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 ו"תשע י"ב בחשון
 2016 נובמבר 13 

 
 
 
 כבודל

  החטיבות העליונותמנהלי 
 
 

 שלום רב,

 
 

 והפרעות למידה לקויות עם לתלמידים היבחנות בדרכי התאמותהנדון: 
 בשנה"ל תשע"ז קשב

 

ובהתאם  30.6.2016בהמשך להודעתו של סמנכ"ל ומנהל המינהל הפדגוגי, מר אריאל לוי, מיום 

מסוג הקראה ו/או הכתבה לבוחן  ותאישור התאמ, בעניין 27.6.16 -מיום הבית המשפט  תהחלטל

)באנגלית השמעה או  והכתבה הקראה כל הבקשות להתאמות מסוג ,באמצעות וועדות חיצוניות יניטרל

 יוגשו  ,בשנה"ל תשע"חהחיצוניות בגרות העתידים להיבחן בבחינות ה 'י כיתות תלמידיעבור  הקלטה(

 .(720.6.1 -יום שלישי כ"ו בסיון, תשע"ז  ה) ז"תשע הלימודים שנת סוףעד לחוזיות מה בוועדות לדיון

  
לגביהם והנהלים  ב"י-"יא כיתותתלמידי להכתבה/הקראה אין שינוי בהנחיות לגבי התאמות מסוג 

ההתאמות  את ז"בשנה"ל תשע לאשר ימשיכו. בתי הספר ו"שנה"ל תשע של לחוזר בהתאם שארונ

)האמור רלבנטי  . מתלמידי השכבה 10% עד של בשיעור ניטרלי בוחן ידי על הקראה וא/ו הכתבה מסוג:

 לאישור הועברו הבקשות, זה לשיעור מעבר במידה ולא נוצלו בתשע"ו( כאשר-לגבי תלמידי כתות י"ב 

 .המחוזיות הוועדות

 
ב מתן בצענו תהליכים שיסייעו לבתי הספר בהתארגנות הנדרשת סבי האחרונות השנתיים במהלך

 התלמיד בקשת הכנת על שיקלו שינויים התאמות לתלמידים עם לקות למידה/ הפרעת קשב וכן ערכנו

 : המחוזית לוועדה

 בהיקפן. הופחתו המחוזית לוועדה הבקשה לנספחי והעברתן מידע לאיסוף הבקשות 

 (2) הופחתו מלל רבי במקצועות לצרף צריך ספר שבית המורים דעת וחוות המבחנים. 

 שאלון הגדלת, שעתוק, זמן הארכת) באבחון צורך ללא הבחנות בדרכי ההתאמות והוגדר 

 .(הבחינה

 העליונות. בחטיבות התאמות ירכז מונו 

 (.לנוהל 'ג-'א נספחים. )התלמידים קשיי באיתור ופשוט נהיר באופן המסייעים כלים הועמדו 

 (15יום )במקום  21 -מועד ההגשה לוועדת ערר הוארך ל. 
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 (לנוהלים לדווח ההתאמות לאגף הבחינות הוארכו באופן משמעותי )סעיף ה' לוחות הזמנ. 

 .נפתחו השתלמויות לרכזי לקויות למידה 

 

 

 בכל המחוזות.  לרשותכם יםעומד למידה לקויות המדריכים בתחום 

 אלה יש לפנות לרפרנט בכל מחוז. לתלמידים נוגעות אשר הסוגיות בכל להיוועצות

 

 ישור לנוהל המלא כולל הנספחים:להלן ק

 

http://meyda.education.gov.il/files/shefi/liikoheylemida/2017/hozer_nehalim_tashaz1.p

df 

 

 
 ת,ומוצלח הבברכת שנת לימודים פוריי

 
 
 
 טלדן לילי                                               'ורנוז דני                   

 מערך תהליכי אבחון והתאמותממונה על                                   למידה לקויות אגף מנהלת     
 אגף לקויות למידה, שפ"י           י                                          "קשב שפ והפרעות          

 

 

               

           

http://meyda.education.gov.il/files/shefi/liikoheylemida/2017/hozer_nehalim_tashaz1.pdf
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