שאלות ותשובות – שנת תשע"ט  – 2018-2019חנה אוליאל
שלום לכולכם!
להלן התייחסות לשאלות שהועלו במפגשים עם המנחים ומנהלי
ההשכלה
שאלות נפוצות:
.1בחינות  12שנות לימוד ומבחני בגרות :
א .שאלה :האם ניתן להיבחן בבחינות  12שנות לימוד ,יותר מפעם
אחת?
תשובה :כן ,הציון שיקבע יהיה הציון האחרון של הנער/ה.
ב .שאלה :האם ניתן לשפר את הציון הפנימי  30%-איתו הגיע/ה
הנער/ה מבית הספר ?
תשובה :כן ,חשוב להקפיד שבמעמד פתיחת התיק האקסטרני יש
לבקש מהשלוחה שלא תזין/תשאב את הציון ,וכך לא יהיה ציון
לנער/ה באותו מקצוע.
ג .שאלה :האם ניתן להיבחן בבחינת בגרות החיצונית לפני בחינת
 12שהיא ה 30%-של הנער/ה?
תשובה  :כן ,ניתן לבנות תכנית לימודים בהתאם לצרכי התלמיד
והיחידה ,אין משמעות לעיתוי הבחינה .
.2מקצוע האזרחות:
א .שאלה :תלמיד שנבחן בשנה שעברה במבחן באזרחות ,האם עליו
לעשות השנה מטלת ביצוע?
תשובה :לא ,לתלמיד ציון באזרחות ,אם הוא במסלול הרגיל עליו
לעשות נושא אישי או עבודת חקר.

1

ב .שאלה :תלמיד שהכין בשנה שעברה מטלת ביצוע ,האם עליו
להיבחן באזרחות?
תשובה :לא ,יש לו ציון באזרחות ,מטלת הביצוע תהווה ציון באזרחות
,כעת עליו להכין עבודת חקר או נושא אישי.
ג .שאלה :תלמיד שעשה בשנה שעברה גם מטלת ביצוע וגם מבחן
באזרחות  ,האם זכאי ל 2יח"ל?
תשובה :כן ,כיוון שעבר את כל הבחינות בשנה שעברה.

בחינת ביישומי מחשב:
א .שאלה :האם תלמיד שנבנתה לו תכנית והוא תוכנן להיבחן
בבחינת – 12מחשבים ,יוכל להיבחן במועד זה ויחשב לו 2
יח"ל?
תשובה :לא! כדי שיחשבו לו  2יח"ל ,עליו להיבחן בשתי הבחינות-
בחינה בסיסית ,ויחידת הרחבה.

בחינה באנגלית:
א .שאלה :תלמיד שהגיע מבית ספר אקסטרני ונבחן בבחינת
בגרות  ,.C/Aהאם יכול להיבחן בחינת  12שנ"ל –מודול B
פנימית?
תשובה :כן ,אין שום בעיה.
ב .שאלה :האם ניתן להיבחן בבחינת  12שנ"ל רק בכתב ,ללא ציון
בע"פ?
תשובה :לא! כדי שיינתן ציון יהיה עליו להיבחן גם בבחינה בע"פ.
חשוב להקפיד ולהזין את הציון בע"פ .המערכת לא תיתן ציון סופי
ללא ציון בע"פ.
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שיהיה בהצלחה לכל נבחני ובוחני מועד חורף ובכלל,
אוליאל חנה
מנהלת תכנית היל"ה
משרד החינוך.

3

