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התאמות המאושרות 
בוועדה מחוזית/בית 

לתלמידים עם   ספרית
קויות למידה ו/או ל

 הפרעת קשב

 עולה חדש/תושב חוזר ם בהיות ים עולהניתנות לתלמידים  התאמות  
 / הערות על פי חוזר מנכ"ל

שילוב אפשרי בין התאמות עולים  
   א' התאמות  ברמה   והתאמות על רקע לקות למידה

 
   ' בהתאמות  ברמה 

 
   'גהתאמות  ברמה 

 

 ה/ הבחינ הקלדת תשובות
 הכתבה לבוחן נטרלי 

 --- 
 

 ---  --- 

אין אפשרות להקלדה במחשב בשאלוני  
 עולים.  

יש אפשרות להקלדה בשאלונים הרגילים  
 )כמו אנגלית(.  

  , אשר נבחן בשאלון עולים  ,תלמיד עולה 
ואושרה לו התאמה זו בוועדה מחוזית על  

רקע לקות למידה, יוכל ליישם התאמה זו ע"י  
. ביישום התאמה זו, לא תינתן  גורם אנושי 

 תוספת נקודות בשאלונים הרגילים. 

 הקראת שאלון הבחינה/ 
 השמעת שאלון הבחינה 

  הקראה בכל המקצועות 
 בכתב ובעברית 

 למעט לשון          

 המקצועות הקראה בכל 
 בכתב ובעברית 

 למעט לשון  

 הקראה בכל המקצועות 
 בכתב ובעברית 

 למעט לשון  

בשאלוני העולים יישום ההתאמה יעשה על  
.בשאלוני בגרות רגילים, כולל  גורם אנושיידי 

הבחינה באנגלית, יישום ההתאמה יהיה  
 .  ITEST באמצעות מערכת ה 

 בכל המקצועות בכתב  המקצועות בכתב בכל  בכל המקצועות בכתב  הארכת זמן הבחינה 
הארכת הזמן   –אין כפל התאמות 
לתלמיד עולה, גם אם   25%המקסימלית היא 

 אובחן כתלמיד עם לקות למידה.  

 התעלמות משגיאות כתיב 
בכל המקצועות למעט לשון  

 יח"ל  5ואנגלית 
 בכל המקצועות 

 יח"ל  5למעט אנגלית  
 בכל המקצועות  

 יח"ל  5למעט אנגלית 
 

 מבחן מותאם 
 

היבחן  אפשרות ל קיימת 
ומותאם ברבי  שאלון עולים  ב

 מלל 

היבחן  אפשרות ל קיימת 
ומותאם ברבי  שאלון עולים  ב

   מלל 
 

היבחן  אפשרות ל קיימת 
 ומותאם, שאלון עולים  ב

סמל  לשון בחינה בלמעט ב
 11274 שאלון 

תלמיד הניגש לבחינת בגרות רגילה כמו  
, )לא בחינת עולים( וזכאי לתוספת  מתמטיקה

ניקוד, יקבל תוספת ניקוד זאת גם אם תאושר  
 לו בחינה מותאמת על רקע לקות למידה. 

 
: במידה והתלמיד מוכר  רק לעולים ברמה ג' 

כתלמיד עם לקות למידה עוד לפני שעלה  
כיתה  לארץ ויש אבחון תקף מחו"ל )לפחות מ
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 הערות כלליות  

באנגלית יוכל להשתמש במילון  עברית.-שפת אם-עברית )רגיל או אלקטרוני( יוכל להשתמש במילון העולה התלמיד (למעט לשון רמה א')בכל המקצועות  

 במקצוע תנ"ך יוכל השתמש בתנ"ך מתורגם. .אנגלית-שפת אם -אנגלית

 

על פי נהלי אגף   בדרכי ההיבחנות תלמידים עולים שאובחנו עם לקות למידה ו/או הפרעת קשב ונמצאה אצלם הפרעת למידה, יש לבדוק את נחיצות ההתאמות •

חוזר נהלים להתאמות בדרכי ההיבחנות בבחינות הבגרות לתלמידים עם לקויות  לקויות למידה המתפרסם מדי שנה. רצ"ב קישור לחוזר הנהלים תשפ"א 

 למידה הנבחנים בתשפ"ב 
 

שפת האם ובכלים מתאימים מאחר  גם ב תוך שימוש  ובחנואכי י, מומלץ לשקול שנים בארץ 3עולים חדשים עד תלמידים ל – עולים חדשיםתלמידים אבחונים ל •

  ת.ם חלקית הן בשפת האם והן בשפה העבריתשנמצאים בתהליך רכישת שפה ושליט

מבחן מותאם, התלמיד יקבל   ל עז'( הממליץ  
אישור מהוועדה הבית ספרית ללא וועדה  

מחוזית. הדיון יסתמך על אבחון מחו"ל, חוות  
התומכים  דעת מורים ודוגמאות של מבחנים 

במידה ואין אבחון מחו"ל, יש להגיש    בבקשה.
 . את הבקשה לוועדה מחוזית

היבחנות בעל פה במקצועות  
 ה רבי מלל חוב

 למעט לשון  למעט לשון  למעט לשון 

בחינה בעל    האושר ב'-ברמה א'   תלמידלאם  
  , פה בוועדה מחוזית על רקע לקות למידה

התאמה זו גם בשאלוני  ליישם   התלמיד יוכל
 עולים. 

הנבחנים  עולים אין תוספת ניקוד לתלמידים  
 . בשאלונים הרגילים בעל פה

 ת באנגלית ב בחינה מתוקש
זכאי להשמעת  תלמיד עולה 

 Itestשאלון ב
תלמיד עולה זכאי להשמעת  

 Itestשאלון ב
תלמיד עולה זכאי להשמעת  

 Itestשאלון ב

עם לקות למידה שקיבל אישור   עולה  תלמיד 
 מועדה מחוזית לבחינה מתוקשבת באנגלית  

   הקלטהאו  יוכל לבחור לקבל גם הקלדה  
 . ה בנוסף להשמע

כמפורט בחוזר  יקבל תוספת ניקוד התלמיד 
 עולים חדשים  מנכ"ל
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