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 מורי הכימיהאל: 

 שלום רב,

 

 

 103737 שאלון - כימיהבמקצוע  מפמ"רבחינת נבחנים ב למורים שתלמידיהםהנחיות הנדון: 

הריני להודיע כי  ,משרד החינוךלי בתי הספר על ידי אגף הבחינות, בהמשך למכתב שנשלח אל מנה

 , 710373, יח"ל 3ברמה של  לון בחינת מפמ"ר במקצוע כימיהשאיתקיים  ,2025 הבמועד קיץ תשע"

 בלבד, כפי שהתפרסם בחוזר מפמ"ר תשע"ה. בחינה בדרך המסורתיתב

 .לצורך ישום זה מהשהותא ערכת "הודעות מטה בחינות",שאלון ישוגר לבתיה"ס באמצעות מה

שתקפידו לבצע  הומקו אני .זו הת המפורטות מטה לצורך קיום בחינלפיכך עליכם לבצע את ההנחיו

שלה שתקבלו בהבנה הודעה זו, על אף הסמיכות  הווו לשם הצלחת הנבחנים בבחינות ומקאל ותפעול

 למועד הבחינה.

  :יהיה כפי שנקבע ונמסר בעבר 10202בכימיה בשאלון מפמ"ר  מועד הבחינה

 2 4202.730, התשע" איירב ו"ט, שניביום 

 172:.3ים כעבור שעה וחצי, בשעה בדיוק ותסתי 33:77הבחינה תחל בשעה 

 במקרה של שאלה/תקלה/בעיה.כמקובל  ום הבחינה ניתן לפנות למטה הבחינותבי

 :ממערכת "הודעות מטה הבחינות" והמחוון להלן ההנחיות לקבלת שאלון הבחינה

 בחינהה בדיקתהמחוון לו מחזוריתהטבלה ה, השאלוןקבלת 

  לבתי הספר  אך ורק, 0:00בשעה יום הבחינה ב ישוגרהכולל טבלה מחזורית שאלון מפמ"ר

 .של אגף הבחינות, משרד החינוךשנרשמו לבחינה באתר 

  באמצעות קוד וסיסמה, לשם הורדת שאלון  "הודעות מטה בחינות"ביה"ס ייכנס למערכת

 .הכולל טבלה מחזורית הבחינה

  קשיספר שבת יבשפה אותה ביקש: עברית/ערבית/רוסית. בבחינה כל בית ספר יקבל שאלון 

 .)לשימוש המורה( שאלון בשפה הערבית/רוסית יקבל גם את הגירסה העברית

  הנבחנים.כל על ביה"ס לצלם את הבחינה עבור 

 

  22:10ותסתיים בשעה  22:00, שעת התחלת הבחינהבהבחינה תימסר לנבחנים. 

  25:00בשעה יישלח לבתיה"ס באמצעות "מערכת הודעות מטה",  לבדיקת הבחינה המחוון ,

 וניתן יהיה להוריד אותו ממערכת "הודעות מטה הבחינות" עד למחרת בבוקר.
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 להלן ההנחיות לתהליך הבדיקה והדיווח:

 .0502שעות לפני הבחינה, על גבי טופס  84הציונים השנתיים של התלמידים ידווחו  .2

 ,בחינההון אשר יישלח אחרי בית הספר יבדוק את מחברות הבחינה בהלימה למחוהמורה המלמד ב .2

את הציון לכל שאלה, בהתאם  0544. יש לפרט בטופס 0544על גבי טופס  בחינהה ניציודווח את וי

 למשקלות שפורסמו.

 38202.730 ד לתאריךע אל תחנת הקליטה 0544טפסי בדיקת המחברות והעברת את  יש לסיים .1

 .לכל המאוחר

  :37202.735עד לתאריך , לפיקוח לשם בקרהלשלוח כל מורה מתבקש  .8

 .תחנת הקליטהל ושנשלח 0544 -ו 0502הטפסים של  צילום .א

(, 40-200)ציון  טובהברמה אחת בחינה  :ברמות שונות מחברות בחינה שלוששל  צילום .ב

 .(50 -חלשה )ציון נמוך מברמה ( ובחינה אחת 00-00) בינוניתברמה אחת  בחינה

 נא לא לשלוח את המחברות המקוריות.

  :הצילומים וחלמשל כתובתה

, 2רח' דבורה הנביאה משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית, ד"ר דורית טייטלבאום, מפמ"ר כימיה, 

 0200202ירושלים 

 בתי הספר.בשלחו למורים י. משובים על הבדיקה יעל ידי המפמ"ר ובדקי ,שישלחוהמחברות צילומי  .5

 כנהוג לגבי בחינות בגרות חיצוניות. תישמרנה בבית הספרהבחינה מחברות  .0

 

 

 

 בכבוד רב,

 דורית טייטלבאוםד"ר 

 
 

 

 מיהכיפמ"ר מ
 

 
 

 

 
 

 מטיקה ומדעיםהעתק: ד"ר חנה פרל, ראש אשכול מת
 ד"ר משה דקלו, מנהל אגף א' בחינות 

 ארגון בחינות תחוםגב' רבקה זקן, מנהלת  
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