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 ז"תשע אדר' י 
 2017 מרץ 08 

 
 לכבוד

 שלום רב,תיכונים  -מנהלי בתיה"ס העל
 
 

 דיווח על התאמות בדרכי הבחנות מסוג הקראה/הכתבה שבסמכות ביה"סהנדון: 
 תשע"ז -מועד קיץ יב'-כיתות יא'

 
 .20/4/17לדיווח על ההתאמות בדרכי הבחנות לתלמידים עם לקות למידה לאגף הבחינות הינו המועד האחרון 

 
בדרכי מנת למנוע  עיכוב הנובע מטעויות, חריגות ו/או אי הבנות, מומלץ לדווח באופן מידי על כל ההתאמות -על
 ולא להמתין עד לתאריך האחרון )סגירת המחשבים(. הבחנות ה

 . ההבחנות בדרכי ההתאמות הזמנת את המאשר משוב קבלת לוודא ישלאחר הדיווח, 
 

 בשל דיווח לא תקין. דיווחים שגויים חלק מדיווחי בתי הספר נמצאו מבדיקה שערכנו, ב
 
 ללא אישור, כל הבקשות יידחו. %10תשומת לבכם: במקרה של חריגה מעל ל
 

 להלן חידוד נהלים:
הכתבה תאמות בדרכי ההבחנות מסוג הקראה/המכלל תלמידי השכבה עבור ה 10%ניתן לדווח סה"כ על  .1

אישור ). מקצועות או התאמות י"עפ ולא ז"ת י"עפ נספרים 10% -הבמקצועות רבי מלל כולל אנגלית. 
 אינו מהווה אישור להתאמות בדרכי היבחנות מסוג זה(. 10%פיקוח בלבד לחריגה מעל 

דווחו בבחינות הבגרות הקודמות. לא ניתן בדיווח למועד קיץ יש לדווח את אותה רשימת תלמידים אשר  .2
 לשנות את הרשימה המקורית.

 מסוג להתאמות זכאי בלבד, אינו 3 ברמה הבחנות בדרכי בוועדה מחוזית התאמות לו אושרו אשר תלמיד .3
 הכתבה/הקראה מסוג התאמות גם לתלמיד לאשר החליט ס"ביה )אם .אוטומטי באופן הכתבה/הקראה

 ס(."ביה של 10%-ה ברשימת ייכלל התלמיד ,בסמכותו אשר
במקרה כזה ביה"ס לא  -ה המחוזית להתאמות בדרכי היבחנות מסוג הקראה/הכתבהדדחיית הבקשה בווע .4

לוועדת ערעורים  ערר לכל תלמיד קיימת זכות ,יחד עם זאת. סמכותומסגרת ביוכל לאשר את הבקשה 
 .עליונה

עולים חדשים, חינוך מיוחד ובקשות שאושרו התאמות בדרכי הבחנות מסוג הקראה/הכתבה עבור  .5
 .שבסמכות ביה"ס 10%-ב ותנכלל ןאינ( בוועדות )מחוזיות/חריגים/ערר

 מול המנהלת ואגף לקויות למידה: הדרכות מקוונותלצורך חידודים בנהלי התאמות למועד קיץ, יתקיימו 
 

 קישור להרשמה לפאנל
  
 קישור כניסה להדרכה ביום הפאנל: 
 התאמות מועד קיץ –פאנל מקוון  

 
 

 אשר נשלח אליכם. בחוזר נהלים בדרכי הבחנות תשע"זלנוחיותכם ניתן לעיין גם 
 

                                                  
 בברכה, 

 לילי טלדן     דוד גל

 ההתאמות    מפקחת על מערך תהליכי האבחון ו מנהל אגף בכיר א' בחינות
 אגף לקויות למידה, שפ"י  

 
 :העתקים

http://lp.vp4.me/rfo3
http://lp.vp4.me/rfo3
https://attendee.gotowebinar.com/register/7598807704287838465
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/liikoheylemida/2017/hozer_nehalim_tashaz1.pdf
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 מנהלת האגף ללקויי למידה ו,ורנ'גב' דני ז

 מנהלת האגף לחינוך על יסודי, דסי בארי 'גב

 גב' חיה מאור, ממונה בחינות אקסטרניים, אגף בחינות

 , אגף בחינותחריגיםמנהלת תחום  גב' אהובה סיידוף,

 , מנהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידעמנהל גףמר משה מולר, 

כנולוגיה ומערכות טמנהל תקשוב , מנהל חטיבת תקשוב ושירות למערכת החינוך, 'ליבוביץמר איציק 

 מידע 

 , מנהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידעמנהל פרויקט ומנתח מערכותמר ניצן לן, 

 

 

 

 

 

 


