משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף השפות
הפיקוח על הוראת העברית
י"בבטבתתשע"ו 
24בדצמבר 2015
לכבוד :
המוריםלעבריתהמגישיםנבחניםלבחינותהבגרותבמועדיחורףוקיץתשע"ו 

שלוםרב ,
הנדון :בחינת הבגרות בעברית במועדי חורף וקיץ תשע"ו
מסמךזהמרכזאתכלההנחיותוהמידעהעדכניבנוגעלשאלוניםבעבריתבמועדיהחורף והקיץ
הקרובים .
 .1משךהבחינהבשאלון( 11-281עברית :הבנה ,הבעה ולשון ,מרכיב  70%מן הרמה הרגילה)לנבחנים
בשאלוןהכלליולנבחניםבשאלוןהמותאםהוא שלוש שעות,לאכוללתוספתזמן.שימולבכימשך
הבחינההוארךואינוכפישפורסםבתחילה.הנחיה זאת תקפה ממועד חורף תשע"ו .
משךהבחינהבשאלון( 11-283עברית :הבנה ,הבעה ולשון ,מרכיב  30%מן הרמה הרגילה) לנבחנים
בשאלוןהכלליולנבחניםהזכאיםלבחינהמותאמתהואשעתיים,לאכוללתוספתזמן.שימולבכי
משךהבחינההוארךואינוכפישפורסםבתחילה.הנחיה זאת תקפה ממועד קיץ תשע"ו .

 .2במועדחורףתשע"ויתקיימוהשאלוניםשלהלן:
-

שאלונים"ישנים"(טרוםרפורמתהלמידההמשמעותית) 
 ,011107 210 -עברית :הבנה ,הבעה ולשון ,שאלון א לנבחנים כלליים ולנבחנים הזכאים
לבחינה מותאמת .טבלת הבחירה לזכאים לבחינה מותאמת למועד חורף תשע"ו תפורסם
באתרהפיקוחעלהוראתהעברית .
 ,011108 211 -עברית :הבנה ,הבעה ולשון ,שאלון ב לנבחנים כלליים ולנבחנים בשאלון
המותאם .
 011115 -עברית :לשון ,שאלון ב לנבחנים כלליים ולנבחנים בשאלון המותאם הלומדים
במיזםהכתיבה .
מפרטהתכניםלשאלוניםשלעילהואעלפימסמכיההלימהשפורסמובשנה"לתשע"ה .
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-

שאלוניםחדשים(עלפיתכניתהרפורמהללמידההמשמעותית)
 - 011-281עברית :הבנה ,הבעה ולשון ,מרכיב  70%מן הרמה הרגילה לנבחנים כלליים
ולנבחניםבשאלוןהמותאם .
במועדחורףתשע"וייבחנותלמידיאוכלוסיותמיוחדותבלבדכפישמוגדרותבחוזרמנכ"ל. 
מפרטהתכניםלשאלוניםהללופורסםבחוזריהמפמ"רלשנה"לתשע"ו.2-1/ 
השאלוניםהחדשים(הכלליוהמותאם)יהיושאלונימחברת,קריהכתיבההיאבגוףהבחינה
במקומות המיועדים למענה .כדי להקל על הנבחנים יצורפו המאמרים בנספח המופרד
משאלוןהמחברת.מחברות הבחינה נסרקות ולכן יש להקפיד על כתיבה בעט שחור .


לעיונכםהנחיותלנבחניםבבחינותהמותאמותבעברית.



 .3במועדקיץתשע"וייתוספולשאלוניםשלעילגםהשאלוניםהאלה:
-

שאלונים"ישנים"(טרוםרפורמתהלמידההמשמעותית) 
,011105212 -הבנה ,הבעה ולשון לעולים חדשים ,שאלון א .
,011106213-הבנה ,הבעה ולשון לעולים חדשים ,שאלון ב.טבלתהתאמותלזכאיםלבחינה
מותאמתתפורסםלקראתמועדהבחינה .
מפרטהתכניםלשאלוניםשלעילהואעלפימסמכיההלימהשפורסמובשנה"לתשע"ה .

-

שאלוניםחדשים(עלפיתכניתהרפורמהללמידההמשמעותית)
 - 011-284הבנה ,הבעה ולשון לעולים חדשים ,מרכיב  70%מן הרמה הרגילה .הנחיות
לזכאיםלבחינהמותאמתתפורסםבהמשך. 
מפרטהתכניםלשאלוניםהללופורסםבחוזרהמפמ"רלשנה"לתשע"ו.5/ 
 - 011-286עברית :הבנה ,הבעה ולשון לנבחנים לקויי שמיעה ,מרכיב  70%מן הרמה
הרגילה .מפרט התכנים לשאלון זה פורסם בחוזר ארגון הלמידה החדש לשנה"ל תשע"ו
לתלמידיםבעלילקותבשמיעה. 
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 .4חלוקתהניקודלפרקיהבחינהבשאלון 11-281(עברית :הבנה ,הבעה ולשון ,מרכיב  70%מן הרמה
הרגילה) במועדחורף תשע"ו:
*הבנת־הנקרא 



26נקודות 


*כתיבהממזגת 
שםהמספרומילותהיחס

**תחביר/צורות 

24נקודות 
10נקודות 
40נקודות 


* החלוקה הפנימית בין הפרקים הבנת־הנקרא והכתיבה הממזגת נכונה למועד חורף
תשע"ו,ואיןהיאמחויבתגםבמועדיםהבאים .
**עלהנבחןלציין אתהפרקשלמדבמסגרתה־ 70%ולענותאךורקעלשאלותמהפרק
שצייןולמד.בפרקשבחריענההנבחןעלארבעמתוךחמששאלות .
בכלשאלהשעליהבחרהנבחןלענות,ישלהשיבלכלהסעיפים .

 .5במועדי חורף וקיץ תשע"ו בשאלון  011-281(עברית :הבנה ,הבעה ולשון ,מרכיב  70%מן הרמה
הרגילה) לאתישאלנהשאלותעלתקינותבצורותהפועלוהשםועלתקינותתחבירית.
השאלון יכלול שאלות בנושא שימוש נכון בשם המספר ושימוש תקין במילות היחס הנטויות,
כמפורטבחוזריהמפמ"רלשנה"לתשע"ו.2-1/
 .6בחוזריהמפמ"רהנ"לנכתבוהדבריםהאלה:
השאלות על הנושאים הלשוניים יסתמכו על ידע מוקדם שנלמד בחטיבת הביניים ובכיתה
י ,הכולל בין היתר מונחים בסיסיים בידיעת הלשון :חלקי דיבור ,צורת הבינוני ,צירוף
שמני ,צירוף פועלי ,סמיכות ,משפט חיווי וכדומה – אף שבנושאים אלה לא תישאלנה
שאלות מפורשות.
לאור שאלות המופנות לצוות הפיקוח בנוגע לדברים הללו ,אני מבקש להבהיר :כיוון שמדובר
במושגים העומדיםבבסיסהידעהלשוני,ישלהכיראותם ,ואפשרכיישולבו בשאלותהמבחן,אך
לאתישאלנהעלאודותיהםשאלותברמתהזיהויוהמיון(כגוןמייןאתהצירופיםלצירופיסמיכות
ולצירופישםותוארו,מייןאתהמיליםלפיחלקיהדיבורוכדומה) .


בברכה ,
תומרבוזמן 
המפמ"רעלהוראתהעברית 

