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 לכבוד:

 ברית בתיכונים ובחטיבות העליונות,רכזי/ות המקצוע ע

 בחטיבות העליונותבתיכונים ולעברית  ות/המורים

 

 בחינות הבגרות בעברית בשנה"ל תשפ"אבהמעודכנות  התאמותה

מופיע בחוזר המפמ"ר העל־פי מיקוד התכנים  היא אחד מהשאלוניםההיבחנות בכל בתשפ"א 

 . המפמ"ר" ובאתר לומדים בביטחון"באתר 

 על־פי סמלי השאלונים: ההתאמות פירוט 

 
 
  לנבחנים הזכאים לשעתוק, להקראה ו/או להכתבה. iTestב־ * לשאלונים במועדים המסומנים ב־* יש גרסה מתוקשבת 

                                                        
פי נוהלי  עללתלמידים הזכאים לתוספת זמן ניתנת לכל הנבחנים בכל השאלונים.  25%ב־ הארכת משך הבחינה  1

 .33%זמן של עד  תוספת תינתן ף ללקויות למידה או האגף לחינוך מיוחדהאג

י סמל
 השאלונים

 התאמות ייחודיות למועדי תשפ"א עדי הבחינה בתשפ"אמו

 נבצרים חורף
 חורף

 חורף
נבצרים  קיץ מאוחר

 מיקוד קיץ
 ספטמבר

תוספת 
זמן 

%251 

צבירה 
מוגדלת 
בפרק 
 הלשון

הבעה בכתב: 
הסתמכות על 
 14.7 3.6 5.5 9.3 23.2 שני טקסטים

11281  *    *  *           

11241  *    *  *           

 לא רלוונטי           במועדים אלה לא מתקיים 11281.2

ייבחנו ב־   במועדים אלה לא מתקיים 11267
11281         

ייבחנו ב־   במועדים אלה לא מתקיים 11247
11241         

11282               לא רלוונטי לא רלוונטי 

11271  *    *  *         לא רלוונטי 

11231  *    *  *         לא רלוונטי 

11284                 לא רלוונטי 

 לא רלוונטי לא רלוונטי         במועדים אלה לא מתקיים 11274

 לא רלוונטי לא רלוונטי         במועדים אלה לא מתקיים 11272

             במועדים אלה לא מתקיים 75281
 לא רלוונטי לא רלוונטי         במועדים אלה לא מתקיים 75282

         במועדים אלה לא מתקיים 11182

https://covid.education.gov.il/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99
https://covid.education.gov.il/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99
https://edu.gov.il/mazhap/mafmar/hebrew/Pages/inspector-desk.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/mafmar/hebrew/Pages/inspector-desk.aspx
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  השונים הצבירה בשאלוניםעקרון: 

השאלות בפרק הלשון )תחביר  חמש כלהנבחנים בשאלון זה רשאים לענות על  11281
 מערכת הצורות(. או

נקודות, אך ערכה של כל  40לא ישתנה ויעמוד על סך כל הנקודות בפרק 
. כך אפשר לצבור את מלוא הנקודות (10נקודות )במקום  12שאלה יהיה 

הצבירה על חשבון  בפרק במענה על פחות שאלות מבעבר ולהגדיל את סיכויי
 כל שאלה או סעיף ייבדקו. הסעיפים השגויים.

11241 
11267 
11247 
75281 

11281.2 

11271 
השאלות בפרק הלשון )תחביר  חמש כלהנבחנים בשאלון זה רשאים לענות על 

 מערכת הצורות(. או
נקודות, אך ערכה של כל  80סך כל הנקודות בפרק לא ישתנה ויעמוד על 

(. כך אפשר לצבור את מלוא הנקודות 12נקודות )במקום  24שאלה יהיה 
בפרק במענה על פחות שאלות מבעבר ולהגדיל את סיכויי הצבירה על חשבון 

 כל שאלה או סעיף ייבדקו. הסעיפים השגויים.
11231 

11284 

השאלות. סך כל  חמש כל: בפרק זה הנבחנים רשאים לענות על תחביר
נקודות, אך ערכה של כל שאלה יהיה  20הנקודות בפרק לא ישתנה ויעמוד על 

(. כך אפשר לצבור את מלוא הנקודות בפרק במענה על 5נקודות )במקום  6
פחות שאלות מבעבר ולהגדיל את סיכויי הצבירה על חשבון הסעיפים 

 השגויים. 
 חמש כל: בפרק זה הנבחנים רשאים לענות על ועל, השם ומילות היחסהפ

נקודות, אך ערכה  24השאלות. סך כל הנקודות בפרק לא ישתנה ויעמוד על 
(. כך אפשר לצבור את מלוא הנקודות 6נקודות )במקום  7של כל שאלה יהיה 

בפרק במענה על פחות שאלות מבעבר ולהגדיל את סיכויי הצבירה על חשבון 
 הסעיפים השגויים.

 כל שאלה או סעיף ייבדקו.

11284 
 מותאם

 
 שאלוןלזכאים ל

 םמותא עולים
על־פי החלטת 
 ועדת ההתאמות

: לכל מועד יש טבלת התאמות )בחירה( ייעודית למועד. יש לעקוב שימו לב
 המפמ"ר. אתרב אחר הפרסומים

ימום השאלות הנדרש מינעל הנבחנים לענות על בפרק זה : הבנת הנקרא
וכך לצבור  השאלות בפרק כלבטבלת ההתאמות, אך הם רשאים לענות על 

  נקודות. 50סך כל הנקודות בפרק זה הוא  נקודות.
נקודות לכל  7) לפחות שאלות שלושעל הנבחנים לענות על  : בפרק זהתחביר
סך כל הנקודות בפרק  השאלות. חמש כלרשאים לענות על  , אך הםשאלה(

  נקודות. 21זה בשאלון המותאם הוא 
. שאלת חובה יש Iחלק שני חלקים. בבפרק זה  :שם המספר ומערכת הצורות

נקודות לכל שאלה(,  7) לפחותשאלות  שלושעל הנבחנים לענות על  IIבחלק 
השאלות. סך כל הנקודות בפרק זה בשאלון  חמש כלאך הם רשאים לענות על 

 ות.נקוד 29המותאם הוא 
 כל שאלה או סעיף ייבדקו.

 

לכן חשוב לעודד את הנבחנים לענות על כמה שיותר  שאלות, גם אם  כל שאלה או סעיף ייבדקו,

 שהנבחנים אינם יודעים להשיב עליהם. מסוימיםיש סעיפים 

  והבהרותהערות: 

מתווה ההיבחנות הנוכחי לשנה"ל בציון, ייבחנו את הלשפר  יכד ניגשים לבחינההנבחנים  (1)

המצוינות בחוזר זה  התאמותיובהר כי ה ההיבחנות בעבר. תנאיל בהתאםתשפ"א, ולא 

תקפות לכל הנבחנים בשאלונים אלה בשנה"ל תשפ"א, לרבות נבחנים אקסטרניים ונבחני 

 משנה.

יוכלו להיבחן בשני מועדי  ן: הנבחניםמועד לשיפור הציו גם יהיה מאוחרהחורף המועד  (2)

מועד  יהיה במאימועד הפברואר יהיה מועד א ובמועד הכך  .החורף באותו השאלון

 תהציון. הציון הגבוה מבין השניים הוא הציון הקובע. אפשרות זו פתוחה לבחיר לשיפור ב

https://edu.gov.il/mazhap/mafmar/hebrew/Pages/inspector-desk.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/mafmar/hebrew/Pages/inspector-desk.aspx
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לגשת לשפר את  םבמועד החורף רשאי יםשניגש ניםנבח כבכל שנה .בתי הספר והתלמידים

את ציוניהם עד מועד  דעובמועד הקיץ. שימו לב: הנבחנים במועד חודש מאי לא י   יהםציונ

 הקיץ.

י לאפשר את הסגר: כדיב בתקנות ו־ בחינות מתכונת ובגרות של תלמידי כיתות יאהחרגת  (3)

הנבחנים יוכלו להגיע  –קיומן של הבחינות, הוחרגו מבחני המתכונת והבגרות בתקנות הסגר 

תזכורת: הזכאים להקראה, הכתבה או שעתוק צריכים להתנסות לבתי הספר כדי להיבחן. 

 .iTestבבחינת הדמיה במערכת 

, לקריאה  טקסטים שלושהיכללו  75281ו־ 11247, 11267, 11241, 11281יובהר כי השאלונים  (4)

במועדי הממזגת  הטקסטים. במטלת הכתיבה שלושתופרק הבנת הנקרא יכלול שאלות על 

יוגדר  במטלהטקסטים בלבד.  שנילכתוב סקירת ספרות על סמך  ניםהנבח ויידרשתשפ"א 

 מילים. 200-100על הנבחנים לכתוב בהיקף  מאמרים להסתמך בכתיבתם. לנבחנים על אילו

 

 

 בברכה,

 תומר בוזמן
 מפמ"ר עברית

 

 

 העתקים:

 ד"ר מירי שליסל, יושבת ראש המזכירות הפדגוגית

 מר משה זעפרני, מנהל אגף א שפות

 מר דויד גל, מנהל אגף בכיר בחינות

 סאלדהמרכז לבחינות, מכון גב' אילנה כהן, מנהלת 

 מדריכות הפיקוח על הוראת העברית


