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 2016 נובמבר 13 ו, "תשע י"ב בחשון

 פירוט ההתאמות בדרכי היבחנות שניתן לבקש עבור תלמידים עם לקויות למידה והפרעות קשב והנחיות להגשת הבקשות לוועדות המחוזיות.
   בנוסף יש לעיין בסעיף ד' במסמך נהלים להתאמות תשע"ז:  הבהרות להתאמות עפ"י מקצועות

 י"ע מאושרת התאמה סוג רמה
1

 הערות על בהתבסס  

 

 1 רמה

 ההתאמות
 פוגעות אינן

 במהות
 הנמדדת
 בבחינה

 שלוהמלצות  דעת חוות ספרית ביתה הוועדה  25% של בשיעור הבחינה זמן הארכת
 ודוגמאות מבחנים מורים

 פסיכודידקטי או דידקטי באבחון צורך אין

 / דידקטי אבחון ספרית ביתה הוועדה  כתיב משגיאות התעלמות

 

 התעלמות
 משגיאות

  כתיב

 -באנגליתיב'  -כיתות יא'
 5 -ב הנבחנים לתלמידים

 G בשאלון ל"חי

 ספרית ביתה הוועדה

 10% עד

 של ברמה מהלומדים 10% עד לאשר ניתן דידקטי אבחון
מעבר לכך, במידת הצורך ניתן  – שכבהבכל  ל"י 5

 יהיה להעביר לדיון בוועדה מחוזית

 / דידקטי אבחון ספרית יתבה הוועדה כיתות י'

 של והמלצות דעת חוות ספרית ביתה הוועדה הבחינה שעתוק
 ודוגמאות מבחנים מורים

 פסיכודידקטי או דידקטי באבחון צורך אין

 קושי על המעיד רפואי מסמך ספרית ביתה הוועדה הבחינה שאלון הגדלת
 אחר  קביל מסמך או

 פסיכודידקטי או דידקטי באבחון צורך אין

 / דידקטי אבחון ספרית ביתה הוועדה מורחב נוסחאות בדף שימוש

  תומך  קביל מסמך חריגים ועדת מחשב ת תשובות באמצעותהקלד
2               

 מורים של דעת חוות
 ודוגמאות מבחנים

 באבחון צורך אין

 

 

 

1
 . דרשתהנ לרמה בהלימה להיות צריכים המוגשים והמבחנים העבודות, המסמכים, הבקשהאות של מבחנים. מודוג בכל הבקשות נדרשת חוות דעת מורים, המלצות מורים

, למורה) ראשוני איתור שאלוןבנחיצות ההתאמות:  לדיון לסייע שיוכלו המסמכים .   הגיל לשכבת בהתאם המצורפים בנספחים ולהשתמש הנהלים פי על לפעול יש
 או דידקטי חוןאב, האקדמי ועוד, הרגשי בתחום סוג מכל התערבות ותהליכי דיונים של מפורט תיעוד, ('ב נספח) מורה מחוון, (3'א+2'א+1'א נספחים, להורה, לתלמיד

  – התאמה אושרה בהם במקרים,  המדווח הציון התקבל בו האופן)  התלמיד של מבחנים ,התלמיד של ידו בכתב , מכתב(הנדרשות להתאמות בהתאם) דידקטי פסיכו אבחון
       .אחרון ציונים גיליון, חלופית הערכה, '(וכד איזו – חלופית הערכה, התאמה איזו

2
 ה בעיסוק, אבחון. ארפואי, מרפ כגון: –מסמך קביל 
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 הערות אבחנה נדרשת  י"ע מאושרת התאמה סוג רמה

 2 רמה

 לפגוע עלולות
 חלקי באופן

 במהות
 הנמדדת
. בבחינה

 מתייחסות
 בעיקר

 לשינויים
 בתנאי

 ולא הבחינה
 בתוכנה

 הקראה/ הכתבה
  ניטראלי לבוחן 
 השמעת באנגלית)

/ הקלדת או שאלון
(תשובות הקלטת

 
 

 

 ות י'כית

 

 בלבד מחוזית התאמה עדתוו

 דידקטי אבחון

 פסיכודידקטיאו 

 ש"ביהמ להחלטת בהתאם
יוני  - בירושלים המחוזי
כל ההקראה  -תשע"ו

וההכתבה של תלמידי 
כיתה י' עוברים לדיון 

 בוועדה המחוזית

 

 יב' -יא'  כיתות

 ספרית ביתה הוועדה בסמכות
 השכבה מתלמידי 10% עד לאשר

 3 (ביחד יתועבר אנגלית)

 -במידה ולא נוצלו ה -)תלמידי יב'
 בתשע"ו( 10%

 דידקטי אבחון

 דידקטי-פסיכואו 

 תלמידים ויש במידה
 מתרשם ס"שביה נוספים

 -זו להתאמה שזקוקים
 על מפקח אישור לאחר

( 4)על גבי נספח ס"ביה
 לדיון נשלחת הבקשה
 מחוזית התאמה בוועדת

)כפי שהיה נהוג בשנה"ל 

  תשע"ו(
3

 

או   דידקטי אבחון ספרית  ביתה הוועדה באנגלית אלקטרונית במילונית שימוש
  פסיכודידקטי

 

 

3
    אינם כוללים : עולים, חנ"מ.  10%-שנתי  )לא ניתן לשנות את הבקשות ממועד חורף לקיץ ולהיפך ומשנה לשנה. ה 10%הכל ביחד עד   

     להגשה לוועדה מחוזית. תנאיה, אלא הינו מספיק לאישור ההתאמ אינויודגש כי אישור פיקוח בלבד 
                                                                                      

ישור הבקשה תלמיד שבקשתו להבחנות בע"פ במקצועות רבי מלל אושרה ע"י הוועדה המחוזית, יהיה זכאי לאב  תשע"ז : "י -א"י ותהקראה במתמטיקה לתלמידי כית
 שבסמכות ביה"ס לאשר. 10% –של בית הספר לאחר שהוכחה נחיצות ההתאמה. זאת מבלי שייכלל ב  ספרית ביתה הוועדהלהקראה במתמטיקה ע"י 
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 הערות אבחנה נדרשת  י"ע מאושרת התאמה סוג רמה

 

 3 רמה

 לשנות עלולות
 המהות את

 הנמדדת
 שינוי – בבחינה

  בתנאי הן
 והן הבחינה

                כנהבתו

 

 או דידקטי-פסיכו אבחון מחוזית התאמה ועדת מלל רבי במקצועות פ"בע מבחן
 ודידקטי פסיכולוגי

 

 באמצעות  באנגלית פ"בע מבחן

מתוקשב(  = השמעה+ הקלטה ) מבחן מתוקשב
4    

 

 מחוזית התאמה ועדת

 

 או פסיכודידקטי אבחון
 ודידקטי פסיכולוגי

לבקשה להתאמות 
התייחסות  חובה -תבאנגלי

ספציפית לאנגלית בגוף 
 האבחון.

 

 

מותאם מבחן
5

 או פסיכודידקטי אבחון מחוזית התאמה ועדת 
 ודידקטי פסיכולוגי

 

 והכתבה הקראה
 בלשון

 

 יב'  –כיתות              יא' 

 או פסיכודידקטי אבחון מחוזית התאמה ועדת
 ודידקטי פסיכולוגי

 

כל ההקראה וההכתבה של 
י כיתה י' עוברים תלמיד

 לדיון בוועדה המחוזית

 והכתבה הקראה
 ועברית בערבית

 במגזרלדוברי ערבית 
 והדרוזי הערבי

 או פסיכודידקטי אבחון מחוזית התאמה ועדת
 ודידקטי פסיכולוגי

אחר מדעי למקצוע במתמטיקה המבחן המרת
6

 או פסיכודידקטי אבחון מחוזית התאמה ועדת 
 ודידקטי פסיכולוגי

 

 

רק  יוכלו להבחן בחינה בע"פ באנגלית או כפל התאמה )השמעת השאלון + הקלטת / הקלדת תשובות הבחינה( תלמידים שאושרה להם התאמה בוועדות התאמה מחוזית  4
 .באמצעות בחינה מתוקשבת

 
 יגנציה(.)בנוסף לתת מבחן חשבון במבחני אינטל בגוף האבחון בתחום ההרחבחובה  -לבקשה להתאמות במתמטיקה 5
6
 .ומשמעותית חמורה  דיסקלקוליה על המצביעה משמעותית הרחבה חובה אחר מדעי למקצוע במתמטיקה המבחן להמרת לבקשה 
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