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 משרד החינוך
 השירות הפסיכולוגי הייעוצי    שפותהאגף  –המזכירות הפדגוגית 

 אגף ליקויי למידה והפרעות קשב     הפיקוח על הוראת העברית

 
 

 ה"תשע בסיון ח
 2015במאי  25

 לכבוד:
 יסודיים־מנהלי בתי הספר העל

 עבריתהרכזי 
 עבריתהמורי 

 

 לשון: הבנה, הבעה ועבריתבמקצוע התאמות בדרכי ההיבחנות חוזר מפמ"ר עברית תשע"ה: 
 לקראת בחינות הבגרות תשע"ו למידה ולקויי מתקשיםלתלמידים 

  

לתלמידים שאותרו כמתקשים )התאמות ללא אבחון( או אובחנו הניתנות  ,היבחנותההתאמות בדרכי 

, נועדו לאפשר לתלמידים אלה לעקוף את תחומי הקושי המונעים מהם לבטא את הידע שיש כלקויי למידה

הבנה, ) עבריתבהם השפה היא אמצעי לביטוי הידע, במקצוע שממקצועות  להבדיל להם במקצוע הבחינה.

כישורי  םבדקת של המקצוע. במסגרתו נכלליכי אם המהות הנלמדת והנ השפה אינה אמצעי (הבעה ולשון

לקסיקאלי )אוצר מילים ומשמעים( ובתחום ־י )קריאה וכתיבה(, בתחום הסמנטיהשפה בתחום האוריינ

המקצוע.  ממאפייניהדקדוקי )מורפולוגיה ותחביר(. תחומים אלה נלמדים באופן מפורש ושיטתי, והם 

ולקויי  המתקשיםלהקנות לתלמידים  הספר־בביתלפיכך יש לעשות כל מאמץ במשך שנות ההוראה 

מניח את הדעת. במקרים היני לאפשר להם להגיע לתפקוד אורי כדיאסטרטגיות "עקיפה ופיצוי"  הלמידה

לפטור אותם  אפשר־אי, אולם מסמך זה בהמשךיוכלו תלמידים אלה לקבל התאמות כמפורט  חריגים

 .לחלוטין מבדיקת התפקוד האורייני בבחינות במקצוע זה

 :סוגים ההתאמות נחלק לשלושהשנת תשע"ה אישור בהחל 

  ללא צורך באבחון ,תספרי־ביתה המלווה בהנמקות של הוועדה הספר־בית סמכותבאישור. 

  סתמך על אבחון דידקטי המות ספרי־הבית המלווה בהנמקות של הוועדה הספר־בית בסמכותאישור

 .דידקטי־או פסיכו

  מלווה הו דידקטי־אבחון פסיכוסתמך על המ)ועדה מחוזית(  בסמכות ועדה מטעם משרד החינוךאישור

 רעות קשב, שפ"י,י למידה והפיקולאגף לה ידי־לספריות בהתאם לנהלים שפורסמו ע־בהנמקות בית

  .15.3.15 מתאריך

 .שבהמשך המסמךפירוט ההתאמות ונוהלי אישוריהן בטבלה 
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 שימו לב:

בעת אישור ההתאמות בוועדה הבית־ספרית יש לזכור כי קיימת שונות טבעית ביכולות ובהישגים  .1

ל־ 5%ולתת את הדעת על כך כי אחוז התלמידים הזכאים להתאמות למידה נע בין  ,של תלמידים

מהתלמידים הזכאים  5%ל־ 3%ובין  ראה והכתבה בלשון(קכולל ה )לא 2-1להתאמות ברמה  15%

 . 3להתאמות ברמה 

 3, 2, 1התאמות ברמות אישור  במעבר מכיתה ט לכיתה י 07־שהוגדרו כ מיוחדהחינוך הלתלמידי  .2

לדיון באישור . הוועדה הבית־ספריתבסמכות  )לרבות בחינה מותאמת, הקראה והכתבה( הוא

. האישור יסתמך על אבחון, מתי"א /תמדריךספרית ־לצרף לוועדה הביתיש  3ההתאמות ברמה 

 דוגמאות של מבחנים והמלצות מורים. 

 נדרשלעברית מורה ה אין ,(ומצורפים למסמך זה) לוועדה מועבריםה הדיווח טופסי מילוישם ל .3

 ביטוי לידי שבאים כפי ,התלמיד של והקשיים היכולות, התפקוד תיאורל אלא, אבחוני ידעל

 .השנים לאורך בכיתה הלמידה בשגרת

  ספרית או המחוזית.־אין לאפשר לתלמיד התאמת היבחנות בטרם זו אושרה בוועדת הבית .4

 

גב' רויטל אפשר לפנות לההיבחנות ההוראה והתאמות בדרכי הלמידה וה ליקוייעל כל שאלה בתחום 

המדריכה הארצית להוראה וללמידה של תלמידים בעלי לקויות למידה מטעם שפ"י והפיקוח על  מאור,

 .maorsr@walla.comהוראת העברית, בדוא"ל 

 

 בברכה,

 לילי טלדן      תומר בוזמן

 והתאמותתהליכי אבחון מפקחת מערך    עבריתההוראת למפמ"ר ה
 אגף לקויות למידה, שפ"י     המזכירות הפדגוגית   

 
 

 העתקים:
 ד"ר ניר מיכאלי, יושב ראש המזכירות הפדגוגית

 מר אריאל לוי, מנהל הִמנהל הפדגוגי
 ד"ר משד דקלו, מנהל אגף בכיר בחינות

 מר משה זעפרני, מנהל אגף השפות
 גב' דני ג'ורנו, מנהלת האגף ללקויות למידה

 בארי, מנהלת האגף לחינוך על־יסודיגב דסי 
 המדריכות המרכזות לעברית
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  : הבנה, הבעה ולשוןעבריתמקצוע בלקויי למידה ו מתקשים לתלמידים בדרכי ההיבחנות התאמות

 נוהל אישור וביצוע ההתאמה הרציונל סמכות למתן ההתאמה סוג האבחון הנדרש רמה סוג ההתאמה

 
 מבחן מותאם

 
3 

 
 דידקטי־אבחון פסיכו

 
  ועדה מחוזית

והמלצה בית דידקטי ־פסיכו אבחוןבהסתמך על 
הנמקות ברורות ומפורטות  ובצירוףספרית 

 להצדקת ההתאמה

 
מונעים הליקויים ספציפיים וחריגים 

 מהתלמיד לענות על חלקים מהבחינה.
 

 ,יבואו לידי ביטוי באבחוןה אלליקויים 
בשגרת של התלמיד ו ה הלימודיתבהיסטורי

 הלמידה בכיתה.
 

 
לקויי למידה לאגף ה הליובהתאם לנ

יש להעביר  באתר שפ"ינטהמפורסמים 
 את המסמכים הללו:לוועדה המחוזית 

  דידקטי־פסיכואבחון 
  ידו של  בכתב אחתדוגמה לבחינה

עוד אין  ,עברבנהוג בניגוד ל) התלמיד
 (צורך בשתי בחינות: רגילה ומותאמת

  שורות  15חיבור או תשובה בהיקף של
 לפחות

  לוועדה התלמידפנייה של מכתב 

  התאמות לטופס הפניה לוועדה מחוזית
כולל סיכום ישיבת  (3)נספח  3ברמה 

 ועדה בית ספרית
  (10נספח לעברית ) חוות דעת של המורה 

 
 
על־ידי  הקראה
לי ניטר קורא

)בבחינה 
 מותאמת בלבד(
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 דידקטי־אבחון פסיכו

 
 ועדה מחוזית 

והמלצה בית  דידקטי־פסיכואבחון בהסתמך על 
הנמקות ברורות ומפורטות ובצירוף ספרית 

הנהלים  פי־עללהצדקת ההתאמה )כנדרש 
 שפורסמו(

 
במקרים חריגים מאוד ובודדים  אושרהקראה ת
לתלמידים אשר זכאים לשאלון רק בלבד 

 מענה להבעת הידע הקיים. נותןמותאם שאינו 

 
תפקוד  הקראה במקצוע עברית. איןככלל 

הוא ממהות המקצוע  בתחום זההתלמידים 
 ולא אמצעי לבדיקת ידע.

  
 

במקרים של דיסלקציה  תאושרהקראה 
 פי־עלחמורה מאוד המצדיקה הקראה 
 .החלטת הוועדה המחוזית

 

 
קויי למידה לאגף לה הליובהתאם לנ

יש להעביר  באתר שפ"ינטהמפורסמים 
 לוועדה המחוזית את המסמכים הללו:

  דידקטי־פסיכואבחון 
 דוגמה לבחינה בכתב ידו של התלמיד 

  שורות  15חיבור או תשובה בהיקף של
 לפחות

  לוועדה התלמידפנייה של מכתב 
 התאמות לה לוועדה מחוזית טופס הפני

כולל סיכום ישיבת  (3)נספח  3ברמה 
 ועדה בית ספרית

  (10חוות דעת של המורה  לעברית )נספח 
 

על  שהאבחון אכן מעידמומלץ לוודא 
 דיסלקציה חמורה מאוד.
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 נוהל אישור וביצוע ההתאמה הרציונל סמכות למתן ההתאמה סוג האבחון הנדרש רמה סוג ההתאמה

 
הכתבה לבוחן 

 ניטרלי
)בבחינה 

 מותאמת בלבד(

 
3 

 
 דידקטי־אבחון פסיכו

 
  ועדה מחוזית

והמלצה בית  דידקטי־פסיכואבחון בהסתמך על 
הנמקות ברורות ומפורטות ובצירוף ספרית 

הנהלים  פי־עללהצדקת ההתאמה )כנדרש 
 שפורסמו(

 
במקרים חריגים מאוד ובודדים  תאושרה כתבה

לתלמידים אשר זכאים לשאלון רק בלבד 
 מענה להבעת הידע הקיים. נותןמותאם שאינו 

 
תפקוד  הכתבה במקצוע עברית. איןככלל 

ממהות המקצוע הוא  בתחום זההתלמידים 
 ולא אמצעי לבדיקת ידע.

 
 הבאים: הכתבה תינתן במקרים

פה ־בעלשפער משמעותי בין ההבעה  -
 בכתב שלהבעה 

דיסגרפיה חמורה מאוד המצדיקה  -
החלטת הוועדה  פי־עלבה הכת

 המחוזית
גם  לחלוטין קריא בלתי יד כתב -

 .לנבחן עצמו
 

 
לקויי למידה לאגף ה הליובהתאם לנ

יש להעביר  באתר שפ"ינטהמפורסמים 
 לוועדה המחוזית את המסמכים הללו:

  דידקטי־פסיכואבחון 

 דוגמה לבחינה בכתב ידו של התלמיד 
  שורות  15חיבור או תשובה בהיקף של

 לפחות
  לוועדה התלמיד פנייה שלמכתב 

  התאמות לטופס הפניה לוועדה מחוזית
כולל סיכום ישיבת  (3)נספח  3ברמה 

 ועדה בית ספרית

  (10חוות דעת של המורה  לעברית )נספח 
 

 על שהאבחון אכן מעיד לוודא מומלץ
פער בין מאוד, על  חמורה דיסגרפיה

על או  פה־לבעשבכתב להבעה שהבעה ה
הן למורה הן   כתב יד שאינו קריא כלל

)כאשר כתב היד קריא לתלמיד  לתלמיד
 .עצמו יש  להסתפק בשעתוק(

 
 

התעלמות 
 משגיאות כתיב

 
1 

 
 דידקטי  אבחון

 דידקטי־או פסיכו

 
 בבית הספר:  תמקצועי־בין ועדה

התאמות,  /ת,  רכז/האו מי מטעמו /תמנהל
 תעברילמורה  ,/תמחנךיועץ/ת, ית, /מת"ל

 עברית /תרכזו
 דידקטי־דידקטי או פסיכו בהסתמך על  אבחון

 

 
 ,שגיאות כתיב בשל לקות למידה ריבוי

 או קשבו/קשיי זיכרון 

 
ספרית דוגמה ־יש להעביר לוועדה הבית

 .לבחינה בכתב ידו של התלמיד

 
של  זמן תוספת 
 ממשך 25%

 הבחינה

 
1 

 
 לא אבחוןל

 
 : בבית הספר תמקצועי־בין ועדה

התאמות,  /ת,  רכז/ת או מי מטעמו/המנהל
 תעברילמורה  /ת,מחנךיועץ/ת, ית, /מת"ל

 עברית /תרכזו
 
 

 
 ,כתיבהבאו איטיות בקריאה 

  קשיים בהתארגנות,
המקשים על העברת  קשיי קשב וריכוז

 המסר בזמן נתון.
 

למרות התערבות לימודית עדיין קיים פער 
מבחן ההישגים בבין נקודות בציון  20של 

מבחן ללא הישגים בתוספת זמן ל הכולל
 . תוספת זמן

 

 
 ספרית־יש להעביר לוועדה הבית

 בכתב ידו של התלמיד בחינות שתישל  דוגמה 
להשוואה: בחינה שבה ניתנה תוספת זמן 

 ובחינה שבה לא ניתנה תוספת זמן.
 

כי תוספת הזמן שיפרה  על הבחינות להוכיח
 .נקודות לפחות 20־ב שגי הנבחןיאת ה
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 שעתוק

 
1 

 
 ללא אבחון

 
 בבית הספר:  תמקצועי־בין ועדה

התאמות,  /ת,  רכז/ת או מי מטעמו/המנהל
 תעברילמורה  /ת,מחנךיועץ/ת, ית, /מת"ל

 עברית /תרכזו
 

 

 
 רמה נמוכה מאוד של קריאות כתב היד

  מצליח לקרוא את כתב ידו(עצמו )התלמיד 

 
ספרית דוגמה ־יש להעביר לוועדה הבית

 .לבחינה בכתב ידו של התלמיד
 

המחברת המקורית תצורף למחברת 
המשועתקת. בעת השעתוק אין לגרוע או 
 להוסיף מאום על הכתוב במחברת המקור.

 
הגדלת שאלון 

 הבחינה

 
1 

 
 לא אבחוןל

 
 בבית הספר:  תמקצועי־בין ועדה

התאמות,  /ת,  רכז/ת או מי מטעמו/המנהל
 תעברילמורה  /ת,מחנךיועץ/ת, ית, /מת"ל

 עברית /תרכזו
 

 
 ,קושי בעיבוד ובקשב חזותי

 לקות ראייה
 

 
ספרית דוגמה ־יש להעביר לוועדה הבית

את המוכיחה   שאלון מוגדללבחינה עם 
מסמכים שונים יעילות ההתאמה או 

יה, יראבעיות  ומעידים על התומכים בבקשה
 לקות חמורה בתחום החזותי.ו הפרעת קשב

 
בית הספר יגדיל את מחברת הבחינה 

 .תלמידל
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 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 המינהל הפדגוגי
 ייעוציהפסיכולוגי הרות ישה

 אגף לקויות למידה והפרעות קשב

 
 כיתה יתלמיד ב( ל3)התאמות ברמה  לוועדת התאמות מחוזיתטופס הפניה 

 (ה"ל תשע"ושנהנבחנים ב) ע"התשה"ל שנ
 

 .זה טופס על המנהל חתימת ללא המחוזית בוועדה דיון ערךיי לא  

 פרטי התלמיד .א

 _________מין   ___________________ת"ז  ___________________שם התלמיד 

 תאריך עלייה _________________ ___________________ארץ לידה   ___________________תאריך לידה 

 ___________________טלפון  ______________________________________כתובת 

  עיוני / מב"ר / טכנולוגי / אחרמסלול:   ___________________מגמה  כיתה _________

   ___________________שם היועץ   ___________________שם המחנך 

 ___________________נייד  תפקיד ___________________ ___________________שם איש הקשר 

 

  מהי תלונתו העיקרית של התלמיד בתחום הלמידה? .ב
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 מהם תחומי העניין ויכולותיו הבולטות של התלמיד? כיצד הדבר מתבטא?  .ג

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 
 התערבויות טיפוליות שנעשו בבית ספר ומחוצה לו .ד

 תוצאות והמלצות שנה הגורם המטפל סוג הטיפול

    הקניית מיומנויות למידה 

    טיפול רגשי

    טיפול אחר ________

 

 מהם קשייו המרכזיים של התלמיד כפי שמציינים כלל המורים ? .ה

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

  

 3  נספח

3 
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 .תאר שינויים בתפקודו של התלמיד במהלך לימודיו בביה"ס .ו

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

ודיות )מנות לימוד קטנות יותר, לעמוד בדרישות הלימלתלמיד כדי התנאים הנדרשים  ,להערכתך ,מהם .ז
קשר עם המורה, שיחות אישיות, תיווך הכתוב בשפה קלה יותר, הקנית אסטרטגיות למידה, שיפור ש  

 לימוד בקבוצה קטנה, מענה רגשי(? נוסף,והסבר נוסף, תרגול 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

     

 בחנותיהתאמות בדרכי ה .ח
 ספרהבבית ות בדרכי היבחנות שניתנו במהלך הלימודים התאמ .1

 מידת ההשפעה ההתאמה המקצוע ויח"ל

   

   

   

   

 ההתאמות המבוקשות .2
 

 מקצוע
 

 יח"ל
 התאמה המבוקשת                              רמת הידע של התלמיד      

 ברמת 
 יסודי 

 ברמת 
 חט"ב 

 כמעט 
 ברמת 
 חט"ע 

 רמת 
 חט"ע

 בחינה מותאם
 בע"פ

 הקראה
  - )באנגלית

 תהשמע
 שאלון(

 הכתבה 
 - )באנגלית 
 הקלטת/ 

 הקלדת 
 תשובות(

 התעלמות
 משגיאות

 באנגלית)כתיב 
 F,Gשאלונים 

 (10%מעל 
           

           

           

           

           

           

           

 אחר בקשה להמרת מתמטיקה למקצוע מדעי

 

 
 הערות נוספות  .ט

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 ____________________       חתימה _________________ממלא השאלון _________________         תפקיד 
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 הוועדה הבית ספרית

 

 ת"ז _______________   ___________________שם התלמיד     ___________________תאריך הדיון 

 

  )אבחון, מבחנים, חוות דעת מורים, צילום תעודות, מחוונים( עדהוהמסמכים שהיו מונחים בפני הו

_________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 

 עיקרי הדיון בוועדה, אינטגרציה של המידע שנאסף ודברים בולטים במיוחד. 

 עים בין מורי התלמיד לגבי הבקשה.(ברמה בגרותית ושקיימת תמימות ד יא)חשוב לוודא שרמת הידע של התלמיד ה

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 חברי הועדה: 

 חתימה         תפקיד               שם                     

 
      

      

      

      

      

 

   

 תאריך ______________         שם המנהל  __________________       חתימה ______________
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 עברית: הבנה הבעה ולשוןבלבחינה התאמות לתלמידים בעלי ליקויי למידה 

 תשע"ו-תשע"ה - דיווח המורה   

 

 

 

 ענה על השאלות הבאות.

 אותם בצורה ברורה. לתאראת קשייו של התלמיד אלא  הסבירפרש וללנדרש  ךאינשים לב: 

קשייו העיקריים של התלמיד? האם יש הבדלים בתפקודי התלמיד בתחומי המקצוע השונים?    ,לדעתך ,מהם .1

 אנא פרט. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

פרט את סוג הסיוע וכיצד  ?)במסגרת בית הספר / מחוץ לבית הספר( פעולות שננקטו כדי לסייע לתלמידמהן ה .2

 הועיל לו. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 במהלך השנה, האם התלמיד נבחן בכל נושאי הלשון וההבעה עם הכיתה? אנא פרט. .3

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 הערך את איכות הבנת הנקרא של התלמיד. מה מועיל לו?  .4

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 האם קיימים פערים בין תפקודי העתקה, הכתבה, כתיבה חופשית וכתיבת תשובות לשאלות? הסבר. .5

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 מדינת ישראל

 משרד החינוך
 אגף השפות – המזכירות הפדגוגית

 הפיקוח על הוראת העברית

 

 10  נספח

 

 

 שם התלמיד ___________________      ת"ז  ___________________        כיתה  __________  

      סמל השאלון __________________   ___________________ שם המוסד 
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 ?                                האם חלו שינויים בתפקודו של התלמיד במהלך השנה ולמה אתה מייחס אותם  .6

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 __________________________________________  ההתאמה המבוקשת:  .7

 

 תאר את תפקודו של התלמיד בתחומים הבאים:    .8

 במידה רבה  תיאור התפקוד        
 מאוד    

 במידה  
 רבה   

 במידה 
 מועטה

 במידה מועטה
 דומא     

 בכלל לא

      התלמיד מתנהג באופן נאות בשיעור 

      התלמיד נוכח בכל השיעורים

      התלמיד מכין שיעורי בית

      התלמיד מקשיב בשיעורים

 במידה רבה  תיאור התפקוד        
 מאוד    

 במידה  
 רבה   

 במידה 
 מועטה

 במידה מועטה
 דומא     

 בכלל לא

      התלמיד משתתף באופן פעיל בשיעורים

 טקסט ברמת קוליתהתלמיד קורא היטב קריאה 
 )דיוק, שטף, קצב(הכיתה, ללא ניקוד 

     

 טקסט  דמומההתלמיד קורא  היטב קריאה 
 ברמת הכיתה ומצליח להפיק ממנו משמעות

     

      מנוקדהתלמיד קורא היטב קריאה קולית רק אם הטקסט 

      אוצר המילים של התלמיד עשיר ומגוון 

 במידה רבה  תיאור התפקוד        
 מאוד    

 במידה  
 רבה   

 במידה 
 מועטה

 במידה מועטה
 דומא     

 בכלל לא

      התלמיד מתקשה בעיקר בכתיבה עיונית )סיכום, טיעון(

      התלמיד מתקשה בעיקר בהעתקה

      התלמיד מתקשה בעיקר בכתיבת תשובות לשאלות

      התלמיד מתקשה בארגון הדף

 

 חובה לצרף 

 , תאריך הבחינה, ציון כולל וציון לכל שאלה.הערות המורה.   בחינה רגילה של התלמיד )מקור( עם 1

 שורות( בכתב ידו של התלמיד )חיבור קצר או תשובה לשאלה בתחומי הדעת השונים(. 15־.   קטע קצר )כ2

 

     ___________________  תאריך     ___________________   חתימה    ___________________    שם המורה

 


