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 משרד החינוך
 המנהל הפדגוגי

 אגף א' לחינוך מיוחד 

 2021 ספטמבר

 קריאה  לכתיבה ולטכנולוגיה מסייעת  ה פרטנית מסוג  הנגשהתאמת  

 במערכת החינוךעם מוגבלויות עבור תלמידים 

זה   מסייעתלמתן    ותבחיניםעקרונות    כוללמסמך  הנגשת כתיבה צורך  ל  פדגוגית-טכנולוגיה 

בכיתת  ,  בכיתה לחינוך רגיל  בבית הספר היסודי והעל יסודי  עם מוגבלויות,לתלמידים  , וקריאה

 ספר לחינוך מיוחד.בבית ו  חינוך מיוחד בבית ספר לחינוך רגיל

הלמידה בתהליכי  לתלמיד  לסייע  מטרתן  טכנולוגיות,  לאפשר  וההיבחנות  התאמות  את , 

 ולקדם עצמאות ושוויון בתהליך החינוכי.בתהליכי למידה פעילה ה  והשתתפות

למ עשויות  כך  ובקריאהשל,  בכתיבה  המתקשים  לתלמידים  לסייע  הטכנולוגיות  , ההתאמות 

 . בכתיבה ובקריאה  כתחליף או כתמיכה  מגוון אפשרויות טכנולוגיותשימוש בבאמצעות 

הנגשה פרטנית לתלמיד הלומד  מידע מפורט בנושא הנגשה פרטנית ניתן למצוא בחוזר מנכ"ל

 .  במוסד חינוך ולהורה התלמיד

ל בנוגע  במסמך  בתהליכי  התאמות  מידע  למצוא  ניתן  הערכההערכה  בתהליכי   התאמות 

 .לתלמידים עם צרכים מיוחדים ברצף הגילאים

 

 ת לכתיבה ולקריאהומסייע תהליך הערכה להנגשת טכנולוגיות - פרק א

   :לשירותי חינוך מיוחדיםהזכאים  עבור תלמידים 

 באמצעים טכנולוגים:  כתיבההנגשת  . 1

 להנגשה טכנולוגית בכתיבה:  הגשת בקשהלדגשים    א..1

ולתרגול   • להתנסות  רבה  חשיבות  קיימת  הצעירים  אמצעים   כתיבהבבגילאים  ללא 

והמיומנויות    תרכישלשם    טכנולוגיים בהןהיסוד  הנשימוש  מיומנות מרכזית    ה. כתיבה 

  .המוקנית בשלב לימודים זה

שימושלאפשר    יש • רק    לתלמיד  הוראהבטכנולוגיה  ותהליכי  התמיכות  מיצוי כלל  -לאחר 

ופרטניתל באמצעות  מידה כיתתית  טיפול  למשל  בעיסוק,  ,  כגון:  ריפוי  התאמות  מתן  או 

 ., צילום חלקי של החומר ועודהעתקהההפחתת כמות הכתיבה ו

במקרים   כיתה ד'.יש להימנע ככל שניתן, ממתן הנגשה טכנולוגית לכתיבה לפני  ככלל,   •

המרפא בעיסוק במתי"א והצוות החינוכי  נבדקה נחיצות ההנגשה ע"י , בהם  ובודדים  חריגים

והם בביה"ס, והם  זו הדרך היחידה לסייע לתלמיד  מתן הנגשה  השתכנעו כי  ממליצים על 

מסוג זה,   לכתיבה לפני כיתה ד'.טכנולוגית  ההמלצה תסתמך    תאושר הנגשה טכנולוגית 

 .והעדר דרכי פיצוי םגרפו מוטורייהמושפעת מקשיים    בכתיבה  להפרעת למידהעל עדויות  

https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=345&UTM_SOURCE=NEWSLETTER&UTM_MEDIUM=EMAIL_2020/40&UTM_CAMPAIGN=MNK
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=345&UTM_SOURCE=NEWSLETTER&UTM_MEDIUM=EMAIL_2020/40&UTM_CAMPAIGN=MNK
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=345&UTM_SOURCE=NEWSLETTER&UTM_MEDIUM=EMAIL_2020/40&UTM_CAMPAIGN=MNK
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=345&UTM_SOURCE=NEWSLETTER&UTM_MEDIUM=EMAIL_2020/40&UTM_CAMPAIGN=MNK
https://meyda.education.gov.il/files/special/pedagogy/%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9B%D7%99%20%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%94%20%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%A2%D7%9D%20%D7%A6%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93%D7%99%D7%9D%2025.2.19.docx
https://meyda.education.gov.il/files/special/pedagogy/%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9B%D7%99%20%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%94%20%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%A2%D7%9D%20%D7%A6%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93%D7%99%D7%9D%2025.2.19.docx
https://meyda.education.gov.il/files/special/pedagogy/%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9B%D7%99%20%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%94%20%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%A2%D7%9D%20%D7%A6%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93%D7%99%D7%9D%2025.2.19.docx
https://meyda.education.gov.il/files/special/pedagogy/%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9B%D7%99%20%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%94%20%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%A2%D7%9D%20%D7%A6%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93%D7%99%D7%9D%2025.2.19.docx
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 אגף א' לחינוך מיוחד 

ו/או  תלמידים עם  עבור   • פיזית  מיוחדותמוגבלות    טכנולוגית בהנגשה    יבחן הצורך  מחלות 

ידי הצוות החינוכי והטיפולי,   א'על  לא ניתן לאשר    .החל מגן חובה לקראת המעבר לכיתה 

 לפני כן.בשנים שהנגשה פרטנית לכתיבה 

ראייה  • ליקויי  מומחה תחום  ידי  על  זכאותם  תבחן  בראיה  מוגבלות  עם  תלמידים  עבור 

 מתי"א המתמחה.בועיוורים 

מחדש    ויעילות  נחיצות • לימודים  שנת  תבחן בכל  בכתיבה לתלמיד  ההנגשה הטכנולוגית 

רוש מהתלמיד דיש להמשיך ולייע בטכנולוגיה התלמיד מסתגם כאשר . בצוות הרב מקצועי

 לחלוטין.  הכתיבה ולא לוותר על    ,לכתוב, ככל שיכול

ו • בטכנולוגיה  נחיצות  השימוש  לקראת תבחן  יעילות  התלמיד  לומד  בו  החינוכי  במוסד 

החינוכית הבאה ) לצורך מתן   ,. זאת(ובחטיבה העליונהחטיבת הביניים  המעבר למסגרת 

המלצה זו תועבר   החינוכית  בכתב  המלצה להמשך הזכאות להנגשה טכנולוגית.  למסגרת 

ידי  הקולטת   החינוכיתעל  ב  המזינה  המסגרת  השימוש  אודות  דגשים  ה טכנולוגיותכלול 

העתידית הלימודית  להדגיש  .במסגרת  הספר   -יש  בית  בגילאי  טכנולוגית  הנגשה  מתן 

בגילאי חטיבת   םבהכרח מתן התאמות להבחנות באמצעים דיגיטלייהיסודי, אינה מבטיחה  

 .  ובחטיבה העליונההביניים  

 

ב  ב..1  תהליך קבלת החלטות למתן הנגשה טכנולוגית בכתיבה:שלבים 

יחד עם אישורים אודות   בקשת ההורים להנגשה 1טופס  גישו לרשות מלאו ויההורים י .1

 .המוגבלות הפיזית/לקות הלמידה

ידי  הערכתתבצע    הערכה: .2 על  והקלדה  בכתיבה  וביצוע  תפקוד  רמת  של  מרפא ה 

ערכה למרפאים בעיסוק במערכת החינוך להמלצה  באמצעות "בלבד    תי"אבמבעיסוק  

ידנית בכתיבה  קושי  בשל  פרטנית  הנגשה  להפרעת  על  גורם  שהקושי  הוכח  אם   ,"

    למידה בכתיבה ולתלמיד חסרות דרכי פיצוי.

בטכנולוגיהתנסות התלמיד   .3 תלמידים שעבורם נמצאה נחיצות בהנגשת   ה:בשימוש 

זאת במשימות  בשימוש בטכנולוגיה  תקופת התנסות  כתיבה, מומלץ לקיים  לימודיות, 

 על מנת לבחון את מידת היעילות של הטכנולוגיה עבור התלמיד.

מקצועי: .4 רב  בצוות  בצוות )מחנ  דיון  מורךדיון  יועץ,    ה,  סייע  בעיסוקמרפא  שילוב,   ,

מתן  ועוד(   ההנגשה    אישורלצורך  סוג  מהי  כן,  ואם  הנגשה טכנולוגית  באם נדרשת 

הנדרשת דיון    .הטכנולוגית  התאמת טכנולוגיה  בעת  על  החלטה  עם ללצורך  תלמיד 

נדירה מחלה  ו/או  פיזית  בעיסוק  מוגבלות  מרפא  של  נוכחות  חובת   ו/או  קיימת 

 .  ופיזיותרפיסט

 :מוקלדים טופסי ההנגשהימולאו בעת הדיון  .5

ישיבת צוות רב 2טופס   • מקצועי לקביעת התאמות נגישות פרטנית -)פרוטוקול 

 .לתלמיד(
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התאמה    3טופס   • אודות  על  להחלטה  הצוות  בישיבת  התייחסות  )נקודות 

 פרטנית מסוג טכנולוגיה מסייעת(.

ת, יישלח היה ולאחר הדיון בצוות החינוכי הוחלט כי התלמיד אינו זקוק להתאמות נגישו .6

 (.8רשות המקומית/בעלות מכתב הודעה על דחיית הבקשה )טופס  הורי התלמיד ולל

נגישות .7 להתאמות  זקוק  התלמיד  הוחלט כי  החינוכי  בצוות  הדיון  ולאחר  ישלחו   היה 

במייל לרכז הנגישות במתי"א, לצורך קבלת החלטה סופית אם לאשר   3וטופס  2טופס 

 מקצועי במלואה, בחלקה, או לדחותה.  -את המלצת הצוות הרב

בקשות  .  לרשות להמשך תהליך הרכישה בקשות שיאושרו על ידי רכז ההנגשה יוגשו .8

יד רכז ההנגשה ישלחו לבית הספר עם נימוקים לסיבת הד חיה ומנהל בית שיידחו על 

 ה.הבקש הספר יעדכן את ההורים על דחיית

 באמצעים טכנולוגים:  קריאההנגשת  . 2

להנגשה טכנולוגית  דגשים    .א.2  :בקריאהלהגשת בקשה 

קריאה וכן להתנסות  • בגילאים הצעירים קיימת חשיבות רבה להקניית מיומנויות יסוד של 

מיומנות מרכזית המוקנית    קריאה הנה. שימוש בהןהיסוד והמיומנויות    תרכישותרגול לשם 

   .בשלב לימודים זה

מתן    יש  • הוראהרק  הנגשה טכנולוגית  לאפשר  ותהליכי  התמיכות  מיצוי של כלל  -לאחר 

ופרטנית.  ל הקריאה  חובה  במקביל,  מידה כיתתית  יסודות  את  ולנסות להקנות  להמשיך 

 בשיטות חלופיות.  

הנגשה טכנולוגית   • ממתן  שניתן,  יש להימנע ככל  ד'  לקריאהככלל,  בלפני כיתה  ים  מקר. 

מסוג זה, בהם   ,בודדיםוחריגים   תאושר  נבדקה נחיצות ההנגשה וניתנת המלצה טכנולוגית 

ל ד'  קריאההנגשה טכנולוגית  להפרעת למידה.  לפני כיתה  עדויות  על   ההמלצה תסתמך 

  .והעדר דרכי פיצוי מנגנוני הקריאההמושפעת מקשיים ב בקריאה

ניתן לבחון זכאות להנגשה טכנולוגית לקריאה   • תלמיד לא בהם הבמקרים החל מכיתה ד' 

הקריאה   אבני היסוד של  את  עצמאי. רכש  את הטקסט באופן  לקרוא  כלל  מסוגל    ואינו 

הקריאה.המשיך ולבמקביל, יש ל  קיים תהליכי התערבות לקידום רכישת 

בראיה   • מוגבלות  עם  תלמידים  י  -עבור  על  זכאותם  ראייה תבחן  מומחה תחום ליקויי  די 

 .ועיוורים מהמתי"א המתמחה

ההקראהקבלת  אישור   • הפרטנית  תוכנת  ההנגשה  התנסות   במסגרת  מחייבת תקופת 

מנת לבחון את מידת היעילות של התוכנה בהתייחס למאפייני התפקוד של   מקדימה, על 

 התלמיד. לא ניתן לאשר הנגשה זו ללא תקופת התנסות.  

מחדש  ויעילות  נחיצות   • לימודים  שנת  בכל  תבחן  בקריאה לתלמיד  ההנגשה הטכנולוגית 

מקצועי.   אישור להבצוות הרב  ניתן  יש להמשיך ולגם כאשר  עם נגשה טכנולוגית,  תרגל 

 , ככל שיכול ולא לוותר על כך לחלוטין.האקריהתלמיד 
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הבאה   • החינוכית  למסגרת  המעבר  לקראת  תבחן  בטכנולוגיה  השימוש  ויעילות  נחיצות 

הביניים  ) מתן ובחטיבה העליונהחטיבת  זאת לצורך  התלמיד.  בו לומד  במוסד החינוכי   )

החינוכית   למסגרת  תועבר  זו  המלצה  טכנולוגית.  להנגשה  הזכאות  להמשך  המלצה 

החינוכית   המסגרת  ידי  על  דגשים  המזינה  הקולטת  השימוש  בכתב  ותכלול  אודות 

העתידיתטכנולוגיב הלימודית  במסגרת  הספר   .ה  בית  בגילאי  טכנולוגית  הנגשה  מתן 

בגילאי חטיבת   םסודי, אינה מבטיחה בהכרח מתן התאמות להבחנות באמצעים דיגיטלייהי

 .  ובחטיבה העליונההביניים  

ב  ב..2  :בקריאהתהליך קבלת החלטות למתן הנגשה טכנולוגית  שלבים 

יחד עם אישורים אודות   בקשת ההורים להנגשה 1טופס  גישו לרשות מלאו ויההורים י .1

 לקות הלמידה.

מחנהערכ  הערכה: .2 ידי  על  הקריאה  של  תפקודית  מומחה    ךה  בשילוב  הכיתה 

תתבצע  שילובה  התחום/מור ההערכה  הכוללים באמצעות  .  פורמליים  הערכה  כלי 

תחום במתי"א. בתום תהליך ההערכה   הבהתייעצות עם מומחו נורמות ארציות תקפות

 .יש לרכז את ממצאי ההערכה וסיכום פרופיל קורא

בטכנולוגי .3 תלמידים שעבורם נמצאה נחיצות בהנגשת   ה:התנסות התלמיד בשימוש 

הקראהלימודיות באמצעות  תקופת התנסות במשימות  לקיים    יש  קריאה, , על  תוכנת 

עבור התלמידמנת לבחון את יעילותה של ההנגשה    .הטכנולוגית 

בצוות: .4 מקצועי )מחנ  דיון  בצוות רב  שפה,  שילוב,    המור,  ץיוע ,  ךדיון  מקצועות רכז 

ואם   בקריאה  לצורך מתן המלצה באם נדרשת הנגשה טכנולוגית  , סייע ועוד(הבריאות

הנדרשת  .  כן, מהי סוג ההנגשה הטכנולוגית 

 :מוקלדים בעת הדיון ימולאו טופסי ההנגשה .5

ישיבת צוות רב 2טופס   • מקצועי לקביעת התאמות נגישות פרטנית -)פרוטוקול 

 .לתלמיד(

התאמה    3טופס   • אודות  על  להחלטה  הצוות  בישיבת  התייחסות  )נקודות 

 פרטנית מסוג טכנולוגיה מסייעת(.

היה ולאחר הדיון בצוות החינוכי הוחלט כי התלמיד אינו זקוק להתאמות נגישות, יישלח  .6

 (.8המקומית/בעלות מכתב הודעה על דחיית הבקשה )טופס  לרשות  

נגישות .7 להתאמות  זקוק  התלמיד  הוחלט כי  החינוכי  בצוות  הדיון  ולאחר  ישלחו   היה 

במייל לרכז הנגישות במתי"א, לצורך קבלת החלטה סופית אם לאשר   3וטופס  2טופס 

 מקצועי במלואה, בחלקה, או לדחותה.  -את המלצת הצוות הרב

בקשות  .  לרשות להמשך תהליך הרכישה אושרו על ידי רכז ההנגשה יוגשובקשות שי .8

יד רכז ההנגשה ישלחו לבית הספר עם נימוקים לסיבת הדחיה ומנהל בית  שיידחו על 

 ה.הבקש הספר יעדכן את ההורים על דחיית
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 משרד החינוך
 המנהל הפדגוגי

 אגף א' לחינוך מיוחד 

זכאות    הטכנולוגיה לשימוש התלמידתהליך הטמעת  .  3 עבור תלמידים עם 

 :לשירותי חינוך מיוחדים

 דגשים בתהליך ההטמעה:.  1

, בהובלת מחנך הכתה בה לומד התלמידההטמעה יש לקיים את תהליך  שותפי התפקיד:  •

 שנת הלימודים. ח זמנים במהלך , תוך התייחסות ללורכז ומורה השילוב

אישית:   • בתוכנית  תכנית  לשלב  )יש  התלמיד  של  ההנגשה    (תל"א/תח"יהאישית  את 

 .ת התמיכות וההתאמות שנקבעו לתלמידככחלק ממער  ,הטכנולוגית

והוריו:   • התלמיד  את  שיתוף  ואת  יש לשתף  התהליךהתלמיד  שלבי  בכל  התלמיד    , הורי 

 .הנגשהבעקבות מתן ה  ויתותחושולקיים שיח עם התלמיד אודות תפקודו ו

ובקרה:   • התלמיד  מעקב  אחר תפקוד  לעקוב  היש  מתן  מידת הנגשה  לאחר  את  ולבחון 

ה את  לעדכן  יש  בפועל.  התנסות  בעקבות  עבורו  הטכנולוגית,  נחיצותן  במידת הנגשה 

בסיס כל המידע שייאסף בתהליך המעקב כפי שפורט לעיל. ,הצורך    על 

 

 :ותהליכי הטמעת השימוש בטכנולוגיהשלבי קבלת הציוד    .2

 המשימה פירוט המשימה באחריות מי?

הרשות  

 המקומית/בעלות

בהתאם לסיכום  

מול רכז 

הנגישות  

 במתי"א

לקיחת הציוד הטכנולוגי מהרשות המקומית/בעלות בתיאום עם  

 .מנהל המסגרת החינוכית ורכז המתי"א

ההמלצה הנה שהציוד יגיע למסגרת החינוכית לשם תקופת  

 התנסות ורק לאחר מכן תישקל לקיחת הטכנולוגיה הביתה.

הציוד חלוקת 

הטכנולוגי  

  לתלמיד

במסגרת  

 החינוכית

הרשות  

המקומית/בעלות  

בסיוע של מנהל  

המסגרת  

 החינוכית

ושליחת עותק לרכז    4תיאום מול ההורים את החתמת טופס 

 הנגישות במתי"א ולמנהל המסגרת החינוכית

החתמת הורי 

התלמיד על  

 4גבי טופס  

רכז הנגישות  

 במתי"א

 הגדרת מטרת השימוש בטכנולוגיה  •

אילו פלטפורמה בשימוש בלמידה מרחוק והאם המחברות  •

 Google Classroom ,Microsoftיתנהלו דרך הפלטפורמה )

Teams .)ועוד 

 בטכנולוגיה.בחירה של המקצועות בהם התלמיד ישתמש  •

מפגש 

הטמעת  

הטכנולוגיה  

לבניית תכנית  
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 משרד החינוך
 המנהל הפדגוגי

 אגף א' לחינוך מיוחד 

  בכיתה:טכנולוגיה  נהלי העבודה של התלמיד עם ה  תבני•

 א. נוהל פתיחת המחשב בכל שיעור:  

כשהמורה מבקשת לפתוח  /פותח בתחילת השיעור ✓

 מחברות

 מה עושים כשעובדים בקבוצות. ✓

 אופן והיקף ההקלדה בכיתה:ב. 

 בהעתקה מהלוח:  ❖

 כמה אנחנו מצפים מהילד להקליד ✓

 כמה אנחנו מצפים לצלם. ✓

 דרך מענה בכתיבה בחוברת ובדפי עבודה:   ❖

 הקלדה של תשובות   ✓

 צילום של דף המשימה   ✓

 העלאה של דף המשימה כתמונה והקלדה בתוכו ✓

 הקלדה בכיתה בכתיבה חופשית:   ❖

 מהילד להקליד?    הפוכמה מצ ✓

 ממנו לצלם מחברים?    הפוכמה מצ ✓

 להכתיב )הקלדה קולית(?  הפוכמה מצ ✓

  שיעורי הבית ועבודותוהגשה של  ג. אופן ביצוע  

 והגשה של מבחניםד. אופן ביצוע 

או   וכנת הקראה מסוג עלמה רידרשימוש בתה. במקרה של  

התלמיד יתרגל עם צוות עם הגדרת ההקראה באייפד, 

 את השימוש בתוכנה:  ההוראה

 לתכני הכיתה  שמיעת טקסטים ברמה מותאמת ✓

 שמיעת השאלות ומענה עליהן. ✓

 ההתארגנות למשימה.יכולת   ✓

לשימוש  

  בטכנולוגיה

ותיאום ציפיות 

מול הורים 

 והצוות

מנהל המסגרת 

 החינוכית

 מחנך הכיתה: ליווי ובקרה על ביצוע התהליך בפועל.*

 השילוב והמרפא בעיסוק )כאשר יש(:   ה*מור

 חשיפה, לימוד ותרגול של השימוש בטכנולוגיה.   •

 ייעודיים  משחקיםודרך   באתרמהירה  תרגול הקלדה   •

בטכנולוגיה: תיקיות/מחברות,  סיוע בהתארגנות של השימוש   •

צילום וארגון של התמונה בטקסט, צילום וארגון של דפי עבודה  

 בטקסט, ארגון מידע בקובץ, ארגון מידע בענן, כותרות ועוד.

 בקרה על התוצרים. •

חלוקת  

גיוס  תפקידים ו

הצוות  

במסגרת  

החינוכית  

בתהליך  

 ההטמעה

https://www.sense-lang.org/typing/hebrew.php
http://www.sense-lang.org/typing/games/HE.php
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 משרד החינוך
 המנהל הפדגוגי

 אגף א' לחינוך מיוחד 

 .IOS/להדרכה על שימושי אופיס*רכז תקשוב/מורה למחשבים  

 *סייע:  

   ובליווי בכיתה.  בהטמעה  והגדרת אחריות ✓

כאשר התלמיד מקליד ומצלם חשוב להרחיב את השימוש של  ✓

התלמיד בטכנולוגיות ולצמצם את הסיוע האנושי: התארגנות,  

  הקראה, כתיבה של הסייעת.

 .: תרגול, בקרה ועודההורים בתהליך *הגדרת תפקידי  

 הכיתהמחנך  

 יעורהטכנולוגיה בשנוהל פתיחת   •

 היקף ההקלדה הנדרש מהתלמיד •

 נוהל הכתיבה בחוברת עבודה •

 היקף ההעתקה מהלוח וצילום מהלוח   •

 אחריות התלמיד על הציוד •

 גבולות •

 כללי שימוש ומיקום הטכנולוגיה בהפסקה •

 טכנולוגיה.השל  אחסון  ו  ההיבטים טכניים: טעינ •

חוזה אישי מול  

התלמיד  

   לתהליך

על בסיס  

ההחלטות  

במפגש 

 ההטמעה

 מחנך הכיתה

ישב בשורה הראשונה או מיקום בכיתה: מומלץ שהתלמיד   •

 ה על מנת שיוכל לצלם בנוחות את הלוח.יהשני

לדאוג בכיתה לנקודת חיבור לחשמל   נקודת חיבור חשמל:   •

 זמינה, בטיחותית וקרובה במידה והסוללה חלשה.  

נוהל אחסון: לתאם נוהל אחסון המחשב בארונית עם נעילה או  •

 בתיק בהפסקות או בעת יציאה מכיתה.

אינו מסונוור לה   iPad-יש לוודא שהמסך של הסנוור המסך:   •

 בשל התאורה העילית בכיתה.

כחול ושחור  הנחיה למורים  ם טושים כהים:  כתיבה על הלוח ע •

 שיסיע בצילום איכותי.

 .יש לתאם נוהל הטענה •

התאמת 

סביבת 

 העבודה

 

 . דגשים מנהלתיים:  3

החינוכית יקבע שהתאמות   אם.  בהשאלהציוד    הנהההנגשה   ● המסגרת  הצוות של 

 שהתלמיד אינו ,או   נגישות התלמידלצורכי  אינן נותנות את המענה הנדרש הנגישות

ל שאושרוזקוק  ההנגשה  בלקוי   למתי"א/מתי"א הציוד יימסר לו, אמצעי   מתמחה 

הטיפולי ראיה מחוזי –ובעיוורים/למרכז  שמיעה    חינוכי  כבדי  וחירשים, לתלמידים 

 שימוש תלמידים אחרים או לשם השאלה זמנית לתלמידים אחרים. לשםזאת  
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 משרד החינוך
 המנהל הפדגוגי

 אגף א' לחינוך מיוחד 

הטכנולוג  תחילקתישקל   ● התלמיד    יהציוד  הטמעה    לאחררק  לבית  בניית תוכנית 

ההחלטה על לקיחה של הציוד הטכנולוגי לבית    תקופת התנסות במסגרת החינוכית.ו

בסיס   על  החינוכי והטיפוליהתלמיד תעשה  הצוות  הדעת של  ולאחר שיח   שיקול 

 עם ההורים בנושא.   

הציוד  חילקיאושר    םא ● יגית  שהתלמיד  לדאוג  ההורים  באחריות  עמו  הביתה,  ע 

החינוכית   ביומולמסגרת  יום  ייעשה או  מדי  בבית  אם הצוות החינוכי מתרשם כי   .

נעשה שימוש בלתי ראוי בהתאמות, או אם התלמיד אינו מביא את הטכנולוגיה עמו  

רשאי הצוות לקבוע שההתאמות הטכנולוגיות שנרכשו  יועמדו לצרכי   -באופן שוטף  

 לא יורשה לקחת אותן לביתו.התלמיד במסגרת החינוכית בלבד והתלמיד  

מנת לשמש ככלי   ● על  ניתנת  ו/או לקריאה  הטכנולוגיה  .  עבור התלמידמסייע לכתיבה 

פנאיהטכנולוגיה   אמצעי  ללא    אינה  נוספות,  אפליקציות  עליה  ניתן להוריד  לא  ולכן 

 . הצוותאישור  

שלה לאותה  ממשרדי מ משני  מימון להתאמותשל   התאמה כפל לקבל אפשרות אין ●

וגם   החינוך  ממשרד  גם  תקשורת  הנגשת  לצורכי  טכנולוגי  ציוד  )לדוגמה  מטרה 

 ממשרד הבריאות(.

ולבעלות ● החינוכית  מידי למסגרת  באופן  ההורה לדווח  נזק  על  של  אירוע  כל  על 

הביטוח. למכשיר, לתנאי  בהתאם  כך   וזאת  על  לדווח  החינוכי  המוסד  מנהל  על 

הנגישות במתי"א באופן מידי  .לרשות ולרכז 

של התלמיד על ההורה להגיש אישור  אובדן או גניבת הציוד הטכנולוגי  במקרה של  ●

 תלונה מהמשטרה. באחריות הבעלות לספק מכשיר חלופי.

אישי ● הינו  איסורהציוד  חל  לפיכך  שלא   למכור ,  ובין  בתמורה  בין  להשאיל,  ו/או 

 בתמורה, את המכשיר לשום גורם אחר.

מסיים את   ● תלמיד  במוסד החינוך בגיל  כאשר  בגיל    18לימודיו  אינו   21או  והציוד 

 ובעיוורים. ראייה בלקוי המתמחה משמש אותו עוד, יוחזר הציוד למתי"א/מתי"א

עם משפחתו הציוד יוחזר למתי"א/מתי"א המתמחה  עוזב את הארץ  כאשר תלמיד   ●

הטיפולי ועיוורים/המרכז  ראייה  שמיעה -ללקויי  כבדי  לתלמידים  מחוזי   חינוכי 

 וחירשים.
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 משרד החינוך
 המנהל הפדגוגי

 אגף א' לחינוך מיוחד 

  ת לכתיבה ולקריאהומסייעתהליך הערכה להנגשת טכנולוגיות  -פרק ב 

  עם מוגבלויות במערכת החינוך  עבור תלמידיםבמסגרת ההנגשה הפרטנית  

 לשירותי חינוך מיוחדים:שאינם זכאים 

 :כתיבה וקריאה באמצעים טכנולוגיםלהנגשה    הגשת בקשהלדגשים    .1

  ללא אמצעים ובקריאה הצעירים קיימת חשיבות רבה להתנסות ולתרגול בכתיבהבגילאים  •

והמיומנויות    תרכישלשם  טכנולוגיים   בהןהיסוד  הנן המיומנות  ו. כתיבה  שימוש  קריאה 

   .המרכזית המוקנית בשלב לימודים זה

שימושלאפשר    יש • רק    לתלמיד  ותהליכי  בטכנולוגיה  התמיכות  מיצוי כלל  -הוראהלאחר 

ופרטניתל באמצעות  מידה כיתתית  טיפול  למשל  בעיסוק,  ,  כגון:  ריפוי  התאמות  מתן  או 

 .ועוד  , הפחתת כמות הקריאה, צילום חלקי של החומרהעתקהההפחתת כמות הכתיבה ו

כיתה יש להימנע ככל שניתן, ממתן הנגשה טכנולוגית  ככלל,   •   '.הלפני 

בצוות הרב   תבחן בכל שנת לימודים מחדשההנגשה הטכנולוגית לתלמיד    ויעילות נחיצות •

מהתלמיד לכתוב מקצועי ולדרוש  להמשיך  יש  בטכנולוגיה  מסתייע  התלמיד  גם כאשר   .  

הכתיבהולקרוא  לחלוטין.    והקריאה , ככל שיכול, ולא לוותר על 

האישור • טכנולוגית   תוקף  בלבד.להנגשה  אחת  לימודים  לשנת  האישור   יהיה  חידוש 

מדיי יתבצע  דיון   מחדש      (צב"מ )להלן  הבית ספרי  צוות הבין מקצועי  בשנה בהסתמך על 

אינו זקוק להנגשה הטכנולוגית יוחזר הציוד    תלמידכאשר יוחלט שהבית ספרי עד כיתה י'.  

מתן הנגשה טכנולוגית בגילאי בית הספר היסודי,  .ויושאל לשימוש של תלמיד אחר  למתי"א

חטיבת הביניים    םמבטיח בהכרח מתן התאמות להבחנות באמצעים דיגיטליי  ואינ בגילאי 

 ובעל יסודי.  

מעברים   • חינוכיתבעת  החינוכית המזינה לשלוח    למסגרת  המסגרת  על  למסגרת  אחרת 

שנעשו עבור התלמיד   ,פדגוגית-טכנולוגיתתיעוד של תהליכי ההנגשה   החינוכית הקולטת

ו השנים  בכתב  במהלך  ההמלצה  הנגשה  תןלמהמלצה  השימוש  .  אודות  דגשים  תכלול 

   .ה במסגרת הלימודית העתידיתטכנולוגיב

 

 :קראההתוכנת /להקלדה  שלבים בתהליך קבלת החלטות למתן הנגשה טכנולוגית  .2

ההורים:א.   ידי  על  הבקשה  יגישו    הגשת  להנגשה   1טופס  ההורים  ההורים    בקשת 

בה לומד התלמיד ועותק למנהל בית הספר /לרשות  יחד עם הטפסים הבאים:בעלות 

o 'הערכת רמת תפקוד וביצוע בכתיבהמסמך קביל של   1טופס    יחד עםיוגש    ו':-בכיתות ה   

 /מרפא בעיסוק חומרים מגבים כגון: אבחוןמגוון ובהקראה בהתאם לקושי, כולל  בהקלדה 

 .פסיכודידקטי/הערכה פסיכולוגיתאבחון   דידקטי/אבחון 
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o 'י':-בכיתות ז   

ההורה ימלא  תוכנית "מלקויות ללמידה":לא מיושמת הבהם  על יסודיים  בתי ספר   •

 .יפסיכודידקטבצירוף אבחון דידקטי/ 1טופס  

ספר   • ללמידה"ה  מיושמתבהם  בתי  "מלקויות  לתהלי  :תוכנית  האיתור,בכפוף   כי 

צוות בית  איסוף המידע   על  שתוהחלטה של השנה  רבעון הראשון  הספר בשל  סתמך 

הבקשה בבית הספר היסודי . הממצאים הבחנה בין תלמיד שאושרה לו  חשוב לערוך 

במקרה כזה נדרשת סיבה חריגה והסבר   - לתלמיד שאותר לראשונה במעבר לחט"ב

 .לאי הנחיצות בבית הספר היסודי

 

 תהליך קבלת ההחלטות:  ב.

והקריאה )ראה   ,ככלל.  1 במיומנויות הכתיבה  והתנסות  מלמידה  התלמידים  את  אין לפטור 

התאמות על רצף הלמידה וההיבחנות לתלמידים עם לקות למידה והפרעת קשב בחינוך  ך:  ממס

    (.הרגיל

בקשה להנגשה  .  2 ה' ומעלה  טכנולוגית-פדגוגיתפרטנית  עבור כל תלמיד שהוגשה   מכיתה 

הכלה, פסיכולוגמת"ל,  , יועץ,  ךמחנהכולל    צב"מביתקיים דיון   הערכת רמת   ,ועוד  רכז  לצורך 

התפקוד והביצוע של התלמיד ובניית תכנית התערבות בהלימה לצרכיו, הנשענת על חוות דעת  

משוב ובקרה.   מורים, תיעוד, 

כגון:    ,מבוססת על מבחניםהערכה שאינה  שהנה   הערכה חלופיתכנית ההתערבות תכלול גם ת

על  .  הכנת דגםהצגה בע"פ, הכנת מצגת, הרצאה, , פרזנטציה, תלקיט עבודות,  הכתיבת עבוד

מנת שלא    ,הלהערכ  ותבתי הספר לגבש דרכים מגוונ באים  שאינם   לפגוע בהשיגי התלמידעל 

 .תוך הקפדה על תוקף ומהימנות,  תסטנדרטיובבחינות לידי ביטוי 

התלמיד כאשר למרות ההתערבות השוטפת ולאורך זמן, ניכר כי   במקרים חריגים ובודדים  .3

השמ של  פדגוגית  להנגשה  גם  הקראה(יזדקק  )תוכנת  הקלדה  עה  במחשב כתחליף    ו/או 

לחומרים מגבים ולמסמך ביה"ס יכתוב את המלצותיו לאישור ההנגשה בכפוף  ,לכתיבה ידנית

מידע/אבחון איסוף  למידה  יםהמצביע   קביל/איתור  הפרעת  ולגיל    על  בהתאם לבקשה  )זאת 

שמפורט כפי  סעיף  בפרק    התלמיד,  הנגשה  :  2ב',  למתן  החלטות  קבלת  בתהליך  שלבים 

 .(טכנולוגית להקלדה/תוכנת הקראה

לימודים אחת בלבד . תוקף האישור4 חידוש האישור יתבצע יהיה לשנת  שנה   מחדש מדי  . 

ההנגשה )תיעוד,   נחיצות ויעילות  הוכחת  המצביע על  בצב"מ הבית ספרי  דיון  על  בהסתמך 

הדיון   ובקרה(.  י'משוב  כיתה  עד  ספרי  הבית  הצב"מ  בסמכות  יתקיים  )בחט"ב    בבקשה 

 .  עד כתה ט'(הדיון יתקיים בתוכנית "מלקויות ללמידה" ש  ברשויות המקומיותש

http://meyda.education.gov.il/files/Shefi/pdf/tfisa.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Shefi/pdf/tfisa.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/shefi/liikoheylemida/Melakuiot_lelemida/Reshimat_Rashuyot_Tashpa.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/shefi/liikoheylemida/Melakuiot_lelemida/Reshimat_Rashuyot_Tashpa.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/shefi/liikoheylemida/Melakuiot_lelemida/Reshimat_Rashuyot_Tashpa.pdf
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ספר   • בהם    עלבתי  ללמידה":ה  מיושמת  לאיסודיים  "מלקויות  י'בתום    תוכנית   כיתה 

הבקשה תוגש לדיון בוועדה המחוזית לתלמידים עם לקות למידה על פי הנחיות ונהלי אגף 

 קשב.  לקויות למידה והפרעת

ספר   • ללמידה":ה  מיושמת  בהםבתי  "מלקויות  "מלקויות   תוכנית  שבתוכנית  בחט"ב 

ללמידה" יערך תהליך תלת שנתי של המשך התערבות ובחינת ההתערבות ובמידת הצורך 

יופנה לאבחון   נחיצותלמשך  בה התלמיד  התאמה אחרת(  )או כל  הטכנולוגית  ההתאמה 

רפואי או נפשיעל  ) במקרים חריגיםבמערך המל"ל שבשפ"ח.  בקשה לוועדת   (רקע  תוגש 

  חריגים שבאגף הבחינות בהתאם לנהליהם.

החינוךהדיונים בצב"מ  תיעוד  .  5 מסגרות  בין  התלמיד  במידה ויופנה    ,ילווה את  במעברים. 

 הקודמות.  שניםכל הועדת התאמות מחוזית, יהיה על ביה"ס לצרף עדויות על כך מולבסוף ל

 קווי עזר לדיון בצב"מ:.  6

התלמידנדרשת   • בתפקודו של  מקור הקושי  אינו נובע .  בחינת  הקושי  מקור  כי  יש לוודא 

העדר תפקוד תלמידאי, חוסר עניין, לימודי,   חסך  כגון:,  שאינה לקות למידה  מסיבה אחרת

ועוד  .היעדרויות, היעדר פניות רגשית 

העולה מחוות  ל במהלך שנות לימודיו  בחינת ההיסטוריה הלימודית והסיוע שהתלמיד קיב •

ו המורים  של  והדעת  הערכה  משימות  מתוך  הציונים/התעודות של  ,  המבחניםכן  גיליון 

המורה ומידת ההלימה לקוש  .י/חוזקותהתלמיד וכן הערכת 

הידע שרכש   • את  להציג  התלמיד  ביכולת  פוגעים  הליקויים  מידה  באיזו  חלופית:  הערכה 

 .  באמצעות ההערכה החלופית

בכתיבה/קריאה בהתאם לבקשה, כולל התייחסות  ספציפיתמידע מהאבחון בנוגע ללקות   •

 לרקע ההתפתחותי והחינוכי ולממצאים התומכים/לא תומכים בבקשה.

רצי  • ומעקב  השנהתיעוד  לאורך  נדרשים:  ף  התיעוד  התלמיד  תהליכי  איתור  עם  מיד 

יכללו  .כמתקשה התיעוד  בהתאם לצורך  תהליכי  נוספות  בתלמידים התבוננות    .בדיקות 

השוטפות והלמידה  ההוראה  דרכי  מתוך  שונות  זמן  לצורךבנקודות  מעמיקה    ,  היכרות 

מותאמות  ול  ומשמעותית למידה  דרכי  על  תובנות  מגוונות גיבוש  התנסויות  והקפדה על 

 בדרכי הלמידה ובדרכי ההוראה.

 

ימולאו טפסי ההנגשהג  :מוקלדים  . בעת הדיון 

 .מקצועי לקביעת התאמות נגישות פרטנית לתלמיד(-)פרוטוקול ישיבת צוות רב 2טופס   •

מסוג    3טופס   • התאמה פרטנית  אודות  בישיבת הצוות להחלטה על  )נקודות התייחסות 

 טכנולוגיה מסייעת(.

הורי היה ולאחר הדיון בצוות החינוכי הוחלט כי התלמיד אינו זקוק להתאמות נגישות, יישלח ל

המקומית/בעלות מכתב הודעה על דחיית הבקשה )טופס  התלמיד ול  (.8רשות 
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 הגשת הטפסים למתי"א:.  ד

התלמיד זקוק להתאמות    2טופס  ישלחו    נגישותההיה ולאחר הדיון בצוות החינוכי הוחלט כי 

הנגישות במתי"א  3וטופס   , לצורך קבלת החלטה סופית באזור בו לומד התלמיד במייל לרכז 

 במלואה, בחלקה, או לדחותה.    צב"מאם לאשר את המלצת ה

ידי רכז ההנגשה יוגשו בקשות שיידחו  .  לרשות להמשך תהליך הרכישה בקשות שיאושרו על 

ספר עם נימוקים לסיבת הדחיה ומנהל בית הספר יעדכן את על יד רכז ההנגשה ישלחו לבית ה

דחיית  ה.הבקש ההורים על 


