
 ,מתוקף היותם עולים עולים לתלמידים בגרותה בחינותבדרכי היבחנות ב התאמות
 ,למידה תלמידים עם לקות כ המאובחנים והתאמות בדרכי היבחנות לתלמידים עולים

 ח"תשע ל"משנה החל 
התאמות לקויות 

 למידה
 הערות עולים תלמידים' ג רמה עולים תלמידים' ב רמה תלמידים עולים' א רמה

 פ"בע בחינות
 )ל"ל 3 רמה(
 

 .עולים לתלמידים זכאות אין
תלמידים עולים עם לקות 

תתאפשר פניית  -למידה
ביה"ס לוועדה מחוזית 

 לצורך בדיקת זכאות
 

 .עולים לתלמידים זכאות אין
תלמידים עולים עם לקות 

תתאפשר פניית  -למידה
ביה"ס לוועדה מחוזית 

 לצורך בדיקת זכאות

 בכל זכאותמקבלים 
מתוקף היותם  המקצועות

 עולים חדשים 
 

 אין תוספת ניקוד לכל התלמידים הנבחנים בעל פה

 הקראה
 
 

 המקצועות בכל זכאות
, מתוקף היותם לשון למעט

 עולים חדשים

 המקצועות בכל זכאות
, מתוקף היותם לשון למעט

 עולים חדשים

 המקצועות בכל זכאות
, מתוקף היותם לשון למעט

 עולים חדשים

 

 .עולים לתלמידים זכאות אין הכתבה
תלמידים עולים עם לקות 

תתאפשר פניית  -למידה
ביה"ס לוועדה מחוזית 

 לצורך בדיקת זכאות

 .עולים לתלמידים זכאות אין
תלמידים עולים עם לקות 

תתאפשר פניית  -למידה
ביה"ס לוועדה מחוזית 

 לצורך בדיקת זכאות

 .עולים לתלמידים זכאות אין
עולים עם לקות תלמידים 

תתאפשר פניית  -למידה
ביה"ס לוועדה מחוזית 

 לצורך בדיקת זכאות
 

 זמן הארכת
 )ל"ל 1 רמה(
 

 - המקצועות בכל זכאות
 הבחינה מזמן  25%

 ובשאלונים עולים בשאלוני
 םרגילי

 - המקצועות בכל זכאות
 הבחינה מזמן  25%

ובשאלונים  עולים בשאלוני
 רגילים

 - המקצועות בכל זכאות
 הבחינה מזמן  25%

ובשאלונים  עולים בשאלוני
 רגילים 

 

  -מקסימלית זמן הארכת -התאמות כפל אין
תלמיד עם כ אובחן אם גם, עולה לתלמיד25% 
 למידה לקות

 

 התעלמות
 כתיב משגיאות

 ל("ל 1 רמה(

 בכלכעולים  זכאות
 המקצועות

ואנגלית ברמה  לשון למעט
 יח"ל 5של 

 בכלכעולים  זכאות
ולל לשון כ, המקצועות

למעט  במשימות כתיבה
 יח"ל. 5אנגלית ברמה של 

 
 

 בכלכעולים  זכאות
כולל לשון , המקצועות

למעט  במשימות כתיבה
 יח"ל. 5אנגלית ברמה של 

 

 

 במילונית שימוש
 האם בשפת

 )ל"ל 2 רמה(

 המקצועות בכל זכאות
 היותם מתוקף לשון למעט
  .עולים

 המקצועות בכל זכאות
  מתוקף היותם עולים.

 . 

 המקצועות בכל זכאות
  מתוקף היותם עולים.

  

 



  

 םמותא
 )ל"ל3  מה)ר
 

 .עולים לתלמידים זכאות אין
תלמידים עולים עם לקות 

תתאפשר פניית  -למידה
ביה"ס לוועדה מחוזית 

 לצורך בדיקת זכאות
 
 

 .עולים לתלמידים זכאות אין
תלמידים עולים עם לקות 

פניית תתאפשר  -למידה
ביה"ס לוועדה מחוזית 

 לצורך בדיקת זכאות
 

 .עולים לתלמידים זכאות אין
תלמידים עולים עם לקות 

תתאפשר פניית  -למידה
ביה"ס לוועדה מחוזית 

 לצורך בדיקת זכאות
 
 

 תלקותלמיד עם כ מוכר והתלמיד במידה •
 אבחון ויש לארץ שעלה לפני עוד למידה

 על הממליץה ז'( מכית חות)לפ ל"מחו תקף
 אישור יקבלד התלמים מותא מבחן

 ת.מחוזי ועדה וללא ספרית הבית מהוועדה
 דעת חוותל, "מחו אבחון על יסתמך הדיון

 התומכות מבחנים של דוגמאותו מורים
 ה. בבקש

 להגיש יש ל"מחו אבחון אין ולתלמיד במידה •
 .מחוזית לוועדה הבקשה את

 שעתוק
 "ל(ל 1)רמה  

 אין זכאות לתלמידים עולים ,
ניתן לקבל אישור במסגרת 

 .מחוזית וועדה

אין זכאות לתלמידים עולים , 
ניתן לקבל אישור במסגרת 

 מחוזית. וועדה 

אין זכאות לתלמידים עולים , 
ניתן לקבל אישור במסגרת 

 מחוזית וועדה

•  

בחינה בע"פ 
)המתבצעת 

 (מתוקשבבאופן 
 באנגלית 

אין זכאות לתלמידים עולים , 
במסגרת ניתן לקבל אישור 

 וועדה מחוזית.

אין זכאות לתלמידים עולים , 
ניתן לקבל אישור במסגרת 

 וועדה מחוזית.

אין זכאות לתלמידים עולים , 
ניתן לקבל אישור במסגרת 

 וועדה מחוזית.

•  

 
 

 

 כלליות הערות

ם שליטורכישת שפה  בתהליך נמצאיםמאחר ש  םמתאימי בכליםו האם בשפת שימוש תוך יאובחנו  בארץ שנים 3עד  חדשים עוליםתלמידים  -חדשים לעולים אבחונים •

 . . העברית בשפה והן האם בשפת הן חלקית


