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 הנחיות לכתיבת בחינת בגרות בית ספרית באזרחות
  4-ו 3קוד  07-לתלמידים כבדי שמיעה וחירשים בעלי זכאות ל

 

 אופני ההיבחנות של תלמידים כבדי שמיעה וחירשים
 

תלמידים כבדי שמיעה וחירשים מקבלים זכאות להתאמות בבחינות הבגרות על פי שלושה 

לזכאות גם  ניתנים על פי רמת הירידה בשמיעתם וקשורים. קודים אלו, )5- ו 4, 3קודים (קוד 

 לתקצוב שעות לצורך תגבור לימודי.

 סוג בחינה יהתאמה בנושא 07קוד 

 בחינה רגילה 5רגיל קוד  07

 בחירה : 3רגיל קוד  07

 נקודות 10בחינה רגילה ותוספת  .1

 בחינה בית ספרית באישור מפמ"ר .2

 בחירה : 4משופר קוד  07

 נקודות 10בחינה רגילה ותוספת  .1

 מפמ"רבחינה בית ספרית באישור  .2

 

 :הסבר הטבלה

 4וקוד  3קוד  07אחת ההתאמות להן זכאים תלמידים כבדי שמיעה וחירשים בעלי זכאות 

מקצועות עתירי מלל. המבחן בהיא האפשרות להיבחן במבחן בית ספרי באישור מפמ"ר 

נכתב ע"י ביה"ס ונבדק בביה"ס. מומלץ כי המבחן ייבדק ע"י מורה מומחה לתלמידים כבדי 

. למעשה /הומכיר את אופי כתיבתו /הוחירשים או ע"י המורה המלמד את התלמידשמיעה 

) היבחנות בבחינת הבגרות 1בחירה בין  שתי אפשרויות היבחנות: ( /העומדת בפני התלמיד

  אופן אוטומטי ע"י המחשב)  לציון המבחן החיצוני. בנקודות (הניתנות 10הרגילה ותוספת של 
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) היבחנות 2. (חיצוני הנעשה בכתבהמבחן ציון הוספת הנקודות היא רק לבמקרה הזה, ת

 מפמ"ר.במבחן בית ספרי באישור 

נבחנים רק במבחן רגיל אינם זכאים להיבחן במבחן בית  5חשוב לציין כי תלמידי קוד  הערה:

 נקודות.   10קבל תוספת או ל ספרי

    

וקוד  3לתלמידים כבדי שמיעה וחירשים קוד  באזרחותההיבחנות האפשריים  שלושת אופני

4: 

נקודות לציון הבחינה. תוספת הנקודות אינה  10שאלון הבגרות הרגיל + תוספת   .1

 . 20%ניתנת לציון ההגשה ואינה ניתנת לציון של העבודה 

  .באישור מפמ"ר,ספרי,שמחבר המורה או צוות בית בחינה בית ספרית שאלון  .2

ית במקרים מיוחדים, סמוך למועד הבחינה ,ובאישור מפמ"ר ניתן לקבל שאלון ב .3

  הספר.ספרי שעבר תהליך אשור המפמ"ר ולהתאימו לצרכי התלמיד הנבחן בבית 

  

 :באזרחות לאישור מפמ"רוהמחוון לוחות זמנים להגשת בחינה בית ספרית 

 בכל שנה. 4.4מחוון לאישור המפמ"ר עד לתאריך   + יש להגיש את נוסח הבחינה

  :את הבחינה יש להגיש למדריך האחראי מטעם המפמ"ר 

  

  : איריס אלטרגוט     בשפה העברית תהאחראי כההמדרי

 0509121307 :טלפון            irisgot1@gmail.com : כתובת מייל

 

  חוש: ואליד בשפה הערביתהמדריך האחראי 

 0504389966 :טלפון     Waleed_housh@hotmail.com:  כתובת מייל

 

  האישור בין שבועיים לשלושב שבועות -התהליךמשך 

שליחת  –של תיקונים ובמידת הצורך שלושה שלבים. לאחר מכן  שלביםשני התהליך כולל: 

  אישור בית ספרי. 

בטופס זה יש למלא את כל הפרטים (שם המקצוע, סמל  .טופס מצורף -אישור בית ספרי

  שאלון, סמל ביה"ס וכו') פרט ל: שם המפמ"ר, חתימת המפמ"ר ותאריך.
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בצירוף  התלמידים כבדי השמיעה והחירשיםיש לציין את שמות  בחלק של ההערות הכלליות

  מהם. מס' ת.ז של כל אחד

(יש לשלוח את המבחן והאישור הבית ספרי  במייל בלבד.עשה ייחשוב לציין שכל התהליך 

  שלח סרוק למייל שלכם).ייבמייל, האישור הסופי 

של הפיקוח הפדגוגי סתיים התהליך יעם קבלת אישור בית ספרי חתום  -סיום התהליך

  שרד החינוך.יש לפנות לאגף הבחינות במנוספים  בכל שאלה וענייןבאזרחות. 

  

  
לתלמידים כבדי שמיעה וחירשים  הנחיות לכתיבת הבחינה הבית ספרית

  4וקוד  3קוד 
  

 מבנה הבחינה:
 הבחינה בנויה מארבע פרקים:

 פרק א': שאלת אירוע
 פרק ב': שאלות ידע כללי, שאלת ידע מורכבת

 פרק ג': אנסין
 פרק ד': שאלות אירוע חד צדדי

 
  : פרק א'

 נקודות לשאלה. 14יש לענות על שאלה אחת מתוך שתי שאלות. הניקוד: -שאלות אירוע 
 האירוע ייכתב במשלב לשוני המותאם לתלמידים כבדי שמיעה וחירשים.

 
  : פרק ב' 

 נקודות לשאלה. 9יש לענות על שלוש שאלות מתוך חמש.  הניקוד:  –שאלות ידע 
שכול אחד מתוך שני אשכולות (המורה יבחר בחירה אל - שאלת ידע מורכבת: שאלת אשכול

 מהם שני האשכולות שיופיעו בבחינה) 
 

(סעיף א', סעיף ב') וייכתב  נפרדים : האשכול יהיה בנוי כשני סעיפים מבנה שאלת האשכול

 .במשפטים פשוטים
 

  :פרק ג' 
 נקודות לשאלה. 12פרק אנסין:  יש לענות על שתי שאלות מתוך שלוש. הניקוד: 

 ית האנסין: בני  
 קטע האנסין יהיה קצר ויכלול שלוש פסקאות.    
 הקטע יעובד וישוכתב בהתאם לרמת השפה של התלמידים ובהתאם לרמת ההוראה.  
 השאלות לקטע תכתבנה בהתאם לסדר המידע בטקסט.         
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  :פרק ד'

 נקודות לשאלה.  11פרק אירוע חד צדדי : יש לענות על שתי שאלות מתוך חמש.  הניקוד: 

  יהיו לבחירה כולל שאלת העמדה.כל שאלות הפרק  .אחת הפרק יכלול שאלת עמדה

, ניתן לחלק פרק זה לשני חלקים כך, ששאלת בהתאם לשיקול דעתו של המורה, לחלופין

  העמדה תהיה שאלת חובה.

  

  

ד: צריכים להיות מקוריים, אין -האירועים והשאלות בפרק א, ג, ו- חשוב לציין •

רועים שהופיעו שנים אחרונות) או מאי 3להשתמש בשאלות ממבחני בגרות קודמים (

 .לאורך השנה במבחנים

 
  


