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המינהל הפדגוגי
שרות פסיכולוגי ייעוצי
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טז' באב תשע"ז
לכבוד
מנהלי החטיבות העליונות

הנדון :המבחנים המותאמים לתלמידים עם לקויות למידה
המבחן המותאם הינו התאמה בדרכי היבחנות הניתנת לתלמיד עם לקות למידה משמעותית ,לאור
המלצות מבוססות על עדות מתמשכת של הצוות החינוכי ומגובות באבחון פסיכו-דידקטי .המבחן
המותאם שייך לקבוצת ההתאמות מרמה  .3לכן ,על מנת שלא לפגוע בשוויוניות ,יש לשקול היטב את
הצורך והנחיצות שבאישור התאמה מסוג זה .הדיון והאישור לשימוש בהתאמה ניתן ע"י ועדה
מחוזית.
ההתאמה במבחן מסוג זה ,מאפשרת בחירה רבה יותר בין שאלות הבחינה ו/או מענה על פחות
שאלות ,תוך הקפדה שהתלמיד ייבחן על כל נושאי הבחינה שנבחנים כלל התלמידים.
לעיתים ניתנות התאמות ייחודיות הקשורות למאפייני המקצוע ולקשיים ספציפיים של תלמידים עם
לקויות למידה אך מבנה המבחן המותאם זהה לבחינה הרגילה .כלומר ,ההתאמה נעשית באופני

וכמות הבחירה (למעט במקצועות מתמטיקה  3יח"ל ,עברית :הבנה הבעה ולשון וערבית :הבנה
הבעה ולשון) .ההוראות לביצוע המבחן המותאם בכל מקצוע (מה הן שאלות הבחירה) הינן באחריות
מפמ"ר המקצוע ובתיאום עם אגף לקויות למידה.
לאור בלבול וחוסר אחידות המתקיימים בשדה לקראת הכנת התלמידים להבחנות בבחינות הבגרות,
בשנה האחרונה התנהל שיח מקצועי עם הנהלת המזכירות הפדגוגית על מנת לגבש מדיניות אחידה.
הרינו להביא לידיעתכם כי החל משנה"ל תשע"ח מבחני הבגרות המותאמים בכל המקצועות,
(למעט הכתוב לעיל)

יכללו את כל חומר הלמידה בבחינות הבגרות .הבחירה המתאפשרת

בבחינה מותאמת ,לא תאפשר להפחית מחומר הלימוד לבחינה .יש חשיבות רבה לשמור על
אחידות בנהלים אלה.
בכל מקרה של שאלה או התלבטות ניתן לפנות למדריכי אגף לקויות למידה במחוזות
בברכה,
דני ז'ורנו
מנהלת אגף לקויות למידה
והפרעת קשב ,שפ"י

לילי טלדן
ממונה על מערך תהליכי אבחון והתאמות
אגף לקויות למידה ,שפ"י
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העתקים:
מר אריאל לוי -סמנכ"ל בכיר ומנהל המינהל הפדגוגי
דר' משה וינשטוק ,יו"ר המזכירות הפדגוגית
גב' חנה שדמי ,מנהלת אגף א' שפ"י
גב' דסי בארי ,מנהלת אגף א' לחינוך על-יסודי
מר דויד גל ,מנהל אגף בכיר בחינות (פדגוגי) בפועל
גב' רחלי אברמזון  ,מנהלת האגף לחינוך מיוחד
גב' דליה פניג -סגנית יו"ר המזכירות הפדגוגית
ד"ר חוה פרידמן ,מנהלת אגף פסיכולוגיה  ,שפ"י
גב' אלה אלגריסי ,מנהלת אגף יעוץ ,שפ"י
רפרנטים לקויות למידה  -יושבי ראש ועדות מחוזיות
יושבי ראש ועדות התאמה מחוזיות
מדריכי אגף לקויות למידה
רכזי לקויות למידה בבית הספר
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