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 כ"ז בכסלו תשפ"ג
 2022בדצמבר  21

 2000-1078-2022-0000032סימוכין: 
 לכבוד

 
 מנהל/ת בית הספר

 
  

 שלום רב,
 

 מבחן תיאוריה במסגרת תכנית החינוך התעבורתיהנדון: 

 לשנת הלימודים תשפ"ג

 

 
התעבורתי פועלת במוסדות החינוך בכיתות י' ומחנכת לעיצוב תרבות נהיגה ותרבות תכנית החינוך 

 בדרך, שבסופה נבחנים התלמידים המשתתפים בבחינת התיאוריה. 

שנים  3בחינה זו שקולה למבחן העיוני אשר מקיים משרד הרישוי והוא מקנה פטור לתלמיד למשך 
 ישוי במשרד התחבורה.ובכפוף להמצאת המסמכים הנדרשים על ידי אגף הר

  test-i -, באמצעות הבאופן מתוקשבהבחינה תתבצע 

 להלן מספר הנחיות חשובות לצורך היערכות לקיומה התקין של הבחינה 

 . 14/6/2023, 7/6/2023, 5/6/2023המבחן יתקיים, בתאריכים:  .1
הנבחנים באופן מדורג על פי מספר  15:00ותימשך עד השעה  09:00הבחינה תחל בשעה 

 בבית הספר.
 

  שאלות אמריקאיות עם תשובה אחת נכונה לכל שאלה. 30המבחן יכלול  .2
המבחן מבוסס על תכנית הלימודים בחינוך התעבורתי בשלמותה וכולל את כל הנושאים 

את מגוון החומר הרלוונטי לנושאי המופיעים בתכנית הלימודים )סילבוס( ובכללם 
הסרטונים והאמצעים הדידקטיים, תקנות התעבורה  התכנית, שלל התרגולים, השאלות,

 ושאלות התרגול לקראת מבחן התיאוריה. 
  

נושאי התכנית, חלקן נושאי התיאוריה הקלאסית וחלקן  22שאלות המבחן תהיינה על פי 
 .ליבת החינוך התעבורתי כגון, ציות לחוק, תפיסת סיכונים, לחץ חברתי, היסח דעת ועוד

  .בתיק תכניות הלימודים לעובדי ההוראהה תכנית הלימודים זמינ
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שאלות,  800 -שאלות שתילקחנה ממאגר שאלות ההכנה אשר מכיל כ 80%המבחן יבנה מ  .3
ל שאלות חדשות שאינן מצויות במאגר מהמבחן, יכלו 20%כאשר החלק המהווה 

  והתלמידים טרם נחשפו אליהן. 

המאגר קיים בשפות עברית וערבית והוא מפורסם בתיק תכניות הלימודים ובפורטל  .4
 התלמידים. 

ניתן לעשות שימוש באפליקציה בטלפון הסלולרי, באמצעותה יוכלו התלמידים לתרגל  .5
  ולהיערך לקראת הבחינה. אפליקציית התלמידים זמינה להורדה.  

 שאלות.  6-ומעלה ומותר לו לטעות ב 80על מנת לעבור את הבחינה על התלמיד להשיג ציון  .6

 רק תלמידי כיתות י' רשאים להיבחן. .7

, רשאי יהיה לגשת לבחינה. לצורך כך, הותאמו 15.5בעת הבחינה הוא תלמיד שגילו  .8
 התקנות הנדרשות על פי חוק. 

כל שינוי בתקנות שיהיה עד למועד הבחינה או פרטים נוספים הקשורים בבחינה יובאו  .9
 לידיעתכם באופן ישיר ויפורסמו בפורטלים הרלוונטיים של משרד החינוך.

מספר ימים בודדים לאחר מועד הבחינה האחרון תוצאות הבחינה תתקבלנה כעבור  .10
( ותועברנה לאגף הרישוי ובמקביל גם לבתי הספר באמצעות מערכת המנב"סנט 14/6/2023)

ותוכנות ההשלמה. חשוב להבהיר, התנהלותו של התלמיד והיערכותו לקראת למידת 
איות, מילוי הנהיגה המעשית, תתבצע ישירות מול רשות הרישוי ועל פי נהליו )בדיקות רפו

 טפסים וכיו"ב(.

עבור התלמידים  25%אין התאמות לתלמידים עם לקויות למידה, למעט הארכת זמן של  .11
 הזכאים לכך והקראת שאלון בעברית ובערבית.

הבחינה תתנהל בדומה לאופן התנהלותן של בחינות הבגרות בהיבט של נוהלי אבטחה,  .12
מנת השגחה חיצונית מטעם חברת חיסיון השאלון עד למועד ההיבחנות וכד' וכן הז

ההשגחה אליה משוייך בית ספרך. יחד עם זאת, חשוב להבהיר, כי מבחן התיאוריה אינו 
מהווה מבחן בגרות, כך שלא חלים עליו הכללים של בחינות הבגרות, כגון גמול בגרות וכד'.

  

כבת י' אין צורך לבצע רישום/הזמנת שאלון לבחינה, שכן הועברו למט"ח כלל תלמידי ש .13
בבית ספרך. יחד עם זאת, הנכם נדרשים לבדוק את רשימת התלמידים שמופיעה ברשימות 

ולוודא שכלל התלמידים אשר אמורים להיבחן אכן מופיעים ברשימה. על  i-Testבאתר 
  .17פירוט בסעיף  –הבדיקה להיעשות עוד בטרם קיום ההדמיה 
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מקדים להיבחנות בבחינה הוא הימצאותו  תנאי. iTestהבחינה תתקיים באמצעות תוכנת  .14
על מתאם המחשוב של מתאם המחשוב הבית ספרי בבית הספר, במשך כל יום הבחינה. 

הבית ספרי לוודא שבכל עמדות המחשב המיועדות להפעלת הבחינה מותקנת הגרסה 

. כמו כן, על מתאם המחשוב הבית ספרי להקפיד לבצע Test 11-i –העדכנית של התוכנה 
  .בקובץ ההנחיות להיערכותאת כל פעולות ההיערכות לבחינה המפורטות 

עד  08:00יום חול בין השעות צוות התמיכה הטכנית של מט"ח זמין למענה על פניות מדי 
  .03-6200622, בטלפון 20:00

 שעות לפני מועד הבחינה. 24עד יש להוריד את קובצי החירום של הבחינה  חשוב מאד ! .15

 הבחינה תהיה זמינה בשפות הבאות: עברית, ערבית, אנגלית, צרפתית, רוסית וספרדית. .16

ום. מועדי הכנסים הינם: לקראת מועדי הבחינות, נקיים כנסי היערכות באמצעות הז .17
 . 13:00-15:00. הכנסים יתקיימו בין השעות: 2/5/2023, 23/4/2023, 20/4/2023

, נקיים מבחן מקדים i-test-על מנת לאפשר לתלמידים להתנסות בהיבחנות בסביבת ה .18
ללא השתתפות בהדמיה, לא תתאפשר  ההשתתפות בהדמיה הינה חובה!)הדמיה(. 

תיאוריה. ההדמיה תהיה זמינה בשפות הבאות: עברית, ערבית, לתלמיד להיבחן בבחינת ה
  אנגלית, צרפתית, רוסית וספרדית.

 
  .23/5/2023, 17/5/2023, 10/5/2023מועדי ההדמיה הינם: 

 חובה על כל בית ספר לבצע ההדמיה האחד המועדים שלעיל. 
 

ל בבחינות מומלץ לאפשר לתלמידים המשתתפים בבחינה יום חופש לפני הבחינה כמקוב .19
 הבגרות. 

למהלך זה שותפים גורמים רבים מהצוות החינוכי ובכללם מורי החינוך התעבורתי, רכזי  .20
הזה"ב, רכזי בחינות הבגרות ומתאמי המחשוב הבית ספרי ועל כן יש לשאוף לתיאום מרבי 

  בין הגורמים הנ"ל. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:zahav@education.gov.il
http://www.edu.gov.il/
https://storage.cet.ac.il/Bagrut/Storage/iTestSupport/PreparingForCompExam.pdf
https://storage.cet.ac.il/Bagrut/Storage/iTestSupport/PreparingForCompExam.pdf


 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 מנהל פדגוגי
 אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח

 
 

 

 zahav@education.gov.ilmail: -E|  3931584-073פקס  3931580-073טל'   9510402, ירושלים; 2רח' דבורה הנביאה 

 www.edu.gov.il|  073-3931584فاكس   073-3931580هاتف  9510402القدس, -, اورشليم2شارع دبورا هنبيئة 

 מוסרו שלא כדין עובר עבירה –מסמך זה עלול להכיל מידע המוגן לפי חוק הגנת הפרטיות 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 ב  ה  צ  ל  ח  ה   !!

 

 בברכה,

 

  

 מקס אבירם              דויד גל            

 מנהל אגף זה"ב, נגישות     מנהל אגף בכיר בחינות                 
 ואורח חיים בטוח                 

 
 גב' דלית שטאובר, מנכ"לית משרד החינוך העתקים:
 גב' אינה זלצמן, סמנכ"לית בכירה ומנהלת המנהל הפדגוגי     
 ד"ר ארז קיטה, מנכ"ל הרלב"ד      
 מר אבנר פלור, סמנכ"ל בכיר תנועה, משרד התחבורה     
 מר יוסי ניזרי, מ"מ מנהל אגף הרישוי, משרד התחבורה     

  כהן, סגנית מנהל אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח–גב' אורית לוריא
 מר אורי הכהן, רכז ארצי חינוך תעבורתי, אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח   

 מר נחמיה זרחוביץ, יו"ר צוות כתיבת תוכניות לימודים, אגף זה"ב, נגישות            
 ואורח חיים בטוח                             

 שות ואורח חיים גב' אריאלה לברטי הכטלינגר, מדריכה ארצית, אגף זה"ב, נגי  
 בטוח           

  מורי החינוך התעבורתי
 רכזי זה"ב

  רכזי הבגרות
 מתאמי מחשוב בית ספריים

 ממונים מחוזיים לזה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח
 

 

מועד הכנס ומועד הבחינה אליהם בית ספרך משובץ, 
 מופיעים בפורטל מוסדות.

 

mailto:zahav@education.gov.il
http://www.edu.gov.il/

