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התאמות בדרכי ההיבחנות במקצוע עברית :הבנה ,הבעה ולשון

לתלמידים בעלי לקות למידה ,שנה"ל תשע"ז

התאמות בדרכי היבחנות ,הניתנות לתלמידים שאותרו כמתקשים (התאמות ללא אבחון) או אובחנו
כתלמידיםבעלילקותלמידה,נועדולאפשרלתלמידיםאלהלעקוףאתתחומיהקושיהמונעיםמהםלבטא
אתהידעשישלהםבמקצועהבחינה .
בשונהממקצועותשבהםהשפההיאאמצעילביטויהידע,במקצועעברית(הבנה,הבעהולשון)השפהאינה
אמצעי כי אם המהות הנלמדת והנבדקת של המקצוע .במסגרתו נכללים כישורי השפה בתחום האורייני
(קריאה וכתיבה) ,בתחום הסמנטי-לקסיקאלי (אוצר מילים ומשמעים) ובתחום הדקדוקי (מורפולוגיה
ותחביר).תחומיםאלהנלמדיםבאופןמפורשושיטתי,והםממאפייניהמקצוע.לפיכךישלעשותכלמאמץ
במשך שנות ההוראה בבית־הספר להקנות לתלמידים המתקשים ולקויי הלמידה אסטרטגיות "עקיפה
ופיצוי"במטרהלאפשרלהםלהגיעלתפקודאוריינימניחאתהדעת.במקריםחריגיםיוכלותלמידיםאלה
לקבל התאמות כמפורט בהמשך מסמך זה ,אולם לא ניתן לפטור אותם לחלוטין מבדיקת התפקוד
האורייני בבחינות במקצוע זה .
אישורההתאמותנחלקלשלושהסוגים :


אישורבסמכותבית־הספרהמלווהבהנמקותשלהוועדההבית־ספריתבלא צורך באבחון.



אישורבסמכות בית־הספר המלווהבהנמקותשלהוועדה הבית־ספריתוהמסתמך על אבחון דידקטי
או פסיכו־דידקטי.



אישורבסמכותועדהמטעםמשרדהחינוך(ועדהמחוזית)המסתמך על אבחון פסיכו־דידקטיוהמלווה
בהנמקותוהמלצותהוועדההבית־ספריתבהתאםלנהליםשפורסמו על־ידי אגף לקויי למידהוהפרעות
קשב-שפ"יבתאריך13בנובמבר.2016

פירוטההתאמותונוהליאישוריהןבטבלהשבהמשךהמסמך .

לנוהל המלא מטעם האגף ללקויי למידה והפרעות קשב ,שפ"י הכולל את הטפסים השונים לחץ כאן.

1

שימו לב:
 .1בעתאישורההתאמותבוועדההבית־ספריתישלזכורכיקיימתשונותטבעיתביכולותובהישגים
שלהתלמידים.
התאמותבדרכיההיבחנותבמקצועעברית,כמובמקצועותאחרים,מיועדות לתלמידיםהמגלים
הפרעותלמידהולא לתלמידים בעלי קשיים אחרים,וזאתבהסתמךעלממצאיהאבחוןוהמלצות
ביתהספר.
 .2לתלמידי החינוך המיוחד שהוגדרו כ־ 07במעבר מכיתה ט' לכיתה י'אישורהתאמותברמות,1,2
 3(לרבות בחינה מותאמת ,הקראה והכתבה) הוא בסמכות הוועדה הבית־ספרית .לאישור
ההתאמות ברמה  3יש לצרף מדריך/ת מתי"א לדיון בוועדה הבית־ספרית .האישור יסתמך על
אבחון,דוגמאותשלמבחניםוהמלצותמורים.
 .3מילוי טופסי הדיווח שלהמורהלעברית(שמועברים לוועדה) אינודורש ידע אבחוני,אלא תיאור
התפקוד ,היכולות והקשיים של התלמיד כפי שבאים לידי ביטוי בשגרת הלמידה בכיתה לאורך
השנים.עלהטפסיםיחתוםהמורההמלמדורכזהמקצועבבית־הספר. 

על כל שאלה בנוגע לתלמידים בעלי לקות למידה והתאמות בדרכי ההוראה וההיבחנות אפשר לפנות
למדריכותהמחוזיותבתחוםלקותלמידה .
בברכה,
תומר בוזמן
המפמ"רעלהוראתעברית

העתקים:
,מנהלהמנהלהפדגוגי 
ִ
מראריאללוי
ד"רמשהויינשטוק,יושבראשהמזכירותהפדגוגית 
מרמשהזעפרני,מנהלאגףהשפות 
גבדסיבארי,מנהלתהאגףלחינוךעל־יסודי 
גב'דניזורנו,מנהלתהאגףללקויותלמידהוהפרעתקשב 
גב'ליליטלדן,המפקחתעלמערךתהליכיהאבחוןוההתאמות,אגףלקויותלמידה,שפ"י 
מרדודגל,מ"ממנהלאגףבכירבחינות 
מדריכותמרכזותבעברית 
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התאמות בדרכי ההיבחנות לתלמידים לקויי למידה במקצוע עברית :הבנה ,הבעה ולשון ,תשע"ז
1

סוג ההתאמה

רמה

מבחן מותאם
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ועדה מחוזית 
אבחוןפסיכו־דידקטי 
בהסתמךעלאבחוןפסיכו־דידקטיוהמלצהבית
ספריתמלווהבהנמקותברורותומפורטות
להצדקתההתאמה 

הקראה
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ועדה מחוזית
אבחוןפסיכו־דידקטי 
בהסתמךעלאבחוןפסיכו־דידקטיוהמלצהבית
ספריתובצירוףהנמקותברורותומפורטות
להצדקתההתאמה(כנדרשעל־פיהנהלים
שפורסמו) 

הקראה תאושר במקרים חריגים מאוד ובודדים
בלבד רק לתלמידים אשר זכאים לשאלון
מותאם שאינו נותן מענה להבעת הידע הקיים.

(בשאלון מותאם
בלבד)

מסמכים נדרשים

סמכות למתן ההתאמה

הרציונל

נוהל אישור וביצוע ההתאמה


ליקוייםספציפייםוחריגיםשמונעים
מהתלמידלענותעלחלקיםמהבחינה .

ליקוייםאלויבואולידיביטויבאבחון,
בהיסטורייתהלמידהשלהתלמידובשגרת
הלמידהבכיתה .


בהתאםלנוהליהאגףללקויותלמידה
המפורסמיםבאתרשפ"ינטישלהגישלוועדת
התאמותמחוזיתאתהמסמכיםהאלה :
 אבחוןפסיכו־דידקטי 
 דיווחהמורהללשוןוהבעה(נספח
 )10
 דוגמהלבחינהבכתבידושל
התלמיד 
 חיבוראותשובהבהיקףשל15
שורותלפחות

בפרוטוקולהדיוןיפורטושיקוליהדעת
וההנמקותשלהוועדה.רכזהמקצועיחתום
עלהפרוטוקול.


ככללאיןהקראהבמקצועעברית.תפקוד
התלמידיםבתחוםזההואממהותהמקצוע
ולאאמצעילבדיקתידע .


הקראהתאושרבמקריםשלדיסלקציה
חמורהמאודהמצדיקההקראהעל־פי
החלטתהוועדההמחוזית .

בהתאםלנוהליהאגףללקויותלמידה
המפורסמיםבאתרשפ"ינטישלהגישלוועדת
התאמותמחוזיתאתהמסמכיםהאלה :
 אבחוןפסיכו־דידקטי 
 דיווחהמורהללשוןוהבעה(נספח
 )10
 דוגמהלבחינהבכתבידושל
התלמיד 
 חיבוראותשובהבהיקףשל15
שורותלפחות

בפרוטוקולהדיוןיפורטושיקוליהדעת
וההנמקותשלהוועדה.רכזהמקצועיחתום
עלהפרוטוקול.
בקשה להקראה תידון רק אם המבחן המותאם יימצא
כאינו מספק .יש להדגיש כי חוות הדעת בבקשה
להקראה חייבות לכלול ממצאים מוצקים הנתמכים
בדוגמאות לליקויי קריאה חמורים .

1רמה1–ההתאמותאינןפוגעותבמהותהנמדדתבבחינה 
רמה2–ההתאמותעלולותלפגועבאופןחלקיבמהותהנמדדתבבחינה.ההתאמות מתייחסותבעיקרלשינוייםבתנאיהבחינהולאבתוכנה .
רמה3–ההתאמותעלולותלשנותאתהמהותהנמדדתבבחינה.השינויהואבתנאיהבחינהובתוכנה .
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הכתבה לבוחן
ניטרלי
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הנוספתעל
זכאותלשאלון
מותאם 




בהתאםלנוהליהאגףלליקויילמידה
ככללאיןהכתבהבמקצועעברית.תפקוד
ועדה מחוזית 
אבחוןפסיכו־דידקטי 
בהסתמךעלאבחוןפסיכו־דידקטיוהמלצהבית התלמידיםבתחוםזההואממהותהמקצוע המפורסמיםבאתרשפ"ינטישלהגישלוועדת
התאמותמחוזיתאתהמסמכיםהאלה :
ולאאמצעילבדיקתידע .
ספריתובצירוףהנמקותברורותומפורטות

 אבחוןפסיכו־דידקטי 
להצדקתההתאמה(כנדרשעל־פיהנהלים
הכתבהתינתןבמקריםהבאים :
שפורסמו) 
 דיווחהמורהללשוןוהבעה(נספח
 פערמשמעותיביןההבעהשבעל־פה
 )10
להבעהשבכתב
הכתבה תאושר במקרים חריגים מאוד ובודדים
 דוגמהלבחינהבכתבידושל
בלבד רק לתלמידים אשר זכאים לשאלון
 דיסגרפיהחמורהמאודהמצדיקההתלמיד 
מותאם שאינו נותן מענה להבעת הידע הקיים .
הכתבהעפ"יהחלטתהוועדה
 חיבוראותשובהבהיקףשל15
המחוזית
שורותלפחות
 כתבידבלתיקריאלחלוטיןגם
לנבחןעצמו .
בפרוטוקולהדיוןיפורטושיקוליהדעת

וההנמקותשלהוועדה.רכזהמקצועיחתום
עלהפרוטוקול.
מומלץ לוודא שהאבחון אכן מעיד על דיסגרפיה
חמורה מאוד ,על פער בין ההבעה שבכתב להבעה
שבעל־פה או על כתב יד שאינו קריא כלל הן
למורה הן לתלמיד
כאשר כתב היד קריא לתלמיד עצמו יש
להסתפק בשעתוק .

הכתבה לבוחן
נייטראלי
לנבחניםבשאלון
כללי,ללאזכאות
להיבחןבשאלון
מותאם 
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ועדה מחוזית 
אבחוןדידקטיאו
אבחוןפסיכו־דידקטי  בהסתמךעלאבחוןדידקטיאופסיכו־דידקטי
והמלצהביתספריתובצירוףהנמקותברורות
ומפורטותלהצדקתההתאמה(כנדרשעל־פי
הנהליםשפורסמו) 

הכתבה תאושר במקרים חריגים מאוד ובודדים
בלבד.

4


בהתאםלנוהליהאגףלליקויילמידה
ככללאיןהכתבהבמקצועעברית.תפקוד
התלמידיםבתחוםזההואממהותהמקצוע המפורסמיםבאתרשפ"ינטישלהגישלוועדת
התאמותמחוזיתאתהמסמכיםהאלה :
ולאאמצעילבדיקתידע .

 אבחוןדידקטיאופסיכו־דידקטי 
הכתבהתינתןבמקריםהבאים :
 דיווחהמורהללשוןוהבעה(נספח
 פערמשמעותיביןההבעהשבעל־פה )10
להבעהשבכתב
 דוגמהלבחינהבכתבידושל
 דיסגרפיהחמורהמאודהמצדיקההתלמיד 
הכתבהעפ"יהחלטתהוועדה
 חיבוראותשובהבהיקףשל15
המחוזית
שורותלפחות
 כתבידבלתיקריאלחלוטיןגם מסמכיםנוספיםהמעידיםעל
לנבחןעצמו .
קשייםמוטוריים

קושיעלרקעמוטורי

בפרוטוקולהדיוןיפורטושיקוליהדעת
וההנמקותשלהוועדה.רכזהמקצועיחתום
עלהפרוטוקול.

התעלמות
משגיאות כתיב

תוספת זמן של
 25%ממשך
הבחינה

שעתוק 

הגדלת שאלון
הבחינה

הקלדת תשובות
במחשב
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אבחוןדידקטי 
אופסיכו־דידקטי 
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חוותדעתוהמלצות
שלמוריםודוגמאות
מבחנים .

בלא אבחון


 1



ועדה בית־ספרית :
חוותדעתוהמלצות
ישלהעבירלוועדההבית־ספריתדוגמה
שלמוריםודוגמאות מנהל/תאומימטעמו/ה,רכז/תהתאמות,
לבחינהבכתבידושלהתלמיד .
מת"ל/ית,מחנך/ת,מורהלעבריתורכז/תעברית 
מבחנים .


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



ישלהעבירלוועדההבית־ספריתדוגמה
קושיבעיבודובקשבחזותי ,
ועדה בית־ספרית :
מסמךרפואיהמעיד
לבחינהעםהגדלתהשאלוןהמוכיחהיעילות
לקותראייה 
מנהל/תאומימטעמו/ה,רכז/תהתאמות,
עלקושיאומסמך
ההתאמהאומסמכיםשוניםהתומכים

מת"ל/ית,מחנך/ת,מורהלעבריתורכז/תעברית 
קבילאחר .
בבקשהוהמעידיםעלבעיותראייה,הפרעת

קשבולקותחמורהבתחוםהחזותי.
בלא אבחון

בית הספר יגדיל את מחברת הבחינה לתלמיד 


מסמךקבילתומך
התלמידיקלידאתתשובותהבחינהבקובץ
רמהנמוכהמאודשלקריאותכתבהיד
ועדת חריגים
(רפואי,מרפא/ה
למורה .
בעיסוק ,אבחון
wordבמחשבבלאיכולתגישהלאינטרנט .
ליקוייםחמוריםבכתיבהשמונעים
וכדומה) 


מהתלמידאתהעברתהידעהקייםבמלואו

עלמנהלביתהספרמוטלתאחריותהשמירה

חוותדעתשלמורים 
עלטוהרהבחינה .
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ועדה בית־ספרית:
מנהל/תאומימטעמו/ה,רכז/תהתאמות,
מת"ל/ית,מחנך/ת,מורהלעבריתורכז/תעברית
בהסתמךעלאבחון 
דידקטיאופסיכו־דידקטי 

ועדה בית־ספרית :
מנהל/תאומימטעמו/ה,רכז/תהתאמות,
מת"ל/ית,מחנך/ת,מורהלעבריתורכז/תעברית 



אין צורך באבחון
דידקטי או פסיכו־
דידקטי 
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ריבוישגיאותכתיבבשללקותלמידה ,
דיסלקציה-דיסגרפיהחמורה,קשייזיכרון
אוקשב 

איטיותבקריאהאובכתיבה ,
קשייםבהתארגנות, 
קשייקשבוריכוזהמקשיםעלהעברת
המסרבזמןנתון .

למרותהתערבותלימודיתעדייןקייםפער
של20נקודותבציוןביןההישגיםבמבחן
הכוללתוספתזמןלהישגיםבמבחןללא
תוספתזמן. 


רמהנמוכהמאודשלקריאותכתבהיד
למורה(התלמידמצליחלקרואאתכתבידו) 


ישלהעבירלוועדההבית־ספריתדוגמה
לבחינהבכתבידושלהתלמיד .

ישלהעבירלוועדההבית־ספרית 
דוגמהשלשתיבחינותבכתבידושל
התלמיד:בחינהשבהניתנהתוספתזמן
ובחינהשבהלאניתנהתוספתזמן .
עלהבחינותלהוכיחכיתוספתהזמןשיפרה
אתהישגיהנבחן .




