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 משרד החינוך
 המזכירות הפדגוגית

 אגף שפות
 הפיקוח על הוראת העברית

שבטתשע"זב'ב
2017ינוארב29

  לשון: הבנה, הבעה ועבריתבמקצוע התאמות בדרכי ההיבחנות 

  תשע"ז, שנה"ל למידה תלקובעלי לתלמידים 



היבחנות בדרכי ,התאמות אובחנוהניתנות או אבחון( ללא )התאמות כמתקשים שאותרו לתלמידים

נועדולאפשרלתלמידיםאלהלעקוףאתתחומיהקושיהמונעיםמהםלבטא,לקותלמידהבעליכתלמידים

אתהידעשישלהםבמקצועהבחינה.

השפהאינה(הבנה,הבעהולשון)עבריתבהםהשפההיאאמצעילביטויהידע,במקצועשבשונהממקצועות

אםהמהותהנלמדתוהנ כי נכלליםאמצעי במסגרתו השפהבתחוםהאוריינבדקתשלהמקצוע. יכישורי

הסמנטי בתחום וכתיבה(, )מורפולוגיה-)קריאה הדקדוקי ובתחום ומשמעים( מילים )אוצר לקסיקאלי

המקצוע.לפיכךישלעשותכלמאמץממאפייניחומיםאלהנלמדיםבאופןמפורשושיטתי,והםותחביר(.ת

 ההוראה שנות הספר־בביתבמשך לתלמידים הלמידהלהקנות ולקויי "עקיפההמתקשים אסטרטגיות

יוכלותלמידיםאלהינימניחאתהדעת.במקריםחריגיםופיצוי"במטרהלאפשרלהםלהגיעלתפקודאורי

 כמפורט התאמות זהבהמשךלקבל מסמך אולם לא ניתן לפטור אותם לחלוטין מבדיקת התפקוד ,

.האורייני בבחינות במקצוע זה

:סוגיםאישורההתאמותנחלקלשלושה

 לא צורך באבחוןבתספרי־ביתההמלווהבהנמקותשלהוועדההספר־ביתסמכותבאישור. 

 סתמך על אבחון דידקטי המותספרי־הביתהמלווהבהנמקותשלהוועדההספר־ביתבסמכותאישור

 .דידקטי־או פסיכו

 מלווההודידקטי־אבחון פסיכוסתמך על המ)ועדהמחוזית(בסמכותועדהמטעםמשרדהחינוךאישור

רעותידהוהפלמיילקואגףידי־לעתבהתאםלנהליםשפורסמוספרי־ביתועדההווהמלצותהבהנמקות

 .2016בנובמבר13תאריךבשפ"י-קשב

.שבהמשךהמסמךפירוטההתאמותונוהליאישוריהןבטבלה

 .כאןהשונים לחץ  הטפסיםלנוהל המלא מטעם האגף ללקויי למידה והפרעות קשב, שפ"י הכולל את 

 

  

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

שונותטבעיתביכולותובהישגיםבעתאישורההתאמותבוועדההבית־ספריתישלזכורכיקיימת .1

 .תלמידיםהשל

המגליםלתלמידיםברית,כמובמקצועותאחרים,מיועדותעההיבחנותבמקצועהתאמותבדרכי

והמלצותהאבחוןממצאיוזאתבהסתמךעל,קשיים אחרים בעליולא לתלמידים הפרעותלמידה

 .ביתהספר

,2,1התאמותברמותאישור'לכיתה י 'מכיתה טבמעבר  07־שהוגדרו כ מיוחדהחינוך הלתלמידי  .2

הוא3 והכתבה( הקראה מותאמת, בחינה הוועדה הבית־ספריתבסמכות )לרבות לאישור.

 ברמה מדריך3ההתאמות לצרף הבית/תיש בוועדה לדיון ־מתי"א יסתמךספרית. עלהאישור

 דוגמאותשלמבחניםוהמלצותמורים.אבחון,

 תיאוראלא,אבחוניידעאינודורש(לוועדהשמועברים)רהלעבריתהמושלהדיווחטופסימילוי .3

לאורךבכיתההלמידהבשגרתביטוילידישבאיםכפיהתלמיד של והקשיים היכולות, התפקוד

.הספר־בביתעלהטפסיםיחתוםהמורההמלמדורכזהמקצוע.השנים



 שאלה כל לעל בנוגע תלמידים בעלי לקות בדרכי והתאמות ולמידה ההוראה לפנותההיבחנות אפשר

.למידהבתחוםלקותהמחוזיותלמדריכות

 בברכה,

 תומר בוזמן
 עבריתהוראתעלמפמ"רה

 


 העתקים:

,מנהלהִמנהלהפדגוגימראריאללוי

יושבראשהמזכירותהפדגוגיתד"רמשהויינשטוק,

שפותהמנהלאגף,מרמשהזעפרני

יסודי־מנהלתהאגףלחינוךעל,גבדסיבארי

והפרעתקשבלמידהותמנהלתהאגףללקויו,גב'דניזורנ

גב'ליליטלדן,המפקחתעלמערךתהליכיהאבחוןוההתאמות,אגףלקויותלמידה,שפ"י

מ"ממנהלאגףבכירבחינות,מרדודגל

עבריתבמדריכותמרכזות
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  ז"שע, ת: הבנה, הבעה ולשוןעבריתמקצוע בלקויי למידה  לתלמידים בדרכי ההיבחנות התאמות

 נוהל אישור וביצוע ההתאמה הרציונל סמכות למתן ההתאמה מסמכים נדרשים 1רמה סוג ההתאמה

 
 מבחן מותאם


3


דידקטי־אבחוןפסיכו

 
ועדה מחוזית

והמלצהביתדידקטי־פסיכואבחוןבהסתמךעל
מלווהבהנמקותברורותומפורטותספרית

להצדקתההתאמה


ליקוייםספציפייםוחריגיםשמונעים
מהתלמידלענותעלחלקיםמהבחינה.


,ליקוייםאלויבואולידיביטויבאבחון

בשגרתבהיסטורייתהלמידהשלהתלמידו
הלמידהבכיתה.

 


למידהותבהתאםלנוהליהאגףללקוי

ישלהגישלוועדתאתרשפ"ינטמפורסמיםבה
:התאמותמחוזיתאתהמסמכיםהאלה

 דידקטי־פסיכואבחון
 נספחהמורהללשוןוהבעהדיווח(

(10

 בכתבידושלדוגמהלבחינה
התלמיד

 15חיבוראותשובהבהיקףשל
 שורותלפחות


בפרוטוקולהדיוןיפורטושיקוליהדעת

וההנמקותשלהוועדה.רכזהמקצועיחתום
 .עלהפרוטוקול

 
 

  הקראה
 

מותאם בשאלון )
 (בלבד


3


דידקטי־אבחוןפסיכו


 ועדה מחוזית 

והמלצהביתדידקטי־פסיכואבחוןבהסתמךעל
הנמקותברורותומפורטותובצירוףספרית

הנהליםפי־עללהצדקתההתאמה)כנדרש
שפורסמו(


במקרים חריגים מאוד ובודדים  אושרהקראה ת
לתלמידים אשר זכאים לשאלון רק בלבד 

 מענה להבעת הידע הקיים. נותןמותאם שאינו 


תפקודהקראהבמקצועעברית.איןככלל

הואממהותהמקצועבתחוםזההתלמידים
ולאאמצעילבדיקתידע.




במקריםשלדיסלקציהתאושרהקראה
פי־עלחמורהמאודהמצדיקההקראה
.החלטתהוועדההמחוזית

 

למידהותבהתאםלנוהליהאגףללקוי
ישלהגישלוועדתאתרשפ"ינטמפורסמיםבה

התאמותמחוזיתאתהמסמכיםהאלה:
 דידקטי־פסיכואבחון
 המורהללשוןוהבעה)נספחדיווח

(10
 בכתבידושלדוגמהלבחינה

התלמיד
 15חיבוראותשובהבהיקףשל

 שורותלפחות


בפרוטוקולהדיוןיפורטושיקוליהדעת
וההנמקותשלהוועדה.רכזהמקצועיחתום

 .עלהפרוטוקול
מצא ימותאם יהמבחן התידון רק אם  בקשה להקראה

בקשה בהדעת ש להדגיש כי חוות כאינו מספק. י
הנתמכים  חייבות לכלול ממצאים מוצקיםהקראה ל

 ם.בדוגמאות לליקויי קריאה חמורי

                                                           
ההתאמותאינןפוגעותבמהותהנמדדתבבחינה–1רמה1
.מתייחסותבעיקרלשינוייםבתנאיהבחינהולאבתוכנה נה.ההתאמותבבחיעלולותלפגועבאופןחלקיבמהותהנמדדתההתאמות–2רמה
.בתוכנהובתנאיהבחינההואשינוי.העלולותלשנותאתהמהותהנמדדתבבחינהההתאמות–3רמה

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/shefi
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/shefi
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הכתבה לבוחן 

 ניטרלי
 

עלפתנוסה
זכאותלשאלון

מותאם


3


דידקטי־אבחוןפסיכו

 
ועדה מחוזית

והמלצהביתדידקטי־פסיכואבחוןבהסתמךעל
הנמקותברורותומפורטותובצירוףספרית

הנהליםפי־עללהצדקתההתאמה)כנדרש
שפורסמו(


במקרים חריגים מאוד ובודדים  תאושרה כתבה

לתלמידים אשר זכאים לשאלון רק בלבד 
מענה להבעת הידע הקיים. נותןמותאם שאינו 


תפקודהכתבהבמקצועעברית.איןככלל

ממהותהמקצועהואבתחוםזההתלמידים
אמצעילבדיקתידע.ולא


הבאים:הכתבהתינתןבמקרים

פה־בעלשפערמשמעותיביןההבעה -
 בכתבשלהבעה

דיסגרפיהחמורהמאודהמצדיקה -
בהעפ"יהחלטתהוועדההכת

 המחוזית
גםלחלוטיןקריאבלתיידכתב -

.לנבחןעצמו



בהתאםלנוהליהאגףלליקויילמידה

ישלהגישלוועדתאתרשפ"ינטמפורסמיםבה
התאמותמחוזיתאתהמסמכיםהאלה:

 דידקטי־פסיכואבחון

 המורהללשוןוהבעה)נספחדיווח
(10

 בכתבידושלדוגמהלבחינה
התלמיד

 15חיבוראותשובהבהיקףשל
 שורותלפחות


בפרוטוקולהדיוןיפורטושיקוליהדעת

וההנמקותשלהוועדה.רכזהמקצועיחתום
 .עלהפרוטוקול

 
 דיסגרפיה על שהאבחון אכן מעיד לוודא מומלץ
בכתב להבעה שהבעה הפער בין מאוד, על  חמורה

הן   כתב יד שאינו קריא כללעל או  פה־לבעש
 למורה הן לתלמיד

יש  כאשר כתב היד קריא לתלמיד עצמו  
.להסתפק בשעתוק

 
הכתבה לבוחן 

 נייטראלי 
 
בשאלוןלנבחנים

זכאותכללי,ללא
להיבחןבשאלון

מותאם


2


דידקטיאואבחון
דידקטי־פסיכואבחון


ועדה מחוזית

דידקטי־פסיכוודידקטיאאבחוןבהסתמךעל
הנמקותברורותובצירוףוהמלצהביתספרית

פי־כנדרשעלומפורטותלהצדקתההתאמה)
הנהליםשפורסמו(


במקרים חריגים מאוד ובודדים  תאושרה כתבה

 .בלבד


תפקודהכתבהבמקצועעברית.איןככלל

ממהותהמקצועהואבתחוםזההתלמידים
ולאאמצעילבדיקתידע.


הכתבהתינתןבמקריםהבאים:

פה־בעלשפערמשמעותיביןההבעה -
 בכתבשלהבעה

דיסגרפיהחמורהמאודהמצדיקה -
הכתבהעפ"יהחלטתהוועדה

 המחוזית
גםלחלוטיןקריאבלתיידכתב -

.לנבחןעצמו
קושיעלרקעמוטורי -

 
בהתאםלנוהליהאגףלליקויילמידה

ישלהגישלוועדתאתרשפ"ינטמפורסמיםבה
התאמותמחוזיתאתהמסמכיםהאלה:

 דידקטי־פסיכודידקטיאואבחון
 המורהללשוןוהבעה)נספחדיווח

(10
 בכתבידושלדוגמהלבחינה

התלמיד
 15חיבוראותשובהבהיקףשל

 שורותלפחות
 מסמכיםנוספיםהמעידיםעל

 קשייםמוטוריים


בפרוטוקולהדיוןיפורטושיקוליהדעת
וההנמקותשלהוועדה.רכזהמקצועיחתום

 .עלהפרוטוקול
 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/shefi
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/shefi
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התעלמות 

 משגיאות כתיב


1


דידקטיאבחון
דידקטי־אופסיכו

  ספרית:־ועדה בית
התאמות,/ת,רכז/האומימטעמו/תמנהל
עברית/תרכזותעברילמורה/ת,מחנךית,/מת"ל

בהסתמךעלאבחון
דידקטי־דידקטיאופסיכו


,שגיאותכתיבבשללקותלמידהריבוי

קשייזיכרון,דיסגרפיהחמורה-דיסלקציה
אוקשב


ספריתדוגמה־ישלהעבירלוועדההבית

.לבחינהבכתבידושלהתלמיד

 
של  זמן תוספת 

 ממשך 25%
 הבחינה


1




חוותדעתוהמלצות
שלמוריםודוגמאות

.מבחנים


 לא אבחוןב


:ספרית־ועדה בית

התאמות,/ת,רכז/האומימטעמו/תמנהל
עברית/תרכזותעברילמורה/ת,מחנךית,/מת"ל


,כתיבהבאואיטיותבקריאה

קשייםבהתארגנות,
המקשיםעלהעברתקשייקשבוריכוז

המסרבזמןנתון.


למרותהתערבותלימודיתעדייןקייםפער
מבחןההישגיםבביןנקודותבציון20של

תוספתזמןלהישגיםבמבחןללאהכולל
.תוספתזמן




ספרית־ישלהעבירלוועדההבית

בכתבידושלשתיבחינותשלדוגמה
התלמיד:בחינהשבהניתנהתוספתזמן

ובחינהשבהלאניתנהתוספתזמן.
כיתוספתהזמןשיפרהעלהבחינותלהוכיח
שגיהנבחן.אתהי





 
שעתוק


1


חוותדעתוהמלצות
שלמוריםודוגמאות

.מבחנים


 לא אבחוןב

 
:ספרית־ועדה בית

התאמות,/ת,רכז/האומימטעמו/תמנהל
עברית/תרכזותעברילמורה/ת,מחנךית,/מת"ל


רמהנמוכהמאודשלקריאותכתבהיד

למורה)התלמידמצליחלקרואאתכתבידו(


ספריתדוגמה־ישלהעבירלוועדההבית

.לבחינהבכתבידושלהתלמיד


המחברת המקורית תצורף למחברת 
 המשועתקת.

להוסיף מאום על בעת השעתוק אין לגרוע או  
 .הכתוב במחברת המקור

 
הגדלת שאלון 

 הבחינה


1


מסמךרפואיהמעיד
עלקושיאומסמך

.קבילאחר


 לא אבחוןב

 
:ספרית־ועדה בית

התאמות,/ת,רכז/האומימטעמו/תמנהל
עברית/תרכזותעברילמורה/ת,מחנךית,/מת"ל


,קושיבעיבודובקשבחזותי

לקותראייה



ספריתדוגמה־להעבירלוועדההביתיש

המוכיחהיעילותלבחינהעםהגדלתהשאלון
מסמכיםשוניםהתומכיםההתאמהאו

יה,הפרעתיראבעיותוהמעידיםעלבבקשה
 לקותחמורהבתחוםהחזותי.וקשב


תלמידלבית הספר יגדיל את מחברת הבחינה 

 
הקלדת תשובות 

 במחשב

מסמךקבילתומך 
ה/מרפא)רפואי,
אבחון בעיסוק,

(וכדומה


חוותדעתשלמורים


 אין צורך באבחון
־דידקטי או פסיכו

דידקטי

 
 ועדת חריגים


רמהנמוכהמאודשלקריאותכתבהיד

.למורה
ליקוייםחמוריםבכתיבהשמונעים

מהתלמידאתהעברתהידעהקייםבמלואו



התלמידיקלידאתתשובותהבחינהבקובץ

wordלאיכולתגישהלאינטרנט.בבמחשב


השמירהאחריותלתמוטמנהלביתהספרעל
עלטוהרהבחינה.




