروت وفقا لنشرات املدير العام
السابقة ،تكون هذه املالءمات سارية املفعول حىت يبلغ جيل  ،25بإستثناء املالءمة "إمتحان داخلي" ،واليت مت
حذفها من قائمة املالءمات .من املمكن استبدال هذه املالءمة ب" -استمارة امتحان ُمع ّدلة".
ممتحنون خارجيون – אקסטרניים
َ 3.8

متحنون الذين تم تشخيصهم وحصلوا على مالءمات خالل سنوات دراستهم حسب النظام الداخلي
الم َ
ُ
במערכת האינטרנית وانتقلوا لنظام االمتحانات اخلارجية حيصلون على نفس املالءمات حىت إهناء
االمتحانات اخلارجية.
التوجه إىل املدرسة اليت تعلّم فيها كي حيصل على موافقة على املالءمات يف طريقة االمتحانات .يتم
متحن ّ
على املُ َ
ختص ة بشسون الطالب اخلارجيني القريبة من مكان سكن الطالب عند فتح ملف للطالب،
تقدمي املوافقة للجهة املُ ّ
وتبقى املوافقة سارية املفعول حن يبلغ الطالب جيل  . 25عناوين الفروع اليت تعاجل شسون الطالب اخلارجيني تظهر
يف ملحق رقم .6
متحنون الذين لم يتم تشخيصهم في الماضي يتوجب عليهم تقدمي الطلبات بواسطة الفروع اخلارجية جلنة
الم َ
ُ
املغايرين  -ועדת חריגים يف قسم االمتحانات ،مع إرفاق تشخيص ( ُحمتلن) وفقا لطلب اللجنة وحسب مواعيد
تحن
ونشرات قسم االمتحانات .تبقى املوافقة سارية املفعول مدة  5سنوات أو حن يبلغ الطالب جيل ُ .25مم َ
خارجي الذي حصل على احلق ملالءمات خاصة يف امتحانات البجروت وفقا لنشرات املدير العام السابقة ،تكون
ّ
هذه املالءمات سارية املفعول حن يبلغ جيل  ،25باستاناء املالءمة "امتحان داخلي" ،واليت مت حذفها من قائمة
املالءمات .من املمكن استبدال هذه املالءمة
ب" -استمارة امتحان ُمع ّدلة".
على الطالب الذي يريد مالءمات ُُمتلفة أو جديدة أن يعمل حسب التعليمات يف هذه النشرة .
 3.9بداية العمل بحسب هذه النشرة وتعليمات لالنتقال
مدة شرعية التعليمات الواردة يف هذه النشرة هي كالتايل:

تقييم جدي ٌد بالنسبة حلق اجمللس الرتبوي يف املدرسة يف تقرير طرق االمتحانات اخلاصة يف الطالب عسريي
سيجري ٌ

التعلّم.

 3.10.2يتم برنامج التقييم والمراقبة على النحو التالي:
أ.حتديد املدارس اليت فيها نسبة الطالب املستحقة مالءمات تتعدى  10%وكذلك املدارس اليت فيها الطالب ال
تأخذ مالءمات يف طرق االمتحانات.
ب.تقييم ومراقبة املدارس بشكل عشوائي ،لفحص اجراءات وكيفية التعامل مع الطالب عسريي التعلّم.
ج.حتليل معطيات وإنتاج تقارير من املمكن مقارنتها حول طالب عسريي التعلّم.

د.تقييم تشكيلي يهدف إىل دعم اإلجراءات املدرسية وحتسينها ،مبا يالئم تطور املعرفة النظري والتطبيقي.
 3.11قائمة المالءمات
 3.11.1المستوى األول

املالءمات يف هذا املستوى ال تغري من اجلوهر املراد قياسه يف االمتحان .هذه املالءمات ال تسلر على امل ُممتَ َحنني
ُ
الذين ال يشكون من عسر تعلمي؛ مبعىن :إعطاء املالءمات ملن ال يشكومن عسر تعلمي ال حيسن حتصيله.
وباملقابل هذه املالءمات من شأهنا أن تساعد الطالب عسري التعلم وأن ُحتَ ِسن حتصيله.
الفئة التي توافق على هذه المالءمات هي المجلس التربوي ،استنادا على تشخيص الوظائف التعلمية
*

(אבחון דידקטי).

 3.8.1الجهة التي تقر بالمالءمات
ابتداء من صيف  2004يتم املوافقة على املالءمات من اجلهات كما متليها هذه النشرة.

نوع المالءمة/التعديل

 3.8.2نوع التشخيص المطلوب
ابتداء من صيف  2004يتوجب على الطالب الذين يريدون مالءمات تقدمي تقارير التشخيص وفقا هلذه النشرة.
 3.10تقييم ومراقبة
20
 3.10.1لقد وّكلت اإلدارة اجمللس الرتبوي اللجان اللوائية يف موضوع العسر التعلّمي مبراقبة وتقييم عملية أخذ
القرارات وتطبيق التعليمات لطرق اإلمتحانات يف املدارس الاانوية .إذا تبني أن املدرسة مل تعمل مبوجب هذه النشرة

 .1زيادة مدة االمتحان يف
االمتحان الكتايب إضافة بنسبة

*

مظاهر العسر التي تؤكد على ضرورة
إعطاء المالءمة

اإلجراءات الالزمة

بطء يف القراءة والكتابةصعوبة يف التنظيم-أحيانا مشاكل يف اإلصغاء والرتكيز

إذا كان يف حوزة الطالب تشخيص نفسي يتطرق إىل صعوبات الطالب التعليمية ويعلل مهنيا طلب إعطاء
املالءمات يف هذا املستوى ،من املمكن االستناد عليه.

 %25من وقت االمتحان
.1

نوع المالءمة/التعديل

إعطاء المالءمة

أخطاء إمالئية عديدة

 .2تجاهل األخطاء اإلمالئية

مظاهر العسر التي تؤكد على ضرورة

إمالء اإلجابةُ :ميلي الطالب
.6
ِ
(ُمتَ ِحن ُمتحدث
ايد
ُم
ن
ح
ت
ُم
على
اإلجابة
ُ
َُ ُ
باللغة العربية/العربية أو من يستطيع القراءة

تفاوت عظيم بني قدرة التعبري الشفهي
وقدرة التعبري الكتايب؛ وخط يد غري مقروء
بتاتا

والكتابة بشكل مقبول)
.3

إعادة نسخ االمتحان

.4

**

صعوبة يف قراءة خط اليد

يقوم الطالب بكتابة االمتحان وقراءته؛

.7

قراءة استمارة االمتحان من

قبل قارئ ُمحايد ،في اللغة اإلنجليزية-

مت َحن
يكتب الكاتب أقوال الطالب املُ َ
يف دفرت منفرد ،دون تغيري أو تصحيح.

شريط تسجيل

تكبير استمارة االمتحان

مشاكل يف القراءة على خلفية معاجلة بصرية
غري سليمة واضطرابات يف اإلصغاء البصري

تقع مسؤولية تكبري االستمارة على
املدرسة.

.8

استعمال قاموس الكتروني

 .5ورقة قوانين موسعة و/أو تنظيم

صعوبة يف االستخراج من الذاكرة واحلفظ يف
الذاكرة

يتم نشر ورقة القوانني املوسعة يف نشرة
املفتش املهين الرئيسي -מפמ"ר.

.9

في اللغة اإلنجليزية-
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يتم فحص الدفرتين معا يف املركز لفحص
االمتحانات -במרב"ד.

يوصى بتكبري ورقة القوانني العادية
للطالب.

 3.11.2المستوى الثاني
قد تغري املالءمات يف هذا املستوى وبشكل جزئي من اجلوهر املراد قياسه يف االمتحان وهي تتعلق بتغيريات يف
ظروف الامتحان وليس يف جوهرها.

قراءه بطيئة بشكل خاص أو قراءة غري
سليمة ومشوشة

اإلستماع إلى إستمارة اإلمتحان من
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جييب الطالب املمتَ َحن على استمارة
ُ
مت ِحن أقواله
االمتحان بأكملها ،ويكتب امل َ
ُ
بالضبط ،دون تغيري أو تصحيح.
يتعني على املمتَ ِحن القارئ أن يكون
ُ
حاضرا يف حالة حاجة الطالب لقراءة
إضافية .يف كل املواضيع ،مبا فيها
الرياضيات ،اللغات  ،احلاسوب وغريها،
جيب التشديد على القراءة فقط ،دون شرح
أسئلة ،كلمات أومصطلحات .للتفصيل
انظر نشرات املفتشني املهنيني الرئيسيني-
מפמ"רים.

في اللغة اإلنجليزية

مختلف لورقة القوانين العادية والموسعة

اإلجراءات الالزمة

صعوبة باستعمال القاموس ،على خلفية
صعوبات يف االسرتجاع ،احلفظ يف الذاكرة
والتنظيم
صعوبات كبرية يف عملية الكتابة

الممتَ َحن على شريط
تسجيل إجابة ُ
*
تسجيل

يُسمح باستعمال قاموس الكرتوين غري
ناطق فقط.
ي ِ
سجل الطالب إجاباته على شريط
ُ
التسجيل مباشرة ،يتم إرسال الشريط إىل
املركز لفحص االمتحانات -מרב"ד.

 3.11.3المستوى الثالث
املالءمات يف هذا املستوى تغري من اجلوهر املراد قياسه يف االمتحان وتتعلق بتغيريات ظروف اإلمتحان وجوهره.
الفئة التي توافق على هذه المالءمات هي لجنة المالءمات اللوائية*.

الفئة اليت توافق على هذه املالءمات هي اجمللس الرتبوي ،استنادا على تشخيص الوظائف التعلمية (אבחון
דידקטי) أو تشخيص دامج (אבחון משולב).

نوع المالءمة/التعديل

مظاهر العسر التي تؤكد على ضرورة

اإلجراءات الالزمة

إعطاء المالءمة
.10

**حسب املنشور الذي يعرض سياسات املالءمات ( )21/8/05مت إلغاء مالءمة إعادة نسخ اإلمتحان باللغة اإلجنليزية.

نموذج ُم َعدل -שאלון

صعوبات حمددة و شديدة نع الطالب

راجع نشرات املفتشني املهنيني الرئيسيني-

* مالءمة :تسجيل إجابات الطالب على شريط ،تستبدل مالءمة إعادة نسخ اإلمتحان وإمالء اإلجابة لفاحص حمايد

מותאםُ ،مشتق من منوذج االمتحان
العادي حسب تعليمات نشرات املفتشني

اإلجابة عن أقسام يف االمتحان.

مفصلة خبصوص
מפמ"רים لتعليمات ّ

مناذج ُم َع ّدلة يف املواضيع املختلفة.
ال جيوز للمدرسة إعفاء الطالب من دراسة

املهنيني الرئيسيني -מפמ"רים (ال تتم
كتابة االمتحان أو تصحيحه من قبل

أجزاء من برنامج التعليم.
املوافقة على املالءمة تتطلب تعليال واضحا

املدرسة)

للصلة بني الصعوبة/العسر وبني قسم
االمتحان الصعب للطالب.
منوذج امتحان ُم َع ّدل للطالب اخلارجي
يكون ساري املفعول إبتداء من صيف
.2004

.11

امتحان شفهي

.12

استبدال امتحان الرياضيات

عالمتني على األقل بني التعبري الكتايب
فرق23
والتعبري الشفهي لصاحل التعبري الشفهي؛

جمرى االمتحان الشفهي يتم نشره من قبل
املفتش املهين الرئيسي -מפמ"ר قرب

صعوبات شديدة يف القراءة والكتابة،
وتنظيم املعلومات و/أو اضطرابات شديدة

موعد نشر تركيز املواد.

يف اإلصغاء والرتكيز متنع الطالب من العمل
للممتَ ِحن
يشكل مستقل و/أو اإلمالء ُ
ال ُُمايِد.

بموضوع علمي آخر -بيولوجيا ،كيمياء
أو فيزياء -مبستوى  3وحدات
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קש"ב
קו שאילות בנושא לקויות למידה

صعوبات شديدة خاصة يف جمال الفهم

يتعني على املدرسة تبليغ الطالب عن

الكمي واحلسابات -الطالب الذين يعانون
من عسر حسايب דיסקלקוליה

القيود يف القبول ملؤسسات التعليم العايل،
والعمل حسب تعليمات املفتش املهين
الرئيسي -מפמ"ר.

استنادا على توصية اجمللس الرتبوي ،املعطاة سب التشخيص الدامج

خط إستفسارات بموضوع العسر التعلّمي

يقوم فرع العسر التعلّمي في وزارة المعارف بتفعيل خط
فاكس لإلجابة على جميع إستفساراتكم ومالحظاتكم
حول قضايا وإجراءات وقوانين ذات عالقة بموضوع

قائمة أسماء مرشدي األلوية العرب
اللواء

األسم

الفاكس*

لواء منحي

جواد دويك

ع02-5417718-

لواء املركز

مجيل غره

04-6383448

لواء الشمال

فاتن فرح
مساره شباط

ب04-9869926-
ع 04-9968964

لواء حيفا

فادي صليبا

ع046552265-

لواء اجلنوب

جنوى عباس

ع 08-6263045

* عند التوجه عن طريق الفاكس يرجى كتابة أسم املرشد/ة املوجه له/ها الفاكس.

يمكن إنزال هذا المنشور من موقع اإلنترنت
باللغة العربية مع النماذرت املرفقة كاملة من خالل الدخول للموقع التايل:
http://www.education.gov.il/edun_doc/sd4bk4_3_25.htm

