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 התאמת דרכי היבחנות לתלמידים לקויי למידה 

 
 

  בחינה מותאמת

 הבחינה המותאמת מבוססת על הבחינה  הרגילה תחת אותו סמל שאלון. .1
 בו מתקיימת הבחינה הרגילה.שהבחינה המותאמת תתקיים במועד  .2
 

 סמלי השאלונים ופירוט ההתאמה:להלן 
 

 

 בעל פהבחינה 

 צורת הבחינה המתאימהו  ,תחומי כלקוי למידה-בחינה מסוג זה מיועדת לתלמיד שאובחן באבחון רב

 .בעל פהלו היא בחינה  

 .בעל פהלא בכל השאלונים ניתן לקיים בחינה 

חלוקת הניקוד 
 החדשה

הבחינה המבנה הרגיל של פירוט ההתאמה  היקף 
 יחידות

 לימוד

 סמל
 שאלון

 נקודות. 20לכל שאלה 
 נקודות 100סה"כ: 

פרקים. פרק א'  2בשאלון יש 
unseen  .חובה 

 4פרק ב' או ג' או ד' יש לענות על 
 שאלות בלבד.  

 שאלות 5סה"כ 

פרקים. פרק א'  2בשאלון 
unseen   .חובה 

פרק ב' או ג' או ד' יש לענות על 
   שאלות בלבד. 5

 שאלות 6סה"כ 

70% 816381 

 נקודות. 20לכל שאלה 
 נקודות 100סה"כ: 

פרקים. פרק א'  2בשאלון יש 
unseen  .חובה 

 4פרק ב' או ג' או ד' יש לענות על 
 שאלות בלבד.  

 שאלות 5סה"כ 

פרקים. פרק א'  2בשאלון 
unseen   .חובה 

פרק ב' או ג' או ד' יש לענות על 
 שאלות בלבד.   5

 שאלות 6סה"כ 

70% 816371 

 טרום רפורמה
 .נקודות 25 - כל שאלהל

 נקודות 100סה"כ: 
 השאלות  8מתוך 

 .שאלות בלבד 4יש לענות על 
 

 שאלות. 8בשאלון 
  .שאלות בלבד 5יש לענות על 

 .נקודות 20 - לכל שאלה
 נקודות 100  :סה"כ

 816102 1 יח"ל

 נקודות. 20 - כל שאלהל
 נקודות 100סה"כ: 

 

 חלקים.  3ן בשאלו
  בלבד. אחדלענות על חלק  יש

 
 שאלות יש לענות על 10מתוך 

בכל  שאלות על פי ההנחיות 5
לענות על  יש .חלק ובכל פרק

 בכל פרק. אחת לפחות שאלה

 . חלקים 3בשאלון 
 יש לענות על חלק אחד בלבד.

 
 שאלות.  10בכל חלק 

על  שאלות בלבד 6על  לענות יש
 החלוקה הפנימית של כל פי

 פרק.

 816201 2 יח"ל

 .נקודות 25 - כל שאלהל
 נקודות 100סה"כ: 

 

 4שאלות יש לענות על 8מתוך 
 .שאלות בלבד

 

 שאלות.  8בשאלון 
 .שאלות בלבד 5 עללענות  יש

 .נקודות 20 - לכל שאלה
 נקודות 100סה"כ: 

 891102 1 יח"ל

 נקודות. 20 - כל שאלהל
 נקודות 100סה"כ: 

 5על ות ת יש לענשאלו 10מתוך 
 שאלות בלבד. 

יש לענות על שאלה אחת לפחות 
 בכל פרק.

 פרקים.  2בשאלון 
 על פישאלות  6לענות על  יש

 .החלוקה הפנימית של כל פרק

 891202 2 יח"ל
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 תתבסס על הבחינה הרגילה. בעל פההבחינה  .1

 בו מתקיימת הבחינה הרגילה.שתתקיים באותו מועד  בעלפההבחינה  .2

 ידי המפמ"ר. הבוחן יהיה מורה שאושר על .3

 ול , אך אינו רשאי לפרשה, להסבירה או לשאהשאלה לנבחן הבוחן יקרא אתאופן הבחינה:  .4

 או שאלות מכוונות.שאלות ביניים 

 ( לקראת הבחינה עםדקות 30-בות )כהתלמיד יקבל את השאלון ויארגן את התשו :משך הבחינה .5

 הבוחן.

 פי המתכונת הרגילה של השאלון. הנבחן יידרש לענות על שאלות על: היקף הבחינה .6

 הספר. תשום תמציתי של תשובות הנבחן וימסור אותן לשמירה בבייהבוחן יעשה ר .7

 בהתאם לאופי השאלון. ,חמישה )לא יותר(-יהיה כארבעהמספר הנבחנים לבוחן אחד  .8

 מבלי ליידע את הנבחן. הבוחן ירשום את ציונו של הנבחן,בסיום הבחינה  .9

 עם  קבלת המחוון הבוחן יאמת את ציונו של הנבחן.  .10

 

 בעל פההנחיות להגשת בקשה לאישור בוחנים 

  בקישור: משרד החינוךשל רק דרך האתר  בעל פה בקשה לאישור בוחניםשת גה

n.gov.il/hizdahut/login.aspx?App=tlush&Group=K2&Nop=true&ReturnURLasp=http://hinuch.edhttps://meyda.educatio

ucation.gov.il/HbsSSO/login.aspx?ReturnUrl=%2fsipnet%2fDefault.aspx 
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