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 תש"ף  בתשרי   ג'                                                                                                                 
 2019באוקטובר   2                                                                                                                

 לכבוד 

 מנהלי בתי הספר התיכוניים

 מנהלי החטיבות העליונות   

 נייםינהלי חטיבות הבמ

 
 שלום רב,

 

התאמות בדרכי היבחנות בבחינות הבגרות עבור תלמידים הלומדים בכיתות   הנדון:
  טו"ב

 

בקשות להתאמות בדרכי היבחנות בבחינות הבגרות עבור כלל התלמידים עם חשד ללקות למידה 

, על פי נהלי אגף לקויות למידה וועדה המחוזית בסוף כיתה י'בהנבחנים בכיתה יא' ניתן להגיש לדיון 

 וקשב. 

 

האגף ללקויות למידה צוות מנדון עם במועדי היבחנות שונים של תלמידי כיתות טו"ב נערך שיח בשל 

הנבחנים בכיתה י' בבחינות הבגרות באנגלית כיתות טו"ב  לתלמידי על מנת לתת מענה הולם,וקשב 

 .שלגביהם קיים חשד ללקות למידה ,ובמתמטיקה

 

 :בתלמידי כיתות ט' טו"ב הנבחנים בכיתה י'דיון מעקב והלהלן תהליך ה

 ושלגביהם קייםלומדים בכיתה ט' במסלול טו"ב הבמהלך השנה יתקיים מעקב אחר תלמידים  (א

 חשד ללקות למידה.

כדי  מקביל, יתבצע תהליך התערבות המאפשר לתלמידים אלה להביע את ידיעותיהם, תוך ב (ב

 בקרה ומשוב. 

במידת הצורך תוגש בקשה לוועדה המחוזית להתאמות בדרכי היבחנות עבור המקצועות בהם  (ג

בקשות  .את הבקשות יש להכין לאורך השנה(. נבחנים התלמידים בכיתה י' )מתמטיקה ואנגלית

 אחרים יוגשו במידת הצורך כמו שאר התלמידים, בסוף כיתה י'. למקצועות 
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, בדיקת תקפות אבחון פסיכו/פסיכו דידקטי )בהתאם להתאמה הנדרשת(הבקשות יוגשו בכפוף ל

את . 'ט'+ח כיתות סיום  של ובצרוף תעודות , אשר מהווה חלק ממכלול הנתונים הנלקחים בחשבון

 והפרעת למידה לקויות אגף נהלים להתאמות בדרכי היבחנות של חוזר פי עליש להגיש  הבקשה

 :י"שפ, קשב

.pdfhttp://meyda.education.gov.il/files/shefi/liikoheylemida/Hozer_nehalim_hathamot_2018 

 

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

שתלמידו משתתפים בתוכנית זו השנה "ח( תשע -מחזור ראשון  ברחבי הארץ, מקומיות רשויות

תלמידים שלגביהם קיים   מ"לקויות ללמידה",  במסגרת התכניתלא יוגשו לוועדה המחוזית.  השלישית,  

ייערך במערך  האבחון. יומלצו לאבחון ע"י בית הספר חשד ללקות למידה לאורך התהליך התלת שנתי

ותתקבל החלטה בנוגע להתאמות  ,"ח המקומישבשפ( "מידהללקויות למ""ל )מערך מלהאבחון של 

  הנדרשות.

קריית  ,ירכא , מעלות תרשיחא, נצרת  להלן פירוט הרשויות המשתתפות בתכנית מ"לקויות ללמידה:

בית ,  מודיעין מכבים רעות  ,  נתניה,  רעננה  ,  הוד השרון  ,  כפר קרע,  אור עקיבא  ,  קריית ביאליק,  מוצקין

 .רהט ,אילת, שדרות, שמש

 תלמידים חדשים שהצטרפו בשנה"ל תש"ף לכיתה י' טו"ב: 

נהלים, תלמידים שהצטרפו רק בכיתה י' למסלול טו"ב שלגביהם נמצא חשד ללקות למידה על פי ה

 במקצועות אנגלית ומתמטיקה למועד קיץ. בקשותיהם יוגשו לדיון בוועדה המחוזית

בתי הספר מתבקשים להעביר רשימה שמית של תלמידים אלה בצירוף מספר ת"ז, סמל מוסד ושם 

 .15.11.19 עד לתאריך י"ז בחשוון תש"ף, מוסד,

 (.בקובץ כל השדותמלא את ל יש -,)בקובץ אקסל המצ"ב Tov@education.gov.il במייל:

  

י"ז בכסלו   את הבקשות לדיון בוועדה המחוזית עבור תלמידים אלה, יש להגיש למחוז עד תאריך

  (.15.11.19. )רק התלמידים שהוגשו ברשימות עד 15.12.19  תש"ף,
 

במועד שנקבע, הדיון בדרכי ההיבחנות  בקשות להתאמותלגביהם תלמידים שלא יועברו 

 בבקשותיהם יועבר לשנת הלימודים הבאה.

  

  

http://meyda.education.gov.il/files/shefi/liikoheylemida/Hozer_nehalim_hathamot_2018.pdf
mailto:Tov@education.gov.il
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לא יהיה זכאי , הוגשה בקשה לוועדת התאמות במקצועות אנגלית ו/או מתמטיקהעבורו תלמיד ש

קיימת לכל תלמיד במידה )זכות ערר  לגשת בשנית לדיון בוועדת התאמה מחוזית במקצועות אלה.

 ובקשתו נדחתה(.

 

 באחריות המוסד לבדוק ולטפל בנושא ולא יאוחר מהתאריכים שצוינו לעיל.

 

  054-4968-737לשאלות ניתן לפנות לגב' אורה קרמרמן מוריוסף בנייד:

  
 

 

  שנת לימודים פורייהבברכת 

 

 

 

 לילי  טלדן                                                                             אסף מנוחין                 

 התאמותהממונה חינוך טכנולוגי על תיכוני                                       ממונה על מערך האבחון ו

 תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע                                  אגף לקויות למידה, שפ"י מינהל

 

 

 העתקים:

 ד"ר שוש נחום, סמנכ"לית בכירה ומנהלת המינהל הפדגוגי               

 ד"ר מירי שליסל, יו"ר המזכירות הפדגוגית              

 שפ"י, מנהלת אגף א' עינב לוקגב'              

 גב' דני ז'ורנו , מנהלת אגף לקויות למידה והפרעת קשב             

 יסודי-גב' דסי בארי, מנהלת אגף א' לחינוך על             

 מר דויד גל, מנהל אגף בכיר בחינות )פדגוגי(             

 ינוך ויו"ר    גב' סימה עובדיה פורצנל, מנהלת אגף יישומי חוק ומדיניות במערכת הח             

 וועדת ערעורים             

 גב' דליה פניג, סגנית יו''ר המזה''פ ומנהלת אגף א' פיתוח פדגוגי             

 י"שפ, למידה לקויות אגף, וההכשרה ההדרכה מערך על ממונה, מפקחת, אברהם שלומית' גב             

 אוכלוסיות מיוחדות, אגף בחינותמנהלת תחום  ,גב' אהובה סיידוף             
  

 


