
ד|  1 ו מ  ע

  

 

 משרד  החינוך
 המינהל הפדגוגי

 א' לחינוך ילדים ונוער בסיכון  אגף
 קידום   נוער

 "לא לוותר על אף אחד לא לוותר לאף אחד"
 

 שנ"ל 12במבחני  נוהל היבחנות עולה חדש

בתוכנית היל"ה, תוך הגדרה הרמות  12עבור עולה חדש במבחני במסמך הבא יפורט נוהל היבחנות 

מצוי טופס בקשה  3בעמוד  השונות של עולים חדשים ופירוט ההתאמות הבחינה, שהם זכאים להן.

 לועדת עולה חדש.

 הגדרת עולה חדש .1

 

תלמיד שהגיע לישראל מכיתה א'  ינועולה חדש הזכאי להתאמות בחינה מתוקף היותו  .א

 .ל תשע"ח(")עפ"י חוזר מנכ שנים ברציפות 4חוזר ששהה בחו"ל  ואילך או תושב

 

 להלן פירוט הרמות השונות של עולים חדשים: .ב

 הגדרת תלמידים עולים הרמה

 ותלמידים אזרחים עולים

 ג'-א' תלמיד שהגיע לישראל והחל ללמוד באחת מהכיתות רמה א'

 ח'-ד' תלמיד שהגיע לישראל והחל ללמוד באחת מהכיתות רמה ב'

 י"ב-ט' תלמיד שהגיע לישראל והחל ללמוד באחת מהכיתות רמה ג'
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ד|  2 ו מ  ע

  

 משרד  החינוך
 המינהל הפדגוגי

 א' לחינוך ילדים ונוער בסיכון  אגף
 קידום   נוער

 "לא לוותר על אף אחד לא לוותר לאף אחד"
 

 

 

 להלן פירוט התאמות הבחינה, שאליהן זכאים תלמידי עולים חדשים: .2

 

 חדש רמה א'עולה 

)הגיע לישראל והחל 

 ג'(-ללמוד בכיתות א'

 עולה חדש רמה ב'

)הגיע לישראל והחל 

-ללמוד בכיתות ד'

 ח'(

 עולה חדש רמה ג'

)הגיע לישראל והחל ללמוד 

 יב'(-בכיתות ט'

 עברית
שאלון עולה חדש, תוספת 

 זמן

שאלון עולה חדש, 

תוספת זמן, 

התעלמות משגיאות 

, כתיב

 מילון/מילונית

שאלון עולה חדש, תוספת 

זמן, התעלמות משגיאות 

 , מילון/מילוניתכתיב

 רבי מלל

שאלון עולה חדש, תוספת 

זמן, התעלמות משגיאות 

כתיב, מילון/מילונית, 

-הקראת שאלון, בתנ"ך

תנ"ך מלא מתורגם )ללא 

 פירושים(

שאלון עולה חדש, 

תוספת זמן, 

התעלמות משגיאות 

כתיב, 

מילון/מילונית, 

אלון, הקראת ש

תנ"ך מלא -בתנ"ך

מתורגם )ללא 

 פירושים(

חדש, שאלון עולה  א.

תוספת זמן, התעלמות 

כתיב, משגיאות 

מילון/מילונית, הקראת 

תנ"ך מלא -שאלון, בתנ"ך

 מתורגם )ללא פירושים(

ניתן לבחור היבחנות  .ב

בעל פה ברבי מלל, אולם 

התאמה זו מתבצעת ללא 

המפורטות בסעיף התאמות 

 .ובמסגרת שאלון רגיל א'

 אנגלית
-מילון/מילונית )אנגלית

 שפת אם(

מילון/מילונית 

 שפת אם(-)אנגלית

-מילון/מילונית )אנגלית

 שפת אם(

 הקראת שאלון הקראת שאלון הקראת שאלון מתמטיקה

    

 

 

 



ד|  3 ו מ  ע

  

 

 משרד  החינוך
 המינהל הפדגוגי

 א' לחינוך ילדים ונוער בסיכון  אגף
 קידום   נוער

 לוותר על אף אחד לא לוותר לאף אחד""לא 
 

לתלמידים המוגדרים כעולים חדשים, הן בשאלון עולה  הנ"ל יינתנוההתאמות  חשוב להבהיר:*** 

 .ים במקצועות תנ"ך, עברית וספרותשאלון עולה חדש בתוכנית היל"ה קי חדש והן בשאלון רגיל.

 

 :, כמפורטניקודנער עולה חדש שבוחר להבחן בשאלון רגיל זכאי לתוספת  .3

 נקודות 10תוספת של  –עולה חדש ברמה א'  3.1

 נקודות 15תוספת של  –ג' -עולה חדש ברמה ב' ו 3.2

 

יקבלו זכאות להבחן עם התאמות בחינה  נערים עולים חדשים המאובחנים כלקויי למידה, .4

ח "נוספות, מעבר למפורט בנוהל זה, במידה והומלצו להן התאמות נוספות במסגרת דו

 ועדת התאמות חריגות בתוכנית היל"ה.אישור אבחון תקף או ב

 
נער עולה חדש לקוי שאלון עולה חדש הינו שאלון מותאם במהותו, לפיכך  4.1

התאמה זו קבל מב"שאלון מותאם" על סמך אבחון למידה שהומלץ לו להבחן 

במידה ויבחר לגשת לשאלון רגיל יוכל  שאלון עולה חדש.במסגרת ממילא 

 לממש את ההתאמה "שאלון מותאם".

נער עולה חדש לקוי למידה שהומלץ לו להבחן בעל פה במקצועות רבי מלל,  4.2

 שנ"ל.  12יהיה זכאי לממש התאמה זו רק בשאלון רגיל במבחני 
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ד|  4 ו מ  ע

  

 תאריך: _______________

 

 משרד  החינוך
 המינהל הפדגוגי

 לחינוך ילדים ונוער בסיכוןא'   אגף
 קידום   נוער

 "לא לוותר על אף אחד לא לוותר לאף אחד"
 

 שנות לימוד 12טופס בקשה לועדת עולה חדש להיבחנות בבחינות 

שנ"ל שטרם אושרו להם התאמות מתוקף עולה חדש, בהתאם לנוהל המצורף  12מיועד לנערים במסלול *
 לעיל.

 פרטי הנער/ה

 __________________ת.ז_______________שם משפחה: _______________ שם פרטי: 
 ________________ שם מנחה:_______________מחוז: ________________שם יחידה: 

 __________________________ טלפון של איש קשר לברורים נוספים בקשר לבקשה זו:שם ו

  ________________________________________ תאריך עליה לארץ/ תאריך חזרה לארץ

 .תעודת עולה או אישור שהייה בחו"ל, בנוסף לצילום תעודת זהותלבקשה חובה לצרף 

 :ותהרצוי ותת הבחינוהתאמ

 )שאלון עולה חדש )קיים בתנ"ך, עברית, ספרות, אזרחות והיסטוריה 

 שאלון רגיל + תוספת ניקוד 

 ברבי מלל בלבד הקראת שאלון 

 מילון/מילונית 

 תנ"ך מלא מתורגם 

  מבחן בעל פה במקצועות רבי מלל רק לעולים חדשים ברמה ג' )רק עבור מי שהגיע לארץ
 ורק בשאלון הרגיל. יב'(-והחל ללמוד בכיתות ט'

 זכאים להתאמה התעלמות משגיאות כתיב. 12**כל הנערים הנבחנים במבחני 

  

 החלטת הועדה:

 הנער עולה חדש ברמה א'/ ב' / ג' 

נקודות  15נקודות / בחינה רגילה+ 10הבחינה המאושרת: שאלון עולה חדש / בחינה רגילה +סוג 
 הקראת שאלון / תנ"ך מלא מתורגם / בעל פה ברבי מלל /

 חתימת יו"ר הועדה, איריס מוסקוביץ: ___________ _________חתימת מנהל השכלה: 

 אבחונים:____________________חתימת מתאמת  _________חתימת מנחה השכלה:
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