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שלום רב,
הנדון :הבהרות ועדכונים – בחינות הבגרות באנגלית  ,תחולה קיץ תשע"ח ()2018
להלן מספר הנחיות ועדכונים באשר לבחינות הבגרות באנגלית ,עבור תלמידים מן המניין ונבחני משנה המבקשים לשפר את
ציונם בבחינה .חוזר זה ,מבטל הנחיות קודמות בנושא.
 .1ניתן לדווח את ציוני מרכיב הבחינה בע"פ ,גם לאחר קיום הבחינה בכתב ,זאת לא יאוחר מהתאריך  20ביוני בכל שנה.
הנחיה זו תקפה גם באשר לדיווח ציוני התלקיט .יש לדווחם ,עד למועד האחרון שנקבע בכל שנה על ידי אגף הבחינות,
עבור דיווח ציוני הערכה חלופית.
 .2תלמידים המבקשים לרדת מרמת  5יח"ל לרמת  4יח"ל ,וכן מרמת  4יח"ל לרמת  3יח"ל ,יוכלו לעשות שימוש בציון
מרכיב הבחינה בע"פ והתלקיט שהשיגו ברמה הגבוהה יותר ,מבלי הצורך לחזור עליהם שנית.


בהמרה של תלקיט ובחינה בע"פ מרמה של  5יח"ל לרמה של  4יח"ל ,יש להוסיף  10נק' לציון החדש של הרמה
הנמוכה יותר המדווחת .יש לדווח את הציון מחדש כולל התוספת נקודות בשאלון של הרמה הנמוכה יותר.



בהמרה של תלקיט ובחינה בע"פ מרמה של  4יח"ל לרמה של  3יח"ל ,יש להוסיף  20נק' לציון החדש של הרמה
הנמוכה יותר המדווחת .יש לדווח את הציון מחדש כולל התוספת נקודות בשאלון של הרמה הנמוכה יותר.

יחד עם זאת ,לא ניתן להגיש דיווח תלקיט ברמה שונה באותו מועד.
 .3נבחן חו"ל אשר השלים את בחינותיו במקצוע אנגלית בעת שהותו בחו"ל ,אינו מחויב במרכיב הבחינה בע"פ ,לאחר שחזר
לבית הספר .יחד עם זאת ,אם הוא מעוניין לשפר חלק מבחינותיו ,או לחילופין ,להשלים את היבחנותו במקצוע ,עליו
להיבחן גם במרכיב הבחינה בע"פ כל עוד התלמיד הינו אינטרני.
למען הסר ספק ,עם כל בחינה חוזרת ,בית הספר מחויב בדיווח ציון שנתי ,כנדרש ובמקביל כאמור ,על התלמיד יהיה
להיבחן גם במרכיב הבחינה בע"פ.
 .4נבחן משנה ,המבקש לעלות את רמת ההיבחנות בה נבחן בהיותו תלמיד ,רשאי להשתמש בציון שהשיג בשאלון המשותף
לשתי הרמות הצמודות ,בו נבחן בהרכב הנמוך.
 .5נבחן משנה המבקש לשפר את ציוניו באותה רמת היבחנות בה נבחן בהיותו תלמיד ,יוכל לשקלל לציון הסופי החדש ,גם
את ציון מרכיב הבחינה בע"פ שהשיג בעת לימודיו בתיכון .במידה ומבקש הנבחן להעלות את רמת הלימוד ,ישוקלל ציונו
ללא המרכיב הבחינה בע"פ (למעט המעבר בין  4-5יח"ל).
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