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 י"ד בכסלו תשע"ט

 
 קיץ תשע"טת בקשות להתאמות למועד הנדון : מועד מיוחד להגשו

 מפתנים ומח"טיםתלמידים הלומדים בעבור 

 

תלמידים הלומדים נוער בסיכון ממונה על אוכלוסייה ייחודית הכוללת את הו ילדים א' אגף
שייכים התלמידים אשר נקלטים במסגרות אלו מוגדרים כנוער בסיכון,   .במפתנים ומח"טים

 .ספר ומסגרות ייחודיותלקה לבתי המח ;מונה על קצה הרצף בתוך האגףלמחלקה הא

תלמידים אלו נקלטים למרכזי החינוך ולמפתנים, רק על ידי חתימת קב"ס, אשר איתר את 
ובשל כך זקוק למסגרת מכילה ועוטפת מסוג מח"ט או מפתן.  ,התלמיד כנמצא בסכנת נשירה

ונדרשת התייחסות  לאורך כל חודשי השנה.  נמשכת שקליטת התלמידים למסגרות אלו  ,מכאן
  לשונות התלמידים.

נוער ילדים וחברו יחדיו אגף לקויות למידה ואגף על מנת לאפשר מענה הולם לתלמידים אלה, 
לו"ז שיאפשר את הגשת התלמידים לקביעת ו לאוכלוסייה זומציאת פתרונות מתאימים ל ,בסיכון

לא הינה במועד שלמרות שקליטתם בבית הספר  המחוזיותעם לקות הלמידה לדיון בוועדות 
 מאפשר הגשת הבקשות בזמן הנקוב.

הינם  תוצר של דיאלוג מתמשך וקבוע עם האגף ללקויות למידה והפרעת שיוצגו בפניכם נהלים ה
 קשב, בראייה משותפת של צרכי התלמידים  הנמצאים בסיכון ,ובתיאום מלא עימם

, תוך ואחר ביטויי התנהגות חריגה םתלמידיהלעקוב אחר הישגי  קיימת חשיבות רבה לשם כך  
 .עקרונות של הוראה המותאמת לצרכיהם השונים דגש על יישום 

והמענה ההולם לכל תלמיד ותלמיד בתחום לקדם את התהליך הבית ספרי תפקידו של בית הספר 
 לקויות למידה, מעבר לפתרון של הגשה מאוחרת

יוכלו  מצ"ב רשימת בתי הספר(.  -מח"טים ומפתנים)חודיות יבתי הספר במחלקה למסגרות י
ם שנרשמו החל מסוף כיתה י'  תלמידיעבור תשע"ט  (בלבד)יש בקשה להתאמות למועד קיץ להג

אשר לא הוגשו בקשות עבורם כנדרש  ]15.4.18-30.10.18]  כיתה י"א תשע"טועד תחילת  תשע"ח
 אושרו להם.יעד קיץ עם ההתאמות שתלמידים אלה יבחנו בבחינות הבגרות מו. 'בסוף כיתה י

 15.12.18: עד  יהיה עבור אותם תלמידים   :המחוזיות   לועדותהתיקים  תהגש תאריך

 בהתאם למחוז הגאוגרפי  הלקויות למידתלמידים עם יוגשו לוועדת התאמות מחוזית ל הבקשות
 .אליו משתייך בית הספר

 רשים  להגשה מיוחדת זו:התנאים הנד

  בקשה לדיון בוועדותהמקובלים  להגשת בהתאם לדרישות  ולנהלים הגשת הבקשה הינה 
 .מחוזיות לתלמידים עם לקות למידה ההתאמ

  בבית התלמיד של הקליטה תאריך ובו הספר מבית מסמךיש לצרף לדרישות הרגילות 
 [.1.5.18-30.10.18 מ כאמור] תלמידים במטהכפי שיופיע במצבת  הספר
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 מיוחדים שיש לשים אליהם לב בעת הכנת הבקשות:דגשים 

  תלמידאי תקיןה ותפקודוהתלמיד  מגויס ללמידה. 

 יחידות הלימוד בהן בהתאם לרמה בגרותית בערכת הצוות שהתלמיד בעל רמת ידע ה
, אך אינו מצליח להביע את טבמועד קיץ תשע"בחן בבחינות הבגרות ילהמתוכנן התלמיד 
 .אותן ללא התאמותאופן המשקף בידיעותיו 

  בית הספר יתאר את תכניות ההתערבות הלימודיות בהם מתנסה התלמיד, ויציין את
 ההתאמות להן הוא נזקק למרות ההתערבות.

 .אבחון קביל כנדרש 

 [תתקבלנה בקשות למועד חורף תשע"ט ]לא הבקשות הינן למועד קיץ תשע" ט. 

 

 :להגשת הבקשות  הנחיות

את רשימת התלמידים  כץ נעמה' הגב חודיות יהמחלקה למסגרות י תבית הספר ישלח למנהל
 .15.11.18 תאריך עדבמועד המיוחד להגשה לדיון המועמדים 

  naamaka@eduction.gov.il  :למייל 

  רק תלמידים  מחוזי . עם העתק לממונה שח"ר ,בבית הספר זאת בצרוף אישור תאריך קליטה
ר יקבלו אישור להגשת פשתמצא הלימה בין תאריך קליטתם במטה לזה המוצג ע"י בית הס

שם בית הספר, יישוב, סמל  הפרטים הנדרשים: הבקשות במועד מאוחר כפי שצוין לעיל.
 מוסד, שמות התלמידים, מספר ת.ז של כל תלמיד, תאריך קליטה בבית הספר

 ג למינוי רכז התאמות בית ספרי שירכז את התהליך עם הצוות.על מנהל בית הספר לדאו 

 בסיכון ונוער ילדים לחינוך א,אגף  ארצית מדריכה, קורן לילהל לפנות ניתן בירורים לשאלות   
 6289281-050נייד:       ,lilakoren1@walla.co.ilבמייל: 

 

 ,בברכה

 לילי טלדן                                                          יאל חיים מו

 מנהל אגף א', חינוך ילדים ונוער בסיכון                            מפקחת ממונה על מערך האבחון 

 אגף לקוי למידה, שפ"י וההתאמות,                                                                                           

 

   

 העתקים:
 המנהל הפדגוגי מנהלת  ,סמנכ"לית בכירה -ד"ר שוש נחום

 מנהלת אגף לחינוך על יסודי ,בארי דסי' גב
 מנהלת אגף שפ"י –' חנה שדמי גב

 מנהלת אגף לקויות למידה והפרעות קשב  דני ג'ורנו,
 יו"ר ועדת ערר ,נלסימה עובדיה פורצגב' 
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 מנהלת המחלקה למסגרות יחודיות ,אגף א לחינוך ילדים ונוער בסיכון -גב' נעמה כץ
 מפקחים רפרנטים בנושא לקויות למידה.

 גב' שני תורג'מן , רכזת פדגוגית המחלקה למסגרות יחודיות ,אגף א לחינוך ילדים ונוער בסיכון
 מדריכה ארצית, אגף לקויות למידה ,שפ"י –גב' דלית מישאל 

 גף א' לחינוך ילדים ונוער בסיכוןאמדריכה ארצית , ,לילה קורןגב' 

mailto:haimmoy@education.gov.il

