
 
 

 החל משנה"ל תשע"ו למידה כלקויי המאובחנים עולים לתלמידים בבחינות בגרות התאמות
 הערות תלמידים עולים ג' רמה תלמידים עולים ב' רמה תלמידים עולים א' רמה 

 מקצועות חובה בחינות עולים
  לשון כולל

 מקצועות חובה
 לשוןכולל 

 מקצועות חובה
 לשון כולל

מתמטיקה ב  ,מדעייםמקצועות בבמקצועות בחירה, אין 
 אנגלית.בו

 

תוספת 
 /בונוסניקוד

כל תוספת ב נקודות 10
 :המקצועות

 מלל-רבי
 לשון

 מקצועות מדעיים
 מקצועות בחירה

כל תוספת ב נקודות 15
 :המקצועות

 מלל-רבי
 לשון

 מקצועות מדעיים
 מקצועות בחירה

כל תוספת ב נקודות 15
 :המקצועות

 מלל-רבי
 לשון

 מקצועות מדעיים
 מקצועות בחירה

בעברית חיצוניות  הבונוס ניתן להבחנות בבחינות רגילות
  לא בבחינות עוליםוובכתב  

 

 בע"פבחינות 
 (ל"ל 3)רמה 

 לתלמידים עולים. אין זכאות
תתאפשר )זכאות 

לתלמידים עולים לקויי 
על סמך ועדה למידה 
 (בלבד מחוזית

  לתלמידים עולים. אין זכאות
תתאפשר זכאות )

לתלמידים עולים לקויי 
על סמך ועדה למידה 
 (בלבד מחוזית

 

 בכל המקצועות זכאות
 ניתנת והשאלונים בהם

 . בע"פ לבחון אפשרות
אין תוספת ניקוד על בחינות 

   בע"פ.

 

 זכאות במקצועות חובה אין זכאות  תלשוני-דו בחינה
 זכאות במקצועות מדעיים

 

 זכאות במקצועות חובה
 מדעייםזכאות במקצועות 

 

  )למעט לשון ואנגלית( במקצועות חובהבחינת עולים 
)כימיה,  במקצועות בחירהבמתמטיקה וובחינה רגילה 

  פיסיקה, ביולוגיה, מדע וטכנולוגיה ומדעי הטכנולוגיה(.
 .בונוס איןבע"פ ו דו לשונית בחינהאין 

 2)רמה  הקראה
 (ל"ל

זכאות בכל המקצועות 
 ואנגלית למעט לשון

 

בכל המקצועות זכאות 
 ואנגלית למעט לשון

 

זכאות בכל המקצועות למעט 
 ואנגלית לשון

 

 

  הקראה באנגלית באישור מועצה פדגוגית בית
.  מעבר ל של ביה"ס 10%ספרית במסגרת ה 

ניתן לפנות לוועדות התאמה מחוזיות  10%
 לאחר אישור הפיקוח

  בלשון יש להגיש לוועדה המחוזית 
 

  הארכת זמן
 (ל"ל 1)רמה 

 -זכאות בכל המקצועות
 מזמן הבחינה 25%

בשאלוני עולים ובשאלונים 

 -זכאות בכל המקצועות
 מזמן הבחינה 25%

בשאלוני עולים ובשאלונים 

 25% -זכאות בכל המקצועות
בשאלוני עולים  מזמן הבחינה

 ובשאלונים רגילים

 25% -הארכת זמן מקסימלית -אין כפל התאמות
 גם אם אובחן כלקוי למידהעולה,  תלמידל
  



 
 

 החל משנה"ל תשע"ו למידה כלקויי המאובחנים עולים לתלמידים בבחינות בגרות התאמות
 רגילים רגילים

 הערות תלמידים עולים ג' רמה תלמידים עולים ב' רמה תלמידים עולים א' רמה 

התעלמות 
 משגיאות כתיב

 (ל"ל 1)רמה 

 זכאות בכל המקצועות
 לשוןלמעט  

 זכאות בכל המקצועות 
 למעט לשון

 זכאות  בכל המקצועות
 למעט לשון

 

 תנ"ך מתורגם
 

  מאושר מאושר מאושר

שימוש במילונית 
 בשפת האם

 (ל"ל 2)רמה 

 זכאות  בכל המקצועות
 ואנגלית למעט לשון

  

 זכאות  בכל המקצועות
 ואנגלית למעט לשון

 זכאות  בכל המקצועות
 ואנגלית למעט לשון

  אפשרות גם מילונית אלקטרונית

באישור מועצה פדגוגית  מילון אלקטרוניאנגלית מקצוע ב

  בית ספרית

 

 3)רמה  מותאם
 (ל"ל

 ,יש זכאות לתלמידים עולים
בכל מתוקף היותם ל"ל, רק 

והשאלונים  המקצועות 
בהם קיים מבחן מותאם 

 באישור ועדה מחוזית בלבד

  ,יש זכאות לתלמידים עולים
בכל מתוקף היותם ל"ל, רק 

המקצועות והשאלונים בהם 
קיים מבחן מותאם באישור 

 ועדה מחוזית בלבד

יש זכאות לתלמידים עולים,  
בכל מתוקף היותם ל"ל, רק 

המקצועות והשאלונים בהם 
קיים מבחן מותאם באישור 

 ועדה מחוזית בלבד

  והתלמיד מוכר כלקוי למידה עוד לפני במידה
 על הממליץויש אבחון תקף מחו"ל שעלה לארץ 

התלמיד  –)לפחות מכיתה ז'( מותאם  מבחן
רית וללא ועדה יקבל אישור מהוועדה הבית ספ

הדיון יסתמך על אבחון מחו"ל, חוות  -מחוזית
דעת מורים, דוגמאות של מבחנים התומכות 

 בבקשה.
 יש להגיש  -במידה ולתלמיד אין אבחון מחו"ל

את הבקשה לוועדה מחוזית בלבד ובהסתמך 
 על אבחון וכל הנדרש.

הכתבה לבוחן 
 2ניטראלי )רמה 

 ל"ל(

יש זכאות לתלמידים 
 , ללשון פרט. ,עולים

 מתמטיקה ופיזיקה
מתוקף היותם ל"ל, רק 

במסגרת אישור מועצה 

 יש זכאות לתלמידים עולים,
פרט ללשון, , מתמטיקה 

 ופיזיקה
מתוקף היותם ל"ל, רק  

במסגרת אישור מועצה 

 יש זכאות לתלמידים עולים, 
פרט ללשון, , מתמטיקה 

 ופיזיקה
מתוקף היותם ל"ל, רק 

במסגרת אישור מועצה 

 בית לרשות שעומדים 10%  -ב נכללת זו זכאות 
 לוועדות לפנות ניתן 10% ל מעבר. הספר

 הפיקוח אישור לאחר מחוזיות התאמה

 מחוזית לוועדה לפנות יש בלשון 
 באנגלית השמעת תשובות לקלטת 



 
 

 החל משנה"ל תשע"ו למידה כלקויי המאובחנים עולים לתלמידים בבחינות בגרות התאמות
 פדגוגית בית ספרית פדגוגית בית ספרית פדגוגית בית ספרית

 

 

 

  הערות כלליות:

   אין  למידה, יקבלו את ההתאמות במסגרת היותם עולים יג' שאובחנו כלקוי ,ב' ,תלמידים המוגדרים כעולים ברמת זכאות א' -1-2התאמות ברמה(

. לגבי בקשתו תידון בוועדה הבית ספרית של בית הספר -כפל התאמות(. במידה ותלמיד עולה זקוק להתאמה שאינה נכללת במסגרת היותו עולה

 שעומדים לרשות בית הספר 10%  -זכאות זו אינה נכללת ב –הזכאות הינה בהתאם למפורט לעיל ההתאמות מסוג הקראה/הכתבה 

 

  בע"פמבחן  -עולים ברמה ג' .וועדה מחוזית בלבד הליך אישור הבקשה יהיה כמו ילידי הארץ, באמצעות –ב , עולים ברמה א' -3התאמות ברמה 

 וועדה מחוזית /וועדה בית ספרית בהתאם לתוקף האבחון. )ראה הערות בטבלה( – בחינה מותאמתמאושר מתוקף היותו עולה. 

 

 

 בתהליך ההסתגלות לארץ החדשה ,יש לזכור שלעיתים תלמידים אלה -שנים בארץ המופנים לאבחון 3עולים חדשים עד  -אבחונים לעולים חדשים, 

   בכלים מתאימיםגם אם והבשפת תוך שימוש גם יתבצע   ןחשוב שהאבחויראו שליטה חלקית הן בשפת האם והן בשפה העברית. לכן, 

 

 

 


