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ה"תשעאלולז"י
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למנהליבתיהספרהתיכוניים,

שלוםרב,

 נהלים להתאמות בדרכי היבחנות לתלמידים עם לקויות למידה והפרעות קשב
 יב'(-לשנה"ל תשע"ו )כיתות י'



להפחתת  בנוגע המורים לארגון החינוך משרד בין דיונים התקיימו תשע"ה הלימודים שנת במהלך
העומסבתהליכיםהביתספרייםהנדרשיםלשםמתןהתאמותלתלמידיםלקויילמידה.

הסדרהזוכוללת:


 להתאמותבבקשהלצרףצריךספרשביתהמורים דעת וחוות המבחנים הפחתה במספר
 .(3מקוםב2).מלל רבי במקצועותבהיבחנות

 

  שאלוןהגדרת ההתאמות בדרכי הבחנות ללא צורך באבחון הגדלת שעתוק, זמן, )הארכת .
 .הבחינה(

 

 המידע–שונווקוצרוהנספחיםכל-הפחתה במידע הנדרש מבית הספר לצורך הכנת התיקים
 מקצועי.מידעעלשמירהתוך,הופחתהנדרש

 
  (.ג-'אנספחים).באיתור קשיי התלמידיםבאופןנהירופשוטהמסייעיםהעמדת כלים' 

 

 שיועצות חינוכיות לא תהינה אחראיות על הכנת התיקים התקבלההחלטה-ריכוז ההתאמות
תעסוקנה.לוועדות למידההיועצות לקוי תלמידים של הרגשי .בפן
אנשיצוותרביםובהם:בהרכזיסתייעבעבודתובכלבתיהספר.מינוי רכז התאמותעלהוחלט

מקצועיים, מורים תפקידיםמחנכים, ובעלי האפשר במידת הספר בית פסיכולוג יועצים,
 .נוספיםהמכיריםאתהתלמידים

 
 'י"ב-חידוד ההנחיות הייחודיות לכל אחת מהשכבות י 

נכתבנספחקצרלתלמידיכיתהי"בשזקוקיםלהרחבתההתאמותבמקצועותרבימללבאופן
גורף,ללאצורךבהכנתתיקעבורהתלמיד.

כאשרלתלמידאושרההבחנותס"ביהשבסמכות10%–בלאתיכלל-הקראהבמתמטיקה
 .יותר(גדולבע"פ.)במטרהלאפשרמרחבהחלטה

 
לקראתגיבושמתווהבנושאהטיפולרחבהותתיוועדות,ועדתהיגויהמשרדבובנוסף,בימיםאלהשוקד

לעשורהבא.בתלמידיםעםלקויותלמידהוהפרעותקשב

 
בשנה"להמהלכים לקידום למידה משמעותית ולגיוון בדרכי ההערכה שהתקיימו בכל, תשע"ה
אפשרלצוותיםהחינוכייםבבתיהספר ברחביהארץ, התבוננותוהיכרותמעמיקהיותרעםהמחוזות,

תלמידיבתיהספרובכללזהתלמידיםעםלקויותלמידה.


ידיעותיהם את לבטא לתלמידים שאפשרו חלופות בבחירת סייע זה, הליך באמצעות שנאסף המידע
מבלישיעלהצורךלהפנותםלדיוןבוועדההמחוזית.
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 הספר בית של ההיערכות לבמסגרת לקויי תהליכיבנושא ואבחון, איתור תהליכי הכוללת: מידה,
ישלהתייחסלכלהשותפיםבתהליך,טיפולבבקשותתלמידיםלהתאמותהתערבותחינוכיתוטיפוליתו

זה:מורים,צוותמקצועי,תלמידים,הוריםולראותבהליךזהחלקמתהליךחינוכירחב.

ד,עולהצורךבהגשהלוועדההמחוזית,ביתבמקריםבהם,למרותההתערבותבדרכיהלמידהשלהתלמי
.25.03.15-פיחוזרהאגףללקויותלמידה,כפישהתפרסםב-הספרינהגעל



למצואאתחוזרתשע"המיוםקישורב"רצ ניתן בו אתהנספחיםהעדכניים25.3.15לאתרשפ"י וכן
תשע"ו.-לשנתהלימודיםהנוכחית

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/LikuyeyLemida/hatamotTashaa.htm

לרשותכםבכלעת.צוותהמדריכיםשלהאגףללקויותלמידהוהפרעותקשב,יעמוד









,ומבורכתטובהשנהבברכת




 טלדן לילי                                               'ורנוז דני                

   מערך תהליכי  , ממונה על מפקחת                                         למידה ללקויות האגף מנהלת
 אבחון והתאמות                                         י                     "קשב שפ והפרעות       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/LikuyeyLemida/hatamotTashaa.htm
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 :לוט

 שנה"ל תשע"ו -יב'  -התאמות בדרכי היבחנות לתלמידים עם לקויי למידה הלומדים בכיתה י'

 .ולו"זהנחיות 

 

 נספחים

 

 שלמשרדהחינוךהכלליתהמנהלת,כהןמיכל'גב:העתק

הפדגוגיהמינהלומנהלבכירל"סמנכמראריאללוי,

פדגוגילפיתוח'אאגףומנהלתהפדגוגיתהמזכירות"ריו"ממ,פניגדליה'גב

מנהלימחוזות

רןארז,יו"רארגוןהמוריםמר

י"שפ'אאגףמנהלת,שדמיחנה'גב

יסודי-עללחינוך'אהאגףמנהלת, בארידסי'גב

(בחינות)בכיראגףמנהל,דקלומשה'דר

תקשובומערכותמידעומינהללמדעוטכנולוגיההמינהלמנהל,רימוןעופר'דר

(בסיכוןונוערילדיםחינוך)א'אגףמנהל,הראלסער'דר

מיוחדלחינוךהאגףמנהלת,אברמזוןרחלי'גב

ערעוריםועדתר"יו,מאירחגית'דר

טכנולוגיהאגףמנהל,כהןגרשוןמר

מפמ"רים

"ישפ,פסיכולוגיהאגףמנהלת,פרידמןחוה'דר

"ישפ,יעוץאגףמנהלת,אלגריסיאלה'גב

בחינוךיישומיםחטיבהמנהלת,ראנדדבורה'גב

מחוזיותועדותראשיושבי

מחוזיותהתאמהועדותראשיושבי

פסיכולוגיהאגף-למידהולקויותאבחוןפורוםרכז,יעריצביקהמר

מדריכיםמחוזייםבתחוםלקויותלמידה
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 יב'-כיתות י' נהלים להתאמות בבחינות בגרות

 לשנה"ל תשע"ו

 

 תוכן העניינים: 

 . תנאים להגשת בקשה לוועדה המחוזית.1
 
יב'(.-)כיתות י'. הנחיות להגשת בקשות להתאמות לוועדות התאמה מחוזיות 2

 . לו"ז להגשת בקשות לוועדות התאמה מחוזיות.3
 
 בדרכי הבחנות תשע"ו. התאמות -. תרשים זרימה 4
 
 .בקשה לרבי מלל גורף לתלמידי כיתה יב' )שלהם אישור אחד לפחות( -16. נספח 5
 
 שימו לב, חל שינוי בנספח זה. –)ועדת ערר(  8. נספח 5
 
 
 
 לוועדה המחוזית:תנאים להגשת בקשה . 1

 תזכורת!             

 להגיש במועד אחד בלבד!יש  –להתאמותעבורתלמידאתכלהבקשות 

 

 כלתשובות שכן למידה, בגרויותלתלמידיםלקויי ביתהספרבבנייתלו"ז על תקל הגשהזו

תיקמחדש כל ונשניתשל הגשהחוזרת עומסשל ותמנע  ומראש, אחד במועד יהיו הוועדה

 מספרפעמים.

 ולכן בקשות חלקי להגיש ניתן המחוזית-לא לוועדה תלמיד עבור להגישבקשה יש לפיכך,

בתנאישהמידעשנאסףאודותתפקודו,מספקוכוללאתכלהעדויותהנחוצותלתמיכהבבקשה

ההתאמותהנדרשות לכל מוגשתבמלואה, תלמיד בקשהעבור ישלוודאשכל לכן, הכוללת.

עבורו,עדתוםכיתהיב'.בנוסף,ישלצרףגיליוןציונים,סיוםכיתהט'+י'.



 ישלזכורכיקיימתשונותטבעיתביכולותובהישגיםשלתלמידיםולתתאתהדעתעלכךכי

בספרותהמחקריתאחוזתלמידיםהמוגדריםכבעלילקויותלמידה,בדרגותחומרהשונות,נע

 5%-15%בין ההתאמותברמה אתכל זהכולל וגםאתהתלמידיםהנמצאים1+2+3)אחוז

מומלץלבדוקאתכמותההתאמותהמוגשתעלכלסוגיההתאמות(.במסגרותמיוחדותואת

.ידיביתהספרבייחסלנתוןזה
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 :'(יב-'י כיתות) מחוזיות התאמה לוועדות להתאמות בקשות להגשת הנחיות. 2


  –א. הנחיות לתלמידי כיתה יב', תשע"ו    

1 סעיף )ראה ואושרה המחוזית לוועדה שהוגשו תלמידים 3. ברמה להבחנות הבקשה להם 3(

מלל-ניתןלבקשעבורםאישורגורףלהבחנותברבי–מלל,לפחותבמקצועאחד-במקצועותרבי

הבית בוועדה והוחלט -)במידה נחוצה( זו התאמה כי לוועדותללאספרית תיק בהכנת צורך

)פירוטבהמשך(.



הוועדהמללנוספים.-ישלשיםדגשלתלמידיםשלאנבחנובהיותםבכיתהיא'במקצועותרבי.2

 ומעמיק מקצועי דיון לערוך מתבקשת ספרית הבית יעילות ההתאמהלבדיקת ורלבנטיות

ידיהוועדההביתספריתואושרה,אךהתלמידלא-.אםההתאמהנידונהבתשע"העלהמבוקשת

שמקוםלשאולשאלותבדברהנחיצות.ניצלזאת,י


3 יהיורלבנטיותבתנאישהיובתוקףבעתהוצאתהחוזר. בשנה"להתאמותשאושרובאופןזמני

ה עד לפחות )כלומר, 23.2.15-תשע"ה זה תאריך לפני תוקפן ופג זמנית שאושרו בקשות –(.

ים(.יוחזרולדיוןבוועדהשנתנהאתהאישור)מחוזית/ערר/חריג

בכלמקרהשלספקבדברתקפותהאישורמומלץלפנותליו"רהוועדההמחוזיתבכלמחוז.


ברבי4 גורף לאישור בקשות -. גבי על הנקובים, לתאריכים בהתאם להגיש יש נמלל  .16ספח

)רצ"ב(


לאחלשינוי.–תלמידיםחדשיםומקצועותמדעיים,אנגליתולשון.5




  –ב. הנחיות לתלמידי כיתה יא', תשע"ו   

איןשינויבנוהלהגשתהבקשותלוועדותהתאמהמחוזיות.

עלפיהמפורטבהמשך)לו"ז(. ניתןלהגישאתהבקשותבשנימועדיםנוספים

נספחיםעדכנייםנמצאיםבאתרשפ"יבלינקהמצורף:

     http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/LikuyeyLemida/hatamotTashaa.htm


 

 

 

 

 

  –ג. הנחיות לתלמידי כיתה י', תשע"ו   

 שינויבנוהלהגשתהבקשותלוועדותמשנתהלימודיםהקודמת.אין .1     

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/LikuyeyLemida/hatamotTashaa.htm
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ל תלמידים עם התערבות לערוך יש השנה ארוכהלאורך היכרות הכוללת למידה, קויי

ומשמעותית,שהותלהתנסויותמגוונותבדרכיהלמידהוהערכהעבורם.

על נוספת התבוננות תערך שנה"ל סוף ה-לקראת התהליכיםוועידי כל על ספרית הבית דה

בדרכי בהתאמות הצורך ויישקל למידה לקויות בעלי התלמידים עם השנה במהלך שהתרחשו

הבחנותעבורם.

 ברמה להתאמות בקשות להגיש יש הצורך, על3במידת המחוזית גבי-לוועדה ועל הנהלים פי

פיהלו"זהמפורטבהמשך.-נספחיתשע"ובלבדהמופיעיםבאתרשפ"יובלינקשלעילועל


2 נפרדים.. קלסרים בשני לוועדה בקשותיו יגיש ספר בית דיון)כל לוועדה לאפשר מנת על זאת

.(והחזרתתשובותעפ"יהדחיפות

 

תלמידיםהניגשיםלבחינותהבגרותבמועדחורףתשע"ז. .א

 תלמידיםהניגשיםלבחינותהבגרותבמועדקיץתשע"ז. .ב



  –תשע"ו  יא'  -הקראה במתמטיקה לתלמידי כיתה י'   .ג             

יהיה                   המחוזית, הוועדה ע"י אושרה מלל רבי במקצועות בע"פ להבחנות שבקשתו תלמיד

ביתהספרלאחר המועצההפדגוגיתשל לאישורהבקשהלהקראהבמתמטיקהע"י זכאי

שבסמכותביה"סלאשר.10%–שהוכחהנחיצותההתאמה.זאתמבלישייכללב


 :לו"ז להגשת בקשות לוועדות התאמה מחוזיות .3


ככללאיןשינוייםבנוהלהגשתבקשותלוועדותהתאמהמחוזיות.תשע"ו:–יב'-א.כיתותיא


 :מועד חורף       

,תשע"ו(.בתשריכ"ח)2015באוקטובר  11-מועדיהגשתבקשותלוועדותהמחוזיותעדל•

 )י'בכסלו,תשע"ו(.2015בנובמבר  22 -החזרתתשובותמהועדההמחוזיתלבתיהספרעדה•



 מועד קיץ:  

מה• המחוזיות לוועדות בקשות הגשת 2015 בדצמבר 21-מועדי תשע"ו( בטבת, ל)ט' -עד
)כ"בבטבת,תשע"ו(. 2016בינואר  3

 
 )כ"אבאדרא',תשע"ו(.2016במרץ  1–החזרתתשובותמהועדההמחוזיתלבתיהספרעדה•
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 :ו"תשע –' י שכבה. ב      

 :יתקיים מועד אחד בלב להגשת כל הבקשות. 1


 ז'באלול,תשע"ו2016 בספטמבר 10-הגשתהבקשותעדל((. 

 )ט"ובכסלו,תשע"ז(. 2016בדצמבר  15-החזרתתשובותמהוועדההמחוזיתעדה


:)לו"זיפורסםבחוזרתשע"ז(מועדחריג.2


להמשךא. הספר לבית והוחזרה המחוזית בוועדה נידונה לא שבקשתם לתלמידים מיועד

טיפול.

מקריםחריגיםבלבד.ב.



ניתן–.בקשהלהמרהממתמטיקהלמקצועמדעיאחר,לתלמידיםבעלידיסקלקוליהחמורה3

3)ראהסעיףיב'.-להגישבתחילתשנתהלימודיםתשע"ועפ"יהלו"זשלתלמידיכיתהיא'

.בעמודזה(





 מדינת ישראל
 משרד החינוך
 המינהל הפדגוגי

 שרות פסיכולוגי ייעוצי
 והפרעות קשבאגף לקויות למידה 

 

 

 


הערכה תפקודית גיבוש 

לקראת בחינות הבגרות 

 יא'בכיתה 

 עם התלמיד הכרות

    דגשים בתהליכי

 למידה / הערכה

 תיעוד

התאמות ללא אבחון, 

 הספר -באישור בית

)יש להתייחס לאחוזים 

 (5%-15%המקובלים 

 הארכת זמן 

  הקלדה על גבי

מחשב)לבגרות נדרש ב

 אישור וועדת חריגים(

 שעתוק 

 הגדלת שאלון הבחינה 

 

 

 התאמות בהסתמך על אבחון

 דידקטי / פסיכודידקטי

 באישור באישור ביה"ס
 הוועדה המחוזית

  שימוש במילונית

 אלקטרונית 

 דף נוסחאות מורחב 

 התעלמות משגיאות 

  כתיב.

  הקראה/הכתבה– 

הסך הכולל של 

 10%שניהם ביחד עד 

  דידקטי -אבחוןנדרש 

 פסיכודידקטי או

  בע"פ/מותאם –ברבי מלל מבחנים 

 חוות דעת( 2דוגמאות +  2)

  :השמעת ) כפל התאמהבע"פ, באנגלית

 (שאלון + הקלטת תשובות

 מבחן מותאם 

 הקראה והכתבה בלשון 

 הקראה והכתבה ערבית ועברית לערבים 

 המרה ממתמטיקה למקצוע מדעי אחר 

 

  דוגמאות של מבחנים

)במבחנים בע"פ חובה 

 מבחן משווה(
 חוות דעת מורים )נספח- 

 תחום דעת( 

  3נספח  

 פסיכודידקטי  -וןאבח

משולב )או דידקטי + 
 פסיכולוגי(

 

 

 

 

  (12)באנגלית  11נספח 
  3נספח 

  4נספח  

  דוגמאות של מבחנים 

  מחוונים שסייעו לביה"ס 

 פסיכודידקטיאו דידקטי  -אבחון 
 בהקראה נדרש מבחן משווה 

  שבאשור ביה"ס: 10%-לא נכללים ב

 חינוך מיוחדתלמידי  .1

 3להתאמות ברמה בקשות  .2

בתנאי שלתלמיד אישור  -הקראה במתמטיקה .3

 מהוועדה המחוזית להבחנות בע"פ ברבי מלל.

  -מועדי הגשה
  11.10.15 -עד ל –כיתות יא': חורף  .1

 3.1.15 -עד ל –קיץ                

 :   מועד אחד בלבד )למעט מועד חריג(כיתות י'.   2

 10.9.16-עד ל                    

 

 

 
 

 

 תשע"ו - 'יאי' עד כיתות 

 

בדיון האישור בהתאמות ככלל: 

 )עם אבחון וללא אבחון(

לאחוזים המקובלים יש להתייחס  

לכלל ההתאמות ) רמה  15%-5%

 5% -3% -כ – 3(. ברמה 1+2+3

  באנגלית :השמעת )הקראה והכתבה

( הקלטת/הקלדת תשובות אושאלון 

)לאחר אישור 10%מעל ביחד 
  .הפיקוח(

  10% -התעלמות משגיאות כתיב מעל ,

  G, F -רק  בשאלונים

 

 

 מסמכים
 נדרשים

תנאי: יש להגיש את כל ההתאמות 

במועד המבוקשות עבור התלמיד 

 .אחד בלבד

 התאמותבדרכיהבחנות–תרשיםזרימה.4

 

 בכל המקצועות

 אישור הורים, מכתב תלמיד

, גיליון ציונים,  1,2נספח 

צילום ת.ז, תשובות קודמות 

 )אם יש(

 

 



 מדינת ישראל
 משרד החינוך
 המינהל הפדגוגי

 שרות פסיכולוגי ייעוצי
 והפרעות קשבאגף לקויות למידה 

 

 

מלל באופן גורף לתלמידי -עות רביוהתאמות במקצפנייה לוועדה המחוזית לאישור 
 .כיתה יב' בשנת הלימודים תשע"ו בלבד

שםביתהספר:




סמלמוסד:


ישוב:


טלפון:



 הינה בתנאי:מלל באופן גורף-במקצועות רבי 3הבקשה לזכאות להבחנות עם התאמות ברמה 

מללאחד.אישורתקףהינו:-לתלמידאישורתקףמהוועדה)מחוזית/ערר/חריגים(לפחותבמקצוערב.1

א.מישקיבלאישורקבועמהועדההמחוזית.

אישורועדתעררבאופןקבועב.

אישורועדתחריגיםבאופןקבועג.

(.23.2.15בתנאישהיהבתוקףבעתהוצאתחוזרהנהלים)–אישורזמניד.
ה לפני זמני באופן שניתן אישור את23.2.15-כל שאישר לגורם בהתאם שנית להפנות יש

ההתאמות.

הבקשה.2 את המגבים חומרים על בהסתמך הספר בית של הפדגוגית במועצה דיון התקיים

ילותההתאמהעבורהתלמיד.והתקבלההחלטהעלנחיצותויע


אנאמלאואתהטבלה:



במקוםהנכוןוצייןתוקףאישורמדוייקVסמןפרטיתלמיד


 כיתה ז"ת שם התלמיד
בקשה לאיחוד 

מלל גורף -רבי
 בע"פ

בקשה לאיחוד 
מלל גורף -רב

 מותאם

תוקף 
 האישור
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 16ח נספ


