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 (2018)תשע"ח  קיץ - יישום ההתאמות הכתבה לבוחן ניטראלי, הקראה ושעתוק

 

 רקע

המחוזית לתלמידים עדה ווהבאישור הינה  ו"הקראה/השמעת שאלון" "הכתבה לבוחן ניטרלי" ותהזכאות להתאמ

 .עם לקויות למידה בלבד

 גם יחול, (2018תשע"ח )בעזרת אמצעים טכנולוגיים בבחינות הבגרות, יתרחב במועד קיץ מתבצע יישום ההתאמות 

 . חובה ויהיהלבי"ס כללי  תנ"ך מקצוע על

 

 מועד וקהל יעד -ח"תשע הלימודים נתשב התהליך הרחבת

 (2018קיץ תשע"ח ) :מועד

 כל המחוזות, כל המגזרים: מחוזות

  , לפי סמלי השאלון המצוינים בטבלה בהמשך.לבי"ס כללי ותנ"ך אזרחות, היסטוריה, ספרותמקצועות: 

 ב"י -א"י כיתות תלמידישכבה: 

 

 :ניטראלי לבוחן הכתבה

 המחליפה, iTest -במערכת ה מחשב גבי על הקלדהיישום ההתאמה מסוג הכתבה לבוחן ניטראלי יתבצע באמצעות 

  .הבוחן האנושי את

 שמעת השאלוןהקבלו את האפשרות ללהכתבה, י בנוסףתלמיד שאושרה לו הקראה  - להכתבההקראה בנוסף 

, ל התלמיד יהיה להצטייד באוזניותע)לביצוע ההתאמה  בעת בחינת הבגרות iTest -במערכת הבאמצעות המחשב 

 לתלמידים בעלי שתי ההתאמות. SDכרטיסי  לא יסופקו (.ה"סבאחריות בי

 בסמכות ביה"ס לאשר שני תלמידים להיבחנות באמצעות הכתבה לבוחן אנושי.  – כיתות י"א

באמצעות תוכנת  - יוכלו לבחור אם לבצע את ההתאמה על ידי גורם אנושי או לחילופין על גבי מחשב  - כיתות י"ב

 . iTest -ה

 

 :שעתוק

 מחשב גבי על הקלדהבאמצעות ב( לבצעה "א וי"ליישום ההתאמה מסוג שעתוק יידרשו התלמידים )שכבות י

)לפי  לבי"ס כללי במקצועות היסטוריה, ספרות, אזרחות ותנ"ך המשעתק האנושי, את שמחליפה iTest -בתכנת ה

 סמלי השאלון המצוינים בטבלה בהמשך(.

 שמעת השאלוןהקבלו את האפשרות ל, ישעתוקל בנוסףתלמיד שאושרה לו הקראה  -הקראה בנוסף לשעתוק 

, ל התלמיד יהיה להצטייד באוזניותע)לביצוע ההתאמה  בעת בחינת הבגרות iTest -במערכת השב באמצעות המח

 לתלמידים בעלי שתי ההתאמות. SDכרטיסי  לא יסופקו (.ה"סבאחריות בי
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 : הקראה/השמעת שאלון

 באמצעותב( לבצעה "י"א ו, יידרשו התלמידים )שכבות יבלבד ליישום ההתאמה מסוג הקראה/השמעת שאלון

היסטוריה, ספרות, אזרחות ותנ"ך  :מקצועותה .ופקו ע"י אגף הבחינות לבתי הספרסיש 3MPמכשירי ב SDכרטיסי 

 יישלחו במעטפות השאלונים.  SDכרטיסי ה )לפי סמלי השאלון המצוינים בטבלה בהמשך(.

 
 

 ערכותיה

קיימת . וההתאמות המצוינות לעילבוחן אנושי בכל המקצועות בחנות בעזרת י: לא תתאפשר הלכתובבהתאם 

 )בחינת אום עם מט"ח.יבת מקדים ובמבחן שוטף בתרגול ,בהתאמה להתנסות לתלמידים לאפשר חשיבות רבה

השאלונים בהם יסופקו להלן פירוט   .הפרמטרים( בכל בחינה מדמה - הדמיה יום .קודמות משנים בחינה - תרגול

 )של בחינה מלאה(: ITEST-בתכנת ה שמבצע מט"ח ההדמיהימי ופירוט  או קובצי הקלדה כרטיסי שמע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סמל שאלון מקצוע

 מועד בחינה

 
 מועד הדמיה

 ITEST-ב
 

השמעה 
בכרטיסי 

SD 

הכתבה או 
שעתוק 

-בתכנת ה
ITEST 

 16102 אנגלית
16103 
16104 
16382 
16484 
16584 
16381 
16384 
16481 
16582 

16102 
16103 
16104 
16382 
16484 
16584 
16381 
16384 
16481 
16582 

 
 
 
 

15.5.2018 

 
 

26.4.2018  
 

 או 
 

2.5.2018 

 1281 1281 תנ"ך כללי
17.5.2018 

24.4.2018 
 אין אין 2371,2381 תנ"ך ממ"ד

 8281 8281 ספרות כללי

31.5.2018 
25.4.2018  

 או 
2.5.2018 

 9181 9181 ספרות ממ"ד
 20181 20181 ספרות -ערבית למגזר הערבי
 21181 21181 ספרות -ערבית למגזר הדרוזי

 22281 22281 היסטוריה כללי
 

7.6.2018 
29.4.2018 

 29281 29281 היסטוריה ממ"ד
או  16.5.2018 23281 23281 היסטוריה למגזר הערבי

 25281 25281 היסטוריה למגזר הדרוזי 29.5.2018
 אזרחות לכל המגזרים 

 או 22.5.2018 11.6.2018 34281 34281 )כולל תרגום לערבית(
29.5.2018 
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 ביצועה אופן

 . ח"מט באמצעות תתבצע הבחינה

 רישות המערכת: ד

 (20%למקרה של תקלות ) מחשבים כמספר הנבחנים הזכאים להשתתפות ומספר מחשבים עודפים 

 )איש קשר מטעם ביה"ס )רכז בחינות 

  למהלך הבחינהאיש טכני זמין 

  משגיח אחד לכל כיתת נבחנים –השגחה 

  התקנה של תכנתiTest –  תשתיות מחשוב העונות  -, על גבי כל המחשבים בהם מתבצעת הבחינה7גרסה

 כאן לחץ לדרישות המפורטות בקישור שלהלן

 .חיבור לאינטרנט בתחילת הבחינה ובסיומה 

 

 תלמידים מסיימים את הבחינה במחשב ולשגר את הקבצים על פי הנחיות מט"ח.להקפיד על כך שהיש 

 :על מנת לקלוט את קובץ הבחינה לצורך הערכה, יש להכין

ומדבקת שאלון, עליו מודבקות מדבקות ת"ז של כל  עם מדבקה של "מתוקשב" אדומה בנפרדח בחינה "דו

 .ITESTהתלמידים שנבחנו באמצעות ה

 . התלמידים ששיגרו קובץ הקלדה ייקלטו על פי דו"ח הבחינה.ריקותאין צורך לשלוח מחברות 

 

 :לפנות אפשר, בירוריםו שאלותל

 צוות ועדת החריגים שבאגף הבחינות:ל 

 02-5602480הגב' אהובה סיידוף: 

 02-5602523הגב' בתיה לבוז: 

  02-5602443הגב' רותי קאפח: 

 ר המקצוע "למפמ 

 מדריכה ארצית בתחום לקויות למידה - גב' נעמי וישנבסקיה neomivi@education.gov.il 

 03-6200622 -מוקד תמיכה של מט"ח 

http://storage.cet.ac.il/Bagrut/Storage/iTestSupport/System_Requirements_iTest_6.0.pdf
mailto:neomivi@education.gov.il

