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 לכבוד

 מורי החקלאות בתיכון 

 מנהלי התיכון 

 קיץ תש"פ -דגשים לקראת בגרות חקלאותהנידון: 

, מופיע גם שנשלח בתחילת השנה), הפצנו בחוזר המפמ"ר בחינת הבגרותכחלק מהסיוע להיערכות לקראת 

 הנחיות להיערכות, מבקשים לעבור עליהן בעיון ולפעול על פיהן. (באתר המקצוע

 :אלו להנחיות עדכוניםמצורפים מספר 

בהתאם לנהלי אגף הבחינות, טפסים אלו התבטלו  -9588-ו 9544(, במקום טפסי אפליקציהיישומון ) .1

 ויש לדווח את הציונים דרך היישומון )ציון בחינה אחד, ללא פרמטרים(.

למאגר  מראשחובה להצטרף  מזכיר לכם שע"פ נהלי אגף הבחינות -מומחיםהצטרפות למאגר  .2

לא ניתן להיות חתומים על הערכת בחינה המחליפה היבחנות  .הממוחשב של משה"ח המומחים

 .הצטרפות בחינת תלמידים בעלי התאמה של בחינה בע"פ( ללא -בכתב )לדוגמא

אין  .ם בהם קיים ביקוש משמעותי, בענפיבלבד הבגרות מתורגמת לערביתבחינת  -תרגום שאלונים .3

לפעול בהתאם להנחיות לגבי  -ותלמידי נעל"ה עולים חדשיםאפשרות תרגום לשפות נוספות. 

 .בנושא תלמידים עולים , בהתאם לחוזר מנכ"להתאמות

פיילוט, בתיאום עם במסגרת ה שהשתתףמי   אך ורק -מודים החדשהנבחנים ב"פיילוט" תוכנית הלי .4

 הבחינה תופץ באופן פרטני. מחברות הבחינה יישלחו לתחנת הקליטה, ככל בגרות.אביחי. 

להשלים/לשפר יש  ונבחן רוצהבמידה הישנים התבטלו ו החיצוניים מספרי השאלונים -נבחני משנה .5

מי שמעוניין  ., גם מי שלמד לפני הרפורמהאלונים החדשיםשספרי המבהתאם ללהיבחן 

 , העוסק46282שאלון ב בכתב( צריך להיבחן בבחינה 40%להשלים/לשפר את ההערכה החלופית )

לשנה"ל  (במהדורה המותאמת של תוכנית הלימודים)בנושאי הלימוד המופיעים להערכה חלופית 

, יש לעדכן את המדריכה בהתאם להנחיות אגף הבחינות לנבחן משנה הזמנת השאלונים הנוכחית.

   ronitn63@gmail.com -נעמן במייל-רונית נאמן

 בברכה,      

 יואל אבני            

 מפמ"ר חקלאות         

 העתקים:

 לחינוך התיישבותי מנהלת המינהל -אילנה נולמן 

 מנהלת אגף מדעים, המזכירות הפדגוגית -ד"ר גילמור קשת מאור

 מנהל אגף הבחינות -גל דויד

 מנהל תחום ארגון בחינות, אגף הבחינות -רבקה זקן

 , המינהל לחינוך התיישבותימפקח המחוז -ראובן לייבל

 , המינהל לחינוך התיישבותימחמ"ד -יעקב שבות 

 ומקצועי  מפקח כולל -ד"ר שדאד אבו פול
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 המפקח על המשק החקלאי -ג'אן אטלי 

 מפקחים כוללים 

 מקצועייםמדריכים 
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