
 1133 משרד החינו�

 ממצאי מעקב

 התאמות לתלמידי� לקויי למידה בבחינות הבגרות 

 תקציר 

לתלמידי� , משרד החינו� מקיי� בחינות בגרות לתלמידי� במוסדות חינו�
שנועדו להערי� את רמת ידיעותיה� על פי קנה מידה , 1אקסטרניי� ולנבחני משנה

 . אחיד

 

 פעולות הביקורת

 הביקורת �להל�  (2006יולי �ארבביקורת שעשה מבקר המדינה בחודשי� ינו
ובה� ההתאמות בדרכי , נבדקו כמה היבטי� בטיפול בבחינות הבגרות) הקודמת

 חזר משרד מבקר 2012יוני �בחודשי� אפריל. 2ההיבחנות לתלמידי� לקויי למידה
ובכלל זה את האופ� שבו , ) הביקורת הנוכחית�להל� (המדינה ובדק את ההיבט הזה 

 .3תיקו� הליקויי� שעלו בביקורת הקודמתפעל משרד החינו� ל

 

 עיקרי הממצאי�

 �10% לשר החינו� והתרבות דאז נכתב כי לכ1997בדוח מחקר שהוגש בשנת 
מהתלמידי� במערכת החינו� יש ליקויי למידה המחייבי� התייחסות חינוכית 

על פי דוח מחקר שהוגש . המתאימה לצרכי� יחידניי� ולדרישות מערכת החינו�
 �'  מהתלמידי� בכיתות ד15.5%, 2002הראשי של משרד החינו� באוקטובר למדע

התאמות בדרכי .  התקשו בקריאה8.6%במגזר היהודי היו לקויי קריאה ועוד 
ההיבחנות בבחינות הבגרות מאפשרות לתלמידי� לקויי למידה לעקו* את תחומי 

 .הקושי ולתת ביטוי הול� לידע שרכשו ללא המגבלות הנובעות מהלקות

לאבחו� , יש להפנותו לאבחו� דידקטי, כדי לקבוע א� התלמיד הוא לקוי למידה
יצוי� כי ָלרוב הורי התלמידי� ה� ). דידקטי ופסיכולוגי(פסיכולוגי או לאבחו� משולב 

� .ח"ועלותו מגיעה לכדי אלפי ש, המממני� את האבחו

__________________ 

יסודי אינטרני אלא �נבח� אקסטרני הוא תלמיד שלא ניגש לבחינת בגרות במסגרת לימודיו בבית ספר על  1
יסודי אשר נבח� בחינת בגרות או בחינת גמר �נבח� משנה הוא בוגר בית ספר על. נבח� במסגרת חיצונית

ה� או כדי כדי להשלי� את בחינות הבגרות שלא נבח� ב, במסגרת בית הספר שבו סיי� את לימודיו
 .לשפר את ציוניו

 .511' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„57·) 2007 , ראו מבקר המדינה  2
" פעולות משרד החינו& לשמירה על טוהר בחינות הבגרות "�בנוגע לממצאי בדיקת מעקב בנושא נוס$   3

 .1147' עמ,  ראו בדוח זה�
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מות בחלו* חמש שני� מפרסו� ממצאי הביקורת הקודמת נותרו עיקר המג .1
 .כמפורט להל�, וחלק� א* התרחבו, שעליה� הצביע הדוח הקוד�

בכל המגזרי� חלה עלייה ניכרת בשיעור הנבחני� שאושרה לה� התאמה אחת  )א(
לרבות בשני המגזרי� שבה� שיעור התלמידי� בעלי ההתאמות היה נמו� , או יותר

: י� בי� המגזרי�ע� זאת נותרו פערי� גדול.  הערבי והדרוזי�ה "במיוחד בשנת התשס
במגזר היהודי הכללי ובמגזר היהודי הדתי שיעור התלמידי� שאושרו לה� התאמות 

במגזר , והוא גדול פי שניי� ויותר משיעור בעלי ההתאמות במגזר החרדי, �40%הוא כ
 . הערבי ובמגזר הדרוזי

מהנתוני� האמורי� ומתשובת משרד החינו� עולה שחלק מ� ההתאמות שאושרו 
אושרו לתלמידי� שאינ� , � מהמגזר היהודי הכללי ומהמגזר היהודי הדתילתלמידי

נוכח שיעורי ההתאמות האמורי� ובהיעדרה של בדיקה מעמיקה של . לקויי למידה
לא נית� לשלול את האפשרות שמדובר בחלק ניכר , הגורמי� לגידול בשיעור הזכאי�

 .מההתאמות שאושרו

 תל אביב והמרכז וכ� במינהל לחינו� בביקורת הקודמת נמצא כי במחוזות )ב(
ואילו ; התיישבותי היה ייצוג יתר לתלמידי� שאושרה לה� התאמה אחת או יותר

בביקורת . ייצוג�במחוז הצפו� ובבתי הספר בפיקוח המוכר שאינו רשמי היה לה� תת
 . הנוכחית עלו ממצאי� דומי�

 התלמידי� שאושרו בביקורת הנוכחית הועלה כי נמשכת מגמת הגידול בשיעור )ג(
שיעור בתי הספר שבה� אושרו התאמות ; לה� התאמות בבחינות בשל לקויות למידה

שיעור , 45%א "היה בשנת הלימודי� התשע)  מהתלמידי��30%עבור יותר מ(רבות 
 . גדול בעשרות אחוזי� משיעור� לפי ממצאי הביקורת הקודמת

 �50%אושרו התאמות ל) 18%( בתי ספר �173עוד נמצא בביקורת הנוכחית כי ב
 .  מהנבחני� או יותר�70% מבתי הספר אושרו התאמות ל�51ב; מהנבחני� או יותר

לא פעל משרד החינו� לניתוח , א* שהדבר התחייב מממצאי הביקורת הקודמת .2
ומרבית ממצאי הביקורת א* לא , ממשי של הגורמי� למגמות המסתמנות בתחו� זה

 . 4יקויי� שבמשרדנדונו על ידי הצוות לתיקו� ל

שאינ� משנות , 1התאמות ברמה : משרד החינו� קבע שלוש רמות של התאמות .3
ואי� ה� , אי� בה� כדי לסייע לנבחני� שאינ� לקויי למידה, את מתכונת הבחינה

שיש בה� כדי לשנות שינוי , 2התאמות ברמה ; נוגעות לתוכ� הבחינה אלא לתנאיה
וה� ,  המשנות את מהות הנמדדת בבחינה3ברמה התאמות ; חלקי את מתכונת הבחינה

המינהל הפדגוגי . למשל בחינה בעל פה, נוגעות לשינוי בתנאי הבחינה ובתוכנה
 1הסמי� ועדות שפועלות במחוזותיו לעסוק בהערכה ובבקרה בנוגע להתאמות ברמה 

ועדות אלה ה� המאשרות ; ) ועדות מחוזיות�להל� ( אשר אושרו בבתי הספר �2ו
 . 3ת ברמה התאמו

הביקורת הנוכחית העלתה שהוועדות המחוזיות לא קיימו בקרה על אישור  )א(
ואי� בידיה� נתוני� על מספר ההתאמות , ההתאמות הניתנות על ידי בבתי הספר

יצוי� שמשרד מבקר המדינה כבר העיר בדוח הקוד� שמסירת נתוני� . שאושרו

__________________ 

 �1958ח"התשי,  המדינהא לחוק מבקר21משרד החינו& הקי� צוות לתיקו� ליקויי� בהתא� לסעי$   4
 ].נוסח משולב[
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אול� בביקורת , ה על בתי הספרלמחוזות באופ� שוט* היא תנאי בסיסי לקיו� בקר
 . הנוכחית הועלה כי הדבר עדיי� אינו מוסדר

ועדת הערעורי� העליונה מוסמכת לדו� ולהחליט בערעורי� של בתי ספר על  )ב(
 מהישיבות �6.6%ב. 3החלטותיה� של הוועדות המחוזיות בדבר התאמות ברמה 

לפניה חוות דעת של א לא הייתה "שקיימה הוועדה לקראת מועד בחינות קי1 התשע
 . ופסיכולוג ג� לא השתת* בישיבות אלה כנדרש בהוראות המשרד, פסיכולוג

 

 סיכו� והמלצות 

ממצאי הביקורת הנוכחית מצביעי� על כמה סוגיות מהותיות הדורשות פעולות 
סוגיות אלה הועלו ברוב� . לבדיקה ולתיקו� בתחו� ההתאמות לתלמידי� לקויי למידה

א� משרד החינו� לא פעל בחמש השני� שחלפו ממועד ,  הקוד�ג� בדוח הביקורת
המגמות שעליה� הצביע הדוח . פרסו� הדוח הקוד� לתיקו� חלק ניכר מהליקויי�

בעיקר המש� מגמת הגידול בשיעור התלמידי� שאושרו , הקוד� נותרו וא* התרחבו
ות ובתי מחוז, לצד הפערי� בי� מגזרי�, לה� התאמות בבחינות בשל לקויות למידה

 . ספר שוני� בשיעור התלמידי� שהוכרו כזכאי�

 אינ� � על פי ממצאי הביקורת 40% �ב במגזר היהודי "מצב בו חלק ניכר מתלמידי י
מחייב הערכה , יכולי� להיבח� בבחינות הבגרות בתנאי� ובמתכונת הקיימי�

 ביצוע �וככל שיידרש על פי ממצאי ההערכה , מחודשת של התנאי� והמתכונת
 . שינויי� בה�

על משרד החינו� לנתח את המגמות והנתוני� העולי� בתחו� זה ובעיקר את שיעור 
לצד השוני הנרחב , התלמידי� שאושרו לה� התאמות בבחינות בשל לקויות למידה

עליו לפעול לכ� . בי� מגזרי אוכלוסייה ומחוזות בשיעור ההתאמות המאושרות
על ההתאמות הנבחנות והמאושרות במערכת חברתיי� לא ישפיעו �שגורמי� כלכליי�

על המשרד לקיי� מעקב ופיקוח שוטפי� על הליכי אישור ההתאמות בבתי . החינו�
המעקב אחר הנתוני� האמורי� ובחינת� נועדו להבטיח מת� מענה מלא , ככלל. הספר

וכל , ומתאי� לכל הנבחני� בעלי לקויות הלמידה כ� שיוכלו לתת ביטוי לידע שרכשו
 .בלא שייפגע עקרו� השוויו� בקיו� הבחינותזאת 

 

♦ 
 

 מבוא

לתלמידי� אקסטרניי� , משרד החינו� מקיי� בחינות בגרות לתלמידי� במוסדות חינו� .1
וה� ג� , הבחינות נועדו להערי� את רמת ידיעותיה� על פי קנה מידה אחיד. 5ולנבחני משנה

__________________ 

יסודי אינטרני אלא �נבח� אקסטרני הוא תלמיד שלא ניגש לבחינת בגרות במסגרת לימודיו בבית ספר על  5
יסודי שנבח� בחינת בגרות או בחינת גמר �נבח� משנה הוא בוגר בית ספר על. נבח� במסגרת חיצונית

 להשלי� את בחינות הבגרות שלא נבח� בה� או כדי כדי, במסגרת בית הספר שבו סיי� את לימודיו
 .לשפר את ציוניו
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תלמיד זכאי . ו� להשיג את יעדיהלהערכת מידת הצלחתה של מערכת החינ, בעקיפי�, משמשות
לזכאות של תלמיד לתעודת בגרות . לתעודת בגרות א� עמד בבחינות על פי כללי� שקבע המשרד

ולציוני� בתעודת הבגרות שלו יש השפעה רבה על סיכוייו להתקבל למוסדות להשכלה גבוהה ועל 
 6)2011 2010(א "שעבשנת הלימודי� הת, על פי נתוני המשרד. יכולתו להשתלב בשוק העבודה

 .7 תלמידי� לבחינת בגרות אחת לפחות255,000 ניגשו כ

עוסק )  חוזר ההתאמות להל�  (2003מדצמבר ) ב(4ד "ל משרד החינו� תשס"חוזר מנכ .2
חוזר ).  התאמות להל� (באמצעי� להתאמת דרכי ההיבחנות בבחינת הבגרות לנבחני� לקויי למידה 

, י למידה וקובע את הכללי� לאישור התאמות ללקויי למידהההתאמות מגדיר מיהו תלמיד לקו
 : כמפורט להל�

תלמיד נחשב לקוי למידה א� יש פער ניכר ומתמש� בי� הישגיו בלימודי� ובי� רמת כיתתו  )א(
וא� יש פער ניכר בי� הישגיו בלימודי� , וההישגי� שהיה צפוי להשיג תלמיד בגילו ורמת כיתתו

כדי לקבוע א� התלמיד הוא לקוי . אליי� לפי ממצאי מבחני המשכלובי� כישוריו האינטלקטו
). דידקטי ופסיכולוגי(לאבחו� פסיכולוגי או לאבחו� משולב , יש להפנותו לאבחו� דידקטי, למידה

 . ח"ועלותו מגיעה לכדי אלפי ש, יצוי� כי ָלרוב הורי התלמידי� ה� המממני� את האבחו�

שייה� בלימודי� מקור� בליקוי למידה ולא בגורמי� ההתאמות מיועדות לתלמידי� שק )ב(
התאמות מאפשרות . כגו� ביקור לא סדיר בבית הספר או שיטת הוראה לא מתאימה, אחרי�

לתלמידי� לקויי למידה לעקו' את תחומי הקושי ולתת ביטוי הול� לידע שרכשו ללא המגבלות 
 . הנובעות מהלקות

   1התאמות ברמה )  א:   (אות� לשלוש קבוצות התאמות וחילק 12משרד החינו� קבע  )ג(
ואי� בה� כדי לסייע לנבחני� שאינ� לקויי למידה , התאמות שאינ� משנות את מתכונת הבחינה

 . הארכת זמ� הבחינה והתעלמות משגיאות כתיב, למשל. ושאינ� נוגעות לתוכ� הבחינה אלא לתנאיה

למשל , שינוי חלקי את מתכונת הבחינה התאמות שיש בה� כדי לשנות   2התאמות ברמה )  ב(
 התאמות שמשנות את מתכונת הבחינה   3התאמות ברמה )  ג.   (שימוש במילו� אלקטרוני באנגלית

 . למשל בחינה בעל פה, ונוגעות לשינויי� בתנאי הבחינה ובתוכנה

, בישראל. לקות למידה היא הלקות השכיחה ביותר במערכת החינו�, על פי חוזר ההתאמות .3
, שיעור התלמידי� המאובחני� ומוכרי� כבעלי ליקויי למידה נמצא בעלייה, כבארצות רבות אחרות

 לשר החינו� והתרבות דאז נכתב 1997בדוח מחקר שהוגש בשנת ; 8ומרבית� לומדי� בחינו� הרגיל
 מהתלמידי� במערכת החינו� יש ליקויי למידה המחייבי� התייחסות חינוכית המתאימה 10% כי לכ

בדוח מבקר המדינה שבו הובאו ממצאי הביקורת . צרכי� יחידניי� ולדרישות מערכת החינו�ל
 נכתב כי על פי דוח מחקר שהוגש למדע� הראשי של משרד החינו� 9) הדוח הקוד� להל� (הקודמת 

 התקשו 8.6%במגזר היהודי היו לקויי קריאה ועוד '  מהתלמידי� בכיתות ד15.5%, 2002באוקטובר 
  .בקריאה

נבדקו )  הביקורת הקודמת להל�  (2006יולי  בביקורת שעשה מבקר המדינה בחודשי� ינואר .4
. ובה� ההתאמות בדרכי ההיבחנות לתלמידי� לקויי למידה, כמה היבטי� בטיפול בבחינות הבגרות

 הביקורת  להל� ( חזר משרד מבקר המדינה ובדק את ההיבט הזה 2012יוני  בחודשי� אפריל
 .10 ובכלל זה את האופ� שבו פעל משרד החינו� לתיקו� הליקויי� שעלו בביקורת הקודמת,)הנוכחית

__________________ 

 .שנת הלימודי� מתחילה בספטמבר ומסתיימת באוגוסט  6
 .את נבחני המשנה ואת התלמידי� האקסטרניי�, הנתו� אינו כולל את תלמידי החינו� המיוחד  7
 . בשונה ממוסדות בחינו� המיוחד  8

 .511' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„57·) 2007 , ראו מבקר המדינה  9
" פעולות משרד החינו� לשמירה על טוהר בחינות הבגרות "�בנוגע לממצאי בדיקת מעקב בנושא נוס'   10

 .1147' עמ,  ראו בדוח זה�
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 מספר ההתאמות המאושרות ופיזור
 באוכלוסייה

. בביקורת הקודמת הועלה שההתאמות לא התפלגו התפלגות דומה בי� המגזרי� השוני� .1
ב "ני� תלמידי כיתות ימשרד מבקר המדינה השווה את ממצאי הביקורת הקודמת בדבר שיעור הנבח

לנתוני משרד החינו� , )2005 2004(ה "שאושרה לה� התאמה אחת או יותר בשנת הלימודי� התשס
 . 11ב שאושרה לה� התאמה אחת לפחות"י 'א על שיעור הנבחני� בכיתות י"לשנת הלימודי� התשע

ת בשנת  ממצאי השוואה בי� שיעור התלמידי� במגזרי� השוני� שאושרו לה� התאמו1בטבלה 
 . דהיינו לאחר שש שני�, א"ה ובי� שיעור� בשנת הלימודי� התשע"הלימודי� התשס

 1טבלה 

˙ÂÁÙÏ ˙Á‡ ‰Ó‡˙‰ Ì‰Ï ‰¯˘Â‡˘ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ¯ÂÚÈ˘ 

Ú˘˙‰"‡ Ò˘˙‰"‰ ¯Ê‚Ó‰ 

 היהודי הכללי 23.6% 40.6%
 היהודי הדתי 25.7% 39.5%
 )החרדי(היהודי העצמאי  9.2% 17.4%
 הערבי 4.3% 18.6%
 הדרוזי 1.7% 9.2%

 

 ‰Ó‡˙‰ Ì‰Ï ‰¯˘Â‡˘ ÌÈ�Á·�‰ ¯ÂÚÈ˘· ˙¯ÎÈ� ‰ÈÈÏÚ ‰ÏÁ ÌÈ¯Ê‚Ó‰ ÏÎ·˘ ‰ÏÂÚ ‰Ï·Ë‰Ó
¯˙ÂÈ Â‡ ˙Á‡ , ÍÂÓ� ‰È‰ ˙ÂÓ‡˙‰‰ ÈÏÚ· ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ¯ÂÚÈ˘ Ì‰·˘ ÌÈ¯Ê‚Ó‰ È�˘· ˙Â·¯Ï

Ò˘˙‰ ˙�˘· „ÁÂÈÓ·" ‰-ÈÊÂ¯„‰Â È·¯Ú‰ . 

ÌÈ¯Ê‚Ó‰ ÔÈ· ÌÈÏÂ„‚ ÌÈ¯ÚÙ Â¯˙Â� ÈÎ ‰Ï·Ë‰ ÔÓ ‰ÏÂÚ „ÂÚ :‚Ó· ¯Ê‚Ó·Â ÈÏÏÎ‰ È„Â‰È‰ ¯Ê
 Ì¯ÂÚÈ˘Ó ¯˙ÂÈÂ ÌÈÈ�˘ ÈÙ ÏÂ„‚ ˙ÂÓ‡˙‰ Ì‰Ï Â¯˘Â‡˘ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ¯ÂÚÈ˘ È˙„‰ È„Â‰È‰

È„¯Á‰ ¯Ê‚Ó· ,ÈÊÂ¯„‰ ¯Ê‚Ó·Â È·¯Ú‰ ¯Ê‚Ó· .ÔÈÂˆÈ ,‰Ê ‡˘Â�· ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ˙Â¯ÙÒ‰ ÈÙÏ˘ ,
È˙ÎÏÓÓ‰ ÍÂ�ÈÁ·Â È„Â‰È‰ È˙ÎÏÓÓ‰ ÍÂ�ÈÁ· ˙ÂÓ‡˙‰ Ì‰Ï Â¯˘Â‡˘ ÌÈ�Á·�‰ ¯ÂÚÈ˘- È˙„

 ÈÙ ‰Â·‚‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡· ‰„ÈÓÏ‰ ˙ÂÈÂ˜Ï ÈÏÚ· ¯ÂÚÈ˘Ó ÌÈÈ�˘ . 

התאמות כי , 2013 ומינואר 2012משרד החינו� מסר בתשובותיו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
תלמידי� הסובלי�  כגו�   שאינ� לקויי למידה  ג� לקבוצות של תלמידי�מאושרותבבחינות הבגרות 

המשרד הוסי' כי . וכ� עקב מצבי חירו�  יות תלמידי� ע� בעיות רגשומבעיות רפואיות אקוטיות 
, 2  ו1ובי� התאמות ברמות , המאושרות רק ללקויי למידה, 3יש להבחי� בי� התאמות ברמה 

הוא ציי� כי לא . שאינ� קשורות בהכרח ללקויות למידה, המאושרות לתלמידי� בשל סיבות רבות
 .שאושרו לה�התאמות ה על היק' נתוני�ואי� לו , קבע נהלי� לאישור התאמות לקבוצות כאלה

 ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï Â¯˘Â‡˘ ˙ÂÓ‡˙‰‰ ÔÓ ˜ÏÁ˘ ‰ÏÂÚ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ˙·Â˘˙ÓÂ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ�Â˙�‰Ó
È˙„‰ È„Â‰È‰ ¯Ê‚Ó‰ÓÂ ÈÏÏÎ‰ È„Â‰È‰ ¯Ê‚Ó‰Ó ,‰„ÈÓÏ ÈÈÂ˜Ï Ì�È‡˘ ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï Â¯˘Â‡ .

 ÏÂ„È‚Ï ÌÈÓ¯Â‚‰ Ï˘ ‰˜ÈÓÚÓ ‰˜È„· Ï˘ ‰¯„ÚÈ‰·Â ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÓ‡˙‰‰ È¯ÂÚÈ˘ ÁÎÂ�
 ¯ÂÚÈ˘·ÌÈ‡ÎÊ‰ ,Â¯˘Â‡˘ ˙ÂÓ‡˙‰‰Ó ¯ÎÈ� ˜ÏÁ· ¯·Â„Ó ÈÎ ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÏÂÏ˘Ï Ô˙È� ‡Ï. 

__________________ 

 תלמידי �ובשנייה , ב בלבד"בראשונה תלמידי י: יש לתת את הדעת להבדלי� שבי� שתי הקבוצות  11
קויי למידה והפרעות קשב באג' השירות הפסיכולוגי החינוכי אול� על פי אג' ל; החטיבות העליונות

ולכ� נית� להניח ', בכיתות י, מרבית ההתאמות מאושרות לקראת בחינות הבגרות הראשונות, במשרד
 .ב"לשיעור� בכיתות י' שאי� הבדלי� ניכרי� בי� שיעור בעלי ההתאמות בכיתות י
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 ‡Ï˘ ˙Â·¯ ˙ÂÓ‡˙‰ ˙Â¯˘Â‡Ó ‰·˘ ˙Â‡ÈˆÓ ÈÎ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÔÂ˜È˙Â ‰�ÈÁ· ‰�ÂÚË ÌÈÏ‰�Â ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÈÙ ÏÚ ,‰�ÈÁ·‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ¯Â‡Ï. 

 משרד החינו� בשיעור התלמידי� בביקורת הקודמת נמצאו ג� הבדלי� ניכרי� בי� מחוזות .2
 מוצגי� נתוני� על התפלגות הנבחני� לפי מחוזות המשרד 2  ו1בתרשימי� . שאושרו לה� התאמות

ו "ועל התפלגות הנבחני� שאושרו לה� התאמות לפי מחוזות המשרד בשנות הלימודי� התשס
 .א"והתשע

 

עלי� בפיקוח של האג' המוכר שאינו וה� פו, המוסדות המוכרי� ה� מוסדות חינו� במגזר החרדי )1(
 .רשמי

והיא ,  הוקמה על פי הסכ� בי� משרד החינו� ובי� עיריית ירושלי�� המינהלה לחינו� ירושלי� �י "מנח )2(
י "בפיקוח מנח. המאגד את אג' החינו� בעירייה ואת מפקחי המשרד, משמשת מחוז ייחודי במשרד

לו בפיקוחו של מחוז ירושלי� נכללי� בתי הספר ואי, נכללי� בתי הספר שבעיר ירושלי� בלבד
 .שביישובי� הסמוכי� לירושלי�
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וה� פועלי� בפיקוח של האג' המוכר שאינו , המוסדות המוכרי� ה� מוסדות חינו� במגזר החרדי )1(
 .רשמי

 והיא , הוקמה על פי הסכ� בי� משרד החינו� ובי� עיריית ירושלי�� המינהלה לחינו� ירושלי� �י "מנח )2(
י "בפיקוח מנח. המאגד את אג' החינו� בעירייה ואת מפקחי המשרד, משמשת מחוז ייחודי במשרד

ואילו בפיקוחו של מחוז ירושלי� נכללי� בתי הספר , נכללי� בתי הספר שבעיר ירושלי� בלבד
 .שביישובי� הסמוכי� לירושלי�

 

 Ï‰�ÈÓ· ÔÎÂ ÊÎ¯Ó‰Â ·È·‡ Ï˙ ˙ÂÊÂÁÓ·˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙Ó„Â˜‰ ˙¯Â˜È·‰ ‰È‰ È˙Â·˘ÈÈ˙‰ ÍÂ�ÈÁÏ
¯˙ÂÈ Â‡ ˙Á‡ ‰Ó‡˙‰ Ì‰Ï ‰¯˘Â‡˘ ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ¯˙È ‚ÂˆÈÈ ; ¯ÙÒ‰ È˙··Â ÔÂÙˆ‰ ÊÂÁÓ· ÂÏÈ‡Â

˙˙ Ì‰Ï ‰È‰ ÈÓ˘¯ Â�È‡˘ ¯ÎÂÓ‰ ÁÂ˜ÈÙ·-‚ÂˆÈÈ . ÌÈ˘¯˙ ÈÙ ÏÚ2 , ÂÏÚ ˙ÈÁÎÂ�‰ ˙¯Â˜È··
ÌÈÓÂ„ ÌÈ‡ˆÓÓ. 

 שקיימת בה� בבתי ספר" ולפיה� 200412בדוח הקוד� צוינו תוצאות מחקר שפורס� בשנת  .3
כלכלית של משפחות התלמידי�  ובבתי ספר שבה� הרמה החברתית, מעורבות גבוהה של הורי�

לפיכ� יהיה שיעור . יש סבירות גדולה יחסית שתלמידי� יישלחו לאבחוני� לסוגיה�, גבוהה
בהיעדר הגדרות ברורות עשויה ; ההתאמות שיקבלו תלמידי בתי הספר האמורי� גדול יחסית

 צוותי בתי הספר להיות מושפעת מהדר� שבה ה� תופסי� את הקבוצות החברתיות עמדת� של
 ".ומלחציה� של הורי� המכירי� את המערכת ויודעי� כיצד לתמר� בה, השונות

ו היו פערי� גדולי� בי� בתי הספר מבחינת "התשס ה"בביקורת הקודמת הועלה כי בשני� התשס
במקצת בתי הספר אושרו התאמות לרוב : ב"למידי ישיעור הנבחני� שאושרו לה� התאמות מקרב ת

__________________ 

תפקיד המדיניות : הבגרות לתלמידי� ע� ליקויי למידההתאמות בבחינות ", חנה איילו� ומלכה מרגלית  12
 .242�265' עמ, )2004) (1(מג, ÂÓ‚Ó˙, "הבית ספרית
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ב שאושרו "ואילו בבתי ספר רבי� אחרי� היה שיעור זעו� של תלמידי כיתות י, ב"הנבחני� בכיתה י
 . לה� התאמות

 בעקבות ממצאי הביקורת הקודמת העיר משרד מבקר המדינה בדוח הקוד� כי יש חשש שנוצר 
, אישור התאמות רבות מדי לתלמידי� בבתי ספר מסוימי�בשל , שוויו� של ממש בי� הנבחני� אי

  עשויי� ללמד 2004ממצאי המחקר משנת . ומת� התאמות מעטות יחסית בבתי ספר אחרי�

כלכליי� בי� בתי  השוויו� מקורו בהבדלי� במידת המעורבות של הורי� ובפערי� חברתיי� שאי
 .הספר

 מבקר המדינה מנתוני משרד החינו� בביקורת הקודמת ובביקורת הנוכחית הפיק משרד .4
 40בתי ספר שבה� אושרו בס� הכול (רשימה של בתי ספר שבה� שיעור ההתאמות היה גדול 

בביקורת הקודמת ).  ומעלה30%ושיעור התלמידי� שאושרה לה� התאמה היה , התאמות או יותר
 445 (45%  חית ובביקורת הנוכ, )840  מ192( מבתי הספר שיעור גדול של התאמות 23% היה ב

 ).987 מ

' מנקזי�'קיימי� בתי ספר ה: "בהערות ראש המשלה לדוח הקוד� הובאו דבריו של משרד החינו�
 ".כמענה לצרכי� המיוחדי� של תלמידי� אלו, אליה� מספר גדול של תלמידי� בעלי לקויות למידה

  בתי ספר 173  ב,בביקורת הנוכחית נמצא שמבי� בתי הספר שהיה בה� שיעור גדול של התאמות
 70%  מבתי הספר אושרו התאמות ל51 ב;  מהנבחני� או יותר50% אושרו התאמות ל) 18%(

,  מהתלמידי�50%  בתי ספר אושרו התאמות ל50 בביקורת הקודמת נמצא שב. מהנבחני� או יותר
 .  מהתלמידי�70%  ל  בתי ספר 11 וב

ÈÓÏ˙Ï˘ ¯ÙÒ‰ È˙· ¯ÂÚÈ˘˘ ‡ÂÙ‡ ‰ÏÚÓ ÌÈ�Â˙�‰ ˙‡ÂÂ˘‰ Ï„‚ ˙Â·¯ ˙ÂÓ‡˙‰ Â¯˘Â‡ Ì‰È„
ÌÈ�˘ ˘˘ ÍÂ˙· ˙¯ÎÈ� ‰„ÈÓ· .ÍÎÏ ÌÈÓ¯Â‚‰ ˙‡ ÔÁ·È ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó˘ ÌÂ˜Ó ˘È , ˜ÈÒÈ

ÂÊ‰ ‰�ÈÁ·‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ÈÙÏ ˘¯„ÈÈ˘ ÏÎÎ ˙ÂÏÂÚÙ ÌÂÊÈÈÂ ˙Â�˜ÒÓ . ÁÎÂ�Ï ˙˘¯„� ÂÊ ‰�ÈÁ·
˙ÂÓ‡˙‰ Ì‰Ï Â¯˘Â‡˘ ÌÈ„ÈÓÏ˙ Ï˘ „ÁÂÈÓ· ÏÂ„‚ ¯ÂÚÈ˘ ‰È‰ Ì‰·˘ ¯ÙÒ È˙· ÏÚ ÌÈ�Â˙�‰ ,

Â�ÏÂÌÈ¯Ê‚Ó· ˙Â�˙È�‰ ˙ÂÓ‡˙‰‰ È¯ÂÚÈ˘ ÔÈ· ÌÈ¯ÎÈ�‰ ÌÈ¯ÚÙ‰ ÁÎ , ¯ÙÒ È˙··Â ˙ÂÊÂÁÓ·
ÌÈ�Â˘. 

ב "בדוח הקוד� הובאו נתוני משרד החינו� על כל בתי הספר שהגישו תלמידי� בכיתות י .5
 23% עיבוד הנתוני� העלה כי ל). 2006 2005(ו "לבחינות בגרות בשנת הלימודי� התשס

 13בהערות ראש המשלה לדוח הקוד�. שרד התאמה אחת או יותרמהתלמידי� האלה אישר המ
אחוז , על פי הספרות המקצועית ולדעת חוקרי� בישראל: "הובאו דבריו של משרד החינו�

כיוו� שאי� הגדרה אחת .  בדרגות קושי שונות20%  ל3%התלמידי� בעלי לקויות למידה נע בי� 
הבאה לידי ביטוי בטווח , ת שונות גדולהקיימ, באשר ללקות למידה, מוסכמת על כל החוקרי�

 ". התלמידי� בעלי לקויות למידה

Ú˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙�˘Ï ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó È�Â˙� ÈÙ ÏÚ" ÍÂ�ÈÁ· ˙Â�ÂÈÏÚ‰ ˙Â·ÈËÁ‰ ÏÎ ÏÚ ‡
ÏÈ‚¯‰ ,ÎÏ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ¯˘È‡-34% ˙ÂÁÙÏ ˙Á‡ ‰Ó‡˙‰ ÌÈ�Á·�‰Ó )86,072Ó -255,108.( 

Â˜‰ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓÏ ‰Ï‡‰ ÌÈ�Â˙�‰ ˙‡ÂÂ˘‰ ÌÈ�˘‰ ÔÈ·˘ ‰ÏÚÓ ˙Ó„2006Ï -2011 ÏÁ 
˙ÂÁÙÏ ˙Á‡ ‰Ó‡˙‰ Ì‰Ï ¯˘È‡ „¯˘Ó‰˘ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ¯ÂÚÈ˘· ÌÈÊÂÁ‡ ˙Â¯˘Ú Ï˘ ÏÂ„È‚ . 

__________________ 

 ).�È„Ó‰ ¯˜·Ó ÁÂ„Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ˙Â¯Ú‰57·) 2007‰ , משרד ראש הממשלה  13
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בנוסחו במועד הביקורת , ]נוסח משולב [1958 ח"התשי, א לחוק מבקר המדינה21בסעי' )  א( .6
שבראשו יעמוד , י�בכל גו' מבוקר ימנה ראש הגו' המבוקר צוות לתיקו� ליקוי: "הקודמת נקבע

ידו� הצוות בדרכי� , העלתה הביקורת ליקויי� בפעולתו של גו' מבוקר... המנהל הכללי באותו גו'
וידווח על דיוניו ועל החלטותיו לראש הגו' המבוקר , יקבל החלטות בדבר תיקונ�, לתיקו� הליקויי�

ראש הגו' המבוקר , בגו' מבוקר שהוא משרד ממשלתי, לפי החוק; 14"סמו� לאחר קבלת ההחלטות
 .לעניי� זה הוא השר האחראי לאותו גו'

  נמצא כי הצוות לתיקו� ליקויי� של משרד החינו� קיי� דיו� אחד על ממצאי הדוח הקוד� 
לית המשרד "מנכ, בי� היתר,  והשתתפה בו כחצי שנה לאחר פרסו� הממצאי� , 2007בנובמבר 

רות ופיזור� באוכלוסייה נכתב כאמור בדוח בנוגע לממצאי� בדבר מספר ההתאמות המאוש. דאז
הקוד� כי היו פערי� גדולי� בי� בתי הספר מבחינת שיעור התלמידי� שאושרו לה� התאמות מקרב 

 .שוויו� של ממש בי� הנבחני� והנתוני� מעוררי� חשש שנוצר אי, ב"תלמידי י

לצד בתי ספר , רבותנמצא כי הצוות ד� רק בממצא בדבר קיומ� של בתי ספר שבה� היו התאמות 
. המשרד אינו אחראי על תקצוב האבחוני�: "וכ� נרש� בפרוטוקול, שאושרו בה� התאמות מעטות

היו� אנו מנחי� את . ס בה� להורי� יש תקציב ומודעות לעריכת מבחני� לילדיה�"אכ� יש בתי
י הנתוני� פ שנ"אלא לבדוק ג� את התלמיד עצמו בכיתה וע, ס לא לקבל את האבחו� כלשונו"בתיה

אג' ליקויי למידה והפרעות קשב מוציא לקראת כל מועד . הללו להחליט אילו התאמות מגיעות לו
ס לפרט את אופ� תהלי� הגשת "ס בו נדרשי� בתיה"בחינות בגרות חוזר נהלי� מיוחד לבתיה

 .עוד פורטו בפרוטוקול השלבי� בתהלי� זה". החל מרגע קבלת האבחו�, הבקשה

)·( ˙‰ ‡Ï˘ ‡ˆÓ�˙Ó„Â˜‰ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ· ÌÈÙÒÂ� ÌÈ�ÂÈ„ ÂÓÈÈ˜ . Â‡ˆÓ� ‡Ï ÔÎ ÂÓÎ
‰Ê ÌÂÁ˙· ˙ÂÓ‚Ó‰ ˙�ÈÁ· Í¯ÂˆÏ ‰ËÓ ˙„Â·Ú ÌÂÈ˜ ÏÚ ÌÈ„ÓÏÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ . 

כי המינהל הפדגוגי מקיי� בשנה , 2012משרד החינו� השיב למשרד מבקר המדינה בנובמבר 
כמו ; 3 וה� ברמה 2 1ה� ברמה האחרונה דיוני� הנוגעי� למהל� ביצוע בחינת הזכאות להתאמות 

. כ� מונתה ועדה במינהל הפדגוגי לבחו� את מועדי ישיבות הוועדות שדנות בבקשות להתאמות
 ציי� משרד החינו� פעולות שנקט כדי למקד את ההתאמות ללקויי 2013בתשובה נוספת מינואר 

 .למידה בדרכי ההוראה ולא בדרכי ההיבחנות

 Â·ÈÈÁ ˙Ó„Â˜‰ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ ÔÂÁ·Ï ‰¯ËÓ· ˙ÂÈ˘ÓÓ ˙ÂÏÂÚÙ ÌÈÈ˜Ï ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ˙‡
‰Ê ÌÂÁ˙· ˙Â�Ó˙ÒÓ‰ ˙ÂÓ‚ÓÏ ÌÈÓ¯Â‚‰ ˙‡ Á˙�ÏÂ .˙‡Ê ‰˘Ú ‡Ï „¯˘Ó‰ ÌÏÂ‡ , ˙È·¯ÓÂ

ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÔÂ˜È˙Ï ˙ÂÂˆ‰ È„È ÏÚ Â�Â„� ‡Ï Û‡ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ . ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ ÁÎÂ�
˙ÈÁÎÂ�‰ ,˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÓ‚Ó‰ Í˘Ó‰ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ‰ ,Á˙�ÏÂ ÔÂÁ·Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ÌÈÓ¯Â‚‰ ˙‡ 

Ï·˜È˘ ˙Â‡ˆÂ˙Ï Ì‡˙‰· ÏÂÚÙÏÂ ÏÈÚÏ ¯‡Â˙Ó‰ ·ˆÓÏ , ‰ÈÈ‡¯· Ô‰Â ˙ÈÏÏÎ ‰ÈÈ‡¯· Ô‰
ÌÈ‚È¯Á ÌÈ‡ˆÓÓ ÂÏÚÂ‰ Ì‰·˘ ¯ÙÒ È˙·Ï Ú‚Â�· ˙È�Ë¯Ù . 

בתשובתו כתב משרד החינו� כי עשה בדיקה בנוגע לבתי ספר שבה� נמצא מספר גבוה של  .7
. נבדקו בקשות להתאמות בהקפדה רבה יותרובעקבותיה חודדו הנהלי� ו, תלמידי� בעלי התאמות

כ� שיש להבי� שפעולות בקרה ה� ... עוררה תגובות קשות מהציבור"הוא הוסי' וטע� שהבדיקה הזו 
 ". פעולות מורכבות ובעלות השלכות מקצועיות וחברתיות

__________________ 

לאחר שישי� "נוס' " ידו� הצוות בדרכי� לתיקו� הליקויי�"ועתה לאחר ,  תוק� החוק2007בנובמבר   14
 ימי� מיו� קבלת 15בתו� "סמו� לאחר מועד קבלת ההחלטות נכתב בחוק "ובמקו� , "ימי�

 ". ההחלטות
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 מוסברת בי� 2 1העלייה במספר התלמידי� שאושרו לה� התאמות ברמה , על פי תשובת המשרד
בביצוע אבחוני� ג� בידי רשויות מקומיות ;  בעלייה במודעות לנושא לקויות הלמידההשאר

כמו כ� . ובקליטת תלמידי� מתקשי� הנזקקי� לסיוע ג� בדר� של התאמות; ומוסדות אחרי�
ממסמכי� שציר' המשרד לתשובתו עולה כי יש שהורי� לתלמידי� לוחצי� על בתי הספר בנוגע 

 .ר א' רואי� בהתאמות כלי לשיפור הציוני� של התלמידי�בתי הספ; לאישור ההתאמות

ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈÓ¯Â‚˘ ÍÎÏ ÏÂÚÙÏ ˘È ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó- ÏÚ ÂÚÈÙ˘È ‡Ï ÌÈÈÏÎÏÎ
ÍÂ�ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ· ˙Â¯˘Â‡Ó‰Â ˙Â�Á·�‰ ˙ÂÓ‡˙‰‰ . ˙ÂÓ‚Ó‰ Ï˘ ‰˜ÈÓÚÓ ‰�ÈÁ· ˙˘¯„�

‰Ê ˜¯Ù· Â‡·Â‰˘ ÌÈ¯ÚÙ‰Â ,ÌÈ¯ÚÙ‰ ÌÂˆÓˆÏ ‰ÈÈ˘ÚÂ .Ó ÏÚ ¯˜ÈÚ· ˙‡Ê ÚÂ„Ó ÔÂÁ·Ï ˙�
 ¯ÂÚÈ˘‰Ó ¯˙ÂÈ ÏÂ„‚ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ·¯˜· ˙ÂÓ‡˙‰‰ ÈÏ·˜Ó Ï˘ ÏÏÂÎ‰ Ì¯ÂÚÈ˘

ÏÈÚÏ˘ ÌÈ¯˜ÁÓ‰ ÈÙ ÏÚ ‰ÙÂˆÓ‰ ,ÌÈ¯Ê‚Ó ÔÈ· ÌÈ¯ÎÈ�‰ ÌÈ¯ÚÙ‰ Ï˘ Ì¯Â˜Ó ‰ÓÂ , ˙ÂÊÂÁÓ
Ì‰· ˙Â�˙È�‰ ˙ÂÓ‡˙‰‰ È¯ÂÚÈ˘ ˙�ÈÁ·Ó ÌÈ�Â˘ ¯ÙÒ È˙·Â . ÏÚ „ÓÏÏ ÌÈÏÂÏÚ ÂÏ‡ ÌÈ¯ÚÙ

ÔÂÈÂÂ˘· ‰ÚÈ‚Ù ,�ÈÈ‰„ÌÈ¯Ê‚Ó‰Ó ˜ÏÁ·˘ Â , ÌÈ˜Â˜Ê˘ ÌÈ„ÈÓÏ˙ ¯ÙÒ‰ È˙·Â ˙ÂÊÂÁÓ‰
Ô‰Ó ÌÈ�‰� Ì�È‡ ˙ÂÓ‡˙‰Ï ,˘¯„�‰ ÔÓ ˙Â·¯ ˙ÂÓ‡˙‰ ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ˙Â¯˘Â‡Ó ÌÈ¯Á‡· ÂÏÈ‡Â . 

 

 

2
 ו1התאמות ברמות  

מנתוני המשרד עולה שבשנת הלימודי� . 2  ו1מרבית ההתאמות שאושרו לנבחני� ה� ברמות 
 , 1אושרו התאמות ברמה ) 99%( מה� 85,416 ל;  תלמידי�86,072 א אושרו התאמות ל"התשע

מהנתוני� ג� . 3 התאמות ברמה  ) 12% (10,646 ול, 2אושרו התאמות ברמה ) 76% (65,747 ל
 . עולה שלמרבית התלמידי� אושרו התאמות בכמה רמות

אשר . 2  ו1בחוזר ההתאמות קבע משרד החינו� שבית הספר רשאי לאשר בקשות להתאמות ברמות 
 במחוזות המשרד פועלות ועדות מחוזיות לקידו� הטיפול בתלמידי� לקויי   3להתאמות ברמה 

כמו כ� ה� מוסמכות . וה� מוסמכות בי� היתר לאשר התאמות אלה, ) ועדות מחוזיות להל� (למידה 
 וכ� לעסוק 2  ו1על פי החוזר לדו� בערעורי� על החלטות בתי הספר בדבר התאמות ברמות 

 . ובקרה על אישור ההתאמות בה�בהערכה

, )י" אג' שפ להל� (בדוח הקוד� הובא הסברו של אג' השירות הפסיכולוגי החינוכי במשרד  .1
ובשלב הראשו� התמקד , ולפיו משרד החינו� מייש� את הוראות חוזר ההתאמות יישו� הדרגתי

 בידי 2  ו1 ברמות והוועדות המחוזיות טר� החלו בבקרה על אישור התאמות, 3בהתאמות ברמה 
לפיה� החל , בהערות ראש הממשלה לדוח הקוד� הובאו דבריו של משרד החינו�. בתי הספר

יבצעו הוועדות המחוזיות בקרה על עבודת המועצות הפדגוגיות ) 2009 2008(ט "ממועד קי3 התשס
 .בתחו� זה בבתי הספר

ÌÈ�˘ ˘ÂÏ˘ ¯Â·ÚÎ Ì‚ ÈÎ ¯¯·˙‰ ÌÏÂ‡ ,Ú˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙�˘·" ·)2011-2012( , ÂÓÈÈ˜ ‡Ï
¯ÙÒ‰ È˙· È„È· ˙ÂÓ‡˙‰‰ ¯Â˘È‡ ÏÚ ‰¯˜· ˙ÂÈÊÂÁÓ‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ . ÌÈ�Â˙� ˙ÂÊÂÁÓÏ ÔÈ‡ ÔÎ ÂÓÎ

¯ÙÒ‰ È˙·· Â¯˘Â‡˘ ˙ÂÓ‡˙‰‰ ¯ÙÒÓ ÏÚ . 

הוועדות המחוזיות ה� המוסמכות לדו� בערעורי� על , על פי חוזר ההתאמות, כאמור .2
  .2  ו1החלטותיה� של בתי הספר לאשר התאמות מסוג 
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היו הוועדות , נית� להניח שאילו דחו בתי הספר בקשות של תלמידי� לאשר התאמות ללקויי למידה
אול� בתשובה לפניית ;  על אות� החלטות  ולו של מקצת התלמידי�  המחוזיות מקבלות ערעורי� 

משרד מבקר המדינה בעניי� מספר הערעורי� שטופלו בוועדות המחוזיות בשנת הלימודי� 
בבדיקה שנערכה "סר נציג המינהל לתקשוב ולמערכות מידע במשרד החינו� כי מ, א"התשע

 ".2  ו1במאגרי המידע של המשרד לא נמצאו ערעורי� על התאמות ברמה 

בביקורת הקודמת עלה שלקראת כל מועד בחינות בגרות ריכז משרד החינו� נתוני� מבתי  .3
משרד מבקר המדינה העיר . למחוזותא� לא מסר אות� , הספר על התאמות שאושרו לתלמידיה�

ולו מדגמית , בדוח הקוד� שמסירת נתוני� למחוזות באופ� שוט' היא תנאי בסיסי לקיו� בקרה
בי� , וכי בקרה זו חיונית, של הוועדות המחוזיות על אישור ההתאמות בבתי הספר, ומצומצמת

תלמידי� לאשר משו� שבתי הספר מתקשי� לעתי� להתמודד ע� הבקשות של הורי ה, היתר
משרד . ולקבל החלטה מנוגדת להמלצות שנרשמו באבחו� שנעשה לתלמיד, התאמות לילדיה�

, מבקר המדינה העיר בדוח הקוד� שעל משרד החינו� למסור לוועדות את הנתוני� האמורי�
 . כדי לאפשר לה� לקיי� את הבקרה על בתי הספר, הנמצאי� בידיו ממילא

. ות לתיקו� ליקויי� של משרד החינו� בממצאי הביקורת הקודמת ד� כאמור הצו2007בנובמבר 
הנתוני� הועברו . ביקשנו את הנתוני� לאחר הערת המבקר והעברנו למחוזות: "בסיכו� הדיו� נרש�

 ". למחוזות בסו' חודש אוגוסט לקראת תחילת שנת הלימודי�

Ú˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙�˘· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙ÈÁÎÂ�‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÏÂ‡"Ú˘˙‰Â ‡"‡Ï · „¯˘Ó ¯È·Ú‰ 
ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ�Â˙�‰ ˙‡ ˙ÂÊÂÁÓÏ ÍÂ�ÈÁ‰ . ¯˜·Ó „¯˘Ó ÚÈ·ˆ‰ ÂÈÏÚ˘ ÈÂ˜ÈÏ‰ ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ

Ô˜Â˙ ‡Ï Ì„Â˜‰ ÁÂ„· ‰�È„Ó‰ . 

 השיב משרד החינו� למשרד מבקר המדינה כי התקציב שעומד לרשות האג' לליקויי 2013בינואר 
יות החליט המשרד שלא וכי משיקולי� של סדרי עדיפו, י מוגבל"למידה והפרעות קשב בשפ

 . בבתי הספר2  ו1להקדיש משאבי� נוספי� לבקרה על אישור התאמות 

 ÁÎÂ�Â ˙Â¯˘Â‡Ó‰ ˙ÂÓ‡˙‰‰ ¯ÙÒÓ ÁÎÂ� ÈÎ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ô¯ÙÒÓ· ÌÈ�˘‰ ÍÏ‰Ó· ÏÁ˘ ÏÂ„È‚‰ , ÌÈ‡ÏÓ ÌÈ�Â˙� Â„ÓÚÈ ˙ÂÊÂÁÓ‰ ˙Â˘¯Ï˘ ‡„ÂÂÏ ÂÈÏÚ

¯ÙÒ‰ È˙· Â¯˘È‡˘ ˙ÂÓ‡˙‰‰ ÏÚ ,Â˙ÂÓ‡˙‰‰ ¯Â˘È‡ ˙‡ Â¯˜·È ˙ÂÊÂÁÓ‰ . ˜Â„·Ï ˘È ÔÎ ÂÓÎ
 Ú·Â� Â�È‡ ¯·„‰˘ ‡„ÂÂÏ È„Î ¯ÙÒ‰ È˙· ˙ÂËÏÁ‰ ÏÚ ÌÈ¯ÂÚ¯Ú Ï˘ Ì¯„ÚÈ‰Ï ˙Â·ÈÒ‰ ˙‡

‰Ï‡ ÔÈÚÓ ˙Â˘˜· ¯˘‡Ï ¯ÙÒ‰ È˙· Ï˘ ˙¯·‚ÂÓ ‰ÈÈË�Ó. 

 

 

 3התאמות ברמה 

תא� והמרת שאלו� מו, בחינה בעל פה: 3יש שלושה סוגי התאמות ברמה , על פי חוזר ההתאמות
התאמות אלה משנות את המהות "בחוזר נכתב כי ; בחינה במתמטיקה בבחינה במקצוע מדעי אחר

על פי הערכה של ". הנמדדת על ידי הבחינה ומתייחסות לשינויי� ה� בתנאי הבחינה וה� בתוכנה
להתאמה בגי� לקות , י המקובל בעול�"עפ,  מ� התלמידי� ראויי�1.5%רק ", 2003 י מ"אג' שפ

 ". פ"בדר� של היבחנות בע, למידה

 מכלל 4% שה� כ,  תלמידי�10,893ה נבחנו בעל פה "בביקורת הקודמת עלה שבקי3 התשס
בביקורת הנוכחית נמצא שעל פי נתוני משרד החינו� הוא אישר ). 276,720(הנבחני� באותו מועד 
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  5,342  א "בקשות של כמחצית התלמידי� שביקשו להיבח� בעל פה בשנת הלימודי� התשע

 ). 255,108( מכלל הנבחני� באותה שנה 2.1%שה� , )50% כ( בקשות 10,662 מ

 

 

 ועדת הערעורי� העליונה

פועלת כגו' עצמאי במשרד )  הוועדה העליונה להל� (ועדת הערעורי� העליונה שבמינהל הפדגוגי 
 שערערו באמצעות או של תלמידי�, והיא מוסמכת לדו� בי� היתר בערעורי� של בתי ספר, החינו�

וכ� לדו� בערעורי� על החלטות של ועדת חריגי� , על החלטות של הוועדות המחוזיות, בתי הספר
 . החלטת הוועדה היא סופית, על פי חוזר ההתאמות. 15באג' הבחינות

לרבות על , הביקורת הקודמת העלתה שלוועדה העליונה לא היו נתוני� מלאי� על פעילותה .1
. ו"ה והתשס"הוגשו לה ועל מספר הערעורי� שאישרה בשנות הלימודי� התשסמספר הערעורי� ש

ובסיכו� הדיו� נרש� שהתכנה , 2007עניי� זה עלה ג� בדיו� של הצוות לתיקו� ליקויי� בנובמבר 
אינה מאפשרת ביצוע חיתוכי� ומיו� מבסיס המידע "המשמשת את הוועדה העליונה היא מיושנת ו

 . אמורה להחליפהוכי הוועדה , "2008בקי3 

נתוני הוועדה העליונה על תוצאותיה� של הדיוני� ) 2012יוני (במועד סיו� הביקורת הנוכחית 
א לא נעשה שימוש "במועד קי3 התשע; א לא היו ממוחשבי�"שהתקיימו בשנת הלימודי� התשע

ב מוחשבו תוצאותיה� "החל במועד קי3 תשע"בתשובת המשרד נמסר ש. בתכנת המחשב האמורה
 ". ל הדיוני� בוועדת הערעורי� העליונהש

 מהישיבות שקיימה 212הוועדה העליונה מסרה למשרד מבקר המדינה פרוטוקולי� של  .2
 נתוני� 2בטבלה . ובה� החלטות פרטניות לגבי הערעורי� שהוגשו לה, א"לקראת מועד קי3 התשע

 2,486ה החלטות לגבי ולפיה� התקבלו בוועד, שריכז משרד מבקר המדינה מהפרוטוקולי� האלה
מהטבלה עולה שמספר . 3ערעורי� על החלטות של ועדות מחוזיות בנוגע להתאמות ברמה 

 . הערעורי� שבה� דנה הוועדה העליונה כמעט והוכפל בתו� שש שני�

 2טבלה 

 ÌÈ¯ÂÚ¯Ú‰ ¯ÙÒÓ
ÂÁ„�˘ 

 ÌÈ¯ÂÚ¯Ú‰ ¯ÙÒÓ
 ÂÏ·˜˙‰˘) ÔÙÂ‡·

È˜ÏÁ Â‡ ‡ÏÓ( 

 ÌÈ¯ÂÚ¯Ú‰ ¯ÙÒÓ
 ‰„ÚÂÂ· Â�Â„�˘

ÈÏÚ‰‰�Â ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙�˘ 

 ה"התשס 1,260 )51% (647 )49% (613

 א"התשע 2,486 )55% (1,372 )45% (1,114

בביקורת הקודמת הועלה שבעלי התפקידי� שעל פי חוזר ההתאמות היו חברי� בוועדה לא  .3
פסיכולוג שבדק את המקרי� הנדוני� לא השתת' ; או שמיעטו להשתת' בה�, השתתפו בישיבותיה

א� לדעת "לנוכח הממצאי� האלה נכתב בדוח הקוד� ש.  אלא רק שלח לוועדה חוות דעתבישיבה
יש להסדיר זאת בחוזר ההתאמות , המשרד יכולה הוועדה העליונה לקבל החלטות בפורו� מצומצ�

א� לדעת המשרד אפשר לוותר על השתתפותו של , כמו כ�. ולקבוע אילו נציגי� ראוי שיהיו בו
 ".יש להסדיר ג� זאת בחוזר ההתאמות, הסתפק בחוות דעתו הכתובה בלבדפסיכולוג בוועדה ול

__________________ 

 . ועדה המוסמכת לדו� בבקשות החורגות מהנהלי� ובבקשות של נבחני� אקסטרניי� ושל נבחני משנה  15



� 1145 משרד החינו

 תיקו� לחוזר ההתאמות ולפיו הרכב הוועדה 2008בעקבות הביקורת פרס� משרד החינו� במאי 
שישתת' בדיו� (ר והפסיכולוג "בתוכ� היו,  חברי ועדה3א� ישתתפו בישיבה "העליונה יהיה חוקי 

 )".קת בכתב לפני הדיו�או ימסור את חוות דעתו המנומ

 ÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙Ï ÏÚÙ ÍÎ·Â ‰„ÚÂÂ‰ È�ÂÈ„· ˙ÂÙ˙˙˘‰Ï ÌÈ¯„Ò‰ Ú·˜ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó˘ ‡ˆÂÈ
Ì„Â˜‰ ÁÂ„· ‰ÏÚ˘. 

, א"מהישיבות שהתקיימו לקראת מועד קי3 התשע) 6.6% (14 בביקורת הנוכחית נמצא שב .4
חלטות שקיבלה  מס� כל הה5.5%( תלמידי� 138ובה� התקבלו החלטות בנוגע לערעורי� של 

, לא הייתה לפני חברי הוועדה חוות דעת של פסיכולוג) א"הוועדה העליונה בשנת הלימודי� התשע
בישיבות ) או התקבלו חלקית( מהערעורי� התקבלו 70יצוי� כי . ופסיכולוג ג� לא השתת' בישיבות

 .  נדחו68 האלו ו

לדוגמה , לוג במקרי� מסוימי�משרד החינו� השיב כי הרכב הוועדה העליונה אינו כולל פסיכו
והאישור הקבוע נית� ג� על סמ� חוות דעת , כאשר מדובר בדיו� בבקשה שאושרה בעבר באופ� זמני

או כאשר מדובר בבקשה להתאמות שלא בשל ליקויי למידה אלא , פסיכולוגית שכבר נדונה בוועדה
 .בשל מצבו הרפואי של התלמיד

ישיבות האמורות לא נית� להסיק כי הסיבה להיעדרו של  ה14מהפרטי� שנרשמו בפרוטוקולי� של 
משו� כ� לא נית� . פסיכולוג ולהיעדר חוות דעת פסיכולוגית הייתה מהסיבות שמנה כאמור המשרד

לאשר או לדחות את , על פי חוזר ההתאמות, לדעת הא� הפורו� שהתכנס במקרי� אלה היה מוסמ�
 . הערעור

˘Ï ˙È�ÂÈÁ ‚ÂÏÂÎÈÒÙ Ï˘ Â˙Ú„ ˙ÂÂÁ‰Ó‡˙‰· Í¯Âˆ‰ ¯Â¯È· Ì . „¯˘Ó Ï˘ Â˙ËÈ˘Ï Ì‡
ÂÊÎ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ˙˘¯„� ‡Ï Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó ˘È ÍÂ�ÈÁ‰ , ÌÂ¯ÂÙ· ÂÊ ˙È�Â¯˜Ú ‰„Â˜�· ÔÂ„Ï ˘È

ÍÎ ÏÚ ËÈÏÁ‰Ï ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÚÂˆ˜Ó È˘�‡ Ï˘ , ‰ËÏÁ‰‰ ˙‡ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· ÔÈÈˆÏÂ
‰È˜ÂÓÈ�Â .‰Ï‡Î ÌÈ¯˜Ó ÔÎ‡ ˘È˘ „¯˘Ó‰ Ú·˜È Ì‡ Ì‚ ,Ù· ÌÂ˘¯Ï ‰„ÚÂÂ‰ ˘¯„È˙ ÏÂ˜ÂËÂ¯

˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ ‡ÏÏ ‰ËÏÁ‰ ‰Ï·˜˙‰ ÚÂ„Ó ‰˙·È˘È. 

 

 

 סיכו�

 ‰˜È„·Ï ˙ÂÏÂÚÙ ˙Â˘¯Â„‰ ˙ÂÈ˙Â‰Ó ˙ÂÈ‚ÂÒ ‰ÓÎ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ˙ÈÁÎÂ�‰ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ
‰„ÈÓÏ ÈÈÂ˜Ï ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ˙ÂÓ‡˙‰‰ ÌÂÁ˙· ÔÂ˜È˙ÏÂ . ÁÂ„· Ì‚ Ô·Â¯· ÂÏÚÂ‰ ‰Ï‡ ˙ÂÈ‚ÂÒ

Ì„Â˜‰ ˙¯Â˜È·‰ ,ÏÁ˘ ÌÈ�˘‰ ˘ÓÁ· ÏÚÙ ‡Ï ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó Í‡ ÁÂ„‰ ÌÂÒ¯Ù „ÚÂÓÓ ÂÙ
ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰Ó ¯ÎÈ� ˜ÏÁ ÔÂ˜È˙Ï Ì„Â˜‰ . Û‡Â Â¯˙Â� Ì„Â˜‰ ÁÂ„‰ ÚÈ·ˆ‰ Ô‰ÈÏÚ˘ ˙ÂÓ‚Ó‰

Â·Á¯˙‰ , ˙Â�ÈÁ·· ˙ÂÓ‡˙‰ Ì‰Ï Â¯˘Â‡˘ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ¯ÂÚÈ˘· ÏÂ„È‚‰ ˙Ó‚Ó Í˘Ó‰ ¯˜ÈÚ·
‰„ÈÓÏ ˙ÂÈÂ˜Ï Ï˘· ,ÌÈ¯Ê‚Ó ÔÈ· ÌÈ¯ÚÙ‰ „ˆÏ , ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ¯ÂÚÈ˘· ÌÈ�Â˘ ¯ÙÒ È˙·Â ˙ÂÊÂÁÓ

ÎÊÎ Â¯ÎÂ‰˘ÌÈ‡ . 

È È„ÈÓÏ˙Ó ¯ÎÈ� ˜ÏÁ Â· ·ˆÓ" È„Â‰È‰ ¯Ê‚Ó· ·- 40% ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ ÈÙ ÏÚ - Ì�È‡ 
ÌÈÓÈÈ˜‰ ˙�ÂÎ˙Ó·Â ÌÈ‡�˙· ˙Â¯‚·‰ ˙Â�ÈÁ·· ÔÁ·È‰Ï ÌÈÏÂÎÈ , Ï˘ ˙˘„ÂÁÓ ‰Î¯Ú‰ ·ÈÈÁÓ

˙�ÂÎ˙Ó‰Â ÌÈ‡�˙‰ , ‰Î¯Ú‰‰ È‡ˆÓÓ ÈÙ ÏÚ ˘¯„ÈÈ˘ ÏÎÎÂ-Ì‰· ÌÈÈÂ�È˘ ÚÂˆÈ·  . 
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 ˙ÂÓ‚Ó‰ ˙‡ Á˙�Ï ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ ¯ÂÚÈ˘ ˙‡ ¯˜ÈÚ·Â ‰Ê ÌÂÁ˙· ÌÈÏÂÚ‰ ÌÈ�Â˙�‰Â
‰„ÈÓÏ ˙ÂÈÂ˜Ï Ï˘· ˙Â�ÈÁ·· ˙ÂÓ‡˙‰ Ì‰Ï Â¯˘Â‡˘ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ , ÔÈ· ·Á¯�‰ È�Â˘‰ „ˆÏ

˙Â¯˘Â‡Ó‰ ˙ÂÓ‡˙‰‰ ¯ÂÚÈ˘· ˙ÂÊÂÁÓÂ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ È¯Ê‚Ó . ÌÈÓ¯Â‚˘ ÍÎÏ ÏÂÚÙÏ ÂÈÏÚ
ÌÈÈÏÎÏÎ-ÍÂ�ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ· ˙Â¯˘Â‡Ó‰Â ˙Â�Á·�‰ ˙ÂÓ‡˙‰‰ ÏÚ ÂÚÈÙ˘È ‡Ï ÌÈÈ˙¯·Á . ÏÚ

¯ÙÒ‰ È˙·· ˙ÂÓ‡˙‰‰ ¯Â˘È‡ ÈÎÈÏ‰ ÏÚ ÌÈÙËÂ˘ ÁÂ˜ÈÙÂ ·˜ÚÓ ÌÈÈ˜Ï „¯˘Ó‰ .ÏÏÎÎ ,
 ÏÎÏ ÌÈ‡˙ÓÂ ‡ÏÓ ‰�ÚÓ Ô˙Ó ÁÈË·‰Ï Â„ÚÂ� Ì˙�ÈÁ·Â ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ�Â˙�‰ ¯Á‡ ·˜ÚÓ‰

Â˘Î¯˘ Ú„ÈÏ ÈÂËÈ· ˙˙Ï ÂÏÎÂÈ˘ ÍÎ ‰„ÈÓÏ‰ ˙ÂÈÂ˜Ï ÈÏÚ· ÌÈ�Á·�‰ , Ú‚ÙÈÈ˘ ‡Ï· ˙‡Ê ÏÎÂ
˙Â�ÈÁ·‰ ÌÂÈ˜· ÔÂÈÂÂ˘‰ ÔÂ¯˜Ú. 

 


