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נוכח משבר  קשב והפרעת למידה לקויות עם לתלמידיםבדרכי היבחנות  התאמות

 חורף תשפ"א – הבגרות הקורונה בבחינות

 

אילץ את המערכת למענה מותאם  מערכת החינוך את משבר הקורונה שפקד את העולם כולו ובכללה 

באופן מידי בשנת הלימודים הקודמת גם בנוגע להתאמות בדרכי היבחנות לתלמידים עם לקויות 

במועד ההיבחנות  קיץ מתווה היבחנות לתלמידים עם לקויות למידה פורסם . בהתאם לכך למידה

שנת במועדי חורף בהצפויות ת בחינות הבגרותש"ף. מאידך נערכה הערכות מקדימה לקראת 

 הצפויותמראש בכל בחינות הבגרות חומר הלמידה רד הודיע על מיקוד שהמהלימודים הנוכחית ו

 .וההישגיםהידע  את מיטבי באופן לבטאשיאפשר 

 בית) מהוועדות באחת היבחנות בבחינות הבגרות בדרכי התאמה לו שאושרה תלמיד כללפיכך, 

 אין בנוסף למיקוד בחומר הלמידה. המאושרות התאמות עם יבחן( חריגים/ ערר/מחוזית/ספרית

במקצוע מתמטיקה . בקבלת ההתאמה או בדרך היבחנות במבנה/מענה שונה או חלופי לפגוע במיקוד

הנחיות אלה מותאמות לתרחיש ההנחיות זהות לאלה שהיו במועד קיץ תש"ף המפורטות בהמשך. 

הנהלת ביה"ס לעקוב  באחריות .פורסם ע"י משרד החינוךכפי שבמועד חורף  קיום מבחני הבגרות 

בכל מקרה משרד החינוך  .ובאתרי המפמ"ר אחר פרסומים המתעדכנים מעת לעת הנשלחים אליכם

  פועל ודואג שאף תלמיד עם לקויות למידה והפרעת קשב לא יינזק.

 לצרכים והתייחסות בשדה לנעשה הקשבה תוך, מקרוב לעקוב נמשיך, שינויים יתכנו זאת עם

 .בהתאם נפעל שינוי ויידרש במידה. בדרכנו  נפגוש אותם ואתגרים

 

בנוסף למיקוד,  :מועד חורף תשפ"א בלבדל במתמטיקהמותאם להלן פירוט ההתאמה של מבחן 

צבירה/ צבירה גדולה יותר/ הרחבת לבחירה גדולה יותר, ם הבאים לידי ביטוי באופן הבא: חלו שינויי

 .רצ"ב קישור - זאת בהתאם לסמלי השאלונים כפי שפורסם באתר המפמ"ר

התלמידים יבחנו במקצוע הממיר את מקצוע המתמטיקה   - המרה ממתמטיקה למקצוע מדעי אחר

 . כפי שמפורסם בחוזר מנכ"ל, בבחינה חיצונית

כל ההתאמות בדרכי היבחנות לתלמידים עם לקויות למידה הנן בכפוף לאישור הוועדות ועל  - *הערה

 .פי סמכותן )בית ספרית/מחוזית/ערר/חריגים( והנחיות אגף הבחינות
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