מדינת ישראל
משרד החינוך
המינהל הפדגוגי
אגף בכיר בחינות
י"ד/חשון/תש"פ
12/11/2019
לכבוד
מנהלי בתי הספר התיכון
יישום ההתאמות בדרכי היבחנות לתלמידים עם לקויות למידה
מסוג הכתבה לבוחן ניטראלי ,הקראה ושעתוק ,שנה"ל תש"ף ()2020
הזכאות להתאמות "שעתוק"" ,הכתבה לבוחן ניטרלי" ו"הקראה/השמעת שאלון" עבור תלמידים עם לקויות למידה
היא באישור הוועדה המחוזית.
יישום התאמות אלה בבחינות הבגרות ימשיך להתבצע בעזרת אמצעים טכנולוגיים ויחול על כל מקצועות החובה רבי
המלל ,וכן במקצועות לשון ואנגלית .במהלך השנה יתווספו מקצועות נוספים ,יש להתעדכן באתר .היישום הינו חובה.
מועד וקהל יעד
מועד :שנה"ל תש"ף ()2020
קהל היעד :כל המחוזות ,כל המגזרים ,תלמידי שכבות י"א-י"ב
מקצועות :לפי סמלי השאלון המצוינים בקישור בהמשך.
שעתוק:
יישום ההתאמה מסוג שעתוק עבור כל התלמידים שבקשתם אושרה בוועדה המחוזית ,יתבצע באמצעות הקלדה על גבי
מחשב במערכת ה .iTest -יישום זה מהווה חלופה למשעתק האנושי .לנוכח אבטחת מידע וחשיפה לאינטרנט גם אם
ביה"ס ידווח שהיה משגיח נוכח בבחינה ,לא יתקבלו בחינות שיוקלדו בתכנת ה .WORD -בשאלונים שאין מענה
טכנולוגי ליישום ההתאמה ,ההתאמה תתבצע ע"י גורם אנושי.
הקראה/השמעת שאלון:
יישום ההתאמה מסוג הקראה/השמעת שאלון ,עבור כל התלמידים שבקשתם אושרה בוועדה המחוזית ,יתבצע
באמצעות מכשירי  MP3שסופקו ע"י אגף הבחינות לבתי הספר ,או באמצעות מערכת ה iTest -לבחירת התלמיד.
באחריות ביה"ס לדאוג לכך שהתלמיד מגיע לבחינה מצויד באוזניות אישיות .במידה וקיים מחסור במכשירי  mp3ניתן
לפנות לגב' ריקי זקן ,מנהלת תחום ארגון בחינות באגף הבחינות ,בטלפוןrivkazak@education.gov.il 073-3932078 :
הכתבה לבוחן ניטראלי:
יישום ההתאמה מסוג הכתבה לבוחן ניטראלי עבור כל התלמידים שבקשתם אושרה בוועדה המחוזית ,יתבצע באמצעות
הקלדה על גבי מחשב באמצעות תכנת ה .iTest -יישום זה מהווה חלופה לבוחן האנושי .לנוכח אבטחת מידע וחשיפה
לאינטרנט גם אם ביה"ס ידווח שהיה משגיח נוכח בבחינה ,לא יתקבלו בחינות שיוקלדו בתכנת ה.WORD -
בסמכות הוועדה הבית ספרית להמשיך ולאשר עד שני תלמידים בשכבת י"ב בלבד .להיבחנות באמצעות הכתבה
לבוחן אנושי .חשוב לציין -תלמידי י"ב שקיבלו אישור מביה"ס בהיותם בכיתה י"א הם שימשיכו לקבל אישור זה
גם השנה.
תלמידי כיתה י"א – לא ניתן לאשר בוחן אנושי.
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היערכות:
קיימת חשיבות רבה לאפשר לתלמידים להתנסות בתרגול שוטף ובמבחן מקדים באמצעים טכנולוגיים כפי שייבחנו בעת
בחינת הבגרות .לשם כך יתקיימו מבחני הדמיה בתיאום עם מט"ח -מבחנים משנים קודמות המדמים בחינה בכל
הפרמטרים .כל תלמיד שאושרה לו התאמה המיושמת באמצעות מחשב חייב להתנסות בתרגול .התרגול יכול להתבצע
בכל מקצוע ,על פי בחירת בית הספר והתלמיד.
פירוט סמלי השאלון הרלוונטיים ותאריכי ימי ההדמיה (של בחינה מלאה) מופיע באתר אגף הבחינות בקישור הבא:
https://edu.gov.il/minhalpedagogy/exams/procedures-towardsexams/Pages/SimulationDatesWin2020.aspx
אופן הביצוע
הבחינה תתבצע באמצעות מט"ח .דרישות המערכת:


מחשבים כמספר הנבחנים הזכאים להשתתפות ומספר מחשבים עודפים למקרה של תקלות ()20%



איש קשר מטעם ביה"ס (רכז בחינות)



איש טכני זמין למהלך הבחינה



השגחה  -משגיח אחד לכל כיתת נבחנים



בכל הקשור להיערכות לקראת ביצוע הבחינה ניתן לפנות לצוות התמיכה במט"ח03-6200622 :
ובקישור הבאhttps://itest.cet.ac.il/ :

 חיבור לאינטרנט בתחילת הבחינה ובסיומה.
יש להקפיד על כך שלאחר שהתלמידים מסיימים את הבחינה במחשב ,הקבצים משוגרים על פי הנחיות מט"ח.
על מנת לקלוט את קובץ הבחינה לצורך הערכה ,יש להכין דוח בחינה בנפרד עם מדבקה של "מתוקשב" אדומה כולל
מספר ת"ז של התלמידים שנבחנו ,או לחלופין לציין בראש הטופס  9502את המילה "מתוקשב" ולהעבירו לתחנת
הקליטה .אין צורך להעביר לתחנת הקליטה מחברות ריקות של התלמידים שנבחנו.
חשוב שתהיה מחיצה בין נבחן לנבחן ,על מנת שלא תהיה פגיעה בטוהר בחינות.
לשאלות בנושא התאמות ,בדרכי הבחנות בבחינות הבגרות ,ניתן לפנות אל:
 צוות ועדת החריגים שבאגף הבחינות:
הגב' אהובה סיידוף073-3932046 :
הגב' בטי מנור073-3932086 :


מפמ"ר המקצוע



הגב' ציפי דוידסון -מדריכה ארצית בתחום לקויות למידה tzipyd@gmail.com

בברכה
לילי טלדן
ממונה על מערך האבחון וההתאמות
אגף לקויות למידה והפרעת קשב ,שפ"י המנהל הפדגוגי

אהובה סיידוף
מנהלת תחום לקויי למידה
אגף בכיר בחינות
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העתק :ד"ר שוש נחום ,סמנכ"לית בכירה ומנהלת המינהל הפדגוגי
ד"ר מירי שליסל ,יו"ר המזכירות הפדגוגית
גב' עינב לוק ,מנהלת אגף בכיר שפ"י
מר דויד גל ,מנהל אגף בכיר בחינות
גב' דסי בארי ,מנהלת אגף א' על יסודי
גב' דני ז'ורנו ,מנהלת אגף לקויות למידה
גב' סימה עובדיה פורצנל ,מנהלת אגף יישומי חוק ומדיניות במערכת החינוך
גב' דליה פניג ,סגנית יו"ר המזכירות הפדגוגית ומנהלת אגף א' פיתוח פדגוגי
גב' חיה מאור ,סגנית מנהל אגף א' בחינות
מפמ"רים
מר ניצן לן ,מנהל פרויקטים ,מנהל תקשוב
מפקחים רפרנטים מחוזיים בתחום לקויות למידה
יו"ר ועדות התאמה מחוזיים
מדריכים מחוזיים בתחום לקויות למידה
רכז בחינות ,בית ספרי
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