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שלום רב,
הנדון :התאמות בדרכי היבחנות בבחינות הבגרות עבור תלמידים הלומדים בכיתות טו"ב
בקשות להתאמות בדרכי היבחנות בבחינות הבגרות עבור כלל התלמידים עם חשד ללקות למידה והפרעת
קשב הנבחנים בכיתה י"א ,ניתן להגיש לדיון לוועדה המחוזית בסוף כיתה י' ,בהתאם להנחיות אגף
לקויות למידה והפרעת קשב ,קישור -חוזר נהלים להתאמות לנבחנים בשנת תשפ"ב.
יחד עם זאת בשל מועדי ההיבחנות השונים של תלמידי כיתות טו"ב נערך שיח עם אגף לקויות למידה
והפרעת קשב בנוגע לתלמידים שלגביהם קיים חשד ללקות למידה ועולה צורך להגישם לדיון בוועדה
המחוזית להתאמות בדרכי הבחנות ברמות  .2-3זאת על מנת לתת מענה הולם לתלמידים אלו ,אשר יכולים
להבחן בבחינות הבגרות החיצוניות בכתב באנגלית ובמתמטיקה החל מסוף שנה"ל של כיתה י'.
דגשים חשובים:
 )1תלמידי כיתה ט' – טו"ב –משנה"ל תשע"ח ואילך
א) במהלך השנה יתקיים מעקב אחר תלמידים לומדים 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 ברמה  3-2עבור המקצועות
בהם נבחנים התלמידים בכיתה י' (מתמטיקה ואנגלית בלבד) ,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
ה) בדיקת נחיצות ההתאמות והמלצת הצוות החינוכי בהתכנסות בוועדה הבית ספרית יש לתעד את
הדיון וההחלטה.
ו) רצ"ב קישור  -חוזר נהלים להתאמות בדרכי היבחנות
 )2תלמידי כיתות טו"ב שהחלו לימודיהם בכיתות ט':
כאמור ,הכנת הבקשה להתאמות בדרכי הבחנות תתקיים לאורך השנה על פי חוזר הנהלים אגף לקויות
למידה והפרעת קשב ,שפ"י .כמו כן ,יש צורך לשלוח תעודות של סיום כיתות ח'+ט' – לוועדה
המחוזית.
 )3תלמידי כיתות טו"ב – כיתה י' משנה"ל תשע"ט ואילך:
בקשה להתאמות בדרכי הבחנות לתלמידים בכיתה י' במסלול טו"ב שלגביהם נמצא חשד ללקויות
למידה ואמורים להיבחן בבחינות הבגרות בכיתה י' במקצועות אנגלית ומתמטיקה ,יש להכין על פי
חוזר נהלים להתאמות בדרכי הבחנות.
 )4לוח זמנים להגשת הבקשות להתאמות בדרכי היבחנות:
עד יום שני י"א בכסליו תשפ"ב 15 ,בנובמבר  -_2021הגשת הבקשות לוועדה המחוזית עבור
תלמידים עם נחיצות להתאמות ,הנכם מתבקשים להעביר אלינו רשימה שמית של
תלמידים+ת"ז+סמל מוסד+שם מוסד בדואר אלקטרוני( ,Tov@education.gov.il :בקובץ אקסל
המצ"ב) .לשאלות ניתן לפנות לגברת אורה קרמרמן מוריוסף בנייד054-4968-737:
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עד יום רביעי י"א בטבת תשפ"ב 15 ,בדצמבר  – 2021יש להעביר נתוני התלמידים הנ"ל בתיקים
מסודרים לוועדה המחוזית על-פי הנהלים.
תלמידים שלא יתקבלו בקשות לגביהם ,במועד שנקבע ,הדיון בבקשותיהם ידחה לשנת הלימודים
הבאה.
לידיעתכם ,תלמיד שהוגשה בקשה לוועדת התאמות במקצועות אנגלית ו/או מתמטיקה -לא יהיה
זכאי לגשת בשנית לדיון בוועדת התאמה מחוזית במקצועות אלה (זכות ערר קיימת לכל תלמיד אם
ובקשתו נדחתה).
באחריות המוסד לבדוק ולטפל בנושא ולא יאוחר מהתאריכים שצויינו לעיל.
 )5דיון בתלמידים הלומדים במסגרת התכנית "מלקויות ללמידה"
תלמידים אשר למדו בחטיבות הביניים בהם מיושמת התוכנית "מלקויות ללמידה" -התאמות בדרכי
הבחנות לתלמידים אלה יקבעו במסגרת התוכנית בלבד.
התוכנית "מלקויות ללמידה" ,הינה תוכנית מערכתית כוללנית בחטיבות הביניים מכיתה ז' עד ט',
המוסיפה נדבך נוסף בהתמקצעות הצוות החינוכי לנושא הטיפול בתלמידים עם לקויות למידה
והפרעת קשב .תוכנית 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 ) בשירות הפסיכולוגי .להמשך בירור.
בסיום תהליך האבחון ,במידת הצורך ,יוחלט על מתן זכאות להתאמות בדרכי הבחנות.
לפיכך ,טרם הגשת בקשה למועד הנ"ל עבור תלמידי כיתה י' טו"ב 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.
המשך שנת לימודים פורייה.
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