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שלוםרב ,
הנדון :מבחן התיאוריה במסגרת החינוך התעבורתי  -תש"ף ()2020
הנחיות למשתתפים
תכנית החינוך התעבורתי פועלת במוסדות החינוך בכיתות י' ומחנכת לעיצוב תרבות נהיגה
ותרבותבדרך.ביןתכניהמצויהההכנהלמבחןהתיאוריה .
לפנישנתייםהחלמשרדהחינוךבמהלךמדורגאשרבסיומוייבחנוכללתלמידיכיתותי'בבחינת
התיאוריה .השנה יצטרף בית ספרכם למהלך זה ותלמידי שכבת י' ייבחנו בתום השנה בבחינת
התיאוריה .בחינה זו תהווה תחליף למבחן העיוני אשר מקיים משרד הרישוי והוא יקנה פטור
לתלמיד למשך  3שנים ובכפוף להמצאת המסמכים הנדרשים על ידי אגף הרישוי במשרד
התחבורה .
הבחינה תתבצע באופן מתוקשב .נקבעו שני מועדים שונים לבחינה וזאת כדי לאפשר לבתי ספר
גדולים לבחון את כלל התלמידים (בשיטת "הכיסא החם") תוך שימוש בחדרי המחשבים
העומדים לרשותם .רצוי מאד שבתי ספר בהם יש עד  100נבחנים יקיימו בחינה ביום אחד.
להלן מספר הנחיות חשובות לצורך היערכות לקיומה התקין של הבחינה 
 .1המבחןיתקייםבימים שלישיורביעי,כ"ד–כ"הסיוןתש"ף , 17–16ביוני.2020הבחינה
תחלבשעה09:00ואילך(בשיטת"הכיסאהחם").
 .2המבחןיכלול30שאלותאמריקאיותעםתשובהאחתנכונהלכלשאלה.
 .3המבחןמבוססעל תכניתהלימודיםבחינוךהתעבורתיבשלמותהוכוללאתכלהנושאים
המופיעים בתכנית הלימודים (סילבוס) ובכללם את מגוון החומר הרלוונטי לנושאי
התכנית ,שללהתרגולים ,השאלות ,הסרטוניםוהאמצעיםהדידקטיים ,תקנותהתעבורה
 
ושאלותהתרגוללקראתמבחןהתיאוריה.
שאלותהמבחןתהיינהעלפי 22נושאיהספר ,חלקןנושאיהתיאוריההקלאסיתוחלקת
ליבתהחינוךהתעבורתיציותלחוק,תפיסתסיכונים,לחץחברתי,היסחדעתועוד.
 .4בחודשייםהקרוביםיופץמאגרשאלות הכנהלקראת מבחןהתיאוריה .המאגריכילכ-
500שאלות,אשרמתוכןיילקחו60%משאלותהמבחןוהןתתייחסנהלידעבסיסי.החלק
הנותר ( )40%יכלול שאלות שהתלמידים טרם נחשפו אליהן .שאלות אלו יתייחסו
להיבטיםשלהבנה,יישוםוזיהויסכנותבדרך .
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 .5בימים אלו אנו פועלים לפיתוח אפליקציה לשימוש התלמידים בטלפון הסלולרי,
שבאמצעותה הם יוכלו לתרגל ולהיערך לקראת הבחינה .הודעה על כך תצא בצורה

מסודרתלביה"ס.
 .6על מנת לעבור את הבחינה על התלמיד להשיג ציון  80ומעלה ומותר לו לטעות ב6-
שאלות .
תלמידשיעבוראתהבחינהבהצלחה,יהיהזכאילפטורמתיאוריהלמשך3שנים.
 .7תלמיד שגילו בעת הבחינה הוא  ,15.5רשאי יהיה לגשת לבחינה .לצורך כך ,הותאמו
התקנותהנדרשותעלפיחוק.
 .8כל שינוי בתקנות שיהיה עד למועד הבחינה או פרטים נוספים הקשורים בבחינה יובאו
לידיעתכםבאופןישירויפורסמובפורטליםהרלוונטייםשלמשרדהחינוך.
 .9תוצאותהבחינהתתקבלנה כעבור מספרימיםבודדים ותועברנהלאגףהרישויובמקביל
גםלבתיהספרבאמצעותמערכתהמנב"סנטותוכנותההשלמה.
 .10אין התאמות לתלמידים עם לקויות למידה,למעט הארכת זמן של ,25%עבור התלמידים
הזכאיםלכך.
 .11הבחינה תתנהל בדומה לאופן התנהלותן של בחינות הבגרות בהיבט של נוהלי אבטחה,
חיסיון השאלון עד למועד ההיבחנות וכד' .לצד זה ,חשוב להבהיר ,כי מבחן התיאוריה
אינו מהווה מבחן בגרות ,כך שלא חלים עליו הכללים של בחינות הבגרות ,כגון גמול
בגרותוכד'.
 .12אין צורך לבצע רישום/הזמנת שאלון לבחינה ,שכן הועברו למט"ח כלל תלמידי שכבת י'
בבית ספרך .יחד עם זאת ,מומלץ לבדוק את רשימת התלמידים שמופיעה ברשימות
באתר iTestולוודא שכלל התלמידים אשר אמורים להיבחן אכן מופיעים ברשימה .לשם
כךנקייםגםפיילוט(הדמיה)–ראוסעיף.18
 .13איןצורךלהפיקדו"חבחינהעבורבחינתהתיאוריה.
 .14הבחינהתתקייםבאמצעותתוכנת.iTestתנאי מקדים להיבחנות בבחינה הוא הימצאותו
של רכז תקשוב בבית הספר ,במשך כל יום הבחינה .על רכז התקשוב לוודא שבכל
עמדות המחשב המיועדות להפעלת הבחינה מותקנת הגרסה העדכנית של התוכנה –
 .iTest 9.1כמו כן ,על רכז התקשוב להקפיד לבצע את כל פעולות ההיערכות לבחינה
המפורטות בקובץ ההנחיות להיערכות שבמדור "תוכנות ומדריכים להורדה" ,בדף בית
הספר שבאתר הבחינות המתוקשבות  ( )http://itest.cet.ac.il .צוות התמיכה הטכנית
של מט"ח זמין למענה על פניות מדי יום חול בין השעות  08:00עד  ,20:00בטלפון 03-
.6200622
 .15הבחינהתהיהזמינהבשפותהבאות:עברית,ערבית,אנגלית,צרפתית,רוסיתוספרדית.
 .16הטופסהירוק(רש"ל18שלאגףהרישוי)–בשלבזהשלההיבחנותאיןצורךלעסוקבכל
מהשקשורלטופסהירוק,אךבשעהשהתלמידירצהללמודנהיגהמעשית,הואיצטרך
לקיים את כל מה שנדרש בחוק ובתקנות בכל הקשור לבדיקות רפואיות ,מילוי הטופס
הירוקועמידהבתנאיםהמחייביםעלפיהחוק,בכדילממשאתרישיוןהנהיגה.
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 .17לאור היקף בתי הספר הנבחנים ,יש בכוונתנו לקיים שני כנסי הדרכה והנחייה למורי
החינוך התעבורתי,רכזי הבגרויות,רכזי הזה"ב,ממונים מחוזים לזה"ב,נגישות ואורח
חיים בטוח ולרכזי תקשוב ובהשתתפות כל הגופים הרלוונטיים ,הודעה מפורטת תצא
בהמשךבנפרד.
 .18עלמנתלאפשרלתלמידיםלהתנסותבהיבחנותבסביבתה,itest-אנונקייםמבחןמקדים
(הדמייה) .במסגרת ההדמיה יתאפשר כאמור לתלמידים תרגול והתנסות ומאידך
תתאפשר לבתי הספר ולצוות החינוכי התנסות בהיערכות הלוגיסטית הנדרשת לצורך
 
היבחנותמתוקשבתבהיקףשכבתי.
בחינת ההדמיה תתקיים בתאריכים  02/06/2020ו־ .03/06/2020ההשתתפות בבחינת
ההדמיה הינה חובה והיא מהווה תנאי סף להשתתפות במבחן הארצי .תלמיד שלא
ישתתףבהדמיה,לאיוכללהיבחןבבחינתהתיאוריהבמסגרתביתהספר.
 .19מומלץלאפשרלתלמידיםהמשתתפיםבבחינהיוםחופשלפניהבחינהכמקובלבבחינות
הבגרות.
 .20למהלךזהשותפיםדמויותרבותמהצוותהחינוכיובכללםמוריהחינוךהתעבורתי,רכזי
הזה"ב,רכזיבחינותהבגרותורכזיהתקשובועלכןישלשאוףלתיאוםמרביביןהגורמים
הנ"ל.
 .21מכיוון שהושתה עלינו גם בשנה זו מגבלה כמותית לגבי מספר הכיתות אשר יכולות
להשתתף בבחינה ,בשל מחויבות רשות הרישוי לספקים החיצוניים שזכו להפעיל את
בחינת התיאוריה (במרכזי הבחינה של משרד התחבורה) ,ולמען הסר ספק ,נא ודאו כי
בית ספרכם כלול ברשימת בתי הספר הנבחנים השנה .את המידע תוכלו לבדוק אצל
הממוניםהמחוזייםעלהחינוךלזה"ב,נגישותואורחחייםבטוח.

ב ה צ ל ח ה !!
בברכה,

דויד גל
מנהל אגף בכיר בחינות

העתקים:






מקס אבירם
מנהל אגף זה"ב ,נגישות
ואורח חיים בטוח

מרשמואלאבואב,מנכ"למשרדהחינוך 
ד"רשושנחום,סמנכ"ליתבכירהומנהלתהמנהלהפדגוגי 
תא"לבמיל'עו"דרחלטבתויזל,מנכ"ליתהרלב"ד 
מראבנרפלור,סמנכ"לבכירתנועה,משרדהתחבורה 
מראפירוזן,מנהלאגףהרישוי,משרדהתחבורה 
 
גב'אינהזלצמן,סגניתבכירהלמנהלתהמינהלהפדגוגי,משרדהחינוך
גב'דסיבארי,מנהלתאגףא'חינוךיסודי,המינהלהפדגוגי,משרדהחינוך 
גב'חיהמאור,סגניתמנהלאגףבכירבחינות 
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גב' אורית לוריא–כהן ,סגנית מנהל אגף זה"ב ,נגישות ואורח חיים בטוח 
מראוריהכהן,רכזארציחינוךתעבורתי,אגףזה"ב,נגישותואורחחייםבטוח 
מר נחמיה זרחוביץ ,יו"ר צוות כתיבת תוכניות לימודים ,אגף זה"ב ,נגישות
ואורחחייםבטוח 
גב'חגיתשמסיאן,מדריכהארצית,אגףזה"ב,נגישותואורחחייםבטוח 
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