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 לכבוד

 מנהלי בתי  הספר התיכון
 
 
 

 (2018)תשע"ח  חורף -בחנות באמצעות מחשב כחלופה להכתבה לבוחן ניטרלייה
 
 

 רקע

 החינוך. במערכת ביותר הגבוהה השכיחות בעלת הלקות היא למידה לקות

המחוזית לתלמידים עם לקויות למידה בלבד, עדה ווהבאישור הינה  "הכתבה לבוחן ניטרלי" הזכאות להתאמה

 .אבחון, דוגמאות בחינה וחוות דעת של מורים: המסתמכת על

נבחנו  פיילוט בו משרד החינוך בשיתוף פעולה עם מט"ח,קיים  ,(2017וקיץ תשע"ז ) (2017) תשע"זחורף  יבמועד

הבגרות, בבחינות באמצעות הקלדה על גבי מחשב  נטרלי לבוחן הכתבה של ההתאמה להם אושרה אשרתלמידים 

בהצלחה ולשביעות רצונם של  והפיילוט עברשני מועדי  .ממלכתיים ספר בבתיהיסטוריה וספרות במקצועות 

 .והצוות החינוכי התלמידים

 

 ח"תשע הלימודים נתשב התהליך הרחבת

ובכל  נוספים מלל רבי מקצועות על גם יחול ,וקיץ חורף במועד ח"תשע הנוכחית הלימודים בשנת יתרחב זה הליך

 .ההדמיה בחינות את התלמידים עם לתרגל יש, על כן חובה ויהיה המגזרים

 

, בחינות מועדי ארבעה של והתנסות שנתיים של מדורג תהליך בסוף - ניטראלי לבוחן הכתבה: הההתאמ ביטול

 גבי על הקלדה. ניטראלי לבוחן הכתבה ההתאמה בעזרת יותר להיבחן יהיה ניתן לא ט"תשע הלימודים בשנת

 .ההתאמה את תחליף מחשב
 

 

 מועד וקהל יעד

 נפרד(  עדכון)לקראת מועד קיץ תשע"ח ייצא  (2018) חורף תשע"ח :מועד

 , כל המגזריםהמחוזותכל : מחוזות

 ב"י -א"י כיתות תלמידישכבה: 

  , ספרות ואזרחות, לפי סמלי השאלון המצוינים בטבלה בהמשך.היסטוריה: מקצועות
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 דרישות 

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

 )איש קשר מטעם ביה"ס )רכז בחינות 

 זמין למהלך הבחינה איש טכני 

  משגיח אחד לכל כיתת נבחנים –השגחה 

  התקנה של תכנתiTest –  על גבי כל המחשבים בהם מתבצעת הבחינה6גרסה , 

 .חיבור לאינטרנט בתחילת הבחינה ובסיומה 

 כאן לחץ תשתיות מחשוב העונות לדרישות המפורטות בקישור שלהלן 

 

 ערכותיה

בחנות בעזרת הכתבה לבוחן ניטראלי במקצועות: היסטוריה, ספרות יבהתאם לנאמר לעיל: לא תתאפשר ה

 בתרגול ,בהתאמה להתנסות לתלמידים לאפשר יש .בתהליך חלק נדרשים לקחת הספר בתיכל ואזרחות. על כן, 

 בכל בחינה מדמה - הדמיה יום .קודמות משנים בחינה - תרגול )בחינת אום עם מט"ח.יבת מקדים ובמבחן שוטף

   .הפרמטרים(

 להלן פירוט ימי ההדמיה )של בחינה מלאה(:
 

 מועד הדמיה מועד בחינה סמל שאלון מקצוע
 21.12.2017 11.1.2018 22281 היסטוריה כללי

 29281 היסטוריה ממ"ד
 23281 היסטוריה למגזר הערבי

  25281 למגזר הדרוזי ההיסטורי
 אזרחות לכל המגזרים 

 )כולל תרגום לערבית(
34281 1.2.2018 18.1.2018 

 25.1.2018 8.2.2018 8281 ספרות כללי
 9181 ספרות ממ"ד

 22.1.2018 29.1.2018 20181 ספרות -ערבית למגזר הערבי
 21181 ספרות -ערבית למגזר הדרוזי

 

 

 ביצועה אופן

 . ח"מט באמצעות תתבצע הבחינה

, עבור תלמידים שקיבלו אישור לשימוש בהתאמה של הכתבה לבוחן ניטרליבאמצעות מחשב ש בבחינה השימו

, לפי סמלי השאלון ואזרחותספרות היסטוריה, יתבצע באמצעות הקלדה באמצעות מחשב בלבד במקצועות: 

  בטבלה לעיל. המצוינים

תלמיד שאושרה לו הקראה בנוסף להכתבה, יוכל לקבל גם הקראה באמצעות המחשב בעת בחינת הבגרות. לצורך 

 זאת על התלמיד יהיה להצטייד באוזניות )באחריות בית הספר(.

 

http://storage.cet.ac.il/Bagrut/Storage/iTestSupport/System_Requirements_iTest_6.0.pdf
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 תלמידים מסיימים את הבחינה במחשב ולשגר את הקבצים על פי הנחיות מט"ח.להקפיד על כך שהיש 

 :ובץ הבחינה לצורך הערכה, יש להכיןעל מנת לקלוט את ק

 עם מדבקה של "מתוקשב" אדומה בנפרדדוח בחינה   -

 ומדבקה "מתוקשב" אדומה. מחברת ריקה לכל תלמיד ולהדביק עליה מדבקת שאלון, מדבקת ת"ז תלמיד  -

 המחברות הריקות יישלחו עם דו"ח בחינה לתחנת הקליטה על פי ההנחיות הרגילות.

 

 חריגים לוועדת לפנות יהיה ניתן, לתלמיד תסייע לא מחשב באמצעות הקלדה ההתאמה בהם חריגים במקרים 

 .עם המסמכים הרלוונטים אנושי לבוחן ההתאמה המרת לצורך הבחינות שבאגף

 
 
 :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 
 

 
 
 

 בברכה
 
 

 סיידוף אהובה                                                                                                                טלדן לילי            
 

 למידה לקויי תחום מנהלת,                                                                       וההתאמות האבחון מערך על ממונה
 בחינות בכיר אגף                                               הפדגוגי המנהל  י"שפ, קשב והפרעת למידה ויותלק אגף

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .סמנכ"ל בכיר ומנהל המנהל הפדגוגימ"מ  ,גב' מירי נבוןהעתקים: 
 .י"שפ' א אגף מנהלתגב' חנה שדמי,   
 .מנהל אגף א' בחינות ,ד גלימר דו  
 .מנהלת אגף א על יסודי ,בארי גב' דסי  
 .למידה לקויותאגף  מנהלת ,ורנוז'דני גב'                  
      .בית ספרי רכז בחינות,                 


