
 
בתנאים מותאמים בבית הספר היסודי .ותמבחן איתור למסגרות מחוננים  

שאובחנו באחת הקטגוריות הבאות: לקות למידה, הפרעת קשב וריכוז, הפרעת תקשורת, לקות  .ותתלמידים

להגיש בקשה למבחן איתור בתנאים  .זכאיותאו מצב בריאותי המצריך תנאי היבחנות מותאמים, זכאים פיזית

 .מותאמים

 

 טבלת התאמות אפשריות:

 מקורות האבחנה תחום הלקות

 יש לצרף את אחד ממקורות האבחנה** 

      שימו לב, יש  לצרף  את חוות הדעת המלאה של מקור** 
 האבחנה לרבות ההמלצות

 התאמות אפשריות

 קשב

 חוות דעת נוירולוגית /פסיכיאטרית /

 דידקטי הכולל-אבחון פסיכו

 סוללת המבחנים הבודקים תפקודי קשבאת 

 הגדלת שאלון

 סימון בגוף המבחן

הפסקות בין חלקי 
 המבחן

 נוכחות סייעת* פסיכולוגי התפתחותיודוח  דוח פסיכיאטרי תקשורת

 שפה/קריאה

 כיתה ב'

ואיטיות חריגה בתהליכי עדות מובהקת ללקות שפה 
                    קריאה .                                                                             

-עדות הנתמכת או מבוססת על אבחון דידקטי או פסיכו
 דידקטי

 25%תוספת זמן עד 

 שפה /קריאה

 כיתה ג ואילך

ללקות שפה ולקות בתהליכי קריאה והבנת עדות מובהקת 
הנקרא.                                                                                  

-עדות הנתמכת או מבוססת על אבחון דידקטי או פסיכו
 דידקטי

 הקראה

לקות בתפיסה 
חזותית ובתפקוד 

 גרפומוטורי

איטיות חריגה 
 במהירות העיבוד

 נוירולוגית, /חוות דעת רפואית 

אבחון בריפוי  /דידקטי -פסיכואבחון  /אבחון דידקטי 
 בעיסוק

 25%תוספת זמן עד 



 

 חוות דעת רפואית ראיה
הגדלת שאלון  ו/או 

 הקראה

 חוות דעת רפואית שמיעה

הנגשה בכתב של 
ההוראות המוצגות 

 בע"פ ע"י הבוחן

אפשרות שימוש 
 במכשיר שמע אישי

 חדר אקוסטי

 אבחנה של רופא מומחה בתחום רפואית
ההתאמה תינתן 
בהתאם לפגיעה 

 בתפקוד

 

 .ה, משמעותה, המשך ליווי של הסייעת שמכירה ומלווה את התלמידנוכחות סייעת במבחןהתאמה של אישור   *

למשל: (בביה"ס, בהתאם להחלטה תקפה של הגורם המוסמך במשרדנו  .הבשגרה ובשוטף במסגרת לימודיו

סייעת אישית לתלמיד המוגדר כתלמיד שילוב, סייעת רפואית בשל מצב רפואי ייחודי וכו'(. תפקידה של הסייעת 

מבחינה רגשית רק אם יתגלה מצב המצריך את  נ.תאת סיטואציית המבחן ולתמוך בנבח נ.תהוא להסביר לנבח

ון או בסיוע כלשהו בהבנת השאלות : בקריאת השאלבמהלך המבחן נ.תאסור לסייעת לסייע לנבחהתערבותה. 

והתשובות. בעת הבחינה, הסייעת המלווה תשהה בסמוך לחדר הבחינה בהתאם להנחיית הבוחנים. תיאום 

  .הינו באחריות ההוריםד.ה ההגעה וכן ליווי הסייעת המלווה את התלמי

  :חשוב לדעת

  .ם.ותתלמידי 5מבחן בתנאים מותאמים מתקיים בקבוצות קטנות של עד 

ועל כך שהמבחן הינו  בבחינהעבורו.ה מראש לגבי ההתאמות שאושרו בנם. בתם באחריות ההורים לעדכן את 

בבחינה, המכון הבוחן עבורו.ה בהתאמות שאושרו לשימוש   נ.תנבחה .התלמידבמקרה של סרוב ה מוגבל בזמן.

 .ללא התאמות .תבחןיבחן .ה, יתעד אותה והתלמיד.ה יעתר לבקשתו

 


