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 שלום רב,

 

 מועד מיוחד להגשת בקשות להתאמותהנדון: 
 עם לקויות למידה הלומדים בתכנית האצהעבור תלמידים מחוננים ומצטיינים 

 

עם חשד ללקות למידה עבור כלל התלמידים בבחינות הבגרות בקשות להתאמות בדרכי היבחנות 
, זאת על פי נהלי האגף וועדה המחוזית בסוף כיתה י'בניתן  להגיש לדיון  ,א"הנבחנים בכיתה י

למחוננים ולמצטיינים לשונות  יחד עם זאת, במסגרת המענים של האגף ללקויות למידה וקשב.
התלמידים ובכללם לתלמידים הנבחנים בכיתה י', ובראייה משותפת עם האגף ללקויות למידה 

 והפרעת קשב נקבעו נהלים בעניין תלמידים אלה.

תלמידים מחוננים ומצטיינים רשאים להיבחן בבחינות הבגרות בהיבחנות מוקדמת על פי חוזר 
 .4.3-40א' 12מנכ"ל תשע"ו/

מחוננים  ומצטיינים הניגשים לבגרויות כבר  םתלמידי מוקדמת לאיתורערכות י, נדרשת המכאן
 ת למידה.יושלגביהם קיים חשד ללקובהיותם בכיתה י', תלמידים 

תלמיד ואחר הקיימת חשיבות רבה  לעקוב אחר הישגי טרם הגשת הבקשה לוועדה המחוזית, 
עקרונות של הוראה המותאמת לצרכיהם השונים של  ביטויי התנהגות חריגה, תוך דגש על יישום 

 .התלמידים

 

יש לפעול על פי במקרה של חשד ללקות למידה המצריך הגשת בקשה לדיון בוועדה המחוזית 
 הנהלים הבאים:

 

 מועד היבחנות קיץ י' .1
 

מסגרת בה 
 לומד התלמיד

שלבי החינוך 
)מבנה בית 

 הספר(

 מועד אופן הגשת הבקשות

בתום כיתה ט', כפי  רגיל שנתי שש כיתת מחוננים
שיפורסם בחוזר אגף 
לקויות למידה מידי 
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 שנה

חטיבה עליונה  כיתת מחוננים
 עצמאית

 

החטיבה העליונה תגיש את 
 הבקשות לוועדה המחוזית.

)מומלץ להיעזר בהיסטוריה של 
התלמיד בחט"ב בכפוף לוויתור 

 סודיות של ההורים(

 15.12 -עד לתאריך ה
 )בהיותם בכיתה י'(

 שש שנתי כיתה רגילה
 או

חטיבה עליונה  
 עצמאית

 הבקשות יוגשו לוועדה המחוזית.
יש להעביר לאגף  -תהליך מקדים

מצטיינים את שמות ללמחוננים ו
 לתכנית האצהשאושרו התלמידים 

 ויש חשד שיש להם לקות למידה
  .15.11-ה וזאת עד לתאריך

להיעזר בהיסטוריה של )מומלץ 
תלמיד בחט"ב בכפוף לוויתור ה

 (סודיות של ההורים
 

 15.12 -עד לתאריך ה
 )בהיותם בכיתה י'(

 
 15" )ללמידה מלקות" בתוכנית הנמצאים ספר בבתי הלומדים ף"תש' ט כיתות תלמידי: הערה

 . המחוזית בוועדה לדיון יוגשו לא ( ח"בתשע התוכנית את שהחלו  מקומיות  רשויות
 לאורך למידה ללקות חשד קיים שלגביהם תלמידים"  ללמידה לקויות"מ התכנית במסגרת
 ל"מל של האבחון במערך ייערך  האבחון.  ס"ביה ידי על לאבחון יומלצו שנתי התלת התהליך

 . המקומי ח"שבשפ"( ללמידה לקויות"מ מערך)
 

 ,ירכא , מעלות תרשיחא, נצרת  :"ללמידה לקויות"מ בתכנית המשתתפות הרשויות פירוט להלן
 -מודיעין , נתניה, רעננה , הוד השרון , כפר קרע, אור עקיבא , קריית ביאליק, קריית מוצקין

 .רהט ,אילת, שדרות, בית שמש, מכבים רעות
 

 י'  מועד היבחנות חורף .2
 

  –קיים חשד ללקות למידה שלגביהם במועד חורף  תלמידים  האמורים להיבחן בבחינות בגרות
  galittz@education.gov.il לאגף למחוננים ולמצטיינים, לגב' גלית צמח, דוא"ל יוגשו 

 ועדת חריגים. לאישור לגב' אהובה סיידוףלאחר בדיקת האגף, הבקשות תועברנה 

 

 ההיבחנות מקצועות לגבי הנחיות

 יש להגיש את הבקשה לוועדה המחוזית עבור כל מקצועות רבי המלל.  -עבור מקצוע רב מלל  .1
 )בהתאם לצורך(. ניתן להגיש על כל מקצוע בנפרד)כולל אנגלית( מקצועות שאינם עתירי מלל  .2

 
 

 :דגשים מיוחדים שיש לשים אליהם לב בעת הכנת הבקשות

בהתאם ליחידות הלימוד בהן התלמיד  הערכת הצוות שהתלמיד בעל רמת ידע ברמה בגרותית .1
מתוכנן להיבחן בבחינות הבגרות בהיותו בכיתה י' אך אינו מצליח להביע את ידיעותיו באופן 

 .בדרכי היבחנות המשקף אותן ללא התאמות
 

 התלמיד  מגויס ללמידה ותפקודו התלמידאי תקין. .2
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מהן ה התלמיד, ויציין מתנסהתנסה/בית הספר יתאר את תכניות ההתערבות הלימודיות בהם  .3
 להן הוא נזקק למרות ההתערבות.בדרכי היבחנות ההתאמות 

 

שנה.  מדי המתפרסמות ל אגף להוראות בהתאם ,אבחון קביל כנדרש .4

http://meyda.education.gov.il/files/shefi/liikoheylemida/Hozer_nehalim_hathamot_201

8.pdf 
 

 

  ומצטיינים. מחוננים אגף לאישור בכפוף ידונו המחוזית לוועדה להתאמות בקשותהערה: 

 
 

 בברכה,   

 

 עדה דרורי                                                          לילי טלדן               
 ממונה המחונן בכיתתו                                ממונה על מערך האבחון והתאמות         

 , שפ"ישבוק האגף למחוננים ולמצטיינים                            אגף לקויות למידה    
 

 

 
 העתקים:

 ד"ר שוש נחום, סמנכ"לית בכירה ומנהלת המינהל הפדגוגי
 ד"ר מירי שליסל, יו"ר המזכירות הפדגוגית

 , מנהלת אגף א', שפ"יעינב לוקגב' 
 מר מנחם נדלר, מנהל אגף מחוננים ומצטיינים

 מר דוד גל, מנהל אגף בכיר בחינות
 בארי, מנהלת אגף א', לחינוך על יסודי גב' דסי

 גב' דני ז'ורנו, מנהלת אגף לקויות למידה והפרעת קשב, שפ"י
 גב' סימה עובדיה פורצנל, מנהלת אגף יישומי חוק ומדיניות במערכת החינוך ויו"ר וועדת ערעורים

 גב' דליה פניג, סגנית יו"ר המזכירות הפדגוגית ומנהלת אגף א' פיתוח פדגוגי
 פנינה זלצר, ממונה תחום המחוננים, האגף למחוננים ולמצטייניםגב' 

 גב' מאירה אבידר, ממונה תכניות למצטיינים, האגף למחוננים ולמצטיינים
 י"שפ, למידה לקויות אגף, וההכשרה ההדרכה מערך על ממונה מפקחת, גב' שלומית אברהם

 בחינותאהובה סיידוף, מנהלת תחום אוכלוסיות מיוחדות, אגף  'גב
 גב' אלין קשטכר, מדריכה ארצית בנושא הייעוץ, האגף למחוננים ולמצטיינים

 גב' דלית מישאל מדריכה מרכזת באגף לקויות למידה, שפ"י
 גב' גלית צמח, מרכז פניות הפרט, האגף למחוננים ולמצטיינים

 רפרנטים מחוזיים למחוננים ולמצטיינים
 
 
 

 

http://meyda.education.gov.il/files/shefi/liikoheylemida/Hozer_nehalim_hathamot_2018.pdf
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