משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף א לפיתוח פדגוגי
באלול תש"ף ,ספטמבר 2019

לכבוד :מנהלי החטיבות העליונות,
שלום רב,
הנדון  :בחינות הבגרות המתוקשבות עתירות המדיה – תש"ף
אתם מוזמנים להצטרף אלינו להובלת בחינות בגרות מתוקשבות עתירות מדיה .בחינות אלו
משלבות פריטי מדיה ,כגון סרטונים וקטעי שמע ,מפות שכבתיות ,וסימולציות ,והן מזמנות
למידה רב-חושית ,חווייתית ורלוונטית ללומדים .ההוראה וההערכה המתוקשבות מאפשרות
שימוש מיטבי בטכנולוגיה כחלק מהתאמת מערכת החינוך למאה ה־.21
להלן פירוט הבחינות המתוקשבות עתירות המדיה במקצועות החובה והבחירה אשר יתקיימו
במהלך שנת הלימודים תש"ף (:)2020
מועד חורף :היסטוריה חובה לחינוך ממלכתי (. )22287
מועד קיץ :תנ"ך לחינוך הממלכתי ( ,)1287עברית לדוברי ערבית ( ,)14387עברית לדוברי עברית,
גיאוגרפיה  -אדם וסביבה ( ,)57387ביולוגיה ( ,)43387כימיה ( ,)37387מוסיקה ( ,)48387היסטוריה
מוגבר (.)22387
חשוב להדגיש  :בשנת הלימודים תש"ף ( )2020תתקיים הבחינה המתוקשבת בהיסטוריה ()22287
במועד חורף בלבד !
בבחינות הללו רשאים להיבחן השנה בתי הספר שכבר נבחנו בהן בעבר ובתי הספר שיבחרו
להצטרף השנה ושיעמדו בתנאים המפורטים להלן.
התנאים הנדרשים להצטרפות לבחינות הבגרות המתוקשבות עתירות המדיה:
 .1דרישות סף טכנולוגיות בית ספריות המפורטות בקובץ זה (לנבחנים בבחינה בעברית לדוברי
עברית יישלחו דרישות טכניות נפרדות).
 .2הכשרת מורים  -מורים המגישים לבחינת הבגרות המתוקשבת עתירת המדיה בפעם
הראשונה נדרשים להשתתף בהשתלמות מקוונת ייעודית לתחום הדעת במודל "איחוד מול
ייחוד" .ההשתלמות היא בהיקף של  30שעות ונושאת ציון ,והיא תיפתח בנובמבר .2019
מורים שהשתלמו בעבר ,יתעדכנו בהנחיות מפמ"ר.
 .3הכשרת טכנאי מחשב או רכזי תקשוב  -טכנאי מחשב או רכז תקשוב המתפעלים את בחינת
הבגרות המתוקשבת עתירות המדיה חייבים להשתתף במפגש שנתי אחד כל שנה  -באחד
מהתאריכים האלה:






יום רביעי 30 ,באוקטובר  ,2019מ 14:00-עד 16:00
יום שלישי 5 ,בנובמבר  ,2019מ 20:00-עד 22:00
יום שני 11 ,בנובמבר  ,2019מ 14:00-עד 16:00
יום שני 18 ,בנובמבר  ,2019מ 20:00-עד 22:00
יום שלישי 26 ,בנובמבר  ,2019מ 14:00-עד 16:00
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 .4תרגולים בסביבת ההיבחנות  -תלמידים הניגשים לבחינה יתורגלו בסביבת ההיבחנות לפחות
שלוש פעמים במהלך השנה.
 .5מבחן הדמיה  -חובה על בית ספר להשתתף במבחן הדמיה בתחום הדעת שהתלמידים נבחנים
בו.
ההדמיה בבחינה המתוקשבת בהיסטוריה חובה שאלון  ,22287תהיה ביום ג' .21/01/2020
לתשומת ליבכם :בית הספר חייב לעמוד בכל התנאים הללו כדי שיוכל להגיש תלמידים לבגרות
המתוקשבת עתירת המדיה בשנה זו.
המשרד יעמיד לרשות בתי הספר והמורים את כל המידע הרלוונטי ,התמיכה המקצועית והמענה
השוטף.
לשאלות ולהבהרות יש לפנות ל שושי יצחקיshoshiyi@education.gov.il ,
בתי הספר המעוניינים להגיש תלמידים לבחינות הבגרות המתוקשבות עתירות המדיה בשנת
תש"ף ,חייבים להירשם עד יום שישי י"ז חשוון  15.11.19בקישור הבא

בברכת שנה טובה
דליה פניג
סגנית יו"ר המזה"פ ומנהלת אגף א לפיתוח פדגוגי

העתקים
מר שמואל אבואב ,מנכ"ל משרד החינוך
ד"ר מירי שליסל ,יו"ר המזכירות הפדגוגית
המנהל הפדגוגי
ד"ר שוש נחום ,מנהלת ִ
מר דויד גל ,מנהל אגף בכיר בחינות
ד"ר עופר רימון ,ראש ִמנהל תקשוב מדע וטכנולוגיה
ד"ר חגית גליקמן ,מנכ"לית ראמ"ה
מנהלי המחוזות
מנהלי אגפים מזכירות פדגוגית
מפמ"רים:
ד"ר אורנה כץ אתר ,היסטוריה ממלכתי
ד"ר אירית שדה ,ביולוגיה
ד"ר דורית טייטלבאום ,כימיה
ד"ר האני מוסא ,עברית לדוברי ערבית
גב' ענת צידון ,תנ"ך ממלכתי
גב' פנינה גזית ,גאוגרפיה – אדם וסביבה
מר תומר בוזמן ,עברית
גב' אומיימה חלבי ,ממונה תוכ"ל במקצועות יחודיים ,מגזר דרוזי
מר בצלאל קופרסוור  ,מוסיקה
מר אימן זועבי  ,ממונה פדגוגיה דיגיטלית במגזר הערבי ,אגף א' לפיתוח פדגוגי
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גב' שושי יצחקי ,מדריכה ארצית ,אגף א' לפיתוח פדגוגי
גב' דסי בארי ,מנהלת אגף א' לחינוך על יסודי
מר קובי רפאלי ,מנהל פרויקטים בכירִ ,מנהל תקשוב ומערכות מידע
פרופ' שרה הרשקוביץ ,סמנכ"לית וראש ִמנהלת מדידה והערכה ,מטח
גב' אילנה כהן ,מנהלת המרכז לבחינות בגרות ,מכון סאלד

