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 תשפ"ג  -מתווה היבחנות תשפ"ב

 תשפ"ג לכל תלמידי החטיבה העליונה. -מתווה הערכה לשנת תשפ"ב  התפרסבימים האחרונים 

 וצרף את תכנית היל"ה למתווה זה.  –גם הפעם משרד החינוך נתן את אמונו בתכנית היל"ה

 מידה   להצלחה לימודית מחודשת על פי אמות אמצעי כאנו רואים בהשגת תעודת הבגרות 

 אוניברסליות ורלוונטיות המובילות למוביליות חברתית .

חוויות ההצלחה תוביל את התלמיד לחזוק הביטחון העצמי שלו ולהעמקת תחושת  המסוגלות 

 שלו.  

 תהליך בקיום ותהליך ההיבחנות הפנימית דורש אחריות כבדה מאוד בשמירה על מקצועיות  

 הערכה המחייב שקיפות והתאמה  לאורך כל המועד עבור כל תלמיד. 

 

"ב ותשפ"ג ואינו חל על בוגרי  המערך המתואר להלן מתייחס לבוגרי תשפ

 תשפ"ד לגביהם נעדכן בהמשך .

 עפ"י מגזרים:  –היבחנות החובה  .1

 מגזר ממלכתי: 

 היבחנות חיצונית במקצועות: מתמטיקה, אנגלית ושפת אם . .1

בחינת בגרות חיצונית אחת באחד ממקצועות החובה באשכול   .2

 היסטוריה, ספרות, אזרחות תנ"ך .  ההומניסטי:

 ספריות ביתר מקצועות החובה ההומניסטיים .הערכות בית 

 

 מגזר ערבי ודרוזי: 

היבחנות חיצונית במקצועות: מתמטיקה, אנגלית, שפת אם ועברית לערבים   .1

 ולדרוזים . 

הערכות בית ספריות ביתר מקצועות החובה ההומניסטיים: היסטוריה,   .2

 אזרחות ומורשת. 

 

 מגזר ממלכתי דתי: 

 טיקה, אנגלית ושפת אם .היבחנות חיצונית במקצועות: מתמ .1

בחינת בגרות חיצונית אחת באחד ממקצועות החובה באשכול   .2

 תנ"ך, תושב"ע/ תלמוד, היסטוריה, ואזרחות . ההומניסטי:

הערכות בית ספריות ביתר מקצועות החובה ההומניסטיים, כולל ספרות  

 ומחשבת ישראל. 
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 היבחנות בתחומי דעת מוגברים: .2

מקצועות ההגבר הינם חיצוניים,  -בוגרי תשפ"ב: בדומה להנחיות שהיו תקפות בתשפ"א

 למעט במקרים בהם לומד ניגש לשני מקצועות הגבר ואז הראשון יהיה חיצוני והשני פנימי.

יהיה בהיבחנות חיצונית, השני  (מוביל או התמחות)בחינוך הטכנולוגי אחד משני המקצועות 

על פי הפירוט   (באם הוא המורחב הבית ספרי היחיד)יוכל להיות בהערכה בית ספרית 

 .  תמפורט הטבלל  המצורף בנספח  וכן בקישור

 

 ציוני בגרות פנימיים: .3

 פנימית תינתן באחד משני אופנים:של בחינת בגרות  הציון .1

 . חמישה מבדקי הצלחה, מבחן אמצע, מבחן מתכונת ומבחן מסכם .א

 חמישה מבדקי הצלחה, מבחן מתכונת ומבחן מסכם. .ב

 בקישור הבא ניתן למצוא את האקסלים  .ג

נחים , מתכונת ומבחנים מסכמים יכתבו על ידי רכזי המקצועות ויפורסמו לממבחני אמצע .2

 הפדגוגיים ומנהלי ההשכלה.  

על מרכזי ההשכלה לקבוע תאריכים לבחינות ולדאוג למימוש ההתאמות של הלומדים.   .3

למען שמירה על טוהר בחינות אין לתת למורים את הגישה למבחנים לפני הבחינות 

 ביחידות.

 . קי מענה:  בתוקף לשנת תשפ"ב בלבדמיקודים וחו .4

 

 

 חשוב מאוד!

 שימו לב!!

 לא ניתן לשפר ציון נכשל בבחינה חיצונית בבחינה פנימית!
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