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 י"ח בכסלו תש"ף
 2019בדצמבר  16

 לכבוד:
 שנתיים־בתי הספר השש /ותמנהלי
 החטיבות העליונות /ותמנהלי

 המקצוע עברית /ותרכזי

 : הבנה, הבעה ולשוןבחינת הבגרות המתוקשבת עתירת המדיה בעברית

 המודפס( 11281היבחנות לשאלון )חלופת 

בחינת הבגרות עתירת המדיה בעברית היא אחת הבחינות במערך הבחינות עתירות המדיה שאפשר 

משלבות  עתירות המדיהבחינות ה )שאלון כללי ושאלון מותאם(.במועד קיץ תש"ף להיבחן בהן 

חושית, ־רבמזמנות למידה הן וסימולציות, ו , מפות שכבתיותקטעי שמע ,סרטונים כגון, מדיה פריטי

שימוש מיטבי  מאפשרותוההערכה המתוקשבות  ההוראהחווייתית ורלוונטית ללומדים. 

 .21בטכנולוגיה כחלק מהתאמת מערכת החינוך למאה ה־

בבחינות הללו רשאים להיבחן השנה בתי הספר שכבר נבחנו בהן בעבר ובתי הספר שיבחרו להצטרף 

שימו לב: מהשנה תיערך הבחינה עתירת המדיה בעברית  .להלןושיעמדו בתנאים המפורטים  השנה

)בסביבה שבה נערכות כל הבחינות המתוקשבות ועתירות המדיה( ולא במערכת  i-Testבמערכת 

 ה כפי שהיה בשנתיים האחרונות. "תבונ

בתי ספר שנבחנו במערכת תבונ"ה צריכים לוודא כי בית ספרם עומד בדרישות הסף הטכנולוגיות 

משרד החינוך לא יוכל לספק מחשבים לבתי הספר הבוחרים להיבחן  :שימו לבנות להלן. המצוי

בבחינה עתירת המדיה ולכן יש לוודא כי לבית הספר כמות מחשבים תקינים התואמת את מספר 

 התלמידים הנבחנים. 

 :התנאים הנדרשים להצטרפות לבחינות הבגרות המתוקשבות עתירות המדיה

 . זהבית ספריות המפורטות בקובץ  ותדרישות סף טכנולוגי .1

 

מורים המגישים לבחינת הבגרות המתוקשבת עתירת המדיה בפעם הראשונה  - הכשרת מורים .2

נדרשים להשתתף בהשתלמות מקוונת ייעודית לתחום הדעת במודל "איחוד מול ייחוד". 

 .2020בינואר  6־בתיפתח ההשתלמות  .שעות ונושאת ציון 30ההשתלמות היא בהיקף של 

 .כאןהרשמה להשתלמות ה

ולא במערכת תבונ"ה, אנו  i-Testכאמור, כיוון שהחל בשנה זאת הבחינה תיערך במערכת 

ממליצים גם למורים שכבר הגישו לבחינה בשנתיים האחרונות להשתלב בהשתלמות כדי 

. ידי המורה־על חיבור משימות ובחינותהמיועדת ללהכיר את המערכת ואת הסביבה 

ההשתלמות מומלצת גם למורים אשר מעוניינים להכיר את הבחינה ואת המערכת אך לא 

 .כאןהרשמה להשתלמות תלמידיהם לבגרות עתירת המדיה. מגישים השנה את 

 

בבית הספר תקשוב ה /תמחשב או רכזה /תטכנאי – הכשרת טכנאי מחשב או רכזי תקשוב .3

 להשתתף במפגש הכשרה חייבים  המתפעלים את בחינת הבגרות המתוקשבת עתירות המדיה

https://storage.cet.ac.il/Bagrut/Storage/iTestSupport/System_Requirements_iTest_9.0.0.pdf
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_morim/%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%94-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_morim/%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%94-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA/
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בשעה  2020בינואר  14 או 14:00בשעה  2020בינואר  8 האלה:באחד משני התאריכים סינכרוני 

14:00. 

 ./Test -i https://itest.cet.ac.ilפרטים יתפרסמו לקראת המפגשים באתר 

 

תלמידים הניגשים לבחינה יתורגלו בסביבת ההיבחנות לפחות  - תרגולים בסביבת ההיבחנות .4

ייעשה  השוטפים ה. בתוך כך חשוב כי גם מהלך ההוראה והתרגוליםשלוש פעמים במהלך השנ

 בסביבת מחשב ובאמצעות כלים דיגיטליים.

 

חובה על בית ספר להשתתף במבחן הדמיה בתחום הדעת שהתלמידים נבחנים  - מבחן הדמיה .5

תתקיים במערכת בתאריך  בחינת מתכונתאריכי ההדמיה יפורסמו על ידי אגף הבחינות. . תבו

ה כמבחן מתכונת. החל בשנה הבאה שיקבע בית הספר. השנה יוכל לשמש אחד ממבחני ההדמי

 המורים יחברו את בחינות המתכונת. 

 
לתשומת ליבכם: בית הספר חייב לעמוד בכל התנאים הללו כדי שיוכל להגיש תלמידים לבגרות 

והמורים את כל המידע הרלוונטי,  המשרד יעמיד לרשות בתי הספר. המתוקשבת עתירת המדיה

 .התמיכה המקצועית והמענה השוטף

 .shoshiyi@education.gov.ilי לשאלות ולהבהרות יש לפנות לשושי יצחק

 .11267עתירת המדיה בעברית לדוברי עברית הוא  סמל הבחינהשימו לב: 

בתי הספר המעוניינים להגיש תלמידים לבחינות הבגרות המתוקשבות עתירות 

 2020בינואר  3שישי ו' בטבת תש"ף, חייבים להירשם עד יום  בעבריתהמדיה 

 .זהבקישור 

 

 בברכה,

 תומר בוזמן

 המפמ"ר להוראת העברית

 העתקים:
 ירות הפדגוגיתד"ר מירי שליסל, יו"ר המזכ

 גב' דליה פניג, סיו"ר המזכירות הפדגוגית
 מנהלי המחוזות

 מר משה זעפרני, מנהל אגף השפות
 מר דויד גל, מנהל אגף בכיר בחינות

 הפיקוח על הוראת העברית –מדריכות מרכזות 

https://itest.cet.ac.il/
mailto:shoshiyi@education.gov.il
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflqm_6lBXblmNtQ3Stj4jDpjHmWgwCNv82b5VfM9J1ZI58WQ/viewform

