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 לכבוד
 «מנהל_שם»

 «מוסד_שם» ,הספר בית ת/מנהל
 «מוסד_סמל» סמל מוסד:

 
 להתאמה בדרכי היבחנות מסוג:קול קורא בנושא:  הרחבת פיילוט 

 
 (2017קיץ תשע"ז ) –היבחנות באמצעות מחשב כחלופה להכתבה לבוחן ניטרלי 

 
 בבחינות תלמידים נבחנו בו פיילוט, ח"מט עם פעולה בשיתוף החינוך משרד  קיים(, 2017) ז"תשע חורף במועד

במסגרת הפיילוט, התלמידים קיבלו את  (.ניטרלי לבוחן להכתבה כחלופה) מתוקשב באופן וספרות היסטוריה

בחינת הנייר על גבי המחשב, הקלידו את תשובותיהם, ושיגרו את הבחינה בסיומה למט"ח )בדומה לבחינה 

 .המשתתפים של רצונם ולשביעות בהצלחה עבר הפיילוטהמתוקשבת באנגלית(. 

 

 באמצעות הקראה גם לקבל יוכל, מתוקשב באופן להיבחן וירצה להכתבה בנוסף הקראה לו שאושרה תלמיד

 (.הספר בית באחריות) באוזניות להצטייד יהיה התלמיד על זאת לצורך. הבגרות בחינת בעת המחשב

 

המאושרת לבית  10% -חשוב להדגיש, כי יש להקפיד שהתלמידים שיבחנו באופן זה, אינם חורגים ממסגרת ה

 הספר.
 

 בלבד! 8281שאלון ,  וספרות )כללי(, סמל 22281היסטוריה )כללי(, סמל שאלון  מקצועות: ניתן להיבחן באופן זה, ב

 

 דרישות 

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

 איש טכני זמין למהלך הבחינה 

  תלמידים נבחנים בכיתה(. 10משגיחים לכל כיתת נבחנים )מעל  2 –השגחה 

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

 .חיבור לאינטרנט בתחילת הבחינה ובסיומה 

 כאן לחץ תשתיות מיחשוב העונות לדרישות המפורטות בקישור שלהלן 

 היערכות

מקדים  ובמבחן שוטף בתרגול בהתאמה להתנסות לתלמידים לאפשר נדרשים בתהליך, חלק שייקחו הספר בתי

  הפרמטרים(.  בכל בחינה מדמה -הדמיה  קודמות. ובנוסף יום משנים בחינה -תרגול  )בחינת בתיאום עם מט"ח.

 להלן פירוט ימי ההדמיה )של בחינה מלאה( :

 07.05.2017ספרות   .1

 16.05.2017היסטוריה  .2

 יום נוסף למי שלא ביצע הדמיה בתאריכים המופיעים לעיל. 28.05.2017 .3

http://storage.cet.ac.il/Bagrut/Storage/iTestSupport/System_Requirements_iTest_6.0.pdf
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 הביצוע אופן

התאמה של הכתבה מיועדת רק לתלמידים הזכאים ל ההבחנות באופן מתוקשב ח."מט באמצעות תתבצע הבחינה

 (.11)קוד  לבוחן ניטרלי

 

  .מתוקשב באופן או אנושי ניטרלי בוחן ידי י"ע להיבחן הזכות עומדת התלמיד בפני

 

 כי תלמיד שמתחיל בחינה מתוקשבת במחשב חייב לסיימה במחשב. לא ניתן לעבור לכתיבה במחברת. ,יש להדגיש

על מנת לקלוט את קובץ הבחינה לצורך הערכה, יש להכין מחברת ריקה לכל תלמיד ולהדביק עליה מדבקת שאלון, 

. המחברות הריקות יישלחו עם דו"ח בחינה לתחנת הקליטה על מתוקשבמדבקת ת"ז תלמיד, ומדבקות ההתאמה: 

 פי ההנחיות הרגילות.

 

 .1.5.2017עד לתאריך  bechinot@education.gov.ilעל מנת להצטרף לפיילוט, יש להודיע במייל 

: שם בית הספר, סמל מוסד, מספר התלמידים המעוניינים להיבחן באופן מתוקשב, יש לציין את הפרטים הבאים

בחן )מתוך המקצועות המוצעים: בו הם מעוניינים להי והמקצוע, 2017במקום הכתבה לבוחן ניטרלי במועד קיץ 

  היסטוריה(.ו/או ספרות 

 
 
 צוות ועדת החריגים שבאגף הבחינות:ל לפנות אפשר, בירוריםו שאלותל

 02-5602480הגב' אהובה סיידוף: 
 02-5602523הגב' בתיה לבוז: 

  02-5602443הגב' רותי קאפח: 
 
 
 
 

 
 

 בברכה
 אהובה סיידוף

 מנהלת תחום לקויי למידה
 בחינות אגף בכיר

 
 
 

  אריאל לוי סמנכ"ל בכיר ומנהל המנהל הפדגוגי -העתקים : מר 
 מנהל אגף א' בחינות –מר  דויד גל   
 מנהלת אגף א על יסודי –גב' דסי בארי   
 (למידה לקויות בתחום והתאמות אבחון) ממונה –גב' לילי טלדן                 
 מנהלת תחום ארגון בחינות –גב' רבקה זקן                 

 רכז בחינות  בגרות         -«בחינות_רכז_שם»                
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