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 2020בס"ד כסלו  תשפ"א נובמבר 

 

 נהלים רכזי המקצוע ומורים לתנ"ך שלום רב,למ

 להלן הנהלים המקובלים לתלמידים לקויי שמיעה עם תוספת והדגשים לשנה זו )תשפ"א(. 

 

 , זכאים להיבחן באחד משני האופנים הבאים: 4 -ו 3תלמידים לקויי שמיעה עם לקות שמיעה קוד 

 . בחינה רגילה 1

 חינה בית ספרית.. ב 2

במחשב משרד  נקודות לציון הבחינה )הדבר נעשה אוטומטית 10 –התלמיד זכאי לתוספת של  בחינה רגילהב

לצורך הסבר השאלון והתעלמות  דקות לכל שעת בחינה, וכן ליווי 15החינוך(. כמו כן הוא זכאי לתוספת זמן של 

 משגיאות כתיב.

תכנית הלימודים הממוקדת לשנת הלימודים. מהיקף התוכנית  50%לפחות בוססת על מ בחינה בית ספרית 

ה תבננאת תכנית הלימודים ש ראש חודש טבתנבקשכם לשלוח עד ל תיכתב ע"י ביה"ס ותאושר ע"י המפמ"ר.

 )מצ"ב להלן כתובת המייל(.חנן צוקר  אללאישור עבור התלמיד 

עם  התוכנית שאושרה, וישלח אותה יחדבחינה המבוססת על וכל בית ספר לכתוב לאחר קבלת האישור, ירק 

יש לקחת בחשבון כי במקרים רבים על הבחינה לעבור תיקונים והגהות  לר"ח ניסן.תשובון לאישור המפמ"ר עד 

 עד לאישורה הסופי.

אנו רצון לייצר מבחנים ברמה זהה לנבחנים שונים ובשל ה ,מתוך רצון להקל על המורים הכותבים את המבחן

על בסיס שאלות בגרות משנים קודמות. את המבחן יש לשלוח כאשר ליד כל שאלה  ייבנהשהמבחן מבקשים 

יצויין מספר השאלון, השנה ומספר השאלה שנלקחה לצורך המבחן. ניתן לערב סעיפים משאלות שונות 

 ובמקרה זה לציין ליד כל סעיף את מקורו )שאלון, שנה ומספר שאלה(

 במקביל יש לשלוח את התשובה המופיעה בתשובון לשאלה זו. 

 החלוקה לפרקים ומספר השאלות במבחן אמורות להיות זהות לבחינת הבגרות הרגילה. 

הרשום  ייבחן התלמיד בבחינה בית ספרית. הבחינה תיבדק על ידי מורה מצוות ביה"סהארצי, ביום המבחן 

 לאגף הבחינות בצירוף אישור המפמ"ר.במאגר המעריכים ותוצאות הבחינה יישלחו 

 יש להדגיש כי בחינה בית ספרית מתקיימת במועדי קיץ בלבד.

 zuckerc64@gmail.comלכתובת:  בשאלות ניתן לפנות לחנן צוקר  ואליו גם יש לשלוח את כל החומרים

 

 רבה, בהצלחה

 ד"ר איילת סיידלר

 מפמ"ר תנ"ך בחמ"ד

 העתק:
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 חנן צוקר, מנהל מקצוע


