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 ה' טבת תשע"זירושלים, 

 2017ינואר  03
 

 רכזים ומורים יקרים,

 

 בעלי התאמות לימודיות תלמידים ל הנדון: בחינות מתוקשבות בתנ"ך

 

  .זתשע"קיץ , במועד בעלי התאמות תלמידיםלבבחינה המתוקשבת פירוט דרכי ההיבחנות  להלן

 

 כללי .א

 "לתלמידים בעלי התאמות לימודיותהבחינות המתוקשבות  זבמועד קיץ תשע 

 .1281  ןיתקיימו בשאלו

  בהתאם להתאמה לבעלי ההתאמות הלימודיות: בהקלדה או בהקלטההמענה אופן ,

 הלימודית.

 

 לימודיות לבעלי התאמות בבחינה המתוקשבת דרכי ההיבחנות .ב

  ,את תשובותיהם על גבי המחשב. יקלידוהתלמידים הניגשים לבחינה המתוקשבת 

 זכאים ,פה בעל בחינה או שלהכתבה לבוחן ניטראלי  בעלי התאמה של תלמידים 

תשובותיהם ישירות  להקליט אועל גבי המחשב  תשובותיהםאת  להקלידלבחור 

 .למחשב

  זכאים לשמוע את השאלות ואת הקטעים  ,הקראת שאלוןתלמידים בעלי התאמה של

 .על גבי המחשב יקלידו . את תשובותיהםהמקראיים המופיעים בבחינה

   תשובותיהם על גבי המחשב. יקלידו, שעתוקתלמידים בעלי התאמה של 

 

 למען הסר ספק: 

  ,לשמוע את הטקסט  לא זכאיםתלמידים שאין להם התאמה לימודית של הקראת שאלון

 .המקראי

  אין אפשרות להקליד תשובות במחשב ולסירוגין לכתוב תשובות במחברת בחינה. על

 .הקלטה או: הקלדה אפשרויותמההתלמיד לבחור באחת 

 

 אופן רישום התלמידים .ג

  ספרות(  9הזהות )מספרי השאלון ולרשום את  את מספר בסביבת הרישוםלציין יש

 .התלמידים הנבחניםשל 

  לפי הפירוט הבא להן הוא זכאישיש לציין לכל נבחן את ההתאמות: 
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 לסמן "הקלטת תשובות"יש  –נבחנים בעלי זכאות  לבחינה בעל פה  -

 טת תשובות"קליש לסמן "ה – ניטרלינבחנים בעלי זכאות להכתבה לבוחן  -

 יש לסמן "הקראת שאלון" –נבחנים בעלי זכאות של הקראת שאלון  -

 אין לסמן דבר. –נבחנים בעלי זכאות לשעתוק בלבד  -

 

בסביבת הרישום אם לנבחן יש בנוסף להתאמותיו גם התאמה של תוספת זמן, יש לציין 

 זמן.התוספת את 

 

 לבחינה המתוקשבת  הכנת התלמידים .ד

תלמיד המיועד להיבחן בבחינת הבגרות המתוקשבת חייב להכיר היטב את סביבת 

iTest .את הכלים העומדים לרשותו בסביבה זו ואת אופן ההשבה על שאלות הבחינה ,

 ההכנות הנדרשות הן: 

 תרגול אחד לפחות של בחינה מתוך המבחר שיועמד לרשותכם. -

 השתתפות מלאה באירוע הדמיה ארצי. -

בית ספר או תלמידים שלא יתרגלו לפחות פעם אחת, ולא ייקחו חלק בתהליכי ההדמיה 

 לא יוכלו להיבחן באופן מתוקשב. ,יםהמחייב

 

 :לבחינה המתוקשבת לבעלי התאמות לימודיות מועד ההדמיה .ה

 10:00מהשעה   –)יום א'(  19.3.17

 

 :ספרי תנ"ך .ו

 להביא ספר תנ"ך לבחינה, לצורך גיבוי בלבד. מהנבחנים בבחינה המתוקשבתיש לבקש 

 

בתנ"ך  לבחינה המתוקשבת הנחיות לרכזי התנ"ך ולרכזי הבגרויות בבתי ספר המגישים .ז

 :לבעלי התאמות לימודיות

  יש לתת לכל תלמיד הניגש לבחינת הבגרות המתוקשבת בתנ"ך את טופס שאלון הבחינה

 . ומדבקת השאלון המתוקשבוכן מחברת בחינה בצירוף מדבקות ההתאמות הלימודיות 

 חלט התלמידים מקלידים או מקליטים את תשובותיהם על גבי המחשב, לפי מה שהו

 מראש מול רכז התנ"ך הבית ספרי, ועל פי ההתאמות הלימודיות שקיבל התלמיד.

  עם סיום הבחינה, יש לאסוף את מחברות הבחינה )הריקות( מהתלמידים, ולארוז אותן

-disk-onהספר החסן נייד )-למנה הזאת יצרף טכנאי המחשבים של בית .במנה נפרדת

key), פי ההנחיות שתקבלו -התשובות של התלמידים, עלבצי ושעליו יישמר גיבוי של ק

 ממטח סמוך למועד הבחינה.

  על המחברות האלה יש להדביק מדבקת נבחן, מדבקה אדומה המציינת שהנבחן נבחן

בבחינה מתוקשבת ומדבקות המציינות את סוגי ההתאמות שהנבחן זכאי להן, בהתאם 
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מדבקת בחינה )ה האדומה להנחיות של אגף הבחינות. חשוב: אין להדביק את המדבק

על המחברות של נבחנים שכתבו את תשובותיהם במחברת והשתמשו בבחינה ( מתוקשבת

 המתוקשבת אך ורק לצורך שמיעת ההקראה.

 יש לשלוח לתחנת הקליטה עם שאר  ,את המנה הארוזה בנפרד יחד עם החסן הגיבוי

 המנות הבית ספריות. 

  את קבצי בחינות התלמידים לשרת במקביל, טכנאי המחשבים הבית ספרי שולח

 הבחינות הארצי. 

 

 

נדרשים להשלים את הרישום  ,ספר שטרם רשמו את תלמידיהם לבחינה המתוקשבת-חשוב! בתי

 .2017במרץ  1-לא יאוחר מ מערכת רישום התלמידים לבחינה המתוקשבתב

 יש להקפיד על רישום מדויק של התאמות התלמידים. 

 

 בנושא הבחינה המתוקשבת. סרטוני הדרכהלרשותכם עומד מערך של 

 

 

 בברכת הצלחה,

 

 ענת צידון       יעל רשלבך

 מנהלת תחום דעת תנ"ך ממלכתי     מדריכה ארצית למקרא

 anatzid@education.gov.il   אחראית על הבחינות המתוקשבות

yaelrs@education.gov.il 
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