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 שלום רב,

(2020תש"ף)–מבחןהתיאוריהבמסגרתהחינוךהתעבורתיהנדון:

(הדמייהבחינותההמבחניםהמקדימים)הנחיותודגשיםלקראת

 : סימוכין
 למשתתפיםהנחיות  – התיאוריה במסגרת החינוך התעבורתימבחן  – 1.1.20 מכתבנו מיום. 1

 עדכונים בכפוף לשגרת קורונהוהנחיות  –תיאוריה במסגרת חינוך תעבורתי מבחן  – 19.5.20מכתבנו מיום  .2

 
ה(, אשר יאפשר לתלמידים תרגול והתנסות ומאידך לבתי ילקראת קיום המבחן המקדים )הדמי

קשבת הספר ולצוותים החינוכיים להתנסות בהיערכות הלוגיסטית הנדרשת לצורך היבחנות מתו
 בהיקף שכבתי, להלן הנחיות ודגשים:

 09:00כ"ה בסיון תש"ף, בין השעות  –, כ"ד 20ביוני  17- 16תתקיים בתאריכים  הדמייהה (1
 בשיטת הכיסא החם. 17:00 –

 בהתאם למועד שאושר ונשלח לכל מוסד. הדמייהיש לבצע את ה (2

 .: עברית וערביתהדמייהשפות ה (3

 .ומהווה תנאי מקדים להיבחנות בבחינה הינהחובההדמייהההשתתפותב (4

אין צורך לבצע רישום/ שיוך של התלמידים לבחינה, פרטי התלמידים הועברו באופן  (5

 .i-test -מרוכז למט"ח לצורך הטמעתם ב

, במידה וישנם תלמידים שעתידים i-test -יש לוודא שכל התלמידים הנבחנים מופיעים  ב (6
-גף זה"ב באמצעות מייל שכתובתו לאלהיבחן ואינם מופיעים, יש לפנות 

zahav@education.gov.il   .בצירוף הזהויות החסרות אשר יפורטו בקובץ אקסל 

 הדמייהתלמידים אשר נמצאים בבידוד בשל נגיף הקורונה ישובצו למועד  ספר ו/או  בתי (7
 קבע בהמשך, בהתאם לצרכים ובכפוף להצגת אישור רפואי.יוהיבחנות נוסף שי

מטח יפרסם את קבצי הבחינה המיועדים  08:00בשעה  14/6/2020החל ביום ראשון  (8
לכל  15/6/2020למקרה של ניתוק מהאינטרנט ביום הבחינה. יש להורידם עד יום שני, 

 המאוחר. 
ללחוץ , נא להנחיות נוספות להשלמת ההיערכות הטכנית לבחינה ולהפעלת הבחינה עצמה

  כאן.
 

 

https://storage.cet.ac.il/Bagrut/Storage/iTestSupport/PreparingForCompExam.pdf
https://storage.cet.ac.il/Bagrut/Storage/iTestSupport/PreparingForCompExam.pdf
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במלוא הרצינות, שכן נתוני  הדמייהיש להדגיש לתלמידים כי עליהם לבצע את בחינת ה (9
. ישמשו את בתי הספר כדי לאמוד את מידת מוכנותם של התלמידים לבחינה הדמייהה

 תשמש  כתרגול נוסף והכנה לבחינה. הדמייהבנוסף, ה

 
 

מרכז התמיכה של מט"ח, בין השעות פנות לבמידה ובמהלך הבחינה הנכם נתקלים בבעיה, יש ל
 .03-6200622, בטלפון 20:00 – 08:00

 

 

בהצלחה!!

בברכה,







מקסאבירםדוידגל

מנהלאגףזה"ב,נגישותבחינותמנהלאגףבכיר
ואורחחייםבטוח





 משרד החינוךשמואל אבואב, מנכ"ל מר העתקים:
 ד"ר שוש נחום, סמנכ"לית בכירה ומנהלת המנהל הפדגוגי     
 מנכ"לית הרלב"דתא"ל במיל' עו"ד רחל טבת ויזל,      
 מר אבנר פלור, סמנכ"ל בכיר תנועה, משרד התחבורה     
 מר אפי רוזן, מנהל אגף הרישוי, משרד התחבורה     

  גב' אינה זלצמן, סגנית בכירה למנהלת המינהל הפדגוגי, משרד החינוך
 גב' דסי בארי, מנהלת אגף א' חינוך יסודי, המינהל הפדגוגי, משרד החינוך 

 יה מאור, סגנית מנהל אגף בכיר בחינותגב' ח    
 כהן, סגנית מנהל אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח–אורית לוריא גב'

 מר אורי הכהן, רכז ארצי חינוך תעבורתי, אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח   
מר נחמיה זרחוביץ, יו"ר צוות כתיבת תוכניות לימודים, אגף זה"ב, נגישות            

 ורח חיים בטוחוא
 גב' חגית שמסיאן, מדריכה ארצית, אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח  

 


