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 לכבוד
  הספר–מנהלי בתי 

  מורי החינוך התעבורתי
 רכזי הזה"ב

  רכזי הבגרות
 רכזי התקשוב 

  ממונים מחוזיים לזה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח
 
 

שלוםרב,

 (2020) תש"ף -מסגרת החינוך התעבורתי מבחן התיאוריה בהנדון: 

 הנחיות למשתתפים

נהיגה תרבות לעיצוב ומחנכת י' בכיתות החינוך במוסדות פועלת התעבורתי החינוך תכנית
חןהתיאוריה.ההכנהלמבמצויהתכניהבין.ותרבותבדרך

בחנוכללתלמידיכיתותי'בבחינתילפנישנתייםהחלמשרדהחינוךבמהלךמדורגאשרבסיומוי
י י' שכבת זהותלמידי השנהיצטרףביתספרכםלמהלך בתוםהשנהבבחינתיהתיאוריה. בחנו

 והוא הרישוי מקייםמשרד אשר העיוני למבחן תהווהתחליף זו בחינה פטורהתיאוריה. יקנה
ל לתלמיד הרי3משך אגף ידי על הנדרשים המסמכים להמצאת ובכפוף במשרדשנים שוי
.התחבורה

שני מועדים שונים לבחינה וזאת כדי לאפשר לבתי ספר  . נקבעומתוקשב באופןתתבצע הבחינה 
את כלל התלמידים )בשיטת "הכיסא החם"( תוך שימוש בחדרי המחשבים  גדולים לבחון

 ביום אחד. יקיימו בחינהנבחנים  100רצוי מאד שבתי ספר בהם יש עד  העומדים לרשותם.

להלן מספר הנחיות חשובות לצורך היערכות לקיומה התקין של הבחינה 

המבחןיתקייםבימים .1 17–16,כ"הסיוןתש"ף–כ"דשלישיורביעי, .הבחינה2020ביוני
 .)בשיטת"הכיסאהחם"(ואילך09:00תחלבשעה

 .שאלותאמריקאיותעםתשובהאחתנכונהלכלשאלה30המבחןיכלול .2

תכניתהלימודיםבחינוךהתעבורתיבשלמותהוכוללאתכלהנושאיםהמבחןמבוססעל .3
)סילבוס( הלימודים בתכנית לנושאיובכללםהמופיעים הרלוונטי החומר מגוון את

תקנותהתעבורהקטיים,דהסרטוניםוהאמצעיםהדי,תהשאלושללהתרגולים,התכנית,
.ושאלותהתרגוללקראתמבחןהתיאוריה

אוריההקלאסיתוחלקתיחלקןנושאיהת,נושאיהספר22עלפישאלותהמבחןתהיינה
 .היסחדעתועוד,לחץחברתיתפיסתסיכונים,ליבתהחינוךהתעבורתיציותלחוק,

-יכילכהמאגר.אוריהימבחןהתמאגרשאלותהכנהלקראתבחודשייםהקרוביםיופץ .4
החלק.ידעבסיסילתתייחסנההןמבחןומשאלותה60%לקחוימתוכןישאלות,אשר500

) אליה40%הנותר נחשפו טרם שהתלמידים שאלות יכלול ן( אלו שאלות יתייחסו.
 .יישוםוזיהויסכנותבדרך,הבנההיבטיםשלל
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ב .5 התלמידים לשימוש אפליקציה לפיתוח פועלים אנו אלו הבימים ,יסלולרטלפון
ו לתרגל יוכלו הם הבחינהשבאמצעותה לקראת בצורהלהיערך תצא כך על הודעה .

 מסודרתלביה"ס.

ע .6 הבחינה את לעבור מנת על ציון להשיג התלמיד בומעלה80ל לטעות לו 6-ומותר
שאלות.

 .שנים3תלמידשיעבוראתהבחינהבהצלחה,יהיהזכאילפטורמתיאוריהלמשך
 

 .7 הוא הבחינה בעת שגילו 15.5תלמיד , לגשת יהיה הותאמו.לבחינהרשאי כך, לצורך
 .עלפיחוקהתקנותהנדרשות

פרטיםנוספיםהקשוריםבבחינהיובאו .8 בתקנותשיהיהעדלמועדהבחינהאו כלשינוי
 .לידיעתכםבאופןישירויפורסמובפורטליםהרלוונטייםשלמשרדהחינוך

במקבילהרישויוותועברנהלאגףמספרימיםבודדיםכעבורתתקבלנהתוצאותהבחינה .9
 כנותההשלמה.וסנטות"באמצעותמערכתהמנבלבתיהספרגם

התלמידיםעבור,25%שלזמןהארכתלמעט,למידהלקויותעםלתלמידיםהתאמותאין .10
 .לכךהזכאים

,אבטחההליונשלבהיבטהבגרותבחינותשלהתנהלותןלאופןבדומהתתנהלהבחינה .11
זהלצד.'וכדההיבחנותלמועדעדהשאלוןחיסיון להבהירחשוב, התיאוריהמבחןכי,
בגרותמבחןמהווהאינו גמולכגון,הבגרותבחינותשלהכלליםעליוחליםשלאכך,
 .'וכדרותבג

'ישכבתתלמידיכללח"למטהועברושכן,לבחינהשאלוןהזמנת/רישוםלבצעצורךאין .12
ספרךבבית זאתעםיחד. ברשימותשמופיעההתלמידיםרשימתאתלבדוקמומלץ,

לשם.ברשימהמופיעיםאכןלהיבחןאמוריםאשרהתלמידיםשכללולוודאiTestבאתר
 .18ראוסעיף–)הדמיה(פיילוטגםנקייםכך

 .התיאוריהבחינתעבורבחינהח"דולהפיקצורךאין .13

 הימצאותו הוא בבחינה להיבחנות מקדים תנאי.iTestתוכנתבאמצעותתתקייםהבחינה .14
שבכללוודאהתקשוברכזעל. הבחינה יום כל במשך, הספר בבית תקשוב רכז של

–התוכנהשלהעדכניתהגרסהמותקנתהבחינהלהפעלתהמיועדותהמחשבעמדות

.19 Testi כןכמו. לבחינהההיערכותפעולותכלאתלבצעלהקפידהתקשוברכזעל,
להורדהומדריכיםתוכנות"שבמדורלהיערכותההנחיותבקובץהמפורטות ביתבדף",

http://itest.cet.ac.il)המתוקשבותהבחינותבאתרשהספר . הטכניתהתמיכהצוות(
החוליוםמדיפניותעללמענהזמיןח"מטשל 20:00עד08:00ותשעבין -03בטלפון,

6200622. 

 .וספרדיתרוסית,צרפתית,אנגלית,ערבית,עברית:הבאותשפותבזמינהתהיההבחינה .15

בשלבזהשלההיבחנותאיןצורךלעסוקבכל–שלאגףהרישוי(18הטופסהירוק)רש"ל .16
אךבשעהשהתלמידירצהללמודנהיגהמעשית,הואיצטרך מהשקשורלטופסהירוק,
הטופס מילוי לקייםאתכלמהשנדרשבחוקובתקנותבכלהקשורלבדיקותרפואיות,

 .הירוקועמידהבתנאיםהמחייביםעלפיהחוק,בכדילממשאתרישיוןהנהיגה



 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 מנהל פדגוגי
 נגישות ואורח חיים בטוחאגף זה"ב, 

 

 

 E-mail: zahav@education.gov.il|   02-5602542פקס  02-5603882טל'   9510402, ירושלים; 2רח' דבורה הנביאה 

 www.edu.gov.il|  02-5602542فاكس  02-5603882هاتف  9510402القدس, -, اورشليم2شارع دبورا هنبيئة 

 

הנבחניםהספרבתיהיקףורלא .17 למוריוהנחייההדרכהיכנסשנילקייםבכוונתנויש,
התעבורתיהחינוך הבגרויותרכזי, ב"הזהרכזי, ב"לזהמחוזיםממונים, ואורחנגישות,
הרלוונטייםהגופיםכלובהשתתפותתקשובולרכזיבטוחחיים תצאמפורטתהודעה,

 .בנפרדבהמשך

אנונקייםמבחןמקדים,itest-לתלמידיםלהתנסותבהיבחנותבסביבתהעלמנתלאפשר .18
)הדמייה( במסגרת ההדמיה. לתלמידים כאמור ומאידךתרגוליתאפשר והתנסות
 התתתאפשר החינוכי ולצוות הספר לצורךנלבתי הנדרשת הלוגיסטית בהיערכות סות

היבחנותמתוקשבתבהיקףשכבתי.
בחינת תתקיים  בבחינת ההשתתפות.03/06/2020ו־02/06/2020בתאריכיםההדמיה

הארציוהיא חובה הינה ההדמיה במבחן להשתתפות סף תנאי מהווה שלאתלמיד.
 .הספרביתבמסגרתהתיאוריהבבחינתלהיבחןיוכללא,בהדמיהישתתף

תומומלץלאפשרלתלמידיםהמשתתפיםבבחינהיוםחופשלפניהבחינהכמקובלבבחינ .19
 .הבגרות

למהלךזהשותפיםדמויותרבותמהצוותהחינוכיובכללםמוריהחינוךהתעבורתי,רכזי .20
ביןהגורמיםמרבילתיאוםףורכזיהתקשובועלכןישלשאובחינותהבגרותהזה"ב,רכזי

 .הנ"ל

 .21 גם עלינו שהושתה יכולותבמכיוון אשר הכיתות מספר לגבי כמותית מגבלה זו שנה
 אתלהשתתף להפעיל שזכו החיצוניים לספקים הרישוי רשות מחויבות בשל בבחינה,

הבחינהשלמשרדהתחבורה( ובחינתהתיאוריה)במרכזי כי, נאודאו הסרספק, למען
אצל לבדוק תוכלו המידע את השנה. הנבחנים הספר בתי ברשימת כלול ספרכם בית

 ייםבטוח.הממוניםהמחוזייםעלהחינוךלזה"ב,נגישותואורחח



 

 ב  ה  צ  ל  ח  ה   !!

 ,בברכה

 

 

  

 אבירם מקס              דויד גל            

 אגף זה"ב, נגישות    נהלמ  אגף בכיר בחינות    מנהל              
 ואורח חיים בטוח                 

 
משרדהחינוךשמואלאבואב,מנכ"למר העתקים:
ד"רשושנחום,סמנכ"ליתבכירהומנהלתהמנהלהפדגוגי
עו"דרחלטבתויזל,מנכ"ליתהרלב"דתא"לבמיל'
מראבנרפלור,סמנכ"לבכירתנועה,משרדהתחבורה
מראפירוזן,מנהלאגףהרישוי,משרדהתחבורה

סגניתבכירהלמנהלתהמינהלהפדגוגי,משרדהחינוךגב'אינהזלצמן,
גב'דסיבארי,מנהלתאגףא'חינוךיסודי,המינהלהפדגוגי,משרדהחינוך

גב'חיהמאור,סגניתמנהלאגףבכירבחינות
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לוריא אורית בטוח–גב' חיים ואורח נגישות זה"ב, אגף מנהל סגנית כהן,
וךתעבורתי,אגףזה"ב,נגישותואורחחייםבטוחמראוריהכהן,רכזארציחינ

נגישות זה"ב, אגף לימודים, תוכניות כתיבת צוות יו"ר זרחוביץ, נחמיה מר
ואורחחייםבטוח

גב'חגיתשמסיאן,מדריכהארצית,אגףזה"ב,נגישותואורחחייםבטוח
 


