
עדכון הנחיות
לקבלת הקלות

בפסיכומטרי
2021



www.znk.co.il

077-5264000
054-7962087

סמינר הקיבוצים - קמפוס אומנויות 
רח' שושנה פרסיץ 3, תל אביב



כל המידע שאתם צריכים על מחשבון בפסיכומטרי בסרטון אחד: לחץ כאן

מחשבון הוא אחת ההקלות )התאמות( הנחשקות בפסיכומטרי, ולא קשה להבין למה – חלק מהשאלות בפרק הכמותי 
בפסיכומטרי הן שאלות חישוב שללא מחשבון יכול לקחת לתלמיד זמן ניכר לפתרון אותן, ואילו עם מחשבון הן הופכות 

פשוטות להפליא.
ההקלה של מחשבון בפסיכומטרי היא למחשבון של 4 פעולות חישוב – חיבור, חיסור, כפל וחילוק. ולא למחשבון מדעי 

כמו בבחינות הבגרות. חשוב לזכור ולהתכונן לכך שכן פעולות כמו חזקות ושורשים אינן כלולות במחשבון שמקבלים 
תלמידי הפסיכומטרי שמקבלים את ההקלה של המחשבון.

מי התלמידים שמקבלים את ההקלה של המחשבון בפסיכומטרי? תלמידים שעברו אבחון דידקטי ובו עולים קשיים 
חשבוניים.

תלמידים שמנסים לקבל הקלות לבד בפסיכומטרי סיכוייהם קטנים – רק 10% מהתלמידים שנבחנים בפסיכומטרי 
מקבלים הקלות.

לעומת זאת, בזינוק הקמנו מחלקה מיוחדת שעוזרת לכם לקבל הקלות – עם סיוע מהמחלקה הסיכוי שלכם הוא 85%
לקבל את ההקלות!

רוצים לצפות בסרטונים שמסבירים עוד על איך מקבלים את ההקלות בפסיכומטרי? 
קיבלתם כבר מחשבון ואתם רוצים טיפים על איך להשתמש בו?

רוצים לבדוק בחינם את הזכאות שלכם להקלות? צרו קשר כאן!

המבחן הפסיכומטרי תפקידו לסייע בהערכת הכישורים האקדמיים, זאת כדי לאפשר מיון בקבלה למוסדות להשכלה 
גבוהה ובמיוחד לפקולטות שהביקוש להן הוא גבוה יחסית ואין מנוס מלאפשר רק לתלמידים המבריקים ביותר לקבל 

מקום בהן )למשל לימודי רפואה, הנדסת מחשבים, הנדסת חשמל, משפטים ועוד(.
בפקולטות הנחשקות הדרישות האקדמיות גבוהות ומספר המקומות מצומצם. מי שאין להם נטייה לשבת, לחרוש 

ולספוג מידע מסובך במהירות וודאי ישיגו ציון פסיכומטרי בהתאם וכך ברור יהיה שהסיכוי שלהם להצליח בלימודים 
במסלול קשה במיוחד הם קטנים.

רוב רובם של הניגשים למבחן פסיכומטרי עושים זאת רק לאחר שעברו קורס פסיכומטרי או לפחות התכוננו היטב 
למבחן בעצמם. כדי שהמבחן ישקף נכונה יכולות אקדמיות אמיתיות תלמידים עם לקויות למידה מוכחות יכולים 

לגשת לבחינת פסיכומטרי מותאמת, שם יזכו לתנאים שיאפשרו להם להפגין את מלוא יכולתם. חשוב להבין כי 
למעשה אין "הקלות בפסיכומטרי", ישנן רק התאמות שמטרתן יצירת פלטפורמה שווה לכלל הנבחנים תוך התחשבות 

במאפיינים ייחודיים של אוכלוסיות שונות כגון בעלי מוגבלות פיזית כמו גם מי שמאובחנים כסובלים מלקויות למידה.
אחת ההתאמות היא מחשבון בפסיכומטרי, זכות להיעזר במחשבון לצורך ביצוע ארבע פעולות החשבון הבסיסיות 

)חיבור, חיסור, כפל וחילוק(. התאמה זו ניתנת למי שסובלים מ" דיסקלקוליה" המקשה עליהם לרכוש מיומנות בביצוע 
חישובים מספריים.

אין הקלות בפסיכומטרי, יש רק התאמות.
טעות נפוצה היא לתאר מבחני פסיכומטרי מותאמים ככאלה בהם ניתנות הקלות. חשוב להבין כי אין הקלות 

בפסיכומטרי, ישנן רק התאמות שניתנות לנבחנים במבחן רגיל או מבחני פסיכומטרי מותאמים.
מטרתן של ההתאמות היא לאפשר למי שלהם לקויות למידה להציג את מלוא כישוריהם האקדמיים, מבלי שלקויות 

הלמידה מפריעות להם להשיג את הציון שמשקף את יכולותיהם ומתאים לשמש מדד לפיו ניתן לחזות עד כמה יוכלו 
להצליח בלימודים אקדמיים. מחשבון בפסיכומטרי מאפשר למי שסובלים מדיסקלקוליה לבצע במהירות הנדרשת 

מחשבון

התאמות )הקלות(
בפסיכומטרי
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חישובים בסיסיים, חישובים שאחרת היו גוזלים מהם זמן רב.
כידוע, אחד האתגרים המרכזיים של המבחן הפסיכומטרי הוא להספיק לענות על כמה שיותר שאלות בזמן קצוב. 
בזבוז זמן יקר על חישובים בסיסיים, כאלה שמי שאין להם דיסקלקוליה יכולים לבצע בנקל בראש, מהווה מכשול 

שמבטל הלכה למעשה את האפשרות להציג כישורים אקדמיים מציאותיים.
איך מקבלים התאמות בכלל וזכות להשתמש במחשבון בפרט?

אנשי חינוך והוראה כיום כבר יודעים היטב כמה חשוב להתחשב בהפרעות קשב וריכוז )ADHD( ובלקויות למידה 
כגון דיסגרפיה, דיסלקציה וגם דיסקלקוליה. תלמידים עם לקויות למידה מעין אלה יתקשו להשיג ציון המשקף את 
יכולות הלימוד האמיתיות שלהם אלא אם יוכלו לגשת למבחן מותאם או למבחן רגיל תוך שהם מקבלים בו תנאים 
המתאימים אותו להם. כך למשל מי שריכוזם נפגע מכל הפרעה )הפרעות קשב( יוכלו להיבחן בחדר נפרד, בעלי 

דיסלקציה קשה יוכלו להיבחן במבחן מפע"ם בו ניתן להאזין לשאלות מוקראות בקול ועוד.
ההתאמה המתבקשת עבור הסובלים מדיסקלקוליה היא שימוש במחשבון תוך שניגשים למבחן פסיכומטרי רגיל.
המרכז הארצי לבחינות ולהערכה הוא הגוף האמון על קביעת אופיין של ההתאמות ואישור קבלתן למי שמוכיחים 
כי הם עומדים בקריטריונים. חשוב לדעת כי לא כל מי שקיבלו הקלות כגון תוספת זמן בבגרות יזכו אוטומטית גם 
להתאמות בפסיכומטרי. כדי לקבל את ההתאמות המגיעות לכם, מחשבון בפסיכומטרי בכללן, יש להגיש מבעוד 

מועד בקשה מתאימה. לא כדאי להתחיל להתכונן למבחן לפני קבלת תשובה, דבר שלוקח כשלושה חודשים, זאת 
מכיוון שההכנה למבחן מותאם היא שונה מהכנה למבחן הרגיל.

במרכז זינוק יש מחלקה שלמה שתפקידה לעזור לתלמידים שלומדים במרכז זינוק לממש את זכויותיהם מול 
המרכז הארצי ולהגדיל את סיכוייהם לקבל את ההתאמות בבחינה. זו הסיבה שבמרכז זינוק 9 מתוך 10 תלמידים 

מקבלים התאמות בבחינה!



סרטון ובו כל המידע על הארכת זמן בפסיכומטרי: לחץ כאן

כל המידע על הקראה בעברית בפסיכומטרי: לחץ כאן

רוצים הקראה בעברית בפסיכומטרי? צרו קשר כאן!

הארכת זמן בפסיכומטרי – מבחן ממוחשב בפסיכומטרי )מפע״ם(

הקראה בעברית בפסיכומטרי

ההקלה )התאמה( של מבחן ממוחשב שנקרא גם מפע״ם – היא בעצם ההקלה של הארכת זמן בפסיכומטרי.
בפסיכומטרי אין הארכת זמן שלא כחלק מבחינה ממוחשבת מפע״ם מכיוון שבפסיכומטרי בדרך כלל נבחנים התלמידים 
באודיטוריום עם עוד עשרות תלמידים כשלכולם ישנו זמן זהה לכל פרק. ברגע שרוצים לתת הארכת זמן יש לעשות זאת 

בפסיכומטרי רק עם הקלה של בחינה ממוחשבת.
הארכת הזמן בפסיכומטרי היא משוגעת! מדובר על בין פי – 3 לפי – 5 יותר זמן לכל שאלה! כך למשל לשאלה שבה בממוצע יש 

55 שניות בבחינה רגילה, יהיה למי שקיבל הקלה של בחינה ממוחשבת מפע״ם בין 2 וחצי ל 4 וחצי דקות לשאלה!
בקטע הקריאה יש לתלמיד בבחינה רגילה 8 דקות בהן הוא נדרש לקרוא קטע של מספר פסקאות ולפתור 5 שאלות לגביו, לעומת 

זאת למי שמקבל הקלה של הארכת זמן בפסיכומטרי יש 11 דקות לשאלה שמהוות 55 דקות לטובת אותו קטע הקריאה ואותן 
השאלות!

כיצד הקלה של הקראה עוזרת להארכת זמן בפסיכומטרי?
מי שמקבל הקלה של הקראה באנגלית או הקלה של הקראה בעברית בפסיכומטרי מקבל באופן אוטומטי את המבחן הממוחשב 
מפע״ם שזה אומר הארכת זמן! אין אפשרות לקבל הקלה של הקראה באנגלית או הקלה של הקראה בעברית בפסיכומטרי ללא 

הקלה של מבחן ממוחשב מפע״ם.
שימו לב שברגע שמקבלים את ההקלה של המבחן הממוחשב, הארכת הזמן היא אוטומטית לכל חלקי הבחינה! זאת 

אומרת, שגם תלמיד שמקבל הקראה באנגלית על רקע קושי שפתי ומקבל את הבחינה הממוחשבת מפע״ם – 
יקבל באופן אוטומטי גם הארכת זמן לפרק הכמותי בו יתכן שדווקא אין לו קשיים.

הבחינה הממוחשבת מפע״ם היא בחינה אדאפטיבית – זאת אומרת שרמת הקושי של 
הבחינה משתנה בהתאם להצלחה )או חוסר ההצלחה( של התלמיד במענה על 

שאלות. תלמיד שמקבל את ההקלה של מבחן ממוחשב יבחן רק על 3 פרקים 
)במקום 8 בבחינה הכתובה(. אין פה צמצום בחומר הבחינה, אלא רק במספר 

השאלות.
את ההקלה של המבחן הממוחשב מפע״ם קשה מאוד לקבל כשמנסים 

לבד )מבחן שמהותו הוא הארכת זמן בפסיכומטרי(. סטטיסטית רק 10% 
מהנבחנים בפסיכומטרי מקבלים הקלות. לכן הקמנו בזינוק את מחלקת 

ההקלות שבעזרתה 85% מהתלמידים אצלנו מקבלים הקלות.

ההקלה )התאמה( של הקראה בעברית בפסיכומטרי היא הקלה נדירה יחסית 
שמקבלים תלמידים בעלי קושי שפתי שהוא לרוב דיסלקציה.

תלמידים שמקבלים את ההקלה של ההקראה בעברית מקבלים גם באופן 
אוטומטי הקלה של מבחן ממוחשב שנקרא גם מפע״ם – שהיא בעצם ההקלה 

של הארכת זמן בפסיכומטרי.

ההקראה היא לכל חלקי הבחינה לרבות השאלות החשבוניות )פרט לחלק 
האנגלית אליו בד״כ מי שקיבל הקלה של הקראה בעברית מקבל הקלה של 

הקראה באנגלית(
אין אפשרות לקבל הקלה של הקראה בעברית בפסיכומטרי ללא הקלה של 

מבחן ממוחשב מפע״ם.
שימו לב שברגע שמקבלים את ההקלה של המבחן הממוחשב הארכת הזמן 

היא אוטומטית לכל חלקי הבחינה! זאת אומרת, שגם תלמיד שמקבל הקראה 
בעברית ואין לו קשיים חשבוניים – יקבל באופן אוטומטי גם הארכת זמן לפרק 

רוצים לבדוק בחינם את הזכאות שלכם להקלות? צרו קשר כאן!



סרטון עם כל המידע על הקראה באנגלית בפסיכומטרי: לחץ כאן

כל הפרטים על הפסקות בין פרקים בפסיכומטרי בסרטון אחד: לחץ כאן

הקראה באנגלית בפסיכומטרי

הפסקה בין פרקים בפסיכומטרי

רוצים לקבל הקראה באנגלית בפסיכומטרי? צרו קשר כאן!

רוצים לקבל הפסקה בין פרקים בפסיכומטרי? צרו קשר כאן!

הכמותי.
הבחינה הממוחשבת מפע״ם היא בחינה אדאפטיבית – זאת אומרת שרמת הקושי של הבחינה משתנה בהתאם 

להצלחה )או חוסר ההצלחה( של התלמיד במענה על שאלות. תלמיד שמקבל את ההקלה של מבחן ממוחשב יבחן 
רק על 3 פרקים )במקום 8 בבחינה הכתובה(. אין פה צמצום בחומר הבחינה, אלא רק במספר השאלות.

את ההקלה של ההקראה בעברית קשה מאוד לקבל כשמנסים לבד. סטטיסטית רק 10% מהנבחנים בפסיכומטרי 
מקבלים הקלות. לכן הקמנו בזינוק את מחלקת ההקלות שבעזרתה 85% מהתלמידים אצלנו מקבלים הקלות.

ההקלה )התאמה( של הפסקה בין פרקים היא הקלה אותה מקבלים לרוב 
תלמידים המאובחנים כבעלי הפרעת קשב וריכוז.

תלמידים שמקבלים את ההקלה בפסיכומטרי של ההפסקה בין פרקים 
מקבלים את האפשרות לצאת בין כל שני פרקי בחינה להפסקה בת 5 

דקות.
במהלך ההפסקה התלמידים יכולים לצאת מכיתת הבחינה לשאיפת אויר, 

שירותים או כל העולה על רוחם.
את ההקלה של ההקראה בעברית קשה מאוד לקבל כשמנסים לבד. 

סטטיסטית רק 10% מהנבחנים בפסיכומטרי מקבלים הקלות. לכן הקמנו 
בזינוק את מחלקת ההקלות שבעזרתה 85% מהתלמידים אצלנו מקבלים 

הקלות.

ההקלה )התאמה( של הקראה באנגלית בפסיכומטרי היא הקלה מצוינת שמקבלים תלמידים בעלי קושי באנגלית.
תלמידים שמקבלים את ההקלה של ההקראה באנגלית מקבלים גם באופן אוטומטי הקלה של מבחן ממוחשב 

שנקרא גם מפע״ם – שהיא בעצם ההקלה של הארכת זמן בפסיכומטרי.
ההקראה היא לכל פרק האנגלית בפסיכומטרי. ישנו כפתור השמעה בפרק הבחינה באנגלית ותלמיד יכול לשמוע 

את השאלה מוקראת על ידי קול אנושי )לא רובוטי( מספר פעמים כפי רצונו.
אין אפשרות לקבל הקלה של הקראה באנגלית בפסיכומטרי ללא הקלה של מבחן ממוחשב מפע״ם.

שימו לב שברגע שמקבלים את ההקלה של המבחן הממוחשב הארכת הזמן היא אוטומטית לכל חלקי הבחינה! זאת 
אומרת, שגם תלמיד שמקבל הקראה באנגלית ואין לו קשיים חשבוניים – יקבל באופן אוטומטי גם הארכת זמן לפרק                       

הכמותי.
הבחינה הממוחשבת מפע״ם היא בחינה אדאפטיבית – זאת אומרת שרמת הקושי של 

הבחינה משתנה בהתאם להצלחה )או חוסר ההצלחה( של התלמיד במענה על 
שאלות. תלמיד שמקבל את ההקלה של מבחן ממוחשב יבחן רק על 3 פרקים 

)במקום 8 בבחינה הכתובה(. אין פה צמצום בחומר הבחינה, אלא רק במספר 
השאלות.

את ההקלה של ההקראה באנגלית קשה מאוד לקבל כשמנסים לבד. 
סטטיסטית רק 10% מהנבחנים בפסיכומטרי מקבלים הקלות. לכן הקמנו 

בזינוק את מחלקת ההקלות שבעזרתה 85% מהתלמידים אצלנו מקבלים 
הקלות.





כל הפרטים על דף תשובות מוגדל בפסיכומטרי: לחץ כאן

סרטון עם כל המידע על כיתה מצומצמת בפסיכומטרי: לחץ כאן

כל המידע על הקלות למטלת הכתיבה בפסיכומטרי: לחץ כאן

דף תשובות מוגדל בפסיכומטרי

כיתה מצומצמת או חדר נפרד בפסיכומטרי

התאמות למטלת כתיבה

רוצים דף תשובות מוגדל? צרו קשר כאן!

רוצים לקבל הקלה של כיתה מצומצמת בפסיכומטרי? צרו קשר כאן!

רוצים הקלות למטלת הכתיבה בפסיכומטרי? צרו קשר כאן!

ההקלה )התאמה( של דף תשובות מוגדל בפסיכומטרי היא הקלה אותה מקבלים לרוב תלמידים בעלי לקויות ראיה ולעיתים 
גם תלמידים בעלי לקויות שפתיות כמו דיסלקציה.

את ההקלה של שאלון מוגדל בפסיכומטרי קשה מאוד לקבל כשמנסים לבד. סטטיסטית רק 10% מהנבחנים בפסיכומטרי 
מקבלים הקלות. לכן הקמנו בזינוק את מחלקת ההקלות שבעזרתה 85% מהתלמידים אצלנו מקבלים הקלות.

ההקלה )התאמה( של כיתה מצומצמת או חדר נפרד בפסיכומטרי היא הקלה אותה מקבלים לרוב תלמידים המאובחנים 
כבעלי הפרעת קשב וריכוז.

במקום להיבחן באודטוריום ובו עשרות תלמידים, נבחנים בכיתה מצומצמת ובה מספר תלמידים קטן או בחדר נפרד. 
היתרון הוא לתלמידים שמוסחים בקלות כי בעזרת ההקלה של כיתה מצומצמת או חדר נפרד יהיו פחות רעשים ופחות יציאה 

מריכוז.
את ההקלה של כיתה מצומצמת או חדר נפרד קשה מאוד לקבל כשמנסים לבד. סטטיסטית רק 10% מהנבחנים 

בפסיכומטרי מקבלים הקלות. לכן הקמנו בזינוק את מחלקת ההקלות שבעזרתה 85% מהתלמידים אצלנו מקבלים הקלות.

תלמידים שמקבלים את ההקלה בפסיכומטרי של התאמות לחיבור בפסיכומטרי מקבלים הארכת זמן לחיבור בפסיכומטרי 
ו/או התעלמות משגיאות כתיב וכן אפשרות לכתוב את החיבור על מחשב.

את ההקלה של התאמות לחיבור בפסיכומטרי קשה מאוד לקבל כשמנסים לבד. סטטיסטית רק 10% מהנבחנים 
בפסיכומטרי מקבלים הקלות. לכן הקמנו בזינוק את מחלקת ההקלות שבעזרתה 85% מהתלמידים אצלנו מקבלים הקלות.

רוצה את ההקלות )התאמות( למטלת הכתיבה בפסיכומטרי? ההקלה )התאמה( למטלת כתיבה בפסיכומטרי היא הקלה 
אותה מקבלים לרוב תלמידים המאובחנים כבעלי קשיים שפתיים כמו דיסלקציה או דיסגרפיה ולעיתים גם תלמידים בעלי 

קשיים שפתיים על רקע הפרעות קשב וריכוז.



שאלות 
נפוצות
קבלת הקלות והתאמות
בבחינה הפסיכומטרית

מנהלת מחלקת איבחונים במרכז זינוק מאת נעה קמחי –

בתור תלמידי “מרכז זינוק” אתם זכאים לסיוע ממחלקת האיבחונים - מחלקה 
מיוחדת המסייעת לתלמידים בתהליך קבלת ההתאמות מהמרכז הארצי. 

החדשות הטובות הן שמעל 90% מתלמידי “מרכז זינוק” מקבלים התאמות. 
קיבצתי עבורך מספר שאלות נפוצות שעולות אצל תלמידים ואת התשובות להן. 

אשמח לסייע לך באופן אישי בהמשך...

המרכז הארצי לבחינות ולהערכה הוא הגוף שעורך את הבחינה הפסיכומטרית, 
ובתוכו ישנה יחידה הנקראת היחידה לבחינות מותאמות )במו”ת(. יחידה זו היא 

שמחליטה האם הנבחן/ת זכאי/ת להתאמות, ואם כן - לאילו התאמות.

לצערנו, לא. הוועדה של יחידת במו”ת קוראת את החומר שהגשת לה, ומחליטה אילו 
התאמות להעניק לך. לא ניתן לבקש התאמות מסוימות. 

מכינים תיק מסמכים מקיף וממצה ככל הניתן, שיכיל מסמכים שונים הנוגעים 
ללקויות הלמידה והפרעות הקשב. חשוב שהתיק יכלול מסמכים שיצביעו על 

הקשיים שחווית לאורך השנים )מאז הילדות ועד היום(. את תיק המסמכים יש 
להעביר ליחידה לבחינות מותאמות במרכז הארצי, יחד עם טפסי ההרשמה 

הרגילים, לא יאוחר מהמועד האחרון להרשמה. 

מי מחליט האם אני זכאי/ת להתאמות?

האם אני יכול/ה לבקש התאמות מסוימות?

אז איך מבקשים התאמות?



כל האבחונים שעברת אי פעם, מאז הילדות ועד היום
חשוב למצוא את כל האבחונים! אם אינך מוצא/ת אחד מהם- נסה/י לפנות 

לביה”ס בו למדת )אולי נשאר אצלם עותק(, או למכון בו אובחנת )אולי הם יכולים 
לספק לך עותק נוסף של האבחון, או לפחות אישור על כך שאובחנת אצלם, 

ומתי(. 

אבחון לקויות למידה בתוקף
)איך תדע/י האם האבחון שלך בתוקף? ואיזה אבחון כדאי לעשות? פרטים 

בהמשך(
אבחון קשב וריכוז, במידה ויש לך הפרעת קשב וריכוז. שים/י לב: אבחון לקויות 
למידה/דידקטי/פסיכו דידקטי איננו מספיק כדי לקבוע שיש לך הפרעת קשב 
וריכוז. עליך לצרף גם אבחון של פסיכיאטר/נוירולוג המומחים להפרעות קשב 

וריכוז אצל מבוגרים. אם נדמה לך שאולי יש לך הפרעת קשב וריכוז, אך מעולם 
לא אובחנת באופן פורמלי - מומלץ לגשת לאבחון אצל איש מקצוע. כך תוכל/י 

למצוא דרכי התמודדות עם הקושי, וגם יהיה לך מסמך קביל לצרף לתיק 
המסמכים. 

שאלון לנבחן
זהו שאלון שנוצר ע”י המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, ועליך לענות עליו בכתב 

ידך ולצרפו לתיק המסמכים.
עוד פרטים על השאלון הזה - בהמשך.

שאלון למאבחן
אם האבחון שלך בתוקף, או שאת/ה עושה אבחון חדש שאיננו אבחון מת”ל 

)פרטים על אבחון מת”ל- בהמשך(
עליך לבקש מהמאבחנ/ת למלא עבורך “שאלון למאבחן”. זהו שאלון שנוצר ע”י 
המרכז הארצי, והוא מרכז את הפרטים שהמרכז הארצי מבקש לקבל באבחון. 

המאבחנ/ת יכול/ה למלא אותו, או לוודא שכל המידע המבוקש בו מופיע באופן 
מסודר וברור באבחון עצמו. אם חסר מידע- עליך לבקש ממנו/ה שתבצע את 

ההשלמות הנחוצות.

אישור על התאמות שקיבלת במבחני הבגרות
מומלץ לצרף מסמך של ביה”ס/משרד החינוך, המפרט אילו תנאים מותאמים 

הוענקו לך במבחני הבגרות. אם אין ברשותך מסמך כזה, ניתן לנסות ולבקש 
מביה”ס שיספק לך אישור כיום.  אישורים ושאלונים רפואיים. במידה וקיימת 

מגבלה רפואית )פיזית או נפשית( שעלולה להשפיע עליך במהלך הבחינה, חשוב 
לצרף לתיק המסמכים אישורים רפואיים. עליך למלא שאלון רפואי שנוצר ע”י 

המרכז הארצי וכמו כן לבקש מרופא מומחה רלוונטי למלא עבורך שאלון רפואי. 

תעודות ביה”ס
מומלץ למצוא תעודות ביה”ס )בעיקר מתקופת ביה”ס היסודי(, שמצביעות על קשיי 

הלמידה שלך לאורך השנים. חפש/י בעיקר הערות מילוליות של המורה שמעידות 
על קשיים שחוויתם, וכן פערים משמעותיים בציונים במקצועות שהיו קשים לך 
במיוחד. תעודות יעזרו לך להמחיש את הקשיים שחווית כבר מגיל צעיר. חשוב 

לזכור שלא כל תעודה בהכרח תתרום לתיק המסמכים. יועצי מחלקת ההתאמות 
של מרכז “זינוק” ישמחו לעזור לך לבחור את התעודות הרלוונטיות והמועילות 

ביותר למטרת בקשת ההתאמות.

מכתבי חוות דעת ממורים ואנשי מקצוע שלימדו אותך
מומלץ לפנות למורים/ות שלימדו אותך לאורך השנים )בביה”ס או במגרות 
פרטיות( על מנת שיכתבו מכתב חוות דעת לגביך. בקש/י מהם/ן להתייחס 

לנקודות הקושי שאפיינו אותך בזמן היכרותו/ה איתך, וכמו כן לנקודות החוזק- 
אילו התאמות לימודיות ויכולות עזרו לך להביע את הידע שלך על אף הקשיים 

האובייקטיביים. יועצי מחלקת ההתאמות יוכלו לתת לך דגשים נוספים למכתבים 
אלו, וכן טיפים לשיפור מכתבים שתשיג.

www.znk.co.il - את כל השאלונים ניתן להוריד בכתובת הבאה

מה כדאי שיהיה בתיק המסמכים?



על מנת שאבחון לקויות למידה יהיה תקף , המרכז הארצי מציב שני תנאים:
האבחון נערך בחמש השנים האחרונות לכל היותר.  

האבחון נערך בגיל 16 לכל המוקדם.  
אם האבחון האחרון שעברת עומד בשני התנאים האלו - הוא תקף מבחינת המרכז הארצי. אם הוא לא עומד בשני התנאים או 

עומד רק באחד התנאים - הוא איננו תקף ועליך לעבור אבחון לקויות למידה חדש על מנת לבקש התאמות מהמרכז הארצי 
לבחינות ולהערכה. לגבי אבחון קשב וריכוז: המרכז הארצי מבקש לראות אבחון משלוש השנים האחרונות, שנערך ע”י פסיכיאטר 

או נוירולוג המתמחים בהפרעות קשב וריכוז. האבחון צריך להיות ספציפי לתחום הקשב והריכוז, ולכלול בדיקה מעמיקה. 

אבחוני לקויות למידה מתחלקים לשני סוגים- דידקטי ופסיכו דידקטי. אבחון דידקטי נערך ע”י מאבחנ/ת מוסמך/ת ללקויות 
למידה, ובודק תפקודי למידה, תפקודי שפה ותפקודים קוגניטיביים. אבחון פסיכו דידקטי נערך ע”י פסיכולוג, ומוסיף לבדיקה 

גם את תחום ההיבט הרגשי וכן בדיקת אינטליגנציה.  לצורך בקשת ההתאמות מהמרכז הארצי- יש צורך באבחון דידקטי.

איך אדע האם האבחון שלי בתוקף?

אז איפה כדאי לעשות אבחון דידקטי?

אני צריך/ה אבחון לקויות למידה חדש... איזה אבחון כדאי לעשות?

ישנם מכונים רבים שעורכים אבחונים דידקטיים. אם אתם מעוניינים לעבור אבחון אצל מאבחנ/ת מסוימ/ת או במכון מסוים, 
וודאו שהם מוכרים ע”י המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. וודאו שמדובר במכון מוכר ומורשה, ובררו מול המכון שהוא מוכר 

לצורך בקשת התאמות מהמרכז הארצי. האפשרות המומלצת היא לעבור אבחון שנקרא אבחון מת”ל. מדובר באבחון 
דידקטי ממוחשב, שנוצר בשיתוף של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה ושל וועד ראשי האוניברסיטאות, והוא נערך במספר 
מכונים ברחבי הארץ שהוסמכו לכך. אבחון זה מוכר כמובן ע”י המרכז הארצי, וכן ע”י האוניברסיטאות )לצורך בקשת התאמות 

באוניברסיטה(, ובנוסף הוא מסובסד. לכן, אם מתאפשר- מומלץ לעבור אבחון מת”ל.  

חשוב לדעת: מכוני מת”ל נוטים להתמלא במהירות. לכן- על מנת לוודא שתקבל/י את תוצאות האבחון בזמן ותספיק/י 
להירשם לבחינה הפסיכומטרית עד המועד האחרון להרשמה, כדאי לקבוע מועד לאבחון באחד המכונים הללו בהקדם.

להלן רשימת המכונים המורשים לערוך אבחון מת”ל:

חממה - מרכז תמיכה ללקויי למידה, המכללה האקדמית תל חי - 04-8181427
מכון יה”ל, אוניברסיטת חיפה - 04-8249022

מכון יעל, חיפה - 04-8383373
מכון ברוש, המכללה האקדמית עמק יזרעאל - 04-6423449

מלל - מרכז לאבחון לקויות למידה, האוניברסיטה הפתוחה, רעננה - 09-7781126
מכון בן-דרור, רמת השרון - 03-5493862

המכללה האקדמית בית ברל, ליד כפר סבא - )למועמדים ולומדים בבית ברל בלבד( 09-7476394
02-5881183 מרכז האבחון, האוניברסיטה העברית, ירושלים - )סניפים בהר הצופים ובפקולטה לחקלאות ברחובות(

מכון אלה, המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, ירושלים - 02-6759584
מכון אלה-אחווה, המכללה האקדמית אחווה - 08-8588139

מרכז האבחון, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, באר-שבע - 08-6479487
מרכז האבחון, אוניברסיטת תל-אביב - 03-6405449



אפשרות אחת היא לגשת לנוירולוג/פסיכיאטר דרך קופת החולים. בדרך כלל הוא יפנה אתכם במידת הצורך לבדיקת קשב 
וריכוז. ישנן כמה בדיקות, וכל איש מקצוע יפנה אתכם לבדיקה המתאימה ע”פ חוות דעתו. לאחר הבדיקה, עליך לחזור אל 

הנוירולוג/פסיכיאטר עם תוצאות הבדיקה, על מנת שהוא ייתן את אבחנתו ע”פ הבדיקה וע”פ פרמטרים נוספים. 

חשוב לזכור: בדיקת קשב וריכוז איננה מדד מהימן לקיום של הפרעת קשב וריכוז בפני עצמה! היא רק כלי עזר לאיש 
המקצוע והוא זה שמאבחן את קיום ההפרעה. לכן, לא מומלץ להגיש למרכז הארצי רק תוצאות בדיקה ללא חוות דעת של 

איש מקצוע רלוונטי.

אפשרות נוספת ומומלצת היא לעבור אבחון קשב וריכוז קליני אצל פסיכיאטר/ית. אבחון כזה נעשה אצל פסיכיאטרים 
המתמחים בהפרעות קשב אצל מבוגרים במכונים פרטיים. אבחון כזה נשען לא רק על בדיקת קשב אלא על שיחה מעמיקה, 

על הרקע הקליני שלך לאורך השנים וכד'. במכונים מסוימים תוכל/י גם לקבל התאמה של טיפול תרופתי במידת הצורך, כולל 
מעקב לאורך מספר חודשים על מנת לוודא שהמינון מתאים ואופטימאלי עבורך. בכל מקרה חשוב לוודא שאיש המקצוע בו 

בחרת מתמחה בהפרעות קשב וריכוז אצל מבוגרים. 

לעיתים כן, וכדאי לנסות. יש לפנות לרופא/ת היחידה ולבקש הפניה לאבחון קשב וריכוז.

את תיק המסמכים יש לשלוח אל המרכז הארצי בירושלים יחד עם טפסי ההרשמה לבחינה. יש לקנות ערכת הרשמה לבחינה 
בחנויות “סטימצקי”, “צומת ספרים” ובחנויות הספרים האוניברסיטאיות )“אקדמון”, “דיונון”(. בערכה ישנו טופס הרשמה 

שבתחתית שלו שובר לתשלום דמי הרשמה לבחינה. יש למלא את הטופס ולשלם את השובר )בבנק הדואר, או בבנק שבו 
פתחת את הפיקדון אם הינך מעוניין/ת לשלם דרך הפיקדון הצבאי(. את טופס ההרשמה המלא והמשולם יש לשים במעטפה 

אחת עם תיק המסמכים ולשלוח אל המרכז הארצי בירושלים )הכתובת מופיעה בערכת ההרשמה(, מומלץ בדואר רשום. 
יש לוודא שהמעטפה מגיעה אל המרכז הארצי עד התאריך האחרון להרשמה ומומלץ הרבה לפניו. לא ניתן לבצע הרשמה 

מאוחרת ולא ניתן להוסיף מסמכים לאחר המועד האחרון להרשמה!

שימו לב:
תיק המסמכים וטפסי ההרשמה חייבים להגיע אל המרכז הארצי יחד או בהפרש זמנים קטן מאוד. אחרת - המרכז הארצי עלול 

לדרוש תוספת תשלום בגין הוספת מסמכים. לכן, חשוב לוודא שאת/ה נרשם/ת לבחינה רק כאשר תיק המסמכים שלך מוכן. 
בנוסף, שים/י לב שהתאריך האחרון להרשמה הוא גם התאריך האחרון להגשת ערעורים לגבי תשובת המרכז הארצי. 

לכן - מומלץ לשלוח את בקשת ההתאמות כמה שיותר זמן לפני מועד ההרשמה האחרון. תשובת המרכז הארצי לבקשתך תגיע 
בדואר, כחודש לאחר שהתקבלה.  

השאלון לנבחן נוצר ע”י המרכז הארצי לבחינות ולהערכה וכל נבחן שמבקש לקבל התאמות צריך למלא אותו ולהגיש אותו 
למרכז הארצי כחלק מתיק המסמכים. מדובר בשאלון של עמוד אחד ובו שאלות אישיות לגבי הקשיים הלימודיים שחווית 

לאורך השנים. את השאלון עליך למלא בעצמך ובכתב ידך. אם אינך יכול/ה למלא אותו ללא עזרה, עליך לציין זאת בשאלון 
עצמו, עם פירוט הסיבה שנזדקקת לעזרה במילוי השאלון ומי עזר לך למלא אותו. בשאלון אין מקום לתשובות ארוכות ולכן יש 

לענות תשובות ממוקדות כמה שניתן. 

איפה כדאי לעשות אבחון קשב וריכוז?

האם ניתן לבצע אבחון קשב וריכוז דרך הצבא?

מה עושים עם תיק המסמכים המוכן?

עוד קצת פרטים לגבי ”השאלון לנבחן” ואיך צריך למלא אותו?



האם יש לי
הפרעות קשב?

שאלון לבדיקה ראשונית

ד”ר נעמי וורמברנד - יועצת למרכז זינוק ומנהלת "דרך מהות"

הגדרת התופעה
סמן X ליד כל הגדרה המתאימה לך לרוב.

“דרך מהות” הוא מרכז האיבחון והטיפול של סמינר הקיבוצים ונבחר על ידי “מרכז זינוק” כדי לתת 
ליווי איבחוני וטיפולי לתלמידים שלנו. ב”דרך מהות” כ-45 אנשי מקצוע בכירים המתמחים באיבחון 

וטיפול במבוגרים עם לקויות למידה והפרעות קשב וריכוז. המענה הניתן בדרך מהות הוא מגוון 
ביותר, כך שניתנת לתלמידי “מרכז זינוק” ולכלל המטופלים מעטפת טיפולית שלמה ומותאמת 

בדיוק לצרכים האישיים של כל אחד.

כל פעם שאני צריך להגיע למקום כלשהו אני מאחר לפחות בכמה דקות )מאחר כרוני(.

בשולחן שלי או בארון יש תמיד בלאגן ולא שווה לי לסדר כי זה יתבלגן מחדש
)או לחליפין אני מסודר כפייתי ואסור לשנות כלום(.

קשה לי להתחיל משימות, כאילו שאין לי סטרטר )מתנע(.

אני מתחיל משימה וקופץ באמצע למשהו אחר ואחר כך שוב למשהו אחר )מזפזפ בין משימות(.

בערב אני מגיע הביתה "שפוך" אבל בלילה, כששקט מסביב, אני מתעורר לחיים ויכול להיות
הרבה יותר מרוכז ופעיל.

קשה לי לקום בבוקר ורצוי לא לדבר איתי בשעה הראשונה של היום.

אני דוחה כל דבר לרגע האחרון, כשכבר אין לי ברירה.

כל רעש חיצוני וגירוי בסביבה מוציא אותי מהעניינים ואז קשה לי לחזור.

אין לי סבלנות להרבה דברים כמו לחכות בתור )אני ישר הולך משם( או להקשיב עד הסוף
)אני מתפרץ באמצע – יאללה, הבנתי, נקסט...(

אני נמשך לריגושים )ספורט אקסטרים, סדרות בלשים, נהיגה נועזת, מסיבות רעשניות(
וגם בחופשות אני מעדיף "אקשן".

הביצועים שלי לרוב פחות טובים ביחס להשקעה שלי, התסכול הזה מלווה אותי כל החיים.



האם יש לי
הפרעות קשב?

ככל שרבים יותר סימני ה- X בתשובות שלך, כך גדל הסיכוי שתתקבל למועדון “בעלי הפרעת הקשב”.

כשאנשים אומרים לי ש"אם תשתדל יותר, תצליח", אני מרגיש שהם לא באמת מבינים את הקושי שלי וגם לא מעריכים 
את המאמץ שלי.

הרבה פעמים אנשים אומרים שאני אסטרונאוט או מעופף.

הרבה פעמים יש לי שינויי מצב רוח פתאומיים )מדכדוך לשמחה וההפך, משקט יחסי לחרדה פתאומית
 ואני לא ממש יודע למה.

אני שונא לעשות סידורים ודוחה אותם )להזמין תור לרופא, למלא טפסים שונים, להירשם(.

המוח שלי לא מפסיק לרוץ לרגע, המחשבות משתלטות עלי אפילו כשאני הולך לישון ואני לא מצליח לכבות אותן.

אני מתפרץ ברגע שיש לי מחשבה בראש, כי אם אחכה אשכח מה רציתי להגיד.

אני עושה כל מיני שגיאות מטופשות, לא שם לב וגם אין לי סבלנות לבדוק את עצמי שוב.

אני מרגיש שיש לי הרבה רעיונות יצירתיים, אבל לרוב אני לא מצליח להוציא אותם לפועל באופן ראוי.

בישיבות אני מנענע ברגליים או קם, מסמס, מכין שתיה, שולח פתקים - כל צורה המאפשרת לא להיות "תקוע" בכיסא 
ולהקשיב כל כך הרבה זמן.

ששכחתי. משהו  לחפש  חוזר  ושוב  מהבית/מהעבודה  יוצא  אני  הארנק.  הטלפון,  המפתחות,  איפה  "לחפש":  זה  היום  כל 

אני שונא לעמוד בפקקים ולנהוג בשעות של עומס.

אני קונה "בלי חשבון" כל מיני דברים שאני לא צריך ואחר כך מתחרט וחושב "בשביל מה קניתי אותם בעצם?"

אני לא אוהב לקרוא ספרים, ואם אני קורא – אז כמה ספרים בבת אחת בדילוגים ובחלקים.

קשה לי לקבל החלטות ואני לא מפסיק להתלבט גם אחרי שהחלטתי.

אני מעדיף קניות בחנויות קטנות ולא בסופרמרקט או קניון עם המון אופציות.

אני מאד רגיש לביקורת. נעלב ממש בקלות.

"הפיוזים" שלי נדלקים משטויות )אנשים אומרים שאני כועס באופן בלתי צפוי ונרגע הרבה לפני שהסביבה בעצמה 
מתאוששת מזה(.

אני משתעמם בקלות.

הרבה פעמים אני פוחד שיגלו שאני פחות שווה ממה שזה נראה מבחוץ.
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לארגון וניהול זמן
ארן נחמיאס - ראש מחלקת הדרכה במרכז זינוק

מי מאיתנו בעלי הפרעת הקשב והריכוז )כן, גם אני מאובחן( לא מכיר את התרחיש הבא:
בלילה לפני השינה אנחנו לא נרדמים כי הראש מלא במחשבות ותכנונים ליום המחר. מחר הרי נקום ב-7:00 בבוקר נתאמן קצת 

ואפילו נרוץ, נתקלח ונשתה את הקפה של הבוקר בניחותא לפני שנצא ליום של עבודה או לימודים.
אממה... בבוקר אנחנו לא מתעוררים מהשעון המעורר ורק ב-8:30 מתחיל היום שלנו, כאשר אנחנו רצים לעבודה/לימודים בלי 

להתקלח ומקווים לתפוס שם כוס קפה. אנחנו מגיעים לתחנת האוטובוס רק בכדי לגלות שהיום הוא מחליט להתעכב ובכלל להיתקע 
בכל פקק עלי אדמות ושוב איחרנו... בהמשך היום אנחנו מגלים ששכחנו חלק מהדברים הנחוצים )קלסרים, לפטופ...( בבית מרוב 

שמיהרנו, שקבענו עם חבר באותו זמן שאנחנו אמורים להיות בשיעור שהנוכחות בו חובה, שיש מחר הגשה של עבודה שעוד לא 
התחלנו לקרוא את המאמרים בשבילה ושבכלל לא הספקנו כלום מכל התוכניות שתכננו.

אז כולנו מכירים את זה ברמה כזו או אחרת, אבל מה אפשר לעשות בכדי לארגן את הזמן שלנו יותר טוב:

אם הייתי מספר לאבא שלי על כל התכנונים שלי הוא היה אומר לי “ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו”. יענ'תו, אני מכיר אותך, 
אין מצב שאתה תקום ב-7:00 ואין מצב שתספיק הכל. אנחנו גם מכירים את עצמנו. אנחנו יודעים שהשעות המוקדמות הן לא 

בשבילנו ושהגזמנו בתכנונים, אבל אנחנו עדיין מגזימים. דעו את מגבלותיכם ותכננו את היום מבלי להגזים!!!

אני גם מאלה שכל שנה היו מחליטים לקנות יומן והפעם “באמת” להשתמש בו. וכל שנה הייתי כותב בו ביומיים הראשונים ואז 
הוא היה נשכח בתחתית התיק “כאבן שאין לה הופכין”. אבל היום בעידן הטכנולוגי שאנחנו חיים בו יש את הקלנדרים )יומנים( 

של אאוטלוק והאהוב עליי עוד יותר של גוגל. עם הסמארטפונים החדשים אתם יכולים לקבל תזכורות על כל התוכניות, פגישות, 
עבודות, מטלות וסתם זמן איכות עם עצמכם שקבעתם לעצמכם בקלנדר. ככה תמנעו מקביעת פגישות האחת על השנייה, 

תוכלו לתת מרווח מספיק בין מטלה למטלה בכדי שלא תרוצו מפגישה בעבודה לשיעור ותגיעו מזיעים ועייפים ובכלל תצליחו 
סוף-סוף להתמודד עם השטן המוכר על כל לקוי למידה – הזמן! בקלנדרים )היומנים( האלה אתם יכולים לסמן משימות שונות 
בצבעים שונים כך שהיומן יהיה צבעוני וכיף לשימוש, אתם יכולים לעדכן מקום פגישה, מוזמנים אחרים וחפצים שאתם חייבים 

להביא ושהקלנדר יודיע לכם לפני על הדברים הללו.  היום יותר מתמיד קל לארגן יומן ואפילו להנות מזה.

אל תגזימו 1
אין מה לעשות אנחנו חייבים יומן2
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יש לנו באמת המון משימות, אבל חלקן יותר חשובות ודחופות. לקנות אוכל לכלב כי נגמר יותר חשוב ויותר דחוף מלשבת לכוס 
קפה עם אחותי הקטנה. לפני כל חודש שבו עם עצמכם ודרגו את המשימות ע”פ חשיבות ודחיפות, כך גם בכל מוצ”ש לגבי 

השבוע הקרוב וכמובן בדיקה קצרה לפני השינה לגבי הבלת”מים )בלתי מתוכננים( שנוספו לנו ליום המחרת. לאחר שדירגתם 
הכניסו ללו”ז דבר ראשון את המשימות החשובות והדחופות ביותר בצבע מסוים והמשיכו לרדת בדירוג )כך שכל רמת חשיבות 

מקבלת צבע שונה( עד שכל המשימות ישובצו.
מבחינת התלמידים המתכוננים לבחינה הפסיכומטרית - הכניסו ללו”ז לפחות שעה אחת כל יום שבה תלמדו אוצר מילים. 

המשימות הכי דחופות משיעורי הבית הם תמיד המבואות )לפני כל שיעור במרכז זינוק תקבלו מבוא בנושא השיעור בכדי 
שתגיעו מוכנים לשיעור( ושיעורי הבית בנושאים שנלמדו באותו יום בכיתה. מחקרים מראים כי חזרה על החומר שנלמד 

בכיתה ב-48 שעות שלאחריו מקבעים את החומר בזיכרון, אצל לקויי למידה עדיף אפילו שזה יהיה ב-24 שעות שאחרי השיעור.

התחילו את היום עם הדברים המעיקים ביותר - אל תדחו. לכו לשיחה עם הבוס הטורדני, דברו עם החברה ותגידו לה שאתם 
לא מגיעים היום לקומזיץ כי אתם חייבים ללמוד את האות א' או התקשרו למכון האבחון לקבוע תור. תורידו מכם את המעמסה 
שתלווה אתכם לאורך כל היום. אם אתם צריכים לבלוע צפרדע, אין טעם להתבונן עליה כל היום. בלעו את הצפרדע במהירות, 

שתו מים והמשיכו בתחושת חופש לשאר היום.
מבחינת התלמידים המתכוננים לבחינה הפסיכומטרית - התחילו דווקא עם הנושאים שקשים לכם יותר, כל עוד הריטלין בשיא 

השפעתו ואתם ממוקדים.

תכננו מצבור חירום של “חורי זמן” לטיפול בבעיות לא צפויות חיצוניות ולגמישות. הבלתי צפוי יופיע, הישיבה של 14:00 לא 
באמת תתחיל 14:00 ולא באמת תסתיים ב- 15:00 כמתוכנן והנסיעה מראשון לציון לתל-אביב לא תיקח לכם עשרים דקות. 

תאפשרו לכם זמני ספייר, המציאות כבר תמצא במה למלא אותם.

מה עושים כשיש המון משימות שמסתירות את האור בסוף המנהרה וגורמות לכם לתחושת לחץ בבטן?
המטרה לטפל בכל משימה פעם אחת בעזרת אחת מארבע הפעולות הבאות: 

Delete:     חברים, פח הזבל הוא אזור חשוב בחדרו של כל עובד תלמיד ומנהל. את המשימות שאינן באמת     
          נחוצות וסתם מעמיסות על המוח והנפש, זירקו לסל וחסל.

Do:     כאשר נתקלים במשימה קטנה שניתן לסיימה במהירות בצעו אותה מייד, מכיוון שכמו שכל מופרע קשב   
          וריכוז יודע – מה שלא עושים עכשיו, אף פעם לא עושים! 

Forward: העבירו לאחרים משימות שאין לכם בהן יתרון יחסי או ידע מספיק, האצילו סמכויות, השתמשו    
          בסביבה, בקשו עזרה. אתם תופתעו עד כמה אנשים שמחים לעזור. היזהרו זה ממכר! 

File:       את הדברים שבהם לא הספקתם לטפל היום או שאין לכם את כל המידע לטפל בהם כרגע הכניסו לתוך   
          הלו”ז בעתיד, בכדי שלא יעלמו. חשוב מאוד להכניס אותם ללו”ז מיידית ולא לדחות את תכנון ביצוע    

                    המשימה למועד אחר.

מה הכי חשוב

בלעו את הצפרדע

צפו את הבלתי צפוי

נגעתם – נסעתם

מחקרים עדכניים מדווחים כי האדם הממוצע צופה בטלוויזיה 28 שעות בשבוע ולפחות במשך 13 שעות הוא בוהה במחשב 
בממוצע. במקום להתלונן כי אין לכם זמן, פנו לכם זמן וכבו את הטלוויזיה והמחשב. זמן הוא כל מה שיש לנו בחיים האלו. יום אחד 
כולנו עשויים לגלות כי יש לנו פחות ממנו ממה שחשבנו, לכן כדאי לבלות אותו עם האנשים שאנחנו אוהבים, ללמוד, ליצור ולחוות 

ולא לצפות בעוד תוכנית ריאליטי או לבהות עוד שעה באלבום הפייסבוק של דני שלמדתם איתו בכיתה א'.
מבחינת התלמידים המתכוננים לבחינה הפסיכומטרית - אל תלמדו אוצר מילים במחשב, כי בטוח תפתחו את הפייסבוק וחבל!

סגרו את הטלוויזיה / המחשב



המון דברים נאמרו כבר על ברצלונה של פפ גווארדיולה או על מכבי ת”א של דיוויד בלאט, אבל לפי דעתי הדבר הכי חשוב הוא 
הניתוח שמבצעים המאמנים הללו מול השחקנים שלהם לאחר כל משחק )ניצחון או הפסד( בכדי להשתפר עוד יותר ולהתקרב עוד 

קצת לשלמות. בסוף כל יום, שבוע וחודש עיברו על ניהול הזמן – האם תכננתם נכון, האם הספקתם הכל, האם יש עוד מה לשפר. 
אם תמיד תצאו מנקודת הנחה שיש לאן להשתפר תמיד תמצאו עוד משהו שאפשר לעשות – זה לא קל, אבל זה שווה את זה.

רק אלוהים יכול לייצר שלמות. בכל פעולה שלנו תמיד יהיה פגם כלשהו. נכון, יש משימות שדורשות הקפדה ודיוק רב יותר, אבל 
פרפקציוניזם כרוני והקדשת תשומת לב מיותרת לכל פרט היא מתכון לדחיינות ולסחבת. מעבר לזה, אל תלקו את עצמכם על 

משימות שלא צלחו. זמן של הלקאה עצמית הוא זמן מבוזבז. אם עשיתם הכי טוב שלכם – היו גאים בעצמכם!!!
מבחינת התלמידים המתכוננים לבחינה הפסיכומטרית - אל תנסו ללמוד את כל המילון, אף אחד לא מסוגל לעשות את זה. 
במקום תנסו ללמוד הכי הרבה שאתם יכולים ובסופו של יום היו גאים בעצמכם על עוד 10 מילים שהוספתם לאוצר המילים 

במקום לכעוס על עצמכם על זה שלא הספקתם ללמוד 100.

אברהם לינקולן אמר פעם: “תנו לי שש שעות לכרות עץ ואקדיש את ארבע השעות הראשונות להשחיז את הגרזן”. הגרזן שלכם 
הוא הגוף, המוח והנפש שלכם. ככל שתשחיזו אותם יותר תנצלו יותר טוב את יכולותיהם. כיצד משחיזים אותם: 

1.  שינה טובה 
2. הפסקות

3. תזונה בריאה
4. כושר גופני

5. פינוק

אני לא מרחיב על הסעיפים הללו כי כל אחד מהם יכול למלא מאמר בפני עצמו. החוכמה בכל הסעיפים הללו היא המינון 
הנכון. לדעת מתי צריך וכדאי לעבוד ומתי צריך וכדאי לנוח ולהשחיז את הגרזן שלנו. 

אנחנו ב”מרכז זינוק” מאמינים בכם שתצליחו לשנות הרגלים רעים ושתצליחו לסגל לעצמכם הרגלים יעילים וטובים במהלך הקורס 
שתשמרו איתכם גם לאקדמיה. אז, עם המון אהבה אני מסיים ומקווה שעזרתי...

בדקו את עצמכם

בדקו את עצמכם

השחיזו את הגרזן שלכם
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7 עצות

1
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4

לסטודנט לקוי הלמידה 
באוניברסיטה ובמכללה

ערן טואטי - מדריך ומנהל מחלקת פיתוח במרכז זינוק

התחושה של אותו כדור שלג שרדף אחריך בימי בית הספר, אותה התחושה שחשבת שהותרת בעבר, חוזרת כשכף 
רגלך דורכת באוניברסיטה. החשש מכישלון, העייפות שתוקפת עוד לפני שבילית לילה לבן אחד של לימודים למבחן, 

הייאוש בהתנהלות מול מערכת ביורוקרטית חדשה ואי הוודאות גורמים לימים הראשונים להצטייר באופן שלילי. כבכל 
תחילת שנת לימודים אתה אומר לעצמך- זהו! השנה אני אהיה מסודר, אני אכין את העבודות בזמן ואני אשקוד על 

שיעורי הבית! לא עוד דחיינות ופזרנות! אבל מוצא את עצמך לאחר כמה שבועות במצב המוכר, לאחר שצברת ערימה 
של מטלות כמו כלים מלוכלכים בכיור...

מתוך ניסיון אישי כלקויי למידה בעצמי ומתוך היכרות מעמיקה עם ההתנהלות של מאות מתלמידי לשעבר שהם כיום 
סטודנטים עם לקות למידה והפרעות קשב באוניברסיטה אספתי לפניכם מספר טיפים שיעזרו לכם להפוך את תקופת 

הלימודים ממרתיעה למהנה ואפקטיבית.

מצאו את הגורם שתפקידו לסייע לכם - בכל מוסד אקדמי ישנו גורם המטפל בסטודנטים עם לקויות 
למידה. פנו כבר בימים הראשונים לאגודת הסטודנטים ובררו מי הגורם המטפל ומה הן זכויותיכם. במרבית 

המוסדות אתם תהיו זכאים לייעוץ ולתמיכה, וחלקם מפעילים פרויקט חונכות. בררו אילו הקלות אתם רשאים 
לקבל )תוספת זמן במבחנים, התעלמות משגיאות כתיב, בחינה בעל-פה ועוד(.

הגיעו לפני הזמן - חלק גדול מהזמן באוניברסיטה אתם הולכים לבלות בהרצאות. עשו לעצמכם הרגל- 
היכנסו לכל הרצאה לפחות 5 דקות לפני הזמן ושבו בקדמת האולם. הדבר חשוב ביותר במידה ומדובר 

באולם הרצאות. הישיבה בחלק האחורי גורמת לסטודנט לאמץ את העיניים ולכן מובילה לעייפות ולחוסר 
קשב. 

התכוננו לכל הרצאה - בזמן שאתם מחכים לתחילת ההרצאה מומלץ ביותר לקרוא את החומר מההרצאה 
הקודמת. לרוב, הנושאים שנלמדו בשיעור שעבר מועלים בתחילת ההרצאה ורענון קל שלהם יהפוך אתכם 

לכוכבים! 

לא חייבים לסכם - לבעלי דיסגרפיה והפרעות קשב מומלץ לא לנסות ולסכם את השיעור, אלא רק לציין 
נקודות מההרצאה. מרבית חומר הלימוד נמצא בכל מקרה באתר האוניברסיטה ובאתרים של אגודות 

הסטודנטים וכמובן- תמיד ישנם חברים שמסכמים וניתן לצלם מהם את החומר.



היזהרו מהאינטרנט - במידה ואתם עובדים עם מחשב, אל תתחברו לאינטרנט בזמן הרצאה! אין אף מרצה באוניברסיטה, בשום 5
נושא בעולם, שיכול להתחרות בפייסבוק...  למי מכם שזקוק לעיסוק על מנת לשמור על ריכוז, ניתן להיעזר במשחקים שכבר 

מותקנים במחשב. בחרו רמה קלה, על מנת שלא תשקעו יתר על המידה במשחק. לצערי יש עדיין מרצים שרואים בכך זלזול ולכן 
מומלץ שלא ייראו אתכם משחקים. 

קשר אישי - צרו קשר עם המרצים והמתרגלים. עצם העובדה שהמרצה מכיר אתכם, אומר לכם שלום במסדרון או מניד בראש 
כלפיכם כשאתם נפגשים, מתורגמת אוטומטית לציון טוב יותר! אין צורך לעקוב אחרי המרצה ולהטריד אותו בשאלות סתמיות, 

אבל ניתן לברר על פועלו של כל אחד מהמרצים באתר האוניברסיטה. במידה ומצאתם נושא בו עסק המרצה שמעורר בכם עניין, 
הלה ישמח לשתף אתכם בתובנות שלו בתחום )לעיתים המרצה כמה למישהו שיתעניין במחקר שהוא ערך על מערכת הביוב של 

צפון איטליה בזמן המגיפה השחורה...(

מזון לגוף ולמוח - תוכנית הלימודים אינה פשוטה. ישנם ימים שבהם אתם מבלים מהבוקר עד הערב באוניברסיטה. לעיתים גם 
קורה שמגיעים מאוחר, יש תור ארוך בקפיטריה ובסוף היום אתם מגלים שלא אכלתם כלום. הדבר פוגע ביכולת הלמידה. הקפידו 

שלא לוותר על ארוחות ובייחוד על ארוחת הבוקר! במידה ואתם חוששים שלא יהיה די זמן לאכול, הכינו ארוחה קלה בבית. כמו 
כן מומלץ שלא לאכול ארוחת צהריים כבדה לפני הרצאה, משום שתהליך העיכול דורש מאמץ גופני רב יותר ולכן יוצר תחושת 

עייפות. נוסיף לזה מרצה מונוטוני והנה מתכון לפיהוקים קולניים...
במרכז זינוק זיהינו שתלמידים רבים שלנו מגיעים לציון הפסיכומטרי אליו שאפו )ואף יותר( מתקבלים למסלול בו חשקו 

באוניברסיטה או המכללה, ואז משהם מתחילים ללמוד, הם נופלים בין הכסאות. כדי לסייע לתלמידים להגיע להצלחה גם 
באוניברסיטה או המכללה מרכז זינוק רואה עצמו כבית וקהילה לתלמידי העבר שלו ולכן מציע מספר שירותים אשר ניתנים 

לתלמידי העבר ללא תשלום:

מערך החונכות של מרכז זינוק - מרכז זינוק מפעיל מערך חונכות ובו בוגרים של המרכז יעזרו לכם להיקלט. מערך 
החונכות הוא על בסיס התנדבותי ומטרתו אינה חניכה לימודית, אלא לסייע בהתמצאות והבנה של אופן ההתנהלות 

באוניברסיטה. אין דבר שעוזר יותר ממישהו שכבר מכיר את המקום ואת המערכת ויכול לייעץ לכם מה לעשות, עם מי 
כדאי לדבר, אילו קורסים מומלץ לקחת )ואילו לא( ועוד... כשתהיו אתם סטודנטים ותיקים תעמוד לכם הזכות לחנוך 

בעצמכם סטודנטים חדשים.
סיוע בבחירת מוסד לימודים – באתר האינטרנט של מרכז זינוק ניתן למצוא מדרג של המכללות והאוניברסיטאות על פי 

נגישותן ויחסן ללקויי למידה ובעלי הפרעות קשב וריכוז )רייטינג אקדמיה(. בנוסף, ניתן להסתייע באופן אישי בצוות היועצים של 
המרכז כדי להחליט איפה הכי נכון ללמוד.

סיוע בקבלת הקלות והתאמות באוניברסיטה – מחלקת האיבחונים של מרכז זינוק מסייעת לתלמידי מרכז זינוק 
לקבל את ההקלות וההתאמות גם באוניברסיטה. קבלת ההתאמות לרוב אינה מסובכת אך דורשת היכרות עם הגורמים 

האחראיים בכל מוסד על אישורן. האוניברסיטה יכולה בהחלט להיות תקופה כיפית ונעימה, במיוחד ללקויי למידה 
ובעלי הפרעות קשב וריכוז שהתקשו להתעניין בכל הנושאים שנלמדו בתיכון. באוניברסיטה לעומת התיכון ניתנת להם 

האפשרות לבחור את תחום הלימוד בהתאם לסקרנותם ובהתאם לתחומים בהם הם חזקים וכך גם להגיע להצלחה 
שלפעמים לא זכו לחוש בתיכון.
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כמובילים 
בעולם

העבודה

לקויי למידה 
ובעלי הפרעות קשב

יותם שואר - מנהל מרכז זינוק



לקויי למידה ובעלי הפרעות קשב וריכוז יכולים להצליח מאוד בעשייה המקצועית. למרות הקשיים שחוו כתלמידים במערכת 
החינוך הפורמאלית, הם מראים בעיקביות יכולת להצלחה בעשייה המקצועית שלהם במיוחד אם זכו ללימודים אקדמיים. 

הצלחתם בעשייה המקצועית מדגישה את חוסר היעילות של מערכת החינוך הפורמאלית במילוי תפקידה. אני סבור שלקויי 
למידה ובעלי הפרעות קשב וריכוז הם שיובילו לשינוי הנדרש במערכת החינוך וביכולתם להוביל לשינויים מהפכניים גם 

בתחומים הטכנולוגיים, הטיפוליים וגם באינטגרציה בין דיסיפלינות שונות.

מחקר שנערך בארה”ב בדק את יכולת ההצלחה המקצועית של לקויי למידה ובעלי הפרעות קשב שלמדו באקדמיה. מהמחקר עולה 
כי  בעלי לקות שפתית והפרעת קשב שלמדו באקדמיה, מגיעים להכנסה ממוצעת הגבוהה ב- 50%  מתלמידים “רגילים”, שלמדו איתם 

באותו מסלול, מכללה או אוניברסיטה. עורכי המחקר זיהו כי הסיבות לפער המובהק לטובת לקויי הלמידה הן:
אינטיליגנציה גבוהה יותר – לקויי למידה ובעלי הפרעות קשב וריכוז הם בעלי אינטיליגנציה הגבוהה בממוצע משאר האוכלוסיה.

יכולת מוגברת לחשיבה יצירתית – בתפקידי ניהול ופיתוח ישנו צורך באנשי מקצוע שאינם מקובעים לדרך החשיבה המקובלת ומסוגלים 
לקבל החלטות תוך ראיית הנולד. לקויי למידה מעצם הגדרתם הם בעלי יכולת חשיבה השונה ממרבית האוכלוסיה.

אמביציה גבוהה – לקויי למידה אשר נבדקו במחקר הראו צורך גדול להוכיח לעצמם ובעיקר לסובבים אותם שהם מסוגלים להיות 
מצוינים, זאת כפיצוי על תחושת חוסר המסוגלות אותה חוו במערכת החינוך ובלמידה הפורמאלית. כעובדים הם מראים מסירות גבוהה 

יותר לעבודה, וחווים תחושת מימוש גבוהה יותר.

גם בישראל אחוז גבוה ממשרות הפיתוח וממשרות הניהול בתעשייה, שבה כח האדם צעיר יחסית, כמו תעשיית ההיי-טק מאוישות על ידי 
לקויי למידה ובעלי הפרעות קשב וריכוז מאובחנים. למעשה ישנן חברות היי טק בישראל ובחו”ל אשר מעסיקות בתפקידי פיתוח כמעט 

אך ורק בעלי לקויות שפתיות )אשר ידועים כבעלי יכולות טכניות וחשיבה יצירתית גבוהות במיוחד(. ממבדק שנערך ב”מרכז זינוק”, 
עולה כי לקויי למידה ובעלי הפרעות קשב מצליחים מאוד גם בתחומים שאינם הנדסיים או ניהוליים בהגדרתם. ארבעה מתוך חמשת 

תחומי העיסוק המועדפים על הבוגרים שלנו הם בעלי אופי טיפולי:

חינוך
מדעי ההתנהגות/פסיכולוגיה

עבודה סוציאלית
הנדסה

סיעוד

הבחירה בתחומים הטיפוליים  מתקשרת לצורך הרגשי של רבים מלקויי הלמידה ובעלי הפרעות הקשב לחוויה מתקנת במישור הרגשי. 
כך לדוגמא, בעלי לקויות למידה והפרעות קשב רבים שחוו תסכולים  במערכת החינוך הפורמאלית מעוניינים לייצר עבור עצמם חוויה 

מתקנת על ידי מניעת התסכולים הללו מתלמידים אחרים ולצורך כך הופכים לאנשי חינוך. מחקרים מצביעים כי האינטיליגנציה 
הרגשית מפותחת ביותר אצל לקויי למידה ובעלי הפרעות קשב וריכוז ומסייעת להם במקצועות בעלי נופך טיפולי כגון: מדעי ההתנהגות, 
עבודה סוציאלית וסיעוד. אין ספק כי בעלי אינטיליגנציה רגשית גבוהה בעלי יכולת  הזדהות גבוהה יותר עם התלמיד, החולה או המטופל 

יהיו טובים יותר בעבודתם.

ישנם גם מחקרים משמחים פחות כמו זה שנערך בבתי כלא )גם בישראל( ובו נמצא שאחוז גבוה מאוד מהאסירים הינם בעלי לקויות 
למידה והפרעות קשב. אני מוצא שישנו פער כמעט בלתי נתפס בין ההצלחה שלה זוכים לקויי למידה ובעלי הפרעות הקשב והריכוז 

שלומדים באוניברסיטה בחיים המקצועיים לבין תחושות חוסר המסוגלות, הקורבנות והתסכול איתן הם יוצאים ממערכת החינוך 
הפורמאלית ותולה חלק מהעובדה שאחוז לא מבוטל מבין לקויי הלמידה לא זוכים להגשים את יכולותיהם ואף הופכים לעיתים לנטל על 

המערכת הסוציאלית בישראל ובמקרים קיצוניים אף לעבריינות, באוזלת ידה של מערכת החינוך.
השינוי הנדרש ממערכת החינוך הינו שינוי יסודי שיצריך הגדרה מחודשת של תפקידה ויעדיה של המערכת, התאמה שלה למציאות 

של מהפכת המידע והצרכים החדשים של שוק העבודה, איזון בין יעדיה החינוכיים והמוסריים הפנים-ארציים לאלו המתקשרים להיות 
התלמידים אזרחי העולם הרחב כפי שהוא משתקף דרך המהפכות הטכנולוגיות העכשויות. שינוי שכזה חייב יהיה להיות מובל על ידי 

אנשי חזון בעלי יכולות גבוהות בתחומים רבים ובעלי יכולת לשלב בין דיסיפלינות שונות. לראייתי, אין מתאימים מבעלי לקויות הלמידה 
והפרעות הקשב למשימה שכזאת.



לכל שאלה אנחנו כאן בשבילכם

077-5264000



מרכז זינוק מאפשר ללקויי למידה ובעלי הפרעות קשב וריכוז להגיע להצלחה.
אף שלקויי למידה ובעלי הפרעות קשב הינם בעלי אינטליגנציה גבוהה ביחס לשאר האוכלוסייה, אחוז בעלי התארים האקדמיים 

מביניהם קטן בהרבה. מרכז זינוק שם לעצמו מטרה ליצור שינוי. זאת בעזרת עשייה בשלושה תחומים:

הכנה מותאמת לפסיכומטרי
הכנה מותאמת לבחינות הבגרות

סיוע באקדמיה - באוניברסיטאות ובמכללות

מרכז זינוק נמצא בקמפוס אומנויות של “סמינר הקיבוצים” ומקיים קורסים בפריסה ארצית. למרכז שיתוף פעולה מקצועי עם “דרך 
מהות”, מכון האיבחון של סמינר הקיבוצים ולו 45 מאבחנים, מטפלים ואנשי מקצוע המתמחים בעבודה עם לקויי למידה ובעלי הפרעות 
קשב מבוגרים. למרכז זינוק  מחלקת התאמות ייחודית אשר נותנת מענה לתלמידי המרכז הזקוקים להתאמות בבחינה הפסיכומטרית, 

בבחינות הבגרות ובאקדמיה )אוניברסיטאות ומכללות(. מקימי מרכז זינוק הם בעצמם בעלי לקויות למידה והפרעות קשב וכך גם כל 
העובדים בו )פרט למספר אנשי מקצוע המגיעים מהתחום הטיפולי(.

עובדי מרכז זינוק פועלים בעבודתם מתוך תחושת שליחות ומוקדשים למטרה של הבאת תלמידי המרכז להצלחה. במרכז זינוק אנו 
מודעים לכך שמערכת החינוך הפורמאלית )יסודי, חטיבה, תיכון וקורסי פסיכומטרי רגילים( עלולה ליצור אצל התלמידים תחושת חוסר 

מסוגלות. אחת המטרות שלנו היא ליצור לתלמידים חויה מתקנת עם הלמידה ולקבע אצלם תחושת הצלחה.  אנחנו מאמינים שלקויי 
למידה ובעלי הפרעות קשב יכולים להצליח יותר מתלמידים “רגילים”.


