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סימוכין2000-1038-2021-0003417 :
לכבוד
מנהלים בתי הספר השש שנתיים
מנהלים חטיבות העליונות
מנהלים חטיבות הביניים
שלום רב,

הנדון :מועד מיוחד להגשת בקשות להתאמות
עבור תלמידים מחוננים ומצטיינים עם לקויות למידה הלומדים בתכנית האצה
תשפ"ב
בפתח דברנו נאחל שנה טובה ,בריאה ומחזקת לכל באי בית הספר.
כבכל שנה אנו שולחים אליכם את הנהלים עבור תלמידים מחוננים ומצטיינים אשר ביה"ס מגיש
עבורם בקשה לתכנית האצה הכוללת היבחנות מוקדמת בכיתה י' שלגביהם קיים חשד ללקות
למידה .המסמך שלפניכם מותאם להנחיות שפרסם אגף לקויות למידה והפרעת קשב בחוזר נהלים
להתאמות בדרכי היבחנות .
כלל ,בקשות להתאמות בדרכי היבחנות בבחינות הבגרות עבור כלל התלמידים עם חשד ללקות
למידה המבקשים להיבחן בכיתה י"א ,ניתן להגיש לדיון בוועדה המחוזית בסוף כיתה י' ,זאת על
פי נהלי האגף ללקויות למידה והפרעת קשב .יחד עם זאת ,במסגרת המענים של האגף למחוננים
ולמצטיינים לשונות התלמידים ובכללם לתלמידים הנבחנים בכיתה י' ,ובראייה משותפת עם האגף
ללקויות למידה והפרעת קשב נקבעו נהלים בעניין תלמידים אלה .תלמידים מחוננים ומצטיינים
רשאים להיבחן בבחינות הבגרות בהיבחנות מוקדמת על פי חוזר מנכ"ל תשע"ו12/א' .4.3-40
בהתאם לכך ,נדרשת היערכות מוקדמת לאיתור התלמידים הלומדים במסגרות אלה ,שלגביהם
קיים חשד ללקויות למידה .האמורים להיבחן בבחינות הבגרות כבר בהיותם בכיתה י'.
1

טרם הגשת הבקשה לדיון בהתאמות לדרכי הבחנות בוועדה המחוזית ,קיימת חשיבות רבה אחר
המעקב ,ההתערבות והתיעוד של תלמידים שלגביהם עולה החשד ללקות למידה.
תיעוד ממצאי ההתערבות והמעקב הינו קריטי וחשוב בתהליך קבלת ההחלטות של צוות ביה"ס
והחלטת הועדה המחוזית.

כאשר עולה חשד ללקות למידה המצריך הגשת בקשה לדיון בוועדה המחוזית יש לפעול על פי
הנהלים הבאים:
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 .1מועד היבחנות קיץ י' (לא כולל תלמידים שלמדו בחטיבת הביניים בהם יושמה התוכנית
"מלקויות ללמידה"*)
מסגרת בה
לומד
התלמיד

אופן הגשת הבקשות

שלבי החינוך
(מבנה בית
הספר)

כיתת
מחוננים

שש שנתי

כיתת
מחוננים

חטיבה עליונה החטיבה העליונה תגיש את הבקשות עד לתאריך ה-
( 15.12.2021בהיותם
לוועדה המחוזית.
עצמאית
בכיתה י')
(מומלץ להיעזר בהיסטוריה של התלמיד
בחט"ב בכפוף לוויתור סודיות של
ההורים)

כיתה רגילה

רגיל

מועד אחרון להגשת
הבקשה לוועדה
המחוזית
בתום כיתה ט'

(על פי המפורט בחוזר הנהלים)

שש שנתי

הבקשות יוגשו לוועדה המחוזית.

עד לתאריך
15.12.2021

ה-

תהליך מקדים עד לתאריך  -1.11יש
או
להעביר לאגף למחוננים ולמצטיינים את (בהיותם בכיתה י')
חטיבה עליונה הבקשה לאישור תכנית האצה ולציין את
עצמאית
שמות התלמידים שיש לגביהם חשד
לקות למידה .
(מומלץ להיעזר בהיסטוריה של התלמיד
בחט"ב בכפוף לוויתור סודיות של
ההורים)

2

לתשומת ליבכם –
תלמידים הלומדים בחטיבות הביניים בהם מיושמת התוכנית "מלקויות ללמידה" -התאמות
בדרכי הבחנות לתלמידים אלה יקבעו במסגרת התוכנית בלבד.
התוכנית "מלקויות ללמידה" ,הינה תכנית מערכתית כוללנית בחטיבות הביניים מכיתה ז עד ט,
המוסיפה נדבך נוסף בהתמקצעות הצוות החינוכי לנושא הטיפול בתלמידים עם לקויות למידה
והפרעת קשב .תכנית זו מדגישה את תהליך העבודה התלת שנתי המתמשך עם תלמידים עם
קשיים בלמידה /חשד ללקות למידה והפרעת קשב וכוללת :איתור ,התערבות ומעקב מתועד .אם
בתום התהליך ,התלת שנתי בכיתה ט ,ההתערבות לא סייעה לתלמיד שרכש את הידע להביע
אותו ,בית הספר מפנה את התלמידים לאבחון במערך האבחון (מל"ל ) בשפ"ח .להמשך בירור.
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בסיום תהליך האבחון ,במידת הצורך ,יוחלט על מתן זכאות להתאמות בדרכי הבחנות.
לפיכך ,טרם הגשת בקשה למועד מיוחד לתלמידי כיתה י' חובה לוודא אם התלמיד למד בבתי
ספר בהם מיושמת התוכנית "מלקויות ללמידה" .
•

קישור -בתי הספר המשתתפים בתוכנית "מלקויות ללמידה"

כמו כן ,ניתן לצפות במשלוחית או בפורטל מוסדות חינוך "משוב לבקשת  -התאמות" על פי שם
ותעודת זהות התלמיד.

.2

מועד היבחנות חורף י' תשפ"ב

תלמידים האמורים להיבחן בבחינות בגרות במועד חורף שלגביהם קיים חשד ללקות למידה –
הבקשות עבורם יוגשו לאגף למחוננים ולמצטיינים ,לגב' גלית צמח ,דוא"ל
 ,galittz@education.gov.ilפרט לתלמידים שסיימו את לימודיהם בחט"ב בה מתקיימת התכנית
"מלקויות ללמידה" .לאחר בדיקת האגף ,הבקשות תועברנה לגב' אהובה סיידוף באגף הבחינות,
לאישור ועדת חריגים.
הנחיות לגבי מקצועות ההיבחנות
 .1עבור מקצוע רב מלל  -יש להגיש את הבקשה לוועדה המחוזית עבור כל מקצועות רבי המלל.
 .2מקצועות שאינם עתירי מלל (כולל אנגלית) ניתן להגיש על כל מקצוע בנפרד (בהתאם לצורך).
דגשים מיוחדים שיש לשים אליהם לב בעת הכנת הבקשות לוועדה המחוזית בלבד (לא כולל בתי
ספר שבהם מיושמת התוכנית "מלקויות ללמידה":
 .1הערכת הצוות שהתלמיד בעל רמת ידע ברמת בגרות בהתאם ליחידות הלימוד בהן התלמיד
מתוכנן להיבחן בבחינות הבגרות בהיותו בכיתה י' אך אינו מצליח להביע את ידיעותיו באופן
המשקף אותן ללא התאמות בדרכי היבחנות  ,הערכת צוות המגובה על ידי עדויות מתועדות
(מבחנים ,תעודות ,כתיבה וכו')
 .2התלמיד מגויס ללמידה ותפקודו התלמידאי תקין.
 .3בית הספר יתאר את תכניות ההתערבות הלימודיות בהם התנסה/מתנסה התלמיד ,ויציין מהן
ההתאמות בדרכי היבחנות להן הוא נזקק למרות ההתערבות.
 .4אבחון קביל כנדרש ,בהתאם להוראות אגף לקויות למידה המתפרסמות מדי שנה.
קישור  -חוזר נהלים להתאמות בדרכי היבחנות תשפ"ב
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הערה :בקשות להתאמות לוועדה המחוזית ידונו בכפוף לאישור אגף מחוננים ומצטיינים.

בברכה,
עדה דרורי
ממונה המחונן בכיתתו
האגף למחוננים ולמצטיינים

לילי טלדן
ממונה על מערך האבחון והתאמות
אגף לקויות למידה שפ"י

העתקים:
ד"ר אינה זלצמן ,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' ,לחינוך על יסודי
גב' דליה פניג ,סגנית יו"ר המזכירות הפדגוגית ומנהלת אגף א' פיתוח פדגוגי
מר מנחם נדלר ,מנהל אגף מחוננים ומצטיינים
גב' דני ז'ורנו ,מנהלת אגף לקויות למידה והפרעת קשב ,שפ"י
גב' סימה עובדיה פורצנל ,מנהלת אגף יישומי חוק ומדיניות במערכת החינוך ויו"ר וועדת ערעורים
גב' פנינה זלצר ,ממונה תחום המחוננים ,האגף למחוננים ולמצטיינים
גב' מאירה אבידר ,ממונה תכניות למצטיינים ,האגף למחוננים ולמצטיינים
גב' שלומית אברהם ,מפקחת ממונה על מערך ההדרכה וההכשרה ,אגף לקויות למידה ,שפ"י
גב' אהובה סיידוף ,מנהלת תחום אוכלוסיות מיוחדות ,אגף בחינות
גב' אלין קשטכר ,מדריכה ארצית בנושא הייעוץ ,האגף למחוננים ולמצטיינים
גב' דלית מישאל מדריכה מרכזת באגף לקויות למידה ,שפ"י
גב' נירית מאיר טל ,מדריכה ארצית באגף לקויות למידה ,שפ"י
גב' גלית צמח ,מרכז פניות הפרט ,האגף למחוננים ולמצטיינים
רפרנטים מחוזיים למחוננים ולמצטיינים

