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   לרכזי ולמורי מתמטיקה בחטיבה העליונהחוזר

  

  , למתמטיקה המלמדים בחטיבה העליונה שלום רבלמורים

,  סיומה של  המחצית הראשונה  של שנת הלימודים ולקראת בחינות הבגרות הבאות במתמטיקהעם
מועדי ההבחנות והתאמות , לגבי שינויים בסמלי שאלוני הבגרות, להלן מספר דגשים והבהרות

  :נותילקראת הבח

 

 על יחולו שינויים בסמלי שאלוני הבגרות במתמטיקה ללומדים, )2016(ו " ממועד חורף תשעהחל .1
משנת הלימודים ' כלומר לתלמידי בתי ספר שהחלו את לימודיהם בכיתה י, פי מתכונת הרפורמה

 . ה ואילך"תשע

   
 . אלא רק בסמליהםכניהםו שינוי במבנה השאלונים ובתאין

  : בסמלי השאלונים מוצגים בטבלה הבאההשינויים .2

) 2015(ה " שאלונים עד מועד קיץ תשעסמלי
 יקראו להלן–ני משנהו ולנבח"ב תשע"לנבחני י

  סמלים קודמים

ו " שאלונים החל ממועד חורף תשעסמלי
 להלן –)2016(ו ואילך " תשע–א "לתלמידי י

  יקראו סמלים חדשים

035802  035381  

035803  035382  

035804  035481  

035805  035482  

035806  035581  

035807  035582  

  

  



יבחנו גם במועד חורף וגם במועדי , )2016(ו "ב בשנת הלימודים תשע" יכיתה הלומדים בתלמידים .3
  .בשאלונים עם הסמלים הקודמים, הקיץ

 

הלומדים ,ואילך) 2015(ה " שהחלו את לימודיהם בכיתה יוד בשנת הלימודים תשעתלמידים .4
זה  התלמידים בשאלון ציוני. ל יבחנו בשאלון הראשון בהערכה בית ספרית" יח3ונבחנים ברמת 

בשנה בה קיים בית , החינוך ד ידווח למשרהציון)  ספרייתהציון הב(יינתנו על ידי בית הספר 
 .  35183 סמל שאלון תחת , המבחנים הבית ספרייםאתהספר 

 יידועתוך ,  יינתן אישור המועצה הפדגוגית, שבהם נמצאה סיבה מוצדקת, מיוחדים במקרים
השהיה ,את דיווח הציון לתלמידים ספורים המאפשר להשהות אישור, המפקח הבית ספרי

  . לתלמידים אלו לתקן את ציונםשתאפשר

יבחנו ,  ספריים שלהם אינם מוכריםהבית והשנתיים ציונים ספר שהבתי הלומדים בתלמידים .5
 המועד. )035801השאלון שהסמל הקודם שלו היה  (035182בבחינת בגרות חיצונית בשאלון 

 בבחינת הבגרות במתמטיקה הוא להבחן )א"הלומדים בכיתה י(, הראשון בו יכולים תלמידים אלו
  ).2016(ו "מועד קיץ תשע

 :035807 -   ו035801 זמן הבחינה בשאלונים הארכת .6

  .ו שעה וחצי"הוארך ויהיה החל ממועד חורף תשע) 035182, 311  (035801 הבחינה בשאלון זמן
  . ו שעתיים ורבע"הוארך ויהיה החל ממועד חורף תשע) 035582, 317 (035807 הבחינה בשאלון זמן

  
  

 עד ,לתלמיד הלומד ונבחן בכל אחד ממועדי הבחינה, בחינת הבגרות במקצוע המתמטיקהציון .7
יחושב בדרך שבה חושב ציון בחינת הבגרות ,  במערכת האינטרנית, ב"קיץ בכיתה י' וכולל מועד ב

 לציון 50% - לציון השנתי ו50%): ס על שקלול דיפרנציאלי"האלא אם דווח לבי(עד כה 
 70% -  לציון השנתי ו30%בשונה מהמקצועות שבהם בהתאם לרפורמה ניתן ערך של .(הבחינה

 ).לציון הבחינה

ניתן להבחן ,  זאתעם). 2012(ב " בתשעבוטלהבמתמטיקה " הכתבה לבוחן ניטראלי  "ההתאמה .8
יש , "הכתבה לבוחן ניטראלי"לצורך בקשת ההתאמה . בד במקרים חריגים בלתחת התאמה זו
הפניה תהיה . ועדת חריגים שבאגף בכיר בחינות במשרד החינוך, אהובה סיידוף' לפנות בכתב לגב

הבקשה צריכה לכלול את כל . לפני כל בחינה, בהתאם ללוח הזמנים שמפרסם אגף בכיר בחינות
  . או פסיכודידקטיידקטיחון דנדרש אב. כפי שנדרש בוועדות ההתאמה, המסמכים

 

התלמיד פותר , "שיעתוק"במסגרת ההתאמה . קיימת, במתמטיקה" שיעתוק הבחינה "ההתאמה .9
 את הכתוב רושםלבוחן ה,לאחר מכן מקריא את הרשום במחברת הבחינה, את הבחינה במחברתו 

 דבר אינם רשאים לשנות, הן התלמיד והן הבוחן.ללא כל שינוי ממחברת הבחינה המקורית,
יש לשלוח לבדיקה גם את מחברת המקור וגם את . מהכתוב במחברת המקור של התלמיד

 .המשועתקת המחברת

 .   אם המחברת המשועתקת איננה זהה למחברת המקור הבחינה תיפסל



ר " יועלה לאתר המפמההסבר. ומפורט הבטחון פורסם במסמך נפרד רשת בנושא הסבר .10
   .למתמטיקה

 

  
  בהצלחה

  

   כץנרית

  ר מתמטיקה על יסודי"מפמ

  

  

  

  ר המזכירות הפדגוגית"מ יו" פניג  מדליה  :העתקים

   בארי  מנהלת האגף לחינוך על יסודי דסי  

   בחינות– אגף בכיר מנהלר משה דקלו "ד  

  ר חנה פרל מנהלת אגף מדעים במזכירות הפדגוגית"ד  

   סיידוף מנהלת תחום אוכלוסיות מיוחדות אהובה  

  ר רותי סגל מדריכה ארצית במתמטיקה בחטיבה העליונה "ד  
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