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26.4.2020 

 , תש"ףאיירב ב'

 

 נוכח משבר קשב והפרעת למידה לקויות עם לתלמידיםבדרכי היבחנות  התאמות

 2020/קיץ - הבגרות הקורונה בבחינות

 

כוללת התייחסות לדרכי  בה מצויים שאנו המשבר תקופתההערכות הכללית של מערכת החינוך ב

 היבחנות בבחינות הבגרות עבור תלמידים עם לקויות למידה והפרעת קשב בתקופה זאת.

 בית) מהוועדות באחת בבחינות הבגרות היבחנות בדרכי התאמה לו שאושרה תלמיד כל

או בדרך היבחנות  במיקוד אין .המאושרות התאמות עם יבחן(  חריגים/ ערר/מחוזית/ספרית

הנחיות אלה מותאמות לתרחיש קיום מבחני  .קבלת ההתאמהב לפגועשונה או חלופי  במבנה/מענה

 באחריות .ישלח עדכון על כל שינוי ,עם זאת יתכנו שינויים ,הבגרות כפי שפורסם ע"י משרד החינוך

בכל מקרה משרד  .הנשלחים אליכם המתעדכנים מעת לעתהנהלת ביה"ס לעקוב אחר פרסומים 

 .נזקיועל ודואג שאף תלמיד עם לקויות למידה והפרעת קשב לא יהחינוך פ

 הניגשיםשאושרו להם ההתאמות בדרכי היבחנות עם לקויות למידה  הפירוט שלהלן יחול על נבחנים

 .ציון לשיפורלראשונה למבחני הבגרות וגם לתלמידים שנרשמו 

 

כפי מבנה המבחן המותאם נשמר במרבית המקצועות  -רבי מללמבחנים מותאמים במקצועות 

 חל בהם מצומצם מקצועות מספר ישנםמיקוד. ל בנוסףזאת )לפני משבר הקורונה ( שפורסם מראש 

 .ר"המפמ באתר להתעדכן יש מקרה בכל. המותאם למבחן בהנחיות שינוי

 

 שבסמכות התאמות , מבחנים עםהקלדה/השמעה: מחשב באמצעות היבחנות, מבחנים בעל פה

 המבחן (הבחינה שאלון הגדלת, כתיב משגיאות התעלמות, מורחב נוסחאות דף, זמן הארכת) ס"ביה

 יש לקיים את הבחינה עפ"י הנחיות אגף הבחינות. .המיקוד לאחר הנלמד החומר על יערך
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 לשאלון במקור זכאים שהיו תלמידים ––עבריתלדוברי  הבעה ולשון, הבנה - עבריתמבחן מותאם ב

 לצבירת גם זכאים יהיו כך על נוסף. שפורסם הבחינה מיקוד פי על מותאם בשאלון ייבחנו  מותאם

  –הבחינה  להנחיות קישור  ב"רצ. נקודות

-http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/Ivrit/emergency

learning070420.pdf 

 

 לשאלון במקור זכאים שהיו תלמידים ––יתרבעלדוברי  הבעה ולשון, הבנה -בערבית מבחן מותאם 

לבחירה  גם זכאים יהיו כך על נוסף. שפורסם הבחינה מיקוד פי על מותאם בשאלון ייבחנו  מותאם

  020381 המותאם בשאלון הבחינה להנחיות קישור  ב"רצגדולה יותר. 

-https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/almintar_high_school/home/files/emergency

020381.pdf-learning 

 

 במקור זכאים שהיו תלמידים –בבתי הספר הדרוזיים  ולשון הבעה, הבנה - בערבית מותאם מבחן

 גם זכאים יהיו כך על נוסף. שפורסם הבחינה מיקוד פי על מותאם בשאלון ייבחנו מותאם לשאלון

 רצ"ב קישור. יותר גדולה לבחירה

https://sites.google.com/a/druzenet.tzafonet.org.il/drarabic/home/albjrwt/mlamat 

 

בנוסף למיקוד, חלו שינויים הבאים לידי ביטוי באופן הבא:   צבירה/   –מתמטיקה מבחן מותאם ב

תר אצבירה גדולה יותר/ הרחבת לבחירה גדולה יותר, זאת בהתאם לסמלי השאלונים כפי שפורסם ב

 רצ"ב קישור  -המפמ"ר

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/matematika/nikud2020.pdf 

במקצועות הטכנולוגיים שבהן תהיה בחינה חיצונית   -בחינוך הטכנולוגי מותאמות בחינות בגרות 

  ד.למיקו ובהתאמהמראש  מובחינות הבגרות המותאמות בחינוך הטכנולוגי יתקיימו כפי שפורסאזי, 

הממיר את מקצוע המתמטיקה  מקצועהתלמידים יבחנו ב  - המרה ממתמטיקה למקצוע מדעי אחר

 כפי שמפורסם בחוזר מנכ"ל, בבחינה חיצונית . 

 

ועל  הנן בכפוף לאישור הוועדות בדרכי היבחנות לתלמידים עם לקויות למידה כל ההתאמות - *הערה

 .אגף הבחינות הנחיות ו פי סמכותן )בית ספרית/מחוזית/ערר/חריגים(
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