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ל' בתשרי תשפ"א
 18אוקטובר 2020
לכבוד
מנהלי בתי הספר התיכוניים
מנהלי החטיבות העליונות
מנהלי חטיבות הביניים
שלום רב,

הנדון :התאמות בדרכי היבחנות בבחינות הבגרות עבור תלמידים הלומדים
בכיתה י' בתוכנית טו"ב בשנה"ל תשפ"א
בפתח דברנו נאחל שנה טובה ,בריאה ומחזקת לכל באי בית הספר .כבכל שנה אנו שולחים אליכם את
הנהלים עבור תלמידים המצטרפים ללימודים בתוכנית טו"ב בכיתה י' .המסמך שלפניכם מותאם להנחיות
שפרסם אגף לקויות למידה והפרעת קשב במאי  2020בכל הקשור להגשת בקשות לדיון בוועדה המחוזית
לתלמידים עם לקויות למידה נוכח משבר הקורונה.
עם זאת יתכנו שינויים ,אנו נמשיך לעקוב מקרוב ,תוך הקשבה לנעשה במוסדות והתייחסות לצרכים
ואתגרים אותם נפגוש בדרכנו .במידה ויידרש שינוי נוסף ,נפעל בהתאם.
להלן ההנחיות:
בקשות להתאמות בדרכי היבחנות בבחינות הבגרות עבור כלל התלמידים עם חשד ללקות למידה הנבחנים
בכיתה ט' ניתן להגיש לדיון בוועדה המחוזית בתום לימודיהם בכיתה ט' ,על פי נהלי אגף לקויות למידה
והפרעת קשב.
תוכנית טו"ב שהינה תוכנית האצה ,מאפשרת לתלמידים לגשת לבחינות בגרות חיצוניות בכתב באנגלית
ובמתימטיקה במועד קיץ של כיתה י' .ועל מנת לתת מענה לתלמידים שלגביהם קיים חשד ללקות למידה
שבגינה יזדקקו להתאמות ברמות :3-2
נוכח המשך משבר הקורונה ,יינתן משקל משמעותי למידע שיוצג מפרוטוקול הוועדה הבית ספרית ,חוות
דעת מורים ,אבחון ומסמך המייצג את כתיבת התלמיד .התהליכים שיפורטו מתבססים על עבודת הצוות
החינוכי כפי שפורט בהנחיות האחרונות שפרסם אגף לקויות למידה.
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להלן שינוי נהלים עקב משבר הקורונה תש"ף
דגשים חשובים:
 .1תלמידי כיתה ט' – טו"ב –[משנה"ל תשע"ח ואילך]:
א) במהלך השנה יתקיים מעקב אחר תלמידים הלומדים בכיתה ט' במסלול טו"ב ושלגביהם קיים חשד
ללקות למידה באנגלית ובמתמטיקה.
ב) במקביל ,יתבצע תהליך התערבות המאפשר לתלמידים אלה להביע את ידיעותיהם ,תוך כדי בקרה
ומשוב.
ג) במידת הצורך תוגש בקשה לוועדה המחוזית להתאמות בדרכי היבחנות  3עבור המקצועות בהם
נבחנים התלמידים בכיתה י' (מתמטיקה ואנגלית) ,בקשות למקצועות אחרים יוגשו במידת הצורך
כמו שאר התלמידים ,בסוף כיתה י'.
ד) בדיקת תקפות אבחון פסיכו/פסיכו דידקטי (בהתאם להתאמה הנדרשת) – אשר מהווה חלק ממכלול
הנתונים הנלקחים בחשבון ,על פי נהלי אגף לקויות למידה וקשב.
ה) רצ"ב קישור לחוזר נהלים להתאמות בדרכי הבחנות .נהלים להתאמות-
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/liikoheylemida/Hozer_nehalim_hathamot_2018.p
df

לתשומת ליבכם :בשנת הלימודים תש"ף סיימו ב 79 -חטיבות ביניים את המחזור הראשון של התוכנית
"מלקויות ללמידה" ונקבעה לתלמידיהם זכאות/אי־זכאות להתאמות בדרכי היבחנות .לפיכך ,בשנת
הלימודים תשפ"א תלמידים אלו לומדים בכיתה י' ,והזכאות להתאמות בדרכי ההיבחנות שאושרו להם
עברו עימם לתיכון .
בהתאם לכך אין להגיש בקשות לדיון בוועדה המחוזית בעבור תלמידים שלמדו בכיתה ט' בשנת הלימודים
תש"ף בבתי הספר בהם התקיימת התוכנית "מלקויות למידה"
להלן קישור לשמות הרשויות ובתי הספר שסיימו מחזור א בתוכנית " מלקות ללמידה"
https://meyda.education.gov.il/files/shefi/liikoheylemida/Hatamout2020/Bati_Sefer_TSF.pdf
לצורך בדיקת הזכאות/אי־זכאות להתאמות שבסמכות מערך מל"ל בעבור תלמידים שבית הספר המליץ
בעבורם היבחנות בהתאמות ניתן לצפות במנבסנ"ט או בפורטל משרד החינוך "משוב לבקשת  -התאמות".
תלמידים ששובצו בכיתות טו"ב בכיתה ט' :יש להכין את הבקשה להתאמות לאורך השנה .הבקשה על פי
חוזר אגף לקויות למידה והפרעת קשב ,שפ"י .כמו כן ,יש צורך לשלוח תעודות של סיום כיתות ח'+ט' –
לוועדה המחוזית.
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תלמידי כיתה י' – טו"ב –משנה"ל תשע"ט ואילך:
תלמידים ששובצו בכיתה י' במסלול טו"ב שלגביהם נמצא חשד ללקות למידה ואמורים להיבחן בבחינות
הבגרות בכיתה י' במקצועות אנגלית ומתמטיקה .
במידה ונמצאה נחיצות להגשת הבקשות לוועדה המחוזית עבור תלמידים  ,הנכם מתבקשים להעביר רשימה
שמית של תלמידים  +ת"ז  +סמל מוסד  +שם מוסד  -עד תאריך  15.11.2020אלינו לדוא"ל:
( ,Tov@education.gov.ilבקובץ אקסל המצ"ב) .לשאלות ניתן לפנות לגברת אורה קרמרמן מוריוסף
בטלפון054-4968-737:
עד תאריך _  –15.12.2020יש להעביר נתוני התלמידים הנ"ל בתיקים מסודרים לוועדה המחוזית על פי
הנהלים.
בקשות עבור תלמידים שלא יועברו במועד שנקבע ,הדיון בבקשותיהם יועבר לשנת הלימודים הבאה.
לידיעתכם ,תלמיד שעבורו הוגשה בקשה לוועדת התאמות במקצועות אנגלית ו/או מתמטיקה -לא יהיה
זכאי לגשת בשנית לדיון בוועדת התאמה מחוזית במקצועות אלה(.זכות ערר קיימת לכל תלמיד במידה
ובקשתו נדחתה).
באחריות המוסד לבדוק ולטפל בנושא ולא יאוחר מהתאריכים שצויינו לעיל.
בהצלחה לתלמידיכם.
בברכה

אסף מנוחין
ממונה חינוך טכנולוגי על תיכוני
מינהל תקשוב ,טכנולוגיה ומערכות מידע

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

העתקים:
ד"ר שוש נחום ,סמנכ"לית בכירה ומנהלת המינהל הפדגוגי
ד"ר עופר רימון ,סמנכ"ל ומנהל מינהל תקשוב טכנולוגי ומערכות מידע
ד"ר מירי שליסל ,יו"ר המזכירות הפדגוגית
גב' עינב לוק ,מנהלת אגף בכיר שפ"י
גב' דני ז'ורנו  ,מנהלת אגף לקויות למידה והפרעת קשב
גב' דסי בארי ,מנהלת אגף א' לחינוך על-יסודי
מר דויד גל ,מנהל אגף בכיר בחינות (פדגוגי)
גב' סימה עובדיה פורצנל ,מנהלת אגף יישומי חוק ומדיניות ויו"ר וועדת ערעורים ,משה"ח
גב' דליה פניג ,סגנית יו''ר המזה''פ ומנהלת אגף א' פיתוח פדגוגי
גב' שלומית אברהם  ,מפקחת ,ממונה על מערך ההדרכה וההכשרה ,אגף לקויות למידה ,שפ"י
גב' אהובה סיידוף ,מנהלת תחום אוכלוסיות מיוחדות ,אגף בחינות
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