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 2021אוקטובר  תשפ"ב, חשוון

 ;העליונותחטיבות מורים בו , רכזי בחינות בגרותםמנהלי :לכבוד

 שלום רב,

 

 ב"פתש – עתירות מדיה בגרותבחינות הנדון : 

בימים אלה, כשתהליכי ההוראה הלמידה והערכה הדיגיטליים הופכים להיות חלק משגרת חיינו 

ומעגל המורים המשלבים מדיה דיגיטלית בתהליכי ההוראה הולך ומתרחב, בחינות הבגרות 

 עתירות המדיה הן אך המשך טבעי לתהליך זה. 

עתירות  בגרות הם לבחינותבתי הספר המגישים את תלמידינבחרת ל להצטרףאנו מזמינים אתכם 

  .לצרף את תלמידיכם לאלפי התלמידים הנבחנים בבחינות אלהו מדיה

 כגון הערכה פריטי משלבותו חושית ורלוונטית ללומדים-רבלמידה  מזמנות עתירות מדיהבחינות 

 ופעילויות אינטראקטיביות. אנימציות ,סימולציות, שכבתיות מפות, סרטונים

 , היסטוריה(יח"ל 2) ממלכתי תנ"ך שבהם מתקיימות בחינות עתירות מדיה הינם תחומי הדעת

, ומקצועות (יח"ל 3)ועברית לדוברי ערבית  (יח"ל 2) לדוברי עברית , עברית(יח"ל 2) ממלכתי

 .יח"ל( 5) ומוסיקה יח"ל( 5) , כימיהיח"ל( 5) אדם וסביבה , גיאוגרפיהיח"ל( 5) ההרחבה ביולוגיה

 

 (:2022) בפ"תשאשר יתקיימו במהלך שנת הלימודים  עתירי המדיה השאלוניםפירוט  להלן

  76222 - ממלכתי היסטוריה :חורף מועד

  :קיץ מועד

 1267 - ממלכתי תנ"ך 

 14387 - עברית לדוברי ערבית  

 11267 - עברית לדוברי עברית  

 43387 - ביולוגיה 

 57387 - אוגרפיה אדם וסביבהיג  

 37387 - כימיה 

 48387 - מוסיקה  

בהיסטוריה עתירת המדיה  ( תתקיים הבחינה2022) בפ"בשנת הלימודים תש :להדגיש חשוב
 ( במועד חורף בלבד!22267)
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 :המדיה עתירות המתוקשבות הבגרות לבחינות להצטרפות הנדרשים התנאים

 מבחן הדמיה .1
הניגשים לבחינות  להגיש את כל התלמידים בתי ספר המגישים לבחינה עתירת מדיה חייבים

 ייבחנו. בוהדעת  בתחוםלמבחן הדמיה  עתירות המדיה

  .זה בקובץ מפורטות בית ספריות טכנולוגיות סף דרישות .2

 כשרת מוריםה .3
  יםבפעם הראשונה נדרש מדיההעתירת  מתוקשבתהבגרות הלבחינת  יםהמגיש יםמור

 ."ייחוד מול איחוד" במודל להשתתף בהשתלמות מקוונת ייעודית לתחום הדעת
החודשים  במהלך תיפתחו  ,ציוןגמול עם  ומקנהשעות  30בהיקף של  היא ההשתלמות

 . 2021 נובמבר - אוקטובר
 מורים שהשתלמו בעבר, יתעדכנו בהנחיות מפמ"ר.

 רכזי תקשובאו  בטכנאי מחשהכשרת  .4
 מדיהה עתירותמתוקשבת הבגרות הבחינת  את יםהמתפעל תקשוב רכז או מחשב טכנאי 

  .2022. התאריכים יתפרסמו בחודש פברואר כל שנה להשתתף במפגש שנתי אחד יםחייב

 ותבחנהיה בסביבת תרגולים .5
במהלך  ההיבחנותבסביבת  את הבחינה יתרגלו עתירת המדיה תלמידים הניגשים לבחינה

 .השנה

לעמוד בכל התנאים הללו כדי שיוכל להגיש תלמידים   מתבקש: בית הספר לתשומת ליבכם
המשרד יעמיד לרשות בתי הספר והמורים את כל לבגרות המתוקשבת עתירת המדיה בשנה זו. 

         שוטף. המענה ההמידע הרלוונטי, התמיכה המקצועית ו
 .יעל רשלבךל  יש לפנות  הבהרותלו שאלותל
  

 
 שנה טובהבברכת 

 

 דליה פניג
 לפיתוח פדגוגי 'מנהלת אגף או יו"ר המזה"פגנית ס

 :יםעתקה

 , מנכ"ל משרד החינוךיגאל סלובק מר
 יו"ר המזכירות הפדגוגית ,ד"ר מירי שליסל

 גב' אינה זלצמן, סמנכ"לית בכירה, מנהלת המנהל הפדגוגי
 מר דויד גל, מנהל אגף בכיר בחינות

 מחוזותהמנהלי 
 מנהלי אגפים מזכירות פדגוגית 

 דסי בארי, מנהלת אגף א' לחינוך על יסודיגב' 
 מפמ"רים: 

 ד"ר אורנה כץ אתר, היסטוריה ממלכתי
 ד"ר אירית שדה, ביולוגיה

 וסביבה , גאוגרפיה אדםמר אלי דורי
 מר בצלאל קופרווסר, מוסיקה
 ד"ר דורית טייטלבאום, כימיה

 ד"ר האני מוסא, עברית לדוברי ערבית
 גב' ענת צידון, תנ"ך ממלכתי

 מר תומר בוזמן, עברית
 
 
 
 

https://storage.cet.ac.il/Bagrut/Storage/iTestSupport/System_Requirements_iTest_10.0.0.pdf
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 מגזר דרוזי ממונה תוכ"ל במקצועות יחודיים, ,אומיימה חלביגב' 
 אגף א' לפיתוח פדגוגי מר אימן זועבי, ממונה פדגוגיה דיגיטלית במגזר הערבי,

 מדריכה ארצית, אגף א' לפיתוח פדגוגיגב' יעל רשלבך, 
 גב' שושי יצחקי, מדריכה ארצית, אגף א' לפיתוח פדגוגי

 


