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 1/9/2021כ"ד אלול תשפ"א 

 וחינוך מיוחד   מטלת ביצוע לעולים חדשים

 ( 34283)סמל שאלון 

 . או כתלמידי חינוך מיוחד כעולים חדשים שהוגדרו על ידי משרד החינוךמסמך זה מתייחס לתלמידים 

התלמידים הניגשים לבחינת הבגרות באזרחות לעולים חדשים מחויבים, ככלל התלמידים, במטלת ביצוע 

       .20%המהווה הערכה בית ספרית בהיקף של 

התוכנית לעולים חדשים קיימת עבור מגוון עולים, השונים זה מזה בשנת עלייתם לארץ וברמת השפה 

 העברית. בשיקולי בחירת המטלה המורה יתאים את מטלת הבצוע למאפיינים של תלמידיו. 

 בלבד.  ותלמידי חינוך מיוחד ם חדשים להלן מובאות מספר חלופות המיועדות לעולי

                                                                             משנה"ל תשפ"ב יש להיצמד למחוונים החדשים המחייבים בכל חלופה של מטלת הביצוע.                                                    

 בהתאם למחוונים אלו.  בתהליך הבקרה תדרשו להציג את תהליך העבודה

 ניתן לכתוב מטלה על כל נושא מתוכנית הלימודים באזרחות.  ✓

יכול לבחור להכין מטלת ביצוע המיועדת לכלל תלמידי  מיוחדהחינוך תלמיד מהאו  תלמיד עולה חדש ✓

החטיבה העליונה, להצטרף לקבוצה מכלל תלמידי החטיבה העליונה או להכין מטלה המיועדת לעולים 

 במסמך זה. מתוך החלופות המובאות  וחינוך מיוחד חדשים

 צוע אין תוספת נקודות לעולים חדשים. יבמטלות ב ✓

יוכלו   ,הזכאים להיבחן בשפה זרה ,עולים חדשיםת ההערכה החלופית יש להגיש בשפה העברית. א ✓

את העבודה בשפת האם בתנאי שבבה"ס יש אדם שיוכל לתרגם את העבודה, אחריות התרגום  להגיש 

 חלה על בה"ס. 

 , הציון הניתן לכל תלמיד הוא אישי. עבודה הינה קבוצתיתה ✓

 יש לשלוח ל:את הבקשה גים ניתן להגיש בקשה למטלה אישית. במקרים חרי ✓

 . einatdan5@gmail.com  -יש להגיש במייל לעינת דן  חדשיםלים עו ה עבורבקש

   .ariela1701@gmail.com - יש להגיש במייל לאריאלה שמשון החינוך המיוחדתלמידי ה עבור בקש

כל הנהלים החלים על מטלת הבצוע המיועדת לכלל תלמידי החטיבה העליונה, חלים גם על החלופות  ✓

 יוחד.  ולחינוך המ לעולים החדשים
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