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(פסיכולוגי

התאמות אינן הקלות

https://www.youtube.com/watch?v=_SyqT2MQ1cI

https://www.youtube.com/watch?v=_SyqT2MQ1cI


האבחון מבסס קיום לקות בסיסית וביטויה בלמידה  

האבחון הוא תנאי הכרחי למתן התאמות  . ובהבעת הידע

.  מספיק לאישור התאמהאינואך , מסוימות



הערותאבחנה הנדרשתי"מאושרת עסוג ההתאמה

חוות דעת והמלצות  וועדה בית ספרית25%הארכת זמן 

של מורים ודוגמאות 

מבחנים  

אין צורך  

באבחון

מסמך רפואי המעיד  ספריתוועדה ביתהגדלת שאלון

על קושי או מסמך  

קביל  אחר  

אין צורך  

באבחון

שימוש בדף נוסחאות  

מורחב במתמטיקה

אבחון דידקטיוועדה בית ספרית

התעלמות משגיאות  

אנגלית/כתיב עברית

אבחון דידקטיוועדה בית ספרית



מאושרת  סוג ההתאמה

י"ע

יישום  אופןאבחנה הנדרשת

ההתאמה

ועדת התאמה  פ במקצועות רבי מלל"מבחן בע

מחוזית

דידקטי-אבחון פסיכו

(מבחנים משווים)

מול מורה מהמקצוע

ועדת התאמות  עברית/מבחן מותאם בלשון

מחוזית

מבחן מותאםדידקטי-אבחון פסיכו

ועדת התאמות  מבחן מותאם ברבי מלל

מחוזית

בחירה גדולה יותר  דידקטי-אבחון פסיכו

בבחינה

הכתבת תשובות לבוחן  

הקראת שאלון ברבי מלל/נייטרלי

ועדת התאמות  

מחוזית

-או פסיכואבחון דידקטי

דידקטי

באמצעות מחשב

ועדת התאמות  מבחן מותאם במתמטיקה

מחוזית

דידקטי-אבחון פסיכו

חובה הרחבה בגוף 

האבחון

בחירה גדולה יותר

בבחינה

המרת המבחן במתמטיקה למקצוע  

מדעי אחר

ועדת התאמות  

מחוזית

דידקטי או  -אבחון פסיכו

.פסיכולוגי ודידקטי

אבחון  חובה,בנוסף

ספציפי במתמטיקה  

המעיד על דיסקלקוליה  

.חמורה ומשמעותית

לומדים ונבחנים  

במקצוע מדעי במקום

.במתמטיקה

ועדת התאמות  שיעתוק

מחוזית

או  דידיקטיאבחון 

פסיכודידקטי

באמצעות מחשב



הערותאבחנה הנדרשתי"מאושרת עסוג ההתאמה

-אבחון דידקטי או פסיכוועדת התאמה מחוזיתהשמעת שאלון

דידקטי

חובה התייחסות  

לאנגלית בגוף  ספציפית

האבחון

mpבאמצעות
3

פ באנגלית  "מבחן בע

הקלטה  + השמעה)

(מתוקשב=

דידקטי -אבחון פסיכוועדת התאמות מחוזית

חובה התייחסות  

לאנגלית בגוף  ספציפית

האבחון

מבחן 

מתוקשב



:הבקשהתיקתכולת
שלרלוונטיםומבחניםעבודות●

מבחנים משווים בשני  ).התלמיד
(מקצועות

המלמדיםהמוריםשלד"חוו●

התלמידשלמנומקתבקשהמכתב●
.ידועלוינוסחשייכתב

.'יו 'טכיתהשלתעודה●
אחרוןציוניםגיליון●

זהותתעודתצילום●

סודיותויתור●

(’זמכיתההחל)בתוקףאבחון●

:הבקשהלהגשתבסיסיתנאי
.תקינהתלמידאות●
רמת ידע הנדרשת לבחינות ●

הבגרות

ביתשלהפדגוגיתהמועצההמלצת●
.הספר



, עד קבלת האישור מוועדת התאמות מחוזית
–מוועדת חריגים ומוועדת ערעורים עליונה 

. 3דרך ההיבחנות היא ללא התאמות ברמה *

.3הציונים בתעודה ללא התאמות ברמה *

:כל ההתאמות מוזנות במשוב וניתן לראותם בלשונית

"התאמות"

עמידה בלוחות הזמנים על מנת שניתן יהיה להגיש  

.  את הבקשה במועד ובצורה מיטבית

.מועד אחד בלבד בכל שנה להגשת הבקשות לוועדה המחוזית




