
2013דצמבר  ת ביניי	 להפצה טיוט  

  תיכוניי��לקות למידה בלימודי� במוסדות על תקנות זכויות  תלמידי� ע�

  )והלי� קביעת ההתאמות מרכז תמיכה(

  

במוסדות על  זכויות תלמידי	 ע	 לקות למידהלחוק  10 ו)ב(4 ,)א(4פי	סעיבתוק� סמכותי לפי

ע	 , בהתייעצות ע	 המועצה להשכלה גבוהה, )החוק:להל$( 2008 ח"התשס, תיכוניי	

וע	 ארגוני	 העוסקי	 בקידו	  )הנציבות: להל$( זכויות לאנשי	 ע	 מוגבלותשיוויו$נציבות

בלימודי	 במוסדות המנויי	 בפסקאות ) ארגוני�ה: להל$(זכויותיה	 של אנשי	 ע	 לקות למידה 

התרבות  ועדת החינו(ובאישור ; בחוק "מוסד על תיכוני"בהגדרה ) 6(ובפסקה  )4(עד ) 1(

  :אלההוראות פרס	הריני מ,של הכנסתוהספורט

  

  מרכז תמיכה: 'פרק א

  פעילות תומכת .1

: להל$( לתלמידי	 ע	 לקות למידהלמועמדי	 וכ$ יקי	 מרכז תמיכהתיכוני מוסד על  )א(

וכ(  תיכוני אחר במוסד על מוסד רשאי להתקשר ע	 מרכז תמיכה, וכ$, )מרכז תמיכה

  ;יכול שאותו מרכז תמיכה יית$ שירות למספר מוסדות במשות�

יהיה מה	 לפחות אחד כאשר ,המרכז פעילות מומחי	 בתחומיבמרכז התמיכה יועסקו  )ב(

 ;בחוק זה ומוכר כמשמע $מאבח

 ;ולהפרעות קשב מרכז התמיכה יעניק מענה ללקויות למידה  )ג(

מת$ ההתאמות הנדרשות בדרכי יישו	 במקצועי ייעו+ומרכז התמיכה יעניק ליווי   )ד(

  :כמפורט להל$, בי$ היתר, במוסדות המנויי	 בחוק היבחנותהלמידה ובדרכי 

בנושא ולמינהלילסגל האקדמי  ,לתלמידי	, למועמדי	+ כללי וייעהנחיות ומת$  )1(

 ;אבחוני	ביצוע ל תלמידי	מועמדי	 ות לקויות למידה והפניי

לרבות , בשיפור כישורי למידה לתלמידי	 ע	 לקויות למידה מת$ סיוע פרטני )2(

, תכנו$ זמ$בובארגו$ , ההבעה והניסוח בשפה הדבורה והכתובהסיוע בארגו$ 

ארגו$ מערכת ב, הזיכרו$אסטרטגיות ייעול ב, הכנה לבחינותב, מטלות וחומרי	

 ;לימודי	

בתחומי  למידהלשיפור מיומנויות לתלמידי	 ע	 לקויות למידה ת סדנאות עריכ )3(

  ;י	לתלמיד י	הלקות הרלבנטי	או בתחו/תוכ$ החשובי	 לתלמידי	 ו

לרבות , טכנולוגיות מסייעותאמצעות בלתלמידי	 ע	 לקויות למידה מת$ הדרכה  )4(

תוכנות , הקלדה עיוורתללימוד תוכנות , תוכנות לארגו$ זמ$, תוכנות הקראה

  ;באופ$ ארגונומי התאמת ציוד וסביבת הלימודי	, לכתיבה מתמטית וגרפית

וכ$  תלמידי	 ע	 לקויות למידהלאישית לסיוע הפעלת פרויקטי	 של חונכות  )5(

  ;נערכת בשיתופוההכנת תכנית אישית המותאמת לתלמיד 

מעקב אחר מימוש ההתאמות שניתנו לתלמיד ליווי התלמיד במהל( לימודיו וכ$  )6(

במידת . לות$בי$ היתר לצור( הערכה מחודשת מעת לעת של יעי, ע	 לקות למידה

יופנה התלמיד להערכה , אי יעילות מימוש ההתאמותבמקרה של , הצור(

  ;ידי ועדת ההתאמותמחודשת של האבחו$ המוכר על

 על.בתחו	 או למטרות הלמידה לתלמידי	 ע	 לקויות למידהמת$ תמיכה רגשית )7(
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י "המנוהלי	 עמרכז התמיכה יפנה את התלמידי	 לשירותי הייעו+ , פי הצור(

  . מוסד החינוכיבמסגרת ההקיימי	 בטיפול רגשי ו מומחי	

קד	 יסייע ל, תיכוניבמוסד העל אגודת סטודנטי	או  בסיוע תא, מרכז התמיכה  )ה(

  .מודעות בנושא לקויות למידה ולקויות נלוות בקרב הסטודנטי	

בנושא ליהניוהמיקד	 מודעות ויגביר את הידע בקרב הסגל האקדמי התמיכה מרכז   )ו(

, קצרות יקיי	 השתלמויותוכ$  לסוגיה$ השוני	, לקויות למידהזכויות תלמידי	 בעלי 

 ;במידת הצור(, ייע+ וילווה את צוות המוסד

חדרי , חדרי ייעו+, שיכלול חדרי אבחו$מרחב מתאי	 בקמפוס לפעילות המרכז יוקצה   )ז(

בהתא	 לעקרונות , במקו	 נגישמוקמווה	 יטכנולוגיה ברמה נאותה בה	 למידה ו

1998 ח"התשנ,יו$ זכויות לאנשי	 ע	 מוגבלותוחוק שול 1בפרק ההמנויי	 ;  

  ;על ידי המוסד שייקבעומתאימי	  סודיותשמירת המרכז יפעל על פי תקנו$ אתיקה ו  )ח(

  ;תלמיד או מועמד לא יחויבו להשתמש בשירותי המרכז  )ט(

  

  

  למועמדי� ולתלמידי� ע� לקות למידה  קביעת ההתאמות:'פרק ב

  התאמותהועדת  .2

ימנה ועדת התאמות שתהיה הגור	 המוסמ(  לחוק 1כהגדרתו בסעי�  תיכוני מוסד על  )א(

 ;לחוק 3סעי� לפי ,בולקביעת ההתאמות 

שני נציגי המוסד : וה	, ארבעה חברי	מתורכב מקצועית ותהיה רבהתאמות הועדת   )ב(

מועסק הלחוק זה  76לפי הוראות סעיפי	 אחד מאבח$ מוכר לפחות בה	 , תיכוניהעל

) בהתא	 לצור( יש לוודא השתתפותו של נציג החוג הרלוונטי בוועדה(במרכז התמיכה

כאשר אחד מה	 יהיה , תחו	 לקויות הלמידהבמומחי	 נציגי	 חיצוניי	 שני מכ$ ו

 .מומחה בתחו	 הלקות המרכזית של התלמיד הנדו$

לתקנות  15ההתאמות כמשמעותה בתקנה  הוועדה לקביעת� הוועדה תפעל בשיתו  )ג(

התאמות נגישות למקומות ציבוריי	 קיימי	 שה	 (שוויו$ זכויות לאנשי	 ע	 מוגבלות 

 .2012–ב"התשע, )מוסדות להשכלה גבוהה ולשירותי השכלה גבוהה שה	 נותני	

  

  קביעת התאמותהלי�  .3

י מאבח$ "האבחו$ שנעשו עבהסתמ( על ממצאי ,ועדת ההתאמות תקבע את ההתאמות  )א(

לפרופיל התפקודי של המועמד או התלמיד ולקשר בינו לבי$ , בהתייחס בי$ היתרמוכר ו

, לסוג הלקות, התלמיד והמועמד א מאפייני המבחני	 והקורסי	 או תחו	 הלימוד של

 ;למקור הלקות ולקיומ$ של הפרעות קוגניטיביות נוספות, לדרגת חומרתה

עצמאות המאפשרות את התאמות מת$ עדיפות ל, ככל שנית$$ תינת, בבחירת ההתאמות  )ב(

המועמד או התלמיד ותו( התחשבות במידת הישימות של ההתאמות במוסד העל

 ;תיכוני

, לתלמיד מטלה או חלק מה$, בחינהה של ההתאמות רשאית לסרב למת$ התאמוועדת   )ג(

הבחינה או כאשר הדבר מתחייב מהדרישות המהותיות של , לחוק 9בהתא	 לסעי� 

או , לפי העניי$, השר או שר התעשיה המסחר והתעסוקהקבע במידה ו, לחילופי$, המטלה
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, בהתחשב, נטל כבד מדי בנסיבות העניי$ כי יש בהתאמה המבוקשת ,מי שהסמיכו לכ(

קבע השר או שר התעשיה המסחר ; בטיבה ובעלותה, בהיקפה, בסוג הפעולה, בי$ היתר

, כי יש בפעולה נטל כבד מדי לפי סעי� זה, מי שהסמיכו לכ( או, לפי העניי$, והתעסוקה

תיכוני בנקיטת אמצעי	 חלופיי	 שה	 סבירי	  רשאי הוא לחייב את המוסד העל

 .בנסיבות העניי$

לפי  התאמותועדת ההתאמות לקבוע רשאית , או במטלות בבחירת התאמות בבחינות  )ד(

ורשאית היא , $ ההתאמות המנויות בתוספתאחת או יותר מבאמצעות, צרכי הפרט

כדי לשנות את מהות ובלבד שלא יהיה בהתאמות , לקבוע התאמה ייחודית אחרת

  .הבחינה או המטלה

בהתחשב בתחו	 הלימוד של , ועדת ההתאמות תקבע את הלי( הגשת הבקשה להתאמות  )ה(

  ;התלמידהמועמד או 

 ; ההחלטה בעניינוועדת ההתאמות תשמע את המועמד או התלמיד לפני קבלת   )ו(

ככל , ועדת ההתאמותמועמד או תלמיד יוכל לבקש דיו$ מחודש בבמידת הצור(   )ז(

או עדכו$ של ההתאמות /נוס� המעיד על צור( בשינוי ואו /חדש ואבחוני שיתווס� חומר 

  . הקיימות

 
  

4.  �  לחוק )ג(3הליכי הערר לפי סעי

 על החלטתהמוגש שתהיה הגור	 המוסמ( לדו$ בערר ,ועדת עררתיכוני ימנה מוסד על  )א(

  ;הוראות אלולפי ועדת ההתאמות 

מאבח$ , מי מטעמוהסטודנטי	 או דיק$ :וביניה	 ,משלושה חברי	תורכב ועדת הערר   )ב(

ובלבד שא� אחד מהחברי	 , מומחה בתחו	 הלקות הנדונה בעררמוכר כהגדרתו בחוקו

  .ההתאמות לאותו מבקש קביעת� להלי( בוועדה לא היה שות

ערר תהיה מנומקת ובכתב ותישלח למבקש ועדת ההחלטת , לחוק) ג(3כאמור בסעי�   )ג(

 .ימי	 מיו	 הגשת הערר 15בתו( 

  

  

  תיכוני�ידי מוסד על�על�מפרסוונהלי� קביעת : 'פרק ג

ההוראות  את,אלותקנותפרסו	ממועדחודשי	  6בתו(יקבעתיכונימוסדעלכל .5

נהלי	 ; ע	לקותלמידהבמוסדותלמידי	 מועמדי	וליווי ילובשלמע$החוק  ליישו	והנהלי	

  .בתקנו$המוסדכ$וובאתרהאינטרנטשלאלו יפורסמו
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  תיכוניי�� ע� לקות למידה בלימודי� במוסדות עלתקנות זכויות תלמידי� תוספת ל

ות למידה בלימודי� לתקנות זכויות תלמידי� ע� לקו)והלי� קביעת ההתאמות מרכז תמיכה(

  )ואבחו� מוכר מאבח� מוכר(תיכוניי��במוסדות על

  

  

  

  

  

  

  בקוב  נפרד
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  תיכוניי��ע� לקות למידה בלימודי� במוסדות עלתקנות זכויות תלמידי� 

  )ואבחו� מוכר מאבח� מוכר(

  

על זכויות תלמידי	 ע	 לקות למידה במוסדות לחוק ) ג(6ו) ב(6פי	סעיבתוק� סמכותי לפי 

ע	 נציבות , בהתייעצות ע	 המועצה להשכלה גבוהה, )החוק:להל$( 2008 ח"התשס, תיכוניי	

וע	 ארגוני	 העוסקי	 בקידו	 זכויותיה	  )הנציבות: להל$( זכויות לאנשי	 ע	 מוגבלותשיוויו$

 )4(עד ) 1(בלימודי	 במוסדות המנויי	 בפסקאות ) הארגוני�: להל$(של אנשי	 ע	 לקות למידה 

של התרבות והספורט ועדת החינו(ובאישור ; בחוק" מוסד על תיכוני"בהגדרה ) 6(ובפסקה 

  :הריני מפרס	 הוראות אלה ,הכנסת

  

  מאבח� מוכר דרישות ההכשרה מ: 'אפרק 

מלא במצטבר א	 הוא מ,לחוק 6 סעי�בהתא	 ל מאבח$מוכרכתעודתלקבלכשיר  אד	 .1

 לצור( הכרה כמאבח$ מוכר ותמעשית הנדרשהעיונית וההכשרה הדרישות אחר כל 

 :כלהל$

לפחות ארבעה  סיו	על אישור רשמי המעיד בעל הוא כתנאי קד	 לקבלה לתוכנית ) א(

)1(1תיכוני כהגדרתו בסעי�  במסגרת מוסד על, אב תיאורטיי	תחומיקורסי	 ב)3 (

ובהתא	 עליו להשלי	 את קורסי האב החסרי	 לו במסגרת  כמפורט להל$,לחוק

  :לימודי תכנית ליבה

 ;ולקויות למידה לאור( מעגל החיי	 התפתחות תקינה בלמידה .1

 ;דבורה וכתובה ולקויות שפהוכתובה תקינה של שפה דבורה  התפתחות .2

 ;ת תקינה של קריאה ולקויות קריאההתפתחו .3

 ;כתיבהות תקינה של כתיבה ולקויות התפתח .4

 ;יות במתמטיקההתפתחות תקינה במתמטיקה ולקו .5

 ;ריכוז והיפראקטיביות, לקויות קשבו, התפתחות תקינה של קשב וריכוז .6

תרבותיי	 של האישיותיי	 וה, 	החברתיי, הבנת ההיבטי	 הרגשיי	 .7
 ;לקויות למידהאנשי	 ע	 

 .דיאגנוסטיקה .8

במסגרת מוסד , יישומיי	קורסי	 בתחומי	 המעיד על סיו	 אישור רשמיבעל הוא) ב(

 ,)חוקב" תיכוני מוסד על"בהגדרת )3()1(תחת סעיפי	  1 �כהגדרתו בסעי(תיכוני  על

 :מפורט להל$כ

 ;סוגיות בדיאגנוסטיקה .1

 ;עקרונות באבחו$ וכלי	 אבחוניי	 .2

 ;ואתיקה אקולוגיה לימודית .3

 ;מקובלי	 על ידי בעלי מקצוע שוני	מיומנויות באבחוני	 ה .4

 .והתערבות בהתא	 לממצאי האבחו$התאמות  .5
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מוסד עלבמסגרת הכשרה מעשית שתתבצע על ביצוע  דהמעיאישור בעל הוא   ) ג(

כמפורט , בחוק" תיכוני מוסד על"בהגדרת )3( )1(תחת סעיפי	  1 �תו בסעירתיכוני כהגד

 :להל$

ומתוכ	 בוצע אבחו$ , אבחוני	 של יחידי	 ע	 לקויות למידה 9ביצועבהתנסות  .1

 ;תיכוניותהלומדי	 במסגרות על תלמידי	 4של 

או מומחה בכיר בעל ניסיו$ בתחו	 האבחו$  הדרכה של מאבח$ מוכר .2

שנות ניסיו$ בתחו	 האבחו$  3או איש מקצוע בעל לפחות  והדיאגנוסטיקה

, כלול אבחו$ ואיסו� מידע על המאובח$שת, והדיאגנוסטיקה בלקויות למידה

לוונטיות לתנאי המציאות שאית	 מתמודד ח אינטגרטיבי והמלצות ר"כתיבת דו

 .  המאובח$ התלמיד או המועמד

  

  

  וכלי האבחו�מהותו של אבחו� מוכר : 'בפרק 

החתו	 על ידי מאבח$ מוכר לזיהוי לקות למידה אצל , מסמ( כתובהאבחו$ המוכר יהא  .2

 .ככל שנדרש, הכולל המלצות להתאמות מועמד או תלמיד

בהתא	 לתנאי	 , יהיה זמי$ לשימוש כל מאבח$ מוכר לצור( האבחו$ המוכרהאבחו$כלי  .3

  .שיאושרו על ידי ועדת המומחי	

מוכרלאחר שבחנה עמידתו האבחו$ לצור( ה כלי אבחו$ועדת המומחי	 תאשר ) א( .4

  :להנחת דעתה, בתנאי	 הבאי	

מודד את מה שהוא אמור למדוד ותוצאותיו אינ$  כליה –תקפות  )1(

 .מוטות על ידי משתני	 שאינ	 כלולי	 בתכונה או ביכולת הנמדדת

מושפעות במידה המינימלית מטעויות  כליתוצאות ה –מהימנות  )2(

 .אקראיות

במהל( האבחו$ בוצע שימוש בנורמות ישראליות עדכניות  –נורמות  )3(

 .בלבד

האבחו$ הייחודיי	 והמקובלי	  יהאבחו$ יכלול שימוש בכל –כלי	  )4(

וכ$ שימוש , והמתאימי	 לקשיי	 של הפונה לאבחו$, בדיסציפלינה

  . בכלי אבחו$ המוכרי	 והמתאימי	 לגיל הנבדק

א� , לתקופה שתקבע, אבחו$ הכרה זמניתכלי ועדת המומחי	 רשאית להכיר ב  )ב(

רשאית היא כ$ ו יל לעא	 אינו מקיי	 תנאי מ$ התנאי	 המפורטי	 

  .בתנאי	 ה בכלי האבחו$הכרהלהתנות
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  הוראת מעבר �'גפרק 

אבחו$ בתחו	 וניסיו$ מעשי בעל הכשרה אלו היההוראות של  $מי שערב פרסומ .5

הוא עומד כל עוד , אבחו$ לקויות למידהלהמשי( ולעסוק ברשאי , לקויות הלמידה

 .לחוק 16בדרישות המופיעות בסעי�  

 


