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  לכבוד

  מורי ורכזי היסטוריה

  מנהלי בתי הספר

קול קורא להצטרפות להוראה ולהיבחנות בבחינת בגרות עתירת 

 ג( במועד חורף תשפ"022267מדיה בהיסטוריה ממלכתי )

אתם מוזמנים להצטרף אלינו להובלת בחינות בגרות עתירות מדיה בהיסטוריה במועד חורף 

ופיתוח  ,דיגיטלית בהוראה, למידה והערכה כנית כוללת שימוש נרחב בפדגוגיהותשפ"ג. הת

 .טכנולוגיות בקרב התלמידים/ות ותואוריינמיומנויות 

כיתות י"א וי"ב בבתי הספר שכבר נבחנו תלמידי בבחינות הבגרות עתירות המדיה רשאים להיבחן 

 .בהן בעבר, ובתי הספר שייבחרו להצטרף השנה ושיעמדו בתנאים המפורטים להלן

להגיש לבגרות עתירת המדיה בהיסטוריה בחורף תשפ"ג מתבקשים  כלל בתי הספר המבקשים

 .ןטופס הרישום המקוו למלא את

(, מועד חורף תשפ"ב. ניתן לצפות 022267לצפייה בבחינת הבגרות עתירת מדיה ) ןכאו ןכא לחצו

 .האתר הפדגוגיה של ההיסטוריבכנית ובבחינות נוספות ובהסבר מפורט על הת

 : התנאים הנדרשים להצטרפות לבחינת הבגרות עתירת המדיה בהיסטוריה

 .הקובץ זבהמפורטות  דרישות סף טכנולוגיות בית ספריות .1

מורות ומורים המגישים לבחינת הבגרות עתירת המדיה בפעם  - הכשרת מורות ומורים .2

"איחוד מול  לבמוד הראשונה נדרשים להשתתף בהשתלמות מקוונת ייעודית לתחום הדעת

  .2022בספטמבר  שעות ונושאת ציון, והיא תיפתח 30בהיקף של  א. ההשתלמות הי"ייחוד

כלל המורות והמורים, ותיקים וחדשים, המבקשים  - ם השתתפות במפגשי עדכון סינכרוניי .3

להגיש את תלמידיהם לבחינה עתירת מדיה מחויבים להשתתף במפגשים סינכרוניים לעדכון 

 .לגבי פיתוחים חדשים בבחינה והנחיות המפמ"ר

טכנאי מחשב או רכז תקשוב המתפעלים את בחינת  - בת טכנאי מחשב או רכזי תקשוהכשר .4

שנה. מועדי המפגשים  לכ שתתפו במפגש שנתי אחדהבגרות המתוקשבת עתירות המדיה י

 .יימסרו בתחילת תשפ"ג
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תלמידים/ות הניגשים לבחינה יתורגלו  -תרגולים בסביבת היבחנות מתוקשבת עתירת מדיה  .5

 .נות לפחות שלוש פעמים במהלך השנהבסביבת ההיבח

חובה על בית ספר להשתתף בבחינת הדמיה. מועד לבחינת ההדמיה יפורסם  -בחינת הדמיה  .6

  בתחילת תשפ"ג בתיאום עם אגף הבחינות.

לתשומת ליבכם: על בית הספר לעמוד בכל התנאים הללו כדי שיוכל להגיש תלמידים לבגרות 

  עתירת המדיה בהיסטוריה בשנת תשפ"ג.

המשרד יעמיד לרשות בתי הספר והמורות והמורים את כל המידע הרלוונטי, התמיכה המקצועית 

  .והמענה השוטף

 mamosraban@gmail.co :עמוס רבן –למידע נוסף ניתן לפנות למדריך האחראי 

  אנו מאחלים לכולם הצלחה והנאה,

  ד"ר אורנה כץ אתר

  מפמ"ר היסטוריה

  עותקים:

 לפיתוח מקצועי מנהל אגף א' סגן יו"ר המזכירות הפדגוגית יובל אוליבסטון, 

  דויד גל, מנהל אגף בכיר בחינות

 גף חברה ורוח ב, מנהלת אניטלי י

 תגוגיה דיגיטליעמוס רבן, מדריך ארצי בהיסטוריה ממלכתי, פד

 ישושי יצחקי, מדריכה ארצית, אגף א' לפיתוח פדגוג

 ייעל רשלבך, מדריכה ארצית, אגף א' לפיתוח פדגוג
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