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 בבחינות חיצוניות למתן התאמות   הנחיות
 עולים חדשים - לנבחנים מבוגרים

 רקע .1

מטרה לסייע בקליטתם  של לקבע לו  אגף להכשרה מקצועית במשרד הכלכלה והתעשייה תחום הבחינות ב

על ידי  וזאת ,ים הלא פשוטים עמם הם מתמודדיםאתגרלהתחשב בו החדשים עולים תלמידים/הנבחנים הה

כדי שיביאו לידי ביטוי את יכולותיהם בעת הבחינה ומבלי לפגוע במהות בדרכי ההיבחנות  הסרת חסמים

 .המקצוע

 למימוש יכולותיהם. שווה הזדמנותהעולים החדשים יהיו זכאים להתאמות בבחינות ול לשם כך

 

 המטר .2

נבחנים ל בבחינות התאמות למתן הנוגעים עצמו וההליך  המוקדמים התנאים, האחריות  לגבי נחיותה לקבוע

 (.  אקסטרניים) חיצוניים לנבחנים וכן העולים החדשים הן הלומדים במוסדות הלימודים שבפיקוח האגף

 

 הגדרות ומושגי יסוד .3

 .התעשייה, המסחר והתעסוקההכלכלה ומשרד  - משרדה .1.3

 להכשרה ולפיתוח כח אדם במשרד.בכיר אגף  - האגף .1.3

יחידה המופקדת מטעמו של האגף להכשרה ולפיתוח כ"א על תכנון, עריכה, ביצוע   - תחום בחינות .1.1

 והערכת הבחינות.

בעל תפקיד העומד בראשה של יחידת הבחינות ברמת מטה ואשר אחראי  – מנהל תחום בחינות .1.3

 בחינות ברמה הארצית. מקצועית על תכנון, תפעול ופיקוח של כל מערך ה

-יחידה אחת מתוך ארבע יחידות אזוריות של האגף: חיפה והצפון, ירושלים, תל – יחידת בחינות אזורית .1.3

 אביב  והמרכז, באר שבע והדרום.

מרכז/מכללה/מכון/בית ספר/מתקן/אתר, אשר זכה בהכרתו של האגף להכשרה  – מוסד הלימודים .1.3

 לצורך קיום הכשרה מקצועית. מקצועית במשרד התעשייה מסחר ותעסוקה

מטלה אישית המתבצעת על ידי הנבחן בפרק זמן שנקבע מראש ואשר נועדה לבדוק את הישגי  - בחינה .1.3

הנבחן ומידת ידיעותיו ובקיאותו בחומר הנלמד. הבחינה מתקיימת במתחם שאושר על ידי יחידת 

 הבחינות ובפיקוחה.

באחד   תלמיד מוסד הלימודים, נבחן משנה הנבחן באמצעות מוסד הלימודים, הנבחן – תלמיד נבחן .1.3

 מאתרי הבחינות המיועדים לכך.

אזרח הניגש באופן עצמאי לבחינות חיצוניות של תחום הבחינות באגף  – נבחן חיצוני )אקסטרני( .1.3

 . להכשרה מקצועית בהן אין חובת לימודים בקורסים
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 .3333פי חוק השבות תש"י -לישראל וקיבל מעמד "עולה" ממשרד הפנים עלאדם שעלה  - עולה חדש .1.33

   .למשפחה או 17 גיל מעל יחיד לעולה המופקת ע"י משרד הפנים וניתנת תעודה – עולה תעודת .1.33

ובתנאי שהדבר  הנערכים בתנאים הסטנדרטיים והפורמליים של הבחינה שינויים  - התאמות בבחינות .1.33

שווה לבטא  אינו גורם לפגיעה במהות המקצוע. ההתאמות נועדו לתת לתלמיד הקורס/לנבחן הזדמנות

 את ידיעותיו.

 

 :למתן ההתאמות תוקף הזכאות .4

 שנים מיום קבלת מעמד עולה ממשרד הפנים. 33לכלל העולים:  .3.3

 שנים מיום קבלת מעמד עולה ממשרד הפנים. 33עולים יוצאי אתיופיה:  .3.3

 

 ההתאמות בבחינות .5

 בפועל.מזמן הבחינה  33% -הארכת זמן הבחינה ב 3.3

)למעט בכל  המקצועות בענף המנהל  תעבריאם -, שפתדו לשוני)גם אלקטרוני(  שימוש במילון  3.3

, כדוגמת הבחינות ובמקצועות אשר לפי החוק ישנה חובה של  ידיעת  השפה העברית כתיבה וקריאה

 .במגמת "נהג רכב ציבורי"(

ידי אדם ניטראלי  )למעט בכל  המקצועות בענף המנהל ובמקצועות -על בעברית הקראת שאלון הבחינה 3.1

כדוגמת הבחינות במגמת "נהג  אשר לפי החוק ישנה חובה של  ידיעת  השפה העברית כתיבה וקריאה

 .רכב ציבורי"(

ועות אשר לפי לאדם ניטראלי )למעט בכל  המקצועות בענף המנהל ובמקצבעברית הכתבת התשובות  3.3

 (הכתבה במטלות חישוביות. אושרלא ת , החוק ישנה חובת ידיעת  השפה העברית כתיבה וקריאה

למעט בכל המקצועות בענף המנהל  ובמקצועות אשר לפי החוק ישנה חובת  -התעלמות משגיאות כתיב  3.3

 ידיעת  השפה העברית כתיבה וקריאה

 :ההבהר

 עולים היותם בשל להם המגיעות ההתאמות כל את יקבלו למידה כלקויי המאובחנים עולים נבחנים 

 ושאנן מופיעות בהתאמות לעיל. למידה כלקויי להם המגיעות ההתאמות את וגם

 

 הגשת הבקשה ואישורהתהליך  .6

 הגשת בקשות של תלמידי קורסים: .6.1

חדשים, כי העולים התלמידים ה לידיעתלהביא מוסד הלימודים  באחריות כבר בתחילת הקורס,  .3.3.3

 זכאים  לקבל התאמות בבחינות גמר  בתנאי שיש ברשותם תעודת עולה מקורית. הינם

  " )נספח א'(  נות לנבחן עולה חדשבקשת התאמות בדרכי היבחעל התלמיד למלא את טופס " .3.3.3

 (."נאמן למקורידי מנהל מוסד הלימודים "-חתום עלצרף את צילום תעודת העולה )לו

להתאמות ויעבירן אל יחידת הבחינות  האזורית בעת מנהל מוסד הלימודים ירכז את הבקשות  .3.3.1

  .רישום הקורס לבחינה

מרכזת הבחינות האזורית  תאשר/לא תאשר את הבקשות ותשלח לכל תלמיד, באמצעות מוסד  .3.3.3

 התאמות.המכתב  את הלימודים
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 :הגשת בקשות של נבחנים חיצוניים )אקסטרניים( .6.2

המבקש להיבחן וקיבל אישור לכך לאחר בדיקת זכאותו על ידי יחידת הבחינות עולה חדש  נבחן .3.3.3

 האזורית יהיה רשאי להגיש בקשה להתאמות בבחינה. 

עולה קשת התאמות בדרכי היבחנות לנבחן בלבחינה על הנבחן למלא את טופס " בעת הרישום .3.3.3

 צילום.הציג את תעודת העולה המקורית וחדש" )נספח א'(  ול

מכתב את נות האזורית  תאשר/לא תאשר את הבקשות ותשלח לכל  נבחן, מרכזת הבחי .3.3.1

 .התאמותה
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 נספח א'

 

 ____:   __________תאריך

 

 ___________________במחוז  ת הבחינות האזורי תלכבוד מרכז

 

 תלמידי קורסים בלבד( דיי-ל)ימולא ע _____________________ באמצעות מנהל מוסד הלימודים:

 

 

 בקשת התאמות בדרכי היבחנות לנבחן "עולה חדש" הנדון: 

 

 

 זהותתעודת מספר  שם משפחה שם פרטי

פעולה ושם  פרמס

הקורס )לתלמידי 

 קורסים(

מקצוע הבחינה )לתלמידי קורסים 

 ולנבחנים חיצוניים(

 

 

    

 

 צילום "תעודת עולה" כנאמן למקור חובה לצרף

 

 ההתאמות המבוקשות: את   V-יש לסמן ב

 למילוי ע"י הפונה

 רשימת ההתאמות  סימון ההתאמה המבוקשת

 תוספת זמן 

 שימוש במילון דו לשוני 

 התעלמות משגיאות כתיב 

 הקראה 

 הכתבה 

  

  

 

 

 ________________  _______________  שם וחתימת מנהל מוסד הלימודים )לתלמידי קורסים(:

 

 _________________   :חתימת הנבחן

 


