מדינת ישראל
משרד החינוך

המינהל הפדגוגי
שרות פסיכולוגי ייעוצי
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ז' בחשון תשע"ז
27.10.17
לכבוד
מנהלי בתי הספר התיכון
שלום רב,
הנדון :ביטול הצורך בדיווח התאמות ברמה  2ו  3 -במנהלת ליישומים מתוקשבים -מנב"סנט:
הננו שמחים לבשר לכם על שינויים משמעותיים במערכת דיווח ההתאמות לבחינות הבגרות ,שינויים שנועדו להקל על
כל תהליך הדיווח על ההתאמות בדרכי ההיבחנות.
החל משנה"ל הנוכחית תשע"ח {מועד חורף וקיץ} ,אגף הבחינות בשיתוף עם אגף לקויות למידה ומנהל התקשוב,
הובילו שינוי אשר בסופו יפטור את בתי הספר מלדווח על התאמות בדרכי היבחנות ברמה  2-3במנהלת ליישומים
המתוקשבים  -במנב"סנט.
להלן הפרוט על פי שכבות:
שכבה י"ב:
כל ההתאמות שאושרו ע"י הוועדה המחוזית ו/או דווחו לתלמיד בשנה החולפת (תשע"ז) בהיותו בכיתה י"א על פי
מקצוע /שאלון ,תעלנה באופן מלא לכל המקצועות אליהם ניגש התלמיד בשנת הלימודים הנוכחית .לדוגמא ,במידה
ואושרה לתלמיד התאמה של היבחנות בעל פה ברבי מלל ,התלמיד יקבל את ההתאמה בכל מקצועות רבי המלל בהם
ייבחן השנה ,גם במידה ולא נבחן בהם בשנה שעברה.
שינוי זה מתייחס הן להתאמות ברמה  1שאושרו בוועדה הבית ספרית והן להתאמות ברמה  2,3שאושרו בוועדות
מחוזיות/ערר.
במידה ולא דווחה לתלמיד התאמה ברמה  1בכיתה יא' ,יהיה על ביה"ס לדווח באופן עצמאי לתלמידים את ההתאמות
הנ"ל.
שכבה י"א:
התאמות ברמה  2,3אשר נידונו במסגרת הועדה המחוזית ואושרו ,יועברו אוטומטית למנהלת ליישומים המתוקשבים
(במנב"סנט) וישוקפו באופן מלא במערכת ,בכל המקצועות אליהם התלמיד משויך .תהליך זה פוטר את בית הספר
מדיווח על התאמות ברמה  .2-3עם זאת ,יש לדווח עבור כל התלמידים באמצעות מערכת המנב"סנט על התאמות
ברמה  1בלבד (התעלמות משגיאות כתיב ,שעתוק ,תוספת זמן ,הגדלת שאלון ,דף נוסחאות מורחב).
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חשוב להדגיש!


ההתאמות יועברו על פי מספר תעודת זהות של התלמיד.



באחריות צוות בית הספר לבדוק את ההתאמות המדווחות במערכת עבור כל תלמיד ותלמיד בפורטל התלמידים.



הזמנת השאלונים לבגרויות נשארת בעינה ובאחריות בית הספר.



תקפות האישור להתאמות הינה עד גיל .25
חריגים:



שכבה י"ב :
דיווחים נוספות להתאמות בדרכי היבחנות מסוג הקראה ו הכתבה ,יתאפשרו רק במידה ובית הספר לא ניצל את
מכסת ה 10% -שהיה בסמכותו בשנה שעברה .לנושא הנ"ל יועד כפתור בתוך המערכת.

בברכה,
דוד גל

לילי טילדן

מנהל אגף בחינות

ממונה על מערך האבחון וההתאמות,
אגף לקויות למידה ,שפ"י

העתקים:
גב' מירי נבון -ממלאת מקום סמנכ"ל בכיר ומנהל המינהל הפדגוגי.
ד"ר משה ויינשטוק -יו"ר המזכירות הפדגוגית.
ד"ר עופר רימון  -מנהל מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע .
מנהלי המחוזות.
גב' חנה שדמי -מנהלת אגף א' שרות פסיכולוגי ייעוצי
גב' דסי בארי מנהל אגף א 'לחינוך על יסודי
גב' דני ז'ורנו  -מנהלת אגף לקויות למידה
גב' סימה עובדיה פורצנל  -מנהלת אגף יישומי חוק ומדיניות ויו"ר ועדות ערר.
מר אלון ויג -המינהלת ליישומים מתוקשבים
מר משה מולר -מנהל גף מנהל תיקשוב.
גב' אהובה סיידוף – מנהלת תחום אוכלוסיות מיוחדות ,המנהל הפדגוגי.
מפקחים רפרנטים בתחום לקויות למידה
יו"ר וועדות התאמה במחוזות.
מדריכים מחוזיים בתחום לקויות למידה.
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