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 התאמות בדרכי הבחנות

 הערות בהתבסס על מאושרת ע"י סוג התאמה רמה

 1רמה 
ההתאמות אינן 
פוגעות במהות 

 הנמדדת בבחינה

דידקטי או  אין צורך באבחון חוות דעת של מורים מועצה פדגוגית בית ספרית  25%הארכת זמן הבחינה בשיעור של 
 פסיכודידקטי

  אבחון דידקטי מועצה פדגוגית בית ספרית התעלמות משגיאות כתיב בעברית ובאנגלית

 -התעלמות משגיאות כתיב באנגלית
 Gי"ל בשאלון  5 -לתלמידים הנבחנים ב

מהלומדים  10%ניתן לאשר עד  אבחון דידקטי מועצה פדגוגית בית ספרית
 י"ל בשכבה  5ברמה של 

דידקטי או  אין צורך באבחון חוות דעת של מורים מועצה פדגוגית בית ספרית שעתוק הבחינה
 פסיכודידקטי

מסמך רפואי המעיד על  ספרית בית פדגוגית מועצה הגדלת שאלון הבחינה
 קושי או מסמך קביל  אחר

דידקטי או  אין צורך באבחון
 פסיכודידקטי

  אבחון דידקטי ספרית בית פדגוגית מועצה מורחבשימוש בדף נוסחאות 

 2רמה 
עלולות לפגוע 

באופן חלקי 
במהות הנמדדת 

בבחינה. 
מתייחסות בעיקר 

לשינויים בתנאי 
הבחינה ולא 

 בתוכנה

הכתבה/ הקראה לבוחן נייטראלי בשפת האם 
 ובאנגלית

)באנגלית השמעת שאלון או הקלדת/ הקלטת 
 תשובות(

בסמכות מועצה פדגוגית 
מתלמידי  10%לאשר עד 

 השכבה
 )אנגלית ועברית ביחד(

במידה ויש תלמידים נוספים שביה"ס  אבחון דידקטי
 -מתרשם שזקוקים להתאמה זו

לאחר אישור מפקח על ביה"ס, 
הבקשה נשלחת לדיון בוועדת 

 התאמה מחוזית

  אבחון דידקטי מועצה פדגוגית שימוש במילונית אלקטרונית באנגלית

 מסמך קביל תומך ועדת חריגים גבי מחשבהקלדה על 
 חוות דעת מורים
 דוגמאות בחינה

 אין צורך באבחון

 3רמה 
עלולות לשנות את 
המהות הנמדדת 

שינוי  –בבחינה 
הן בתנאי הבחינה 

 והן בתוכנה

אבחון פסיכודידקטי או  ועדת התאמה מחוזית מבחן בע"פ במקצועות רבי מלל
 פסיכולוגי ודידקטי

 

    

מבחן בע"פ באנגלית )מתוקשב= השמעת 
 השאלון+הקלטת תשובות(

אבחון פסיכודידקטי או  ועדת התאמה מחוזית
 פסיכולוגי ודידקטי

 

אבחון פסיכודידקטי או  ועדת התאמה מחוזית מבחן מותאם 
 פסיכולוגי ודידקטי
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או  אבחון פסיכודידקטי ועדת התאמה מחוזית הקראה והכתבה בלשון
 פסיכולוגי ודידקטי

 

הקראה והכתבה בערבית ועברית במגזר 
 הערבי

אבחון פסיכודידקטי או  ועדת התאמה מחוזית
 פסיכולוגי ודידקטי

 

אבחון פסיכודידקטי או  ועדת התאמה מחוזית המרת המבחן במתמטיקה למקצוע מדעי אחר
 פסיכולוגי ודידקטי

 

 

החל משנה"ל תשע"ו , לתלמידי שכבה י"א ומטה שהינה בסמכות ביה"ס לאשר עד למכסה   הקראה/ הכתבה לבוחן נייטרליפרט להתאמה בדרכי הבחנות מסוג 

 עד לשנה"ל תשע"ה.שהיה נהוג כמו  תקייםהנוהל ממשיך להמתלמידי השכבה,  10%של 


