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 א' שבט תשפ"ג

 2023ינואר  23

 לכבוד 

 במגזר הדרוזי מנהלי בתי ספר תיכוניים

 רכזי בגרות/רכזי התאמות/רכזי עברית

 ראייהבו/או מוגבלות עה ישמב מוגבלותלתלמידים עם מתוקשבת בעברית דבורה הבחינה התאמות בהנדון: 

בשמיעה, מוגבלות ות בראייה ו/או ן מתן ההתאמות לתלמידים עם מוגבלמטרת חוזר זה היא להבהיר את אופ

כמו  המתוקשבת בעברית דבורה.בבחינה בוחן אנושי באמצעות אישור היבחנות המקרים, שבהם יינתן את לפרט ו

 כן, יובהרו סמלי השאלונים הספציפיים והראשיים של כל מקרה.  

 :בלבד שמיעהבבלות געם מותלמידים 

   .15385 –סמל שאלון מיוחד ינתן י (', ג', ב'אבחומרת מוגבלות )כל התלמידים עם מוגבלות בשמיעה ל -1

ולכל  אנושי לפי הזמנה מראשמוגבלות א' זכאים לקבל בוחן  חומרתבות בשמיעה עם מוגבלתלמידים  -2

, וזאת בהתאם 15580או  15380סמל שאלון ראשי לתלמידים אלה הוא  פחות חודש לפני מועד הבחינה.ה

 לרמת ההיבחנות שלהם בשלוש יחידות לימוד או בחמש יחידות לימוד, בהתאמה.

( 11מוגבלות ב' או ג' או תלמידי כיתות חנ"מ חרשים )סוג עם מוגבלות בשמיעה בחומרת תלמידים  -3

או  15370עבור תלמידים אלה יינתן סמל שאלון ראשי  .פטורים מהבחינה המתוקשבת בעברית דבורה

 , וזאת בהתאם לרמת ההיבחנות שלהם בשלוש יחידות לימוד או בחמש יחידות לימוד, בהתאמה.15570

 :בלבד ראייהב מוגבלותעם תלמידים 

סמל שאלון רגיל  –מוגבלות א' ייבחנו בבחינה ללא כל התערבות  עם מוגבלות ראייה בחומרתתלמידים  -1

- 15386 

יינתן סמל ולכן  ,אנושי בוחןזכאים להיבחן ע"י ב', ג' בחומרת מוגבלות תלמידים עם מוגבלות בראייה  -2

 .15385 –שאלון מיוחד 

לפי הזמנה  רק זכאים לקבל בוחן אנושייהיו מוגבלות ב', ג' עם מוגבלות בראייה בחומרת תלמידים  -3

  פחות חודש לפני מועד הבחינה.ה ולכל , אשמר

או  15380הוא  ', ג', ב'אבחומרת מוגבלות  בראייהעם מוגבלות תלמידים כל ה שלסמל שאלון ראשי  -4

 , וזאת בהתאם לרמת ההיבחנות שלהם בשלוש יחידות לימוד או בחמש יחידות לימוד, בהתאמה.15580
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 בשמיעה:מוגבלות  עםבראייה וגם עם מוגבלות תלמידים 

 .15385 –שונות יינתן סמל שאלון מיוחד חומרת מוגבלויות ב ביחד שתי המוגבלויות עםתלמידים ל -1

תינתן בהתאם לשיקולי הרפרנטים על  אלההרלוונטית ביותר לתלמידים  על מתן ההתאמה חלטההה -2

 שיתוף צוות ביה"ס. תלמידים עם מוגבלויות בשמיעה ובראייה במחוז חיפה או במחוז צפון תוך

סיידוף, מנהלת תחום אוכלוסיות מיוחדות "ד לגב' אהובה בקשות בשילובית של המרבאת היש להעביר  -3

את מתן ההתאמה  רלאשרכך , וחלטהלהמינהלי תת תוקף כדי ל , וזאתוטוהר בחינות באגף בחינות

  ביום הבחינה.הרלוונטית ביותר למצבו של התלמיד 

 !לכל המאוחר 14.02.2023עד תאריך הבקשות תועברנה  -4

 במקרה זה יועבר בכפוף להחלטה על מעמד ההתאמה שניתנה במקרה זה.השאלון הראשי  סמל -5

 :הגדרה

 מורהאם וכאשר לא יזדמן בביה"ס מורה לעברית מביה"ס שאינו המורה המלמד את התלמיד.  ואהאנושי בוחן 

 מורה בוחן לגייס אליי כשבועיים לפני מועד הבחינה כדיעל ביה"ס לפנות בוחן, העונה על ההגדרה המובאת כאן, 

 .מבי"ס אחר

 :הערה

 השמיעתי, אם ירצו ואם השיקום להחליט חשוב מאוד לציין כי תלמידים העומדים אחר תנאים אלו, יוכלו

 ללא כל התערבות. בשאלון הרגיללהיבחן להחליט  שלהם יאפשר זאת,

 
 ברכה,ב

 איאד מוהנא
 במגזר הדרוזימפמ"ר עברית 

 העתק:

 בחינות בכירמנהל אגף  –ד גל ימר דו

 אגף חינוך דרוזי וצ'רקסימנהלת  –גב' איה חירדין 

 אגף שפותמנהלת  –ד"ר ציונה לוי 

 מנהלת תחום ארגון בחינות –גב' רבקה )ריקי( זקן 

 מנהלת תחום אוכלוסיות מיוחדות וטוהר בחינות –גב' אהובה סיידוף 
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  , אגף א' חינוך מיוחדמוגבלות חושיםממונה על תלמידים עם  –גב' נאוה ניב 

 חינוך דרוזי וצ'רקסי -מפקח מחוז צפון  –מר עמאד פארס 

 צפוןמחוז  –כולל מפקח  –ד"ר יוסף חסן 

 צפוןמחוז  –כולל מפקח  –ד"ר כמיל אבו דולה 

 צפוןמחוז  –כוללת מפקחת  –גב' שורוק עטילה 

 צפוןמחוז  –כוללת מפקחת  –גב' נעימה ספדי 

 חיפהמחוז  –כוללת מפקחת  –מירה יובל גב' 

 מדריכה ארצית לתלמידים כבדי שמיעה וחרשים באגף לחינוך מיוחד –את גולד -גב' לי

 מובילת תחום חט"ע לתלמידים עם מוגבלות בראייה –גב' יהודית כהנא 
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