
 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 המינהל הפדגוגי
 בחינות בכיראגף 

 

 

 mmbhinot@education.gov.ilmail: -E  | 3938866-073, ירושלים;  טל' 29רח' שבטי ישראל 

 ניסן תשפ"בב' בירושלים, 
 2022אפריל ב 03

 לכבוד
 מנהל/ת ביה"ס העל יסודי

 רכז/ת בחינות הבגרות
 
 

 הנחיות –( 2022הגשת פרויקטים בחינוך הטכנולוגי מועד קיץ תשפ"ב )הנדון: 

, להלן הנחיות אופרטיביות באשר לאופן הגשת אבהמשך למתווה הבגרויות שפורסם לשנת תשפ"
 וך הטכנולוגי.הפרויקטים בחינ

 שיוך התלמידים: .1

יש לשייך את התלמידים לשאלון ההתמחות במנב"סנט, בהתאם לקבוצות הלימוד שנפתחו בתחילת 
אשר בו  2020השנה בתוכנות ההשלמה. יש להקפיד כי השיוך מבוצע בהתאם להנחיות בחוזר ספטמבר 

פנימית ומה בהיבחנות והחלוקה בכל אחד מהן מה יבוצע בהיבחנות מפורטים ההסמכות השונות 
  )מוביל והתמחות(. חיצונית

 .1.3.2022את השיוך יש לבצע עד לתאריך 

הספר מבקש להגיש ובית  ההתמחות תתבצע באופן חיצונילהזכירכם, אם בהסמכה נתונה נקבע כי 
, התמחות שלצורך זכאות לתעודת בגרות, עליו לקחת בחשבון יח"ל 3ברמת  את התלמיד לפרויקט

דרש לגשת אליו. אי לכך, במקרים שהתלמיד נ יחיצונ מוגבר אחדיח"ל אינה עונה לדרישה של  3ברמת 
ואת ההתמחות יבצע בהיבחנות יח"ל בהיבחנות חיצונית  5למוביל ברמת אלו על התלמיד יהיה לגשת 

 פנימית.

לאחר ביצוע השיוך, יש להקים דרישה בשילובית בהתאם לקבוצות  הקמת דרישה בשילובית: .2
ה בין אם ההיבחנות היא חיצונית ובין אם היא הלימוד שהוגדרו בתוכנות ההשלמה. יש להקים דריש

 פנימית.

 .15.3.2022את הדרישות יש להזין במערכת עד לתאריך 
 המערכת תשבץ בוחן חיצוני עבור התלמידים ששויכו להיבחנות חיצונית בלבד.

 העלאת ספר פרויקט: .3

 היבחנות חיצונית:
 להיבחנות החיצונית עם הבוחן.יש להעלות את ספרי הפרויקט עד שבועיים ימים מהמועד שנקבע 

שעות לפני מועד הבחינה. הציון ידווח במנב"סנט או בתוכנות  24את הציון השנתי יש לדווח עד 
 ההשלמה.

 1.7.2022 קטים החיצוניים הואהתאריך האחרון לקיום ההיבחנות בפרוי
 

 היבחנות פנימית:

את הציון . 15.7.2022עד לתאריך  יש להעלות את הספרים ולדווח את הציון הסופי לתלמיד בפרויקט
 יש לדווח במנב"סנט או בתוכנות ההשלמה בלבד.

 קבוצת תלמידים משולבת פנימי+חיצוני:

במקרים בהם קבוצת התלמידים אשר מגישה את הפרויקט חלקה נבחנת באופן חיצוני וחלקה באופן 
להיבחן בהיבחנות )גם אלו אשר עתידים  לכלל התלמידיםפנימי, יש להעלות את ספר הפרויקט 

. יש כלל התלמידים המוגשיםולוודא שהספר מצורף ל )פנימי/חיצוני( לפצל את הדרישה, פנימית(
  נקבע להיבחנות חיצונית עם הבוחן.עד שבועיים ימים מהמועד שלהעלות את הפרויקט 

י המועד שעות לפנ 24 –בנוסף, במקרים אלו יש להגיש את הציונים השנתיים והפנימיים באותו המועד 
 שנקבע להיבחנות עם הבוחן החיצונית.

              

 בברכה,               

 דויד גל               
 בחינותבכיר אגף מנהל    
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