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 תזכורת - ( 2023קיץ תשפ"ג ) -הנדון : הערכות לבחינת ההדמייה עתירת המדיה 

 

 לכל המורים :  רב שלום 

בסמל השאלון  כבכל שנה , גם השנה תתקיים בחינה הבגרות עתירת המדיה  בגאוגרפיה אדם וסביבה 

מפות דינמיות, סרטונים, אנימציות ועוד והיא מזמנת  : בחינה זו משלבת פריטי מדיה מגוונים, כגון  .57387

 חושית, ורלוונטית לתלמידים.  -למידה חוויתית רב

בנוסף, ההוראה וההערכה בבחינה עתירת המדיה, מאפשרת שימוש מיטבי בטכנולוגיה כחלק מהתאמת  

 .   21מערכת החינוך למאה ה־ 

 

 ם לקרוא בעיון את הדגשים הבאים : כנבקש

  (itest)סביבת תלמידים הניגשים לבחינה יתורגלו בסביבת ההיבחנות  –א. תרגולים בסביבת ההיבחנות 

ההוראה והתרגולים השוטפים ייעשה    תהליך. בתוך כך חשוב כי גם מהלך השנהשלוש פעמים בלפחות 

 mytestboxבסביבת מחשב ובאמצעות כלים עתירי מדיה בדגש על סביבת 

בנוסף לתרגולים השוטפים חובה על בית ספר להשתתף בבחינת הדמייה שמדמה   –ב. קיום בחינת הדמייה 

אחד לאחד את כל שלבי הבחינה בדומה לבחינת הבגרות . בחינה זו מהווה ניסוי כלים של המערכות לפני  

 ד מועד.  בחינת הבגרות וזיהוי של קשיים ותקלות מבעו

)תערך התאמה לתכנית הלמידה   .2021קיץ בבגרות הבחינת ההדמיה בשנה זו  תתבסס על בחינת 

 . נלמדים לבחינהעל שני המאמרים ה  בחירה תהינה שאלות מיקוד הלמידה(.  -המחייבת 

 

 תאריכים לביצוע ההדמיה:

 ארוכה יותר .  ההדמיהבניגוד לשנים קודמות השנה פריסת התאריכים לקיום בחינת 

 בגאוגרפיה אדם וסביבה תתקיים בין התאריכים הבאים :   ההדמיהבחינת  

 18.05.23עד ליום חמישי כ"ז אייר  22.03.23יום רביעי כ"ט אדר  

 

ולכן אפשרנו גמישות רבה    של כל המגזריםחופשות והחגים בקביעת התאריכים לקחנו בחשבון את כל ה 

 . בקביעת תאריך בית ספרי לביצוע בחינת ההדמיה

 

תאריכים   ולא יאושרו לבצע את ההדמיה באחד מהתאריכים האלו חייביםבתי הספר  

 חריגים נוספים. 

https://mytestbox.cet.ac.il/
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 הערות חשובות נוספות לגבי ביצוע בחינת ההדמיה: 

הפעולות בבחינת ההדמיה בדומה לפעולות בבחינת הבגרות )דיווח על  שימו לב , יש לבצע את כל   .1

 ה למט"ח וקבלת אישור מסירה( מ תחילת הבחינה , שיגור הבחינה בסיו

באופן מלא על   ההדמייה על כל בחינת לענות   עתירת המדיהחובת כל התלמידים הניגשים לבחינה  .2

ורים בשאלות  הפז  רטי המדיה( פ) םני יישומות ב ולהתנסופי חוקי המענה של בחינת הבגרות 

 השונות. 

תרגולים   3בלי לגשת לבחינת ההדמייה + מ תירת המדיה ע לגשת לבחינת הבגרותלא רשאי תלמיד  .3

 iTestבסביבת 

 

ריך תקשוב ארצי )גאוגרפיה  מד  -לשאלות ולהבהרות בנוגע לבחינה עתירת המדיה יש לפנות לאופיר קפלן 

 ofir.geo@gmail.comאדם וסביבה(  

 ם בהצלחה רבה לכול

 

 אלי דורי                                                                                                     אופיר קפלן          

 מנהל תחום דעת )מפמ"ר(                                                                            מדריך תקשוב ארצי 

 וסביבה                                                                             גאוגרפיה אדם וסביבה גאוגרפיה אדם  

 מולדת חברה ואזרחות                                                                          
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