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 אייר תשפ"בב גכ"שלישי,  יוםירושלים, 
 2022במאי  24

 לכבוד: 
 מנהל בית הספר העל יסודי

 רכז/ת בחינות הבגרות
 

 שלום רב,

 (2022תשפ"ב )בחינות בגרות מועד ב' קיץ הנדון: 
 
 :הבחינות מועדי .1

 .10:00. החל מהשעה 30.6.2022 ,תשפ"בבתמוז  א' חמישי,יום בחינות בכתב:  נגלית :א

 .9:00. החל מהשעה 28.6.2022יום שלישי, כ"ט בסיון תשפ"ב, בחינות אווטר:           

  10:00החל מהשעה   .4.7.2022תשפ"ב, בתמוז  ה' שני,יום   מתמטיקה :

יום רביעי, ז' בתמוז תשפ"ב,  (:+ספרות)לשוןעברית ליהודים, ערבית לערבים ולדרוזים 

 .12:00. החל מהשעה 6.7.2022

 לחץ כאןלקישור  –מצ"ב לוח המועדים 

 :שאלונים הזמנת .2

באנגלית  בית ספר הזמנת שאלוניםאגף בכיר בחינות ביצע עבור כל  לשנים קודמות,בדומה 

נתוני עבר וכן על הזמנת השאלונים שביצעתם החישובים  התבססו על . למועד ב' ובמתמטיקה

דיווח התאמות לצורך  עם זאת, הנכם נדרשים לבצע הזמנה(. 2022עבור מועד קיץ תשפ"ב )

 וכיו"ב.וציונים שנתיים, שיוך תלמידים לכיתות לימוד, הפקת מדבקות, הזמנת השגחה 

, ראשוןעד ליום  ותימשך 24.5.2022, ב"תשפ באייר "גכ 'גביום   הפתחנהרשמה לבחינות 

 .26.6.2022"ז בסיון כ

לאחר פרסום ציוני מועד א' ייתכנו שינויים ואף בקשות נוספות  כי מניחים אנו, זאת עם יחד

 להרשמה. ניתן להמשיך לשייך תלמידים עד למועד הבחינה. 

 אנגלית .3

 לתלמידים בעלי לקויות למידה: –אלון באנגלית ש השמעת .א

תלמידים הזכאים באנגלית להקראת שאלון בלבד, יוכלו לבחור אחת מבין שתי החלופות 

 הבאות:

 רטיסיהאזנה לשאלון באמצעות מכשירי השמע וכsd   ,על גביהם שיסופקו לבתי הספר

 מושמע השאלון.

 האזנה לשאלון באמצעות תכנת ה- i-testלו, התלמידים יוכלו גם להקליד . במקרים א

וזאת כדי לאפשר להם היבחנות בסביבה אחידה  i-test -את תשובותיהם בתוכנת ה

 ומבלי שהם נדרשים לעבור מהמחשב למחברת.
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 :הנשמע הבנת קטע .ב

, אותם תוכלו להכניס למכשירי השמע שסופקו. sdקטע הבנת הנשמע יסופק ע"ג כרטיסי 

ולים הניידים הנמצאים ברשותכם וסופקו לכם במועדים מכשירים אלו ניתן לחבר לרמק

קודמים. מספר הכרטיסים שיסופק לכם מבוסס על חישובי אגף הבחינות ועל ההרשמה 

 .2022שבוצעה לשאלונים הרלוונטיים במועד קיץ 

 יכילו אך ורק את קטע הבנת הנשמע בשאלונים : sd -כרטיסי ה

 .A  :16381–שאלון א 

 .E  :16481 –שאלון ה 

 .לחץ כאןלקישור סרטון הדרכה 

 :באנגלית מתוקשבת בחינה .ג

בחינות מתוקשבות באנגלית לנבחנים בעלי לקויות למידה יאושרו בהתאם לדיווחכם 

 (.2022במועד קיץ תשפ"ב )

, וביצעו i-test -נים העתידים להיבחן באופן זה, רשומים בתכנת היש לשים לב שכל הנבח

 בחינת הדמיה כנדרש.

 (:אווטר) 16586, 16587, 16486, 16487 שאלון באנגלית"פ בע מרכיב בחינות .ד

, ניתן יהיה להיבחן במסגרת מועד ב' גם בבחינות האווטר 2022החל ממועד קיץ 

 :)שסמליהן מופיעים מעלה(. להלן מספר דגשים

 להקפיד על השקט באזור ההיבחנות ולאפשר לתלמידים תנאי היבחנות נאותים  יש

 שיאפשרו להעריך אותם באופן מיטבי וללא תקלות. 

  יש לוודא כי התלמידים בוחרים את סמל השאלון התואם את תכנית הבחינה של

 כים.ם והרמה אליה הם משויהתלמידי

 בבחינות תורנים משגיחים יוצבו לא. נבחנת כיתה בכל משגיח יוצב, אלו בבחינות 

 .הקצר זמנם בשל, אלו

 

 מתמטיקה  .4
 
 :מתורגמים שאלונים .א

 .רוסית, אנגלית, צרפתיתבחינות הבגרות במתמטיקה יתורגמו לשפות הבאות: 

 השאלונים המתורגמים יועברו לבתי הספר באמצעות מערכת הודעות מטה.

ם לשפה הערבית ותשלח לבתי כן, כבכל מועד, בחינת הבגרות במתמטיקה תתורג-כמו

 (.2022הספר הנבחנים בשפה הערבית, בהתאם להזמנת השאלונים במועד קיץ תשפ"ב )

לתשומת לבכם, הבחינות במתמטיקה בתכנית החדשה, ישלחו באמצעות מערכת הודעת 

 מטה בלבד ויתורגמו אך ורק לרוסית.
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 למועד ב': קיץרמת היבחנות בין מועד  שינוי .ב

לשנות רמה בין מועד א' למועד ב', ובלבד, שהנבחן יורד ברמת ההיבחנות  להזכירכם, ניתן

 ממועד א' למועד ב'.

במקרים חריגים בהם בית הספר מבקש לעלות רמה בין מועד א' למועד ב', יש לפעול 

בהתאם להנחיית המפמ"רית ובכפוף לאישורה. יש לדווח ציון שנתי בהתאם לרמה בה 

 התלמיד נבחן.

 : הבמתמטיק שעתוק .ג

 תלמיד הזכאי לשעתוק יבצע זאת באמצעות משגיח חיצוני בתום הבחינה. 

  .20:00ה, ולא יאוחר משעה כשע ימשךשעתוק של שאלון בחינה 

 ב':-ל קיץציון שנתי בין מועד  שינוי .ד

לומדים בביה"ס, יכולים להיבחן במועד א', במועד ב' או בשניהם. ה יםתלמידים אינטרנ

בין שני המועדים. במידה ודווח ציון שנתי לתלמיד  בשאלוןלא ניתן לשנות ציון שנתי 

 שהחליט שלא לגשת לבחינה במועד א', ניתן יהיה לשנות ציון למועד' ב'.

 

 טוהר בחינות: .5

שמטפחת בקרב בוגריה ערכים של  כתמערנשמת אפה של השמירה על טוהר הבחינות היא 

הם אבני היסוד של מערכת החינוך ואלה הם האבנים  ההוגנות. אלוסר, שיוויון, יושרה ומ

ומשגשגת. לאור זאת, פגיעה בערך עליון וחשוב זה כרוכה בסנקציות  צומחתשבונות חברה 

ורבים העתקות מתגלות מיד בתהליכי ההערכה, והתלמידים שנמצאו מעקשות. יצוין כי 

במרבית המקרים  מושעים מהיבחנות, כאשר מחברות הבחינה שלהם נפסלות באופן מידי.

לא יזכו לתעודת בגרות בסיום לימודיהם והדבר יפגע באופן ישיר בהישגי בית תלמידים אלה 

 הספר ובעיקר, בשמו הטוב.

של לכך, נבקשכם לחדד את הנושא הערכי מול התלמידים ולהבהיר להם את ההשלכות  אי

אנו מאמינים שרק ביחד נוכל להילחם בפגיעה בטוהר הבחינות ובעקירתה של מעשים אלו. 

לשמירה על ערכי המוסר, היושרה וההגינות שהם  מחויבים כולנו במערכת השורש. התופעה מן

  יסוד עבודתנו.
 

 מרכז המידע של אגף הבחינות עומד לרשותכם וזמין להשיב לכל שאלותיכם.

, או באמצעות דוא"ל 073-3938866בטלפון:  8:00-17:00ה', בין השעות -ם א'ניתן לפנות בימי

 mmbhinot@education.gov.ilשכתובתו: 

 
 

 בכבוד רב,
 דויד גל

 מנהל אגף בכיר בחינות
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