
  מדינת ישראל 
 שרד החינוךמ

 המינהל הפדגוגי
  אגף א' חינוך מיוחד                                                                                   

1 
 

  המח"ר לתלמידים עם מוגבלויות התחדשות הלמידה במקצועות התאמה של רפורמת

  הזכאים לשירותי חינוך מיוחדים

 וכלוסיית היעדא

, אשר קבלו זכאות לשירותי חינוך מגוון מוגבלויותהם תלמידים המאופיינים עם  יוחדיםזכאות לשירותי חינוך מתלמידים עם 

לומדים במסגרות החינוך הרגיל , וזכאות ואפיוןועדת או  מקצועי-צוות רב – חוק החינוך המיוחדמיוחדים במעמד ועדה מתוקף 

  בית ספר לחינוך מיוחד. ואוהחינוך המיוחד, קרי כיתה לחינוך רגיל, כיתת חינוך מיוחד בבית ספר לחינוך רגיל 

כל תלמיד העונה להגדרה זו וניגש לבחינות חלה על  )מורשת, חברה ורוח( רפורמת התחדשות הלמידה במקצועות המח"ר

עם זכאות  םתלמידי הרפורמה במערכת החינוך.ההטמעה של בהתאם לרצף שלבי  ברפורמההנכללים הבגרות במקצועות 

מתן התאמות  ילמדו עפ"י מבנה הלמידה וההערכה בזרמי חינוך אלה. השונים בזרמי החינוך לשירותי חינוך מיוחדים

 האגף ללקויות למידה.בהיבחנות לתלמידים בכיתה לחינוך רגיל שיש להם זכאות לסל מוסדי יתבצע עפ"י הנחיות 

 מבוא

  -יוחדיםזכאות לשירותי חינוך מתכנון פדגוגי לתלמידים עם 

מטרות ל מהוות בסיס ידע תאורטי באשר למבנה תחום הדעת,ה בתחומי הדעת, תכניות הלימודיםמתבסס על  -

  (.2017הישגים הנדרשים ונקודת מוצא לתכנון מותאם של הוראה איכותית ולמידה משמעותית )טל, לו

הגיל ולקדם את  שלבים נגישות לתכניות הלימודים הרגילות במקצועות השונים לאורך תלמידינועד לאפשר ל -

גילה משתנה בהתאם לרמת לתוכנית הלימודים הר של התלמידים השתתפותם בתכניות אלה. מידת הנגישות

ם. ככל שרמת התפקוד נמצאת בפער גדול יותר ביחס לבני גילם, כך יידרש שימוש רב יותר התפקוד שלה

 . התאמות, שינויים וחלופותבאסטרטגיות התאמה הכוללות 

התנהלות עצמאית ואוטונומית לצד התאמה של סביבת כן ו ,ולעולמו של התלמיד ת לחייםרלוונטיו שליבטים הכולל  -

 הלמידה ותהליך הלמידה לצורכי הלומד.

כרת התמקצעות בהוראת תחום הדעת לצד העל ותכניות הלימודים  מעמיקה של המורה עם תוהכרמתבסס על  -

 .מוגבלויותתלמידים עם  גישות, כלים ואסטרטגיות להוראת

 

 

  

https://edu.gov.il/minhalpedagogy/Special/Populations/Pages/sepopulations.aspx
https://edu.gov.il/minhalpedagogy/Special/Populations/Pages/sepopulations.aspx
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/152_048.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/152_048.htm
https://parents.education.gov.il/prhnet/special-education/committees/professional-team-committee
https://parents.education.gov.il/prhnet/special-education/committees/entitelment-committee
https://edu.gov.il/minhalpedagogy/Special/telem/plans/Pages/planing/accessibility.aspx
https://edu.gov.il/minhalpedagogy/Special/telem/plans/Pages/planing/accessibility.aspx
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  מילה על...

 התאמות בתהליכי הוראה

ללמוד  מוגבלויותנועדה לאפשר לתלמידים עם היא ודים. בין תכנית הלימלבין התלמיד  יוצרת חיבורההוראה המותאמת 

. לצד זאת יש בנלמד םואת שליטת הםלבטא את ידיעותיהם לסייע ל, וכן הלימודים הרגילה למרות מוגבלותם כניתולת הבהלימ

למידה לאפשר לתלמיד לרכוש ולפתח מיומנויות למידה שונות טרם ההחלטה על התאמות בהוראה, כדי למצות תהליכי 

 .מיומנויותפיתוח ו

תלמידים שקיבלו עד להחלת הרפורמה התאמות בדרכי הוראה בהתאם לצורכיהם, ימשיכו לקבל אותן בלימוד תחומי הדעת 

 לתרומת ההוראה המותאמת ללמידה בתחומי הדעת. תוך התייחסות, של הרפורמה

 

  רכההתאמות בתהליכי הע

מבוססים על אלו המתקיימים בחינוך הרגיל. הדבר  מוגבלויותדומה לתכנון הלימודים, כך גם תהליכי ההערכה לתלמידים עם ב

לצד  איכות ההוראה והלמידה.ציפיות הצוות החינוכי מהלומדים, כך שישפיעו על הישגי התלמידים ועל של  המאפשר העלא

 מותאמים לתלמידים. הזאת, מתקיימים תהליכי הערכה 

 תצומל יש . בשל כך,למרות קשייו הישגיואת לבטא את התקדמותו ומתן התאמות בתהליכי הערכה נועד לסייע לתלמיד 

תחושת מסוגלות והנעה פיתוח מיומנויות, לקדם ככל שניתן עצמאות בלמידה ובתפקוד ולתרום לפיתוח למידה ותהליכי 

 ללמידה.

 

 להרחבה:

 שמעותית והוראה איכותית לתלמידים עם צרכים מיוחדיםממידה לכנון ת -תל"ם בחנ"מ 

 

 להלן: 

לות וכן התאמות אפשריות והמלצות פדגוגיות התגשעשויים לחסמים  ברפורמה במקצועות המח"ר, למידה הזדמנויות

 ברפורמה. בהתייחס לרכיבים שונים

ם עם מגוון קשיים וצרכים, גם לתלמידילתרום  שיוצעו להלן עשויות ההמלצות הפדגוגיות המיועדות לתלמידים עם מוגבלויות

 אשר אין להם מוגבלות מאופיינת או זכאות לשירותי חינוך מיוחדים.

  

https://edu.gov.il/minhalpedagogy/Special/telem/Pages/telem.aspx
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 חסמים והמלצות להתאמת תהליך הלמידה וההערכה הזדמנויות,

הרכיב 

 ברפורמה

 התאמותל המלצות חסמים הזדמנויות

נתיב 

למידה ה

 מתחדשתה

של מגוון הנתיב מאפשר 
 החומר אפשרויות ללימוד

משימות ולהבעת הידע ב
הערכה באופן שעשוי 

להתאים למגוון רחב של 
תלמידים בהתאם לצורכיהם, 

למוגבלותם ולמאפייני 
  התפקוד שלהם.

מגוון דרכי  אפשרמהנתיב 
למידה הוראה מעבר ל

 פרונטאלית.

תהליכי ההוראה וההערכה ידרשו 
בהיקף רחב יותר, ליווי של התלמידים 

הוראה ישירה ומתווכת של לצורך 
הנדרשות, לימוד החומר  המיומנויות

 והכנת המשימות.

ת עשוי להקשות על שימומהריבוי 
ם המתקשים בתפקודיתלמידים 
ויצירת  ניהול הזמןלרבות  ,הניהוליים

 קשר בין שלבים שונים בתהליך.

ושי בקישור בין תחומי עלול להיווצר ק
הכללה יצירת בם, דעת שוני

 .אחרמתחום דעת אחד להעברה בו

איתור אמצעים כגון שעות פרטניות וכוח 
תלמידים  ,סטודנטים, תומכי הוראה)אדם 

לליווי , (וכיוב' כחלק ממחויבות אישית
בתוך המוסד החינוכי ובחיבור התלמידים 

 ליום הלימודים.

כגון קריאה  הקצאת זמן לחיזוק מיומנויות
מיזוג  ,וכתיבה, הפקת מידע מטקסט

 טקסטים, הבעה בכתב.

היוועצות במורים ללשון והבעה וחיזוק 
 המיומנויות בשיעורים אלה.

ת תהליך הכתיבה לשלבים, לרבות פריס
 כתיבת טיוטות. 

 צאת זמן לחיזוק המיומנויות הנדרשותהק
 התארגנות לביצוען.להבנת המשימות ול

נתיב 

למידה ה

 דיגיטאליתה

 

 המבוססת בנתיב זה, למידהה
על שימוש באמצעים 

טכנולוגיים לרבות צפייה 
עשויה  ,להרצאות האזנהו

להקל על קשיים משמעותיים 
 .בקריאה

מענה הנתיב מהווה 
לתלמידים שנקודות החוזק 

והעניין שלהם  קשורות 
 לעולם הטכנולוגי.

קושי ביישום המיומנויות הנדרשות 
שהוא הדפוס לימוד עצמאי לצורך 

 .העיקרי בנתיב הדיגיטאלי

 דחובה ללמד את אחאם תחול 
, הדבר נתיב הדיגיטליב המקצועות

להוות חסם בעבור חלק  עשוי
 מהתלמידים.

חשש מ"שקיעה" במדיה 
יצירת הטכנולוגית על חשבון 

אינטראקציות חברתיות בתהליך 
 הלמידה.

יצירת קבוצות למידה חוצות כיתה בתוך 
 השכבה לצורך התאמת נתיב הלמידה. 

הקצאת זמן נוסף להוראה ישירה של 
 מיומנויות דיגיטאליות.

עפ"י עקרונות  הקורס הדיגיטאלי ליווי
 .משלב לשוניולהמתייחסים לקצב דיבור 

גשים שימוש בכלים דיגיטליים מונ
העומדים לשימוש הכלל, כגון תוכנות 

 הקראה.

כך  הדיגיטאלית,המערכת  ליווי בתפעול
יצליח להתמצא בה ולנהל את שכל תלמיד 

 תהליכי הלמידה שלו.

מורים 

שותפי 

 פיתוח

 

ארגון הזדמנות להנתיב מהווה 
של הלמידה,  ומותאם מחודש

בית אוטונומיה ל תוך מתן
 הספר.

אפשרויות בחירה  קיימות
רתיות, יהיצ םלמורים בתחו

חזון הרוח וההיזמות ומימוש 
 של בית הספר.

יותר  פעולה גדולמרחב ם קיי
וגמישות בהתאמת תכני 

ההוראה עבור ודרכי  הלמידה
 תלמידים.ה

הצורך לעמוד בקריטריונים 
ת ממירות ותכניובסטנדרטים של 

חלוצי הערכה בתחומי של בגרות ו
עשוי להקשות על הדעת השונים 

 התלמידים. מה לכלל ההתא

 

באותו דומים חבירה של מספר בתי ספר 
ולמידה פיתוח מקצועי שם מחוז, לה

 משותפת.

ת איכות של מורים לפיתוח וקבוצ יצירת
ל גיוון בדרכי הוראה, שתרבות בית ספרית 

הוראה  תכניתולגיבוש למידה והערכה 
 .תלמידיםוהערכה מותאמת ל
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הרכיב 

 ברפורמה

 התאמותל המלצות חסמים הזדמנויות

 הערכה

בקורסי 

 היסוד

 

 

של אפשרויות מגוון רחב 
 נוסףב ערכת התלמידיםלה

 עשויקונבנציונלי, המבחן ל
רמת  אבטלתלמיד ל סייעל

חשיבה גבוהה יותר והעמקה 
 רבה יותר.

משימות ההערכה  גיוון
משימות  למאפשר פיצוי ע

 שצלחו פחות.

הדגמים של משימות 
ההערכה הנכללים ברפורמה 

מאפשרים התאמה של 
המשימה עצמה לנושא 

ההתקדמות הנלמד, לקצב 
 ולתפקוד הלומדים.

 מתפרסות הערכההמטלות 
מצטברות לאורך כל תקופת ו

 באופן שאינו מצריך ,הלמידה
 חומר גדולות של כמויות לימוד

מעמסה על מפחית את הו
 .ןהזיכרו

 ן)כגו בעבור תלמידים מסוימים
תלמידים עם אוטיזם(, המתקשים 

התמודד עם המגוון ולהשתמש ל
מאלה שהם ערכה שונות בדרכי ה

 רגילים, הדבר עלול להוות חסם.

 

במקרים שבהם קיים  ,במטלות החובה
 :1קושי משמעותי במיוחד של התלמיד

 עבודות אישיות שתימתן אפשרות לבצע  -
משימה שיתופית במקום ) במידת הצורך

   .(אחת ומשימה אישית אחת
 מבחן מבוקר -

o  התלמיד יקבל את ההתאמות
 שניתנות לו במבחנים אחרים בשל

 מוגבלותו
o  מבחן מותאם לתלמידים עם מוגבלות

אין צורך באישור )בשמיעה ובראיה 
הבחינה המותאמת ע"י המפמ"ר. 

המורים יקבלו מהמפמ"ר את 
ועל פיהם המבנה, המסגרת והכללים 

 המבחן( ו אתיכתב

שונה מזו ההליווי לביצוע משימת הערכה 
של שאר הכיתה יתקיים במסגרת שעות 

  פרטניות.

חת א ת הערכהמטלהתכנים בין חיבור 
מונה לכידה ושלמה תלצורך בניית  לשנייה

 של הידע.

מגוון ל ותהתייחס -ת המשימות כבהער
לצד , ההלמיד תהליךקריטריונים הנוגעים ל

 .התייחסות לתוצר

עבודה 

 מסכמת

הערכה באמצעות עבודה 
מסכמת )לצד שאר משימות 

 סייעעשויה ל –ההערכה( 
 בעבור חלק מהתלמידים

של הנוצר בבהפחתת הלחץ 
בחינה חיצונית הכוללת את 

 כל החומר.

מתן אפשרות לבחור את 
נושא העבודה ולמקד את 

 הלמידה סביבו.

מתן אפשרות לעסוק באותו 
הנושא בכל אחד מתחומי 

 הדעת.

מתן אפשרות להצגת התוצר 
במלל דבור, לצד אמצעים 

 נוספים.

קושי בבחירת נושא עלול להיווצר 
העבודה לאחר שנה וחצי או שנתיים 
של לימוד הקורסים לאור פרק הזמן 

והמידע שיש לרכז כדי  שעבר הארוך
 .בחור את הנושאל

הנדרשות מיומנויות הקושי ביישום 
, לדוגמה, מיזוג עבודהלביצוע ה

תובנות מארבעת הפרקים של תחומי 
הדעת לפרק הממוקד בנושא 

 .העבודה

 קושי במיומנויות של דיבור בציבור
הנדרשות לצורך הצגת  וייצוג עצמי

 .העבודה בפני הבוחן החיצוני

 

ת העבודה תאושר הגשבמידת הצורך 
עד חורף )ולא עד סוף כיתה י"ב  המסכמת

 .2(י"בכיתה 

הכללי שעליו תכתב  נושאהבחירת 
בשלבים בשיתוף התלמיד כבר  העבודה

מוקדמים של קורסי היסוד כדי למקד את 
 הלמידה.

במידת הצורך, בחירת נושא מתוך מאגר 
 נושאים נתון.

תהליך הכתיבה לשלבים, לרבות  פריסת
 כתיבת טיוטות. 

 מוצעה נתון הליךעבודה עפ"י ביצוע ה
ההליך בהתאם  את ניתן לדייק .לתלמיד

 לכל תלמיד.

                                                           
 יתבצע עפ"י הנחיות האגף ללקויות למידה. ,שיש להם זכאות לסל מוסדי ,מתן התאמות בהיבחנות לתלמידים בכיתה לחינוך רגיל 1
 כנ"ל 2
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הרכיב 

 ברפורמה

 התאמותל המלצות חסמים הזדמנויות

חיבור והשקה בין תחומי 
יצירה הדעת הנלמדים לצורך 
של תמונה ידע לכידה 

ומשמעותית, באמצעות נושא 
 החוצה את כל תחומי הדעת.

הקצאת זמן לפיתוח ולחיזוק מיומנויות של 
 .ושל ייצוג עצמי דיבור בציבור

בעת הצגת העבודה המסכמת לבוחן 
בהתאם  גהחיצוני, מתן אפשרות להצי

לדרך התקשורת שהתלמיד משתמש בה, 
 כגון שפת סימנים.

ארגון 

 הלומדים

מזמנת חיזוק עבודה בקבוצה 
של קשרים חברתיים 

והתנסות בלמידה משותפת. 
חלוקת כמו כן מאפשרת 

, תפקידים בהתאם ליכולות
תוך מתן ביטוי לכל תלמיד 

 בהתאם לדרישות.

חשש כי תלמידים עם מוגבלות יהיו 
או  מבוקשים לעבודה בקבוצה פחות

יתקשו להשתלב בה על רקע חברתי, 
 .לימודי או אחר

בעבודה  יםלות קשיעעשויים ל
קצב מבחינת תקשורת, בקבוצה 

, איטי מזה של הקבוצה עבודה
 .עודיכולות ופערים ב

עלולים להיווצר פערים בתוך 
הקבוצה בשל התאמות ייחודיות 

שקיבל תלמיד אחד בקבוצה, אשר 
 שאר החברים לא קיבלו.

עבודה בקבוצות מעבר לשעות 
 תמורכבעשויה להיות הלימודים 

פניות  ,מאוד מבחינת ניידות, נגישות
 .ויכולת ריכוז

ווצר קבוצה ממצב שבו תי להימנעיש 
תלמידים עם מבכיתה המורכבת רק 

 ות.מוגבל

יצירת קבוצות  -בהתייחס לנתיב הלמידה 
למידה חוצות כיתה בתוך השכבה לצורך 
התאמת נתיב הלמידה לתלמיד )למקרים 

שבהם נתיב הלמידה שנבחר עבור הכיתה 
 . (אינו מתאים לכל התלמידים

משימות לבהתייחס לעבודה המסכמת ו
בחירה מבוקרת  - בקורסי היסודההערכה 

 פרמסושל הרכב קבוצות העבודה של 
התלמידים בקבוצה וחלוקת התפקידים 

 כלוויכך שתלמידים עם מוגבלות בקבוצה, 
 .בקבוצה לקחת חלק

 

ארגון 

 הלמידה

את  לפרוסקיימת אפשרות 
 קורסי היסוד על פני ארבעת

בכל חלוקה  שנות הלימוד
שתאפשר מיקוד של תהליך 

תוך תכנון הזמן  ,הלמידה
הנדרש לביצוע העבודה 

 .המסכמת

אוטונומיה גמישות וקיימת 
למורה בתכנון ההוראה 

 התאמה מאפשרתה והערכה
 לתלמידים.יותר  מדויקת

, על פני שנות הלימוד קורסי היסוד פריסת 
  .מקצועות בכל שנהשני  לדוגמה:

, תוך הפעלת סדר הוראת הנושאיםארגון 
 .מה לדחותונכון להקדים  שיקול דעת מה

הקצאת זמן נוסף להוראה ישירה של 
כתיבה, מיזוג ידע, כגון מיומנויות הלמידה )

ושל  (התמודדות עם טקסטים ועוד
מיומנויות בתחום החברתי ובתחום 

 .ההתארגנות האישית

שלוש והלמידה על פני פריסת ההוראה 
בכל תחומי  יבה העליונההשנים של החט

של תית נש-ורבהדעת תוך ראיה מערכתית 
 כלל המקצועות.

ים קטנים יותר, מקטעק הנושאים לוריפ
תכנון  ,הוראה לתלמידיםה דרכי מתהתא

משך הזמן לכל יחידת לימוד  ארכתההזמן ו
 בהתאם לצורך.



  מדינת ישראל 
 שרד החינוךמ

 המינהל הפדגוגי
  אגף א' חינוך מיוחד                                                                                   

6 
 

 

  היבחנותהערכה/בהתאמות ב

פי שנקבע בעבור התלמיד בהתאם לצורך ברכיבים במקצועות שאינם נכללים ברפורמה, יינתנו כ זכאי להןהתאמות שהתלמיד 

 .חינוך מיוחד –פרק ג'  – הדיווח בחטיבה העליונה בסיס חוברת הקמתלהרחבה:  .התהליךהשונים של 

ההערכה יבוצעו התאמות  מטלותבלבד. בשאר  מבוקרנתנו כסדרן במבחן ההתאמות ייבהתייחס למקצועות הרפורמה, 

 שיקול דעתל בהתאם מוגבלויות השונות. ההתאמות יבוצעוצרכים הנובעים מהלבהתייחס בהתאם להמלצות במסמך לעיל ו

  בהיוועצות עם רכז המח"ר.ומקצועי -הצוות הרב של

 

 

https://www.nativ.systems/loadedFiles/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93-%D7%91%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%A4%D7%A8%D7%A7-%D7%92.pdf

