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 2020בינואר  05ח' בטבת תש"פ,  : ההודעה פרסום תאריך

 لفت انتباه املديرين واملعل مني

(" 1973) ג"התשל)أ( التابعة لـ "أنظمة التعليم الرمسي  )أنظمة التفتيش( لعام  3وفقا ألحكام املاد ة 

للمديرين واملعل مني، وعليهم  مة  ملز   الواردة يف منشورات املدير العام   تكون تعليمات املدير العام  

 التصر ف وفق ا هلا.

صدرت فيه. ومع ذلك، شرت يف نفس الشهر الذي أُ تسهيال لكم، ترك ز هذه الكر اسة األنظمة اليت  نُ 

، تقع  على ويف أعقاب التغيريات والتعديالت اليت حتدث من وقت آلخر على أنظمة املدير العام  

اء تغيري منذ إعالن املنشور، من فحص فيما لو مت  إجر وال املتابعة مستخدم هذه الكر اسة مسؤولي ة

 ت باع التوجيهات األكثر حتديث ا حول كل  موضوع.اخالل تصف حه ملوقع وزارة الرتبية والتعليم.  جيب 
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 عليم
ّ
ص الت

ّ
 ملخ

تي ضمن مسؤولّياته: 
ّ
الثة ال

ّ
ز هذه الّتعليمة معلومات محتلنة من قبل قسم كبير االمتحانات، في األقسام الث

ّ
ترك

ار شهادات تنظيم االمتحانات، مالءمات في طرائق االمتحانات في امتحانات البجروت في الحاالت االستثنائّية وإصد

ربية والّتعليم.
ّ
       ودبلومات صادرة عن قسم كبير االمتحانات في وزارة الت

سجيل لالمتحانات، قواعد استحقاق 
ّ
تتضّمن الّتعليمة توضيحات ومعلومات حول مواعيد االمتحان، كيفّية الت

هادات وكيفّية الّتصّرف في حاالت تستلزم مالءمة استثنائّية
ّ
الت الّتالميذ الفعلّيين/ املداومين ) عدا في حا كّل الش

مّي(.
ّ
 ذوي عسر تعل

 

  عليمة الّسابقة في املوضوع علىتغييرات
ّ
 الت

شر قسم منها سابًقا، في عّدة منشورات مديرّية عاّمة، وقسم منها ُسّجل كإجراءات 
ُ
تضّم هذه الّتعليمة معلومات ن

تة.
ّ
     مؤق

طبيق: 
ّ
)  والهندسّيين للّتقنّيينبتدائّية، وبضمنهم َمن هم في أطر الّتعليم مجمل املمتَحنين في املدارس فوق اال الت

، وفي مراكز امتحان املمتَحنين الخارجّيين ברק-חצבصفوف عاشر ج، وعاشر د(، في مراكز الّتعليم في برامج 

 واملعيدين.

 

 مقّدمة .1

ربية والّتعليم، 
ّ
تي هي بمسؤولّية وزارة الت

ّ
ذين يستوفون مسارات الّتعليم املختلفة، وال

ّ
بات شهادات املتمنح الخّريجين ال

ّ
تطل

شهادات املختلفة وللّدبلوم . االبجروت والّدبلوم
ّ
" تعليمات سارية في ) انظروا مدرجة في منشور املدير العامّ  قواعد االستحقاق لل

قة" في الّتعليمات الّدائمة(.
ّ
 مواضيع متعل

سجيل لالمتحان، قواعد االستحقاق لكّل أنواع 
ّ
هذه الّتعليمة تضيف إيضاحات ومعلومات حول موعد االمتحان، كيفّية الت

هادات والّتصّرف في الحاالت االستثنائّية.
ّ
 الش

 

 تعريف/ تحديد مصطلحات لهذا املنشور  .2

جرى في موضوعين اختيارّيين، مقّيدين في نفس الّتاريخ.متداخلة/ متقابلة امتحانات 2.1
ُ
 : امتحانات بجروت ت

ماذج 2.2
ّ
ملف نماذج امتحانات، ُيحتلن من وقت إلى آخر، يشمل تفاصيل حول مّدة االمتحان، شكله، نسبة كّل  :كّراسة الن

 
ّ
املة للموضوع، وغير ذلك. ُينشر امللف

ّ
 בלשונית, לבחינות הבכיר האגף אתר في نموذج في تركيب العالمة الش

 ."לתעודות זכאות"

https://edu.gov.il/minhalpedagogy/exams/matriculation-certificate/Pages/composition.aspx
https://edu.gov.il/minhalpedagogy/exams/matriculation-certificate/Pages/Questionnaires-file.aspx
https://edu.gov.il/minhalpedagogy/exams/matriculation-certificate/Pages/Questionnaires-file.aspx
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ذين يتابعون تعليمهم ד"י-ו ג"י) 14و  13: تالميذ في إطار تعليم في صفوف وهندس يّ  تقنيّ  2.3
ّ
في الفرع والّتخّصص (، وال

انوّية.
ّ
ذي درسوه في الث

ّ
 الّتكنولوجّي ال

يّ  2.4
ّ
نموذج بجروت موجود في جهاز إنترنّتّي مغلق، ُيفتح لالستخدام لحظة االمتحان. نماذج كهذه  :ِامتحان/ نموذج إنترنت

ل في حالتين: شغَّ
ُ
 ت

 بها بشكل إنترنّتّي. (، يتّم االمتحان מדיה עתירותفي حالة امتحانات مختّصة بوسائل اإلعالم)  2.4.1

ذين حصلوا على مصادقة على هذا 2.4.2
ّ
مّي، وال

ّ
ّية لتالميذ ذوي عسر تعل

ّ
وفق  ،في حالة امتحانات خط

 اإلجراءات املعمول بها.

ّية يتواصل عبرها قسم كبير االمتحانات مع املدارس، وتّتصل بها املدارس مع القسم، منظومة رسائل املقّر  2.5
ّ
: منظومة إنترنت

َبيل موعد 
ُ
 االمتحان وخالله، بشكل متشارك ومتبادل، وفي الحاالت االستثنائّية على حّد سواء.ق

ن العالمة 2.6 : خّريج مستحّق لشهادة البجروت، ويرغب بالّتقّدم المتحان بجروت من أجل تحسين إحدى عالماته. ُمحّسِ

ه
ّ
يستطيع الّتقّدم لالمتحان بواسطة  ُمحّسن العالمة يستطيع الّتقّدم المتحان بجروت كممتَحن معيد) داخلّي(، كما أن

م فيها غير فّعالة بعد(، وُيحَسب كممتَحن داخلّي.
ّ
تي تعل

ّ
 إرسالّية خارجّية) إذا كانت املؤّسسةال

َحن داخليّ  2.7
َ
 العادّية في املدرسة. /املنتظمة، يتقّدم المتحانات البجروت في إطار دراسته بدوام كامل : تلميذ فعليّ ُممت

م في مؤّسسة تربوّية معترف بها، وحصل على إعفاء من : ممتَحن  ُممتَحن خارجيّ  2.8
ّ
ذي ال يتعل

ّ
لِزم، وال

ُ
فوق الجيل األدنى امل

سنة تعليم لم ُيمتَحن  12وّية، أو ممتَحن أنهى سنة تعليم في مؤّسسة ترب 12قانون الّتعليم اإللزامّي، أو ممتَحن لم ُينِه 

 ُممتَحن خارجّي) القواعد 
ّ
بأّي امتحان خارجّي، وينوي الّتقّدم المتحانات البجروت. ُيمتَحن املمتَحن الخارجّي بعد فتح ملف

 (.אקסטרניים נבחנים – לבחינות הבכיר האגף באתרواإلرشادات للممتَحن الخارجّي موجودة في 

ذي يطلب الّتقّدم المتحان بجروت بعد إنهاء تعليمه. هذا املمتَحن ُيمتَحن في ُممتَحن ُمعيد 2.9
ّ
: خّريج مدرسة ثانوّية، وال

 كانت مدرسته غير قائمة بعد. نإكانت قائمة بعد، أو في أحد فروع املمتَحنين الخارجّيين،  إنمدرسته، 

جاح في املوضوع  2.10
ّ
بات املوضوع، والحصول  على عالمة نهائّية) معّدل( الن

ّ
 درجة فما فوق. 55: االمتحان في كّل مرك

تي دخل عالم قديم""  2.11
ّ
م ذي املعنى"، وال

ّ
ة الوطنّية للّتعل

ّ
موا وامُتحنوا قبل اإلصالح" الخط

ّ
: امتحانات البجروت لتالميذ تعل

 .2015انها على تالميذ صفوف العواشر سنة سري

ع، من أجل الحصول  5وظيفة بحث بمستوى  : وظيفة نهائّية  2.12 وحدات تعليمّية ، يقّدمها الّتلميذ كموضوع اختيارّي موسَّ

 بجروت. على شهادة 

 وحدات تعليمّية، في موضوع الّتخّصص في املسار الّتكنولوجّي. 5أو  3: وظيفة بمستوى مشروع إنهاء  2.13

ُب فيه الّتلميذ باالستماع لنّص قطعة فهم املسموع  2.14
َ
ذي ُيطال

ّ
غات، وال

ّ
: جزء/ قسم من امتحانات البجروت، في تعليم الل

 مسموع، واإلجابة عن األسئلة بعده.

https://edu.gov.il/minhalpedagogy/exams/externi/Pages/externiexams.aspx
http://edu.gov.il/minhalpedagogy/exams/externi/Pages/externiexams.aspx
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ص نموذج ُمبنى/ نموذج دفتر  2.15 : نموذج امتحان تظهر فيه األسئلة، وُيطلب من الّتلميذ اإلجابة بداخله، في املكان املخصَّ

 لذلك.

م ذي املعنى على نماذج اإلصالح  2.16
ّ
ذي ُبدَئ فيه بعد سريان اإلصالح للّتعل

ّ
: نماذج امتحانات البجروت بمبنى االمتحان، ال

ربية منذ عام 
ّ
 صاعًدا.ف 2015جهاز الت

ذي : العبرّية في الوسط اليهودّي، أو العربّية في الوسط العربّي، أو العربّية في الوسط الّدرزّي، و لغة األمّ   2.17
ّ
فق الوسط ال

م فيه الّتلميذ.
ّ
 يتعل

ربوّية، ومن قسم الّتعليم ما فوق برامج خاّصة/ متمّيزة  2.18
ّ
: برامج تعليمّية حظيت بموافقة خاّصة، من الّسكرتاريا الت

االبتدائّي، جرت فيها عملّية تقييم ليست في مقّرر امتحانات البجروت الخارجّية والعاّمة. هذه البرامج غير مفتوحة 

تي نالت تصريًحا/ موافقة على البرنامج الخاّص/ املتمّيز.لل
ّ
ما للمدرسة ال

ّ
 مشاركة أو االمتحان العاّم، إن

 

 تنظيم االمتحانات .3

  عامّ  3.1

جرى سيّ الل الّسنة الّدراخ
ُ
تاء، موعد الّربيع، موعد الّصيف، موعد ب وموعد  5ة ت

ّ
مواعيد امتحان أساسّية: موعد الش

تحديد تواريخ على يد قسم كبير االمتحانات، وفق  -قبل كّل ش يء -حضير لكّل موعد يشمل. االستعداد والتّ ברק-ב"חצ

ع على املمتَحنين وغير ذلك، وطبًعا صياغة 
َّ
اعتبارات كثيرة؛ كأّيام الّسبت وأعياد األوساط املختلفة، الّضغط املتوق

الّنموذج، تجنيد املراقبين، املصّححين  راءاالمتحانات، طباعة نماذج االمتحان، مونتاج/ منتجة ملّفات االستماع إلق

بيل االمتحان، في يوم 
ُ
واملمتِحنين، نقل االمتحانات إلى املدارس ومراكز االمتحانات، الّتعاطي مع االحتياجات االستثنائّية ق

    االمتحان وغير ذلك.

ذي يشمل تفاصيل رمز الّنموذج، مّدة اال 
ّ
ن لنماذج االمتحانات، وال

َ
 املحتل

ّ
متحان، شكله، نسبة كّل جزء فيه في امللف

ن من وقت آلخر في 
َ
غ ، לבחינות הבכיר האגף באתרتركيب العالمة الّنهائّية للموضوع وغير ذلك؛ ُيحتل

ّ
والقسم ُيبل

ن.املديرين عبر الّرسائل الّنّصية القصيرة عن رفع امل
َ
 املحتل

ّ
 لف

بيل كّل موعد، 5/9في افتتاح كّل سنة دراسّية، وليس بتأخير حّتى 
ُ
، ُينشر منشور تعليمات سنوّي. باإلضافة إلى ذلك، ق

بيل املوعد املحّدد. املدارس ملزمة بمتابعة املنشورات والعمل وفقها.
ُ
 ينشر القسم منشور تعليمات وحتلنات ق

جرى امتحا
ُ
ز جزًءا من كي تنجح العملّية، وت

ّ
نات البجروت كما يجب، ُيطلب من املدارس الّتحّضر مسبًقا. هذا البند يرك

زي االمتحانات واملديرين، كي تتيح لقسم كبير االمتحانات توفير الخدمات الفضلى للمدارس 
ّ
لزم مرك

ُ
تي ت

ّ
املعلومات ال

 وللممتَحنين.

 

 

http://edu.gov.il/minhalpedagogy/exams/Pages/hp.aspx
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 طلب نماذج امتحانات 3.2

ماذج 3.2.1
ّ
 الجدول الّزمنّي لطلب الن

 املدارس طلب نماذج االمتحانات وفق الّتعليمات الّتالية:على 

نظروا بند  .أ
ُ
جرى فيه امتحانات في املواضيع اإللزامّية فقط)ا

ُ
ذي ت

ّ
تاء ال

ّ
بيل موعد الش

ُ
املستويات  ي(، وخاّصة ف5.2ق

جرى في كّل املستويات(. يجب طلب الّنم
ُ
تي ت

ّ
 15.11اذج حّتى األساسّية) عدا امتحانات الّرياضّيات واإلنجليزّية ال

 على أقص ى حّد.

جرى فيه امتحانات تأهيل للفّنّيين والهندسّيين، يجب طلب الّنماذج قبل نهاية  .ب
ُ
ذي ت

ّ
بيل موعد الّربيع، وال

ُ
ق

 األسبوع من شهر آذار على حّد أقص ى.

جرى فيه كّل امتحانات البجروت، في كّل املستويات، يجب طلب الّنماذ .ت
ُ
ذي ت

ّ
بيل موعد الّصيف، وال

ُ
 15.2ج حّتى ق

 على أقص ى حّد.

بيل مواعيد ب، في موضوعي الّرياضّيات واإلنجليزّية، ما من حاجة لطلب نماذج؛ إذ إّن القسم يطلب الّنماذج  .ث
ُ
ق

تي قّدمتها املدرسة للموعد أ. على الّرغم من ذلك، ُيطلب من املدير عملّية" طلب" وربط 
ّ
لبات ال

ّ
على أساس الط

بيل االمتحان. وعن العالمات الّسنوّية  سّنى اإلبالغ عن املالءماتالّتالميذ للّنماذج، كي يت
ُ
 )العالمات الواقية( ق

بيل موعد  .ج
ُ
ذي ُيجرى فيه امتحان واحد فقط في شهر آب، يجب طلب ברק  -חצבق

ّ
الث(، وال

ّ
)الّنصف الث

ذي يدير مراكز الّتعليم في الّصيف.
ّ
                                                                                                                                                                                                   االمتحانات بواسطة صاحب االمتياز ال

ة الّتع
ّ
ربية والّتعليم، في املستقبل، االرتكاز على نتائج خط

ّ
ط وزارة الت

ّ
عّبأ في مديرّية الّتالميذ، وجعل عملّية تخط

ُ
لّنماذج تلقائّية/ اطلب  ليم لكّل تلميذ، كما ت

مة للمدارس.
ّ
 أوتوماتيكّية. عند إيعاب الّتغيير ستصدر رسالة واضحة ومنظ

 طلب نماذج مترَجَمة 3.2.2

خمس لغات: األمهرّية، اإلنجليزّية، اإلسبانّية، االمتحانات اإللزامّية في مواضيع الّرياضّيات، املدنّيات، الّتوراة واألدب، مترجمة ل

 נפרדת במערכתالفرنسّية والّروسّية. املدرسة املعنّية بطلب نماذج مترجمة لتالميذ من القادمين الجدد فقط، تطلب ذلك في 

 .הנוספות בשפות מתורגם שאלון להזמנת

ا.  في كّل موعد، ينشر القسم قائمة الّنماذج املترجمة عمليًّ

 

 

 

 

 

http://apps.education.gov.il/olm.net/knisa.aspx
http://apps.education.gov.il/olm.net/knisa.aspx
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 طلب نماذج امتحان لسفارات إسرائيل في الخارج 3.2.3

ض 18املمتَحنين تحت سّن  ل/ موفوَّ
َّ
 خارجّي بأنفسهم، أو على يد موك

ّ
ذين هم في إطار إرسالّية فقط، يحّق لهم فتح ملف

ّ
، وال

جرى في املواضيع اإللزامّية، في املنظومة  -في الّسفارة -فسهممقيم في البالد، وعن طريقه يطلبون ألن
ُ
تي ت

ّ
نماذج امتحانات بجروت ال

جرى في الجهاز الخارجّي. طلب كهذا يجب تقديمه إلحدى 
ُ
تي ت

ّ
ا فقط، أو نماذج امتحان في مواضيع اختيارّية وال العادّية وكتابيًّ

دار على يد صاحب امتي اإلرساليات
ُ
تي ت

ّ
ربية والّتعليم. ملعلومات أخرى يجب الّنظر في بند الخارجّية ال

ّ
 1.2.3از ملصلحة وزارة الت

 .החיצון לנבחן ולתדריך לתקנון

 

 بلةتقديم طلب لالمتحان في موعد خاّص بسبب امتحانات بجروت متداخلة/ متقا 3.3

ة أثناء مواعيد االمتحانات، هنالك عّدة أّيام امتحان، في كّل منها تجري امتحانات بجروت في عّدة مواضيع اختيارّية. إذا كان في املدرس

د االمتحان فيهما ذات اليوم، على املدرسة الّتوّجه عبر  ة املدرسةمتالميذ سيتقّدمون المتحانين اختيارّيين تحدَّ
ّ
 -نائّيينإجراء االستث -دّون

وتقديم طلب لالمتحان في موعد خاّص في واحد من املوضوعين. قسم االمتحانات، وفق تقديراته املهنّية، يأذن للمدرسة بإجراء أحد 

ش.
ّ
ش أو نموذج مدرس ّي بإذن املفت

ّ
 االمتحانين في موعد خاّص، وفق منظومة نموذج مفت

 

ماذج للمدارس 3.4
ّ
 تسليم الن

 املدرسة في ثالث طرق أساسّية: تصل االمتحانات املختلفة إلى

في نماذج مطبوعة تصل إلى الخزائن من وقت آلخر، الستخدامات املدراس، وفق طلبّية الّنماذج كما وصلت إلى أجهزة  3.4.1

د لذلك.   الوزارة في اإلطار الّزمنّي املحدَّ

رسل بواسطة منظومة رسائل املقّر إلى املدارس، قبل االمتحان، 3.4.2
ُ
ّية ت

ّ
واملدرسة مسؤولة عن تكريرها  في نماذج إنترنت

 بحسب عدد الّتالميذ  املمَتَحنين.

ل في حالتين: 3.4.3 غَّ
َ
 في نماذج تزامنّية موجودة في جهاز تزامنّي مغلق، ُيفتح لالستخدام لحظة االمتحان نفسه، وُيش

 (، يتّم االمتحان بها بشكل إنترنّتّي. מדיה עתירות)  في حالة امتحانات مختّصة بوسائل اإلعالم 

 مّي.ف
ّ
ّية لتالميذ ذوي عسر تعل

ّ
 ي حالة امتحانات خط

غات، كما وتتلّقى بطاقات سمع                      
ّ
سميع لقطع فهم املسموع في امتحانات الل

ّ
     تضّم قراءة لنموذج SDباإلضافة إلى ذلك، تتلّقى املدارس ملّفات ُمعّدة للت

تي بقيت دون استخدام.االمتحان واملعّدة ملستحقّ                      
ّ
 ي هذه املالءمة فقط. مع انتهاء االمتحان يمكن تسليم املمتَحنين الّنماذج املطبوعة ال

 

 

 

http://edu.gov.il/minhalpedagogy/exams/externi/Pages/externiexams.aspx
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نظيم من املمتَحنين الخارجّيين 3.5
ّ
 طلبات الت

ذين يتسّجلون لالمإ
ّ
تحان بواسطة متحانات البجروت للممتَحنين الخارجّيين معّدة للممتَحنين املستحّقين االمتحان في هذا الوضع، وال

  واحدة من أربع إرسالّيات تعمل عبر صاحب امتياز ملصلحة وزارة
ّ
نشر في ملف

ُ
ربية والّتعليم. الّتعليمات في هذه الخصوص ت

ّ
 תקנון"الت

 كبير االمتحانات. ، في موقع قسم"החיצון לנבחן ותדריך

 

 ِامتحان مالَءم في حاالت استثنائّية .4

 عامّ  4.1

بيل امتحان ال 4.1.1
ُ
ربية والّتعليم تطلب تمكين كّل تلميذ اكتسب املعرفة املطلوبة ق

ّ
جروت، من إثبات بسياسة وزارة الت

ز ملالءمة نفسه الحتياجات ال نه من مجال املعرفة. ولذلك، قسم كبير االمتحانات مجهَّ
ّ
ّتالميذ، وإلمكانّية معارفه وتمك

فاهّي، قراءة نماذج وغير ذلك، بل إجراء 
ّ
توفير استجابة للّصعوبات عبر طرائق امتحانات متنّوعة، كاالمتحان الش

 االمتحانات في أطر خاّصة: في املستشفيات، في بيوت الّتالميذ وغير ذلك.

م فيها تالميذ يحتاجون ملالءمات خاّصة المت 4.1.2
ّ
تي يتعل

ّ
ربية والّتعليم، على املدارس ال

ّ
حانات البجروت، الّتوّجه إلى وزارة الت

 وفق الّتفصيل أدناه:

  مون بشكل منتظم
ّ
ذين يتعل

ّ
م عندهم، وال

ّ
في حالة تالميذ فعلّيين/ مداومين في املدرسة، مع شّك في صعوبات تعل

جنة املدرسّية على أّنهم محتاجون ملالء
ّ
مات في طرائق االمتحان، في مؤّسسة تربوّية، وتّم تصنيفهم على يد الل

م ونقص االنتباه) 
ّ
وائّية، وفق إجراءات قسم صعوبات الّتعل

ّ
على املدرسة الّتوّجه إل ى لجنة املالءمات الل

 באתר. العملّية الكاملة مفّصلة في י"שפاضطراب فرط الحركة( في مركز الخدمات الّنفسّية االستشارّية 

 ".שפינט"

 .ل الحًقا، على املدرسة الّتوّجه إلى لجنة االستثناءات في قسم االمتحانات تي ستفصَّ
ّ
 في كّل الحاالت األخرى، ال

تي تسّجلوا فيها لالمتحان،  املمتَحنون الخارجّيون يمكنهم الّتوّجه إلى لجنة االستثناءات بواسطة إرسالّية االمتحان 4.1.3
ّ
ال

ل في البند   أدناه. 4.4وفق اإلجراء املفصَّ

 

 تعريف/ تحديد الحاالت االستثنائّية 4.2

ذين يحتاجون إلى مالءمات خاّصة في امتحانات  4.2.1
ّ
لجنة االستثناءات في قسم كبير االمتحانات تناقش حاالت الّتالميذ ال

مّي لتلميذ فعلّي/ البجروت وامتحانات الّتأهيل للفّنيين والهندس
ّ
جنة مالءمات هي على أساس عسر تعل

ّ
ّيين. ال تناقش الل

م في مؤّسسة تربوّية
ّ
 أدناه(. 11) عدا الحالة املفّصلة في البند  مداوم يتعل

 

http://edu.gov.il/minhalpedagogy/exams/externi/Pages/externiexams.aspx
http://edu.gov.il/minhalpedagogy/exams/externi/Pages/externiexams.aspx
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/LikuyeyLemida/hanhayot.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/LikuyeyLemida/hanhayot.htm
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جنة: 4.2.2
ّ
 فيما يلي أمثلة لحاالت استثنائّية تناقشها الل

 مون في منازلهم، الّتالميذ ذوو االح
ّ
ذين يتعل

ّ
تياجات الخاّصة، الّتالميذ ذوو تشخيص طّبّي بعد الّتالميذ املرض ى ال

 حادث أو يعانون من مشكلة أو أزمة نفسّية شديدة.

 .ربية الخاّصة
ّ
مون في أطر الت

ّ
ذين يتعل

ّ
 الّتالميذ ال

  ذين يطلبون االمتحان
ّ
 الحادي عشر(. كاستثنائيالّتالميذ ال

ّ
 جيل) قبل الّصف

 ذين انتهت مّدة استحقاقه
ّ
غة.القادمون الجدد ال

ّ
ن من الل

ّ
ًرا، وما زالوا يستصعبون الّتمك

ّ
 م مؤخ

  مون في أطر تحت مسؤولّية وزارة املالّية، وفي برنامج
ّ
ذين يتعل

ّ
مّي، وال

ّ
والّتالميذ  ה"הילالّتالميذ  ذوو عسر تعل

 الخارجّيين.

 .ذين ينتقلون/ يمّرون بين دساتير االستحقاق في األوساط املختلفة
ّ
 الّتالميذ ال

  ذين تّم تشخيصهم ألّول  املمتَحنون
ّ
ّرة بعد إنهائهم تعليمهم، أو يطلبون مالءمات لم يحصلوا عليها م املعيدون ال

 في املاض ي.

 .املمتَحنون في إطار امتحانات الّتأهيل لفّنّين أو هندسّيين 

 ذين شاركوا
ّ
تضّرر امتحانهم  في إرسالّيات تعليمّية أو رياضّية في الخارج، وقد -وقت امتحان البجروت -الّتالميذ ال

 نتيجة ذلك.

 .ذين مّروا بكارثة وفقدان قريب عائلة من الّدرجة األولى
ّ
 الّتالميذ ال

 .مّي
ّ
ة املمتَحنين ذوي العسر الّتعل

ّ
بون/ يحتاجون مالءمات غير موجودة في سل

ّ
ذين يتطل

ّ
 الّتالميذ ال

 ذين لم ُيذكروا في القائمة، شرط أ
ّ
مّي الّتالميذ االستثنائّيون اآلخرون ال

ّ
ّن الطلب ليس مقّدًما على أساس عسر تعل

 لتلميذ فعلّي/ مداوم.

 

جنة ملناقشة حاالت استثنائّية 4.3
ّ
مّي( صالحّية الل

ّ
 ) لتالميذ ليسوا ذوي عسر  تعل

 
ّ
تحانات بامتحانات البجروت وام قللجنة االستثناءات الّتابعة لقسم كبير االمتحانات صالحّية إقرار مالءمات متنّوع خاّصة، فيما يتعل

 الّتأهيل للفّنيين والهندسّيين. من بين األمور األخرى لها الّصالحّية إلتاحة الفرصة أمام:

 امتحان في مكان استثنائّي: في بيت الّتلميذ، في املستشفى، في مؤّسسة أخرى، في غرفة منفردة وغير ذلك. 4.3.1

معادالت، قاموس إلكترونّي وغير ذلك(، ) ورقة  مالءمات خاّصة: قراءة نموذج االمتحان، استخدام مواّد مساعدة 4.3.2

 امتحان شفاهّي، طباعة عبر الحاسوب، وقت إضافّي، نسخ، قراءة إجابات، تكبير الّنموذج وغير ذلك.

ش في موعد خاّص وغير ذلك. 4.3.3
ّ
الث، امتحان مفت

ّ
 موعد بديل: إذن/ تصريح استثنائّي لالمتحان في الّنصف الث

 منح إذن لالمتحان كممتَحن صغير. 4.3.4
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ب من موضوعإبد 4.3.5
ّ
ب امتحان أو مرك

ّ
 إلى آخر. سطعادة في حاالت ُمستثني إجراء انتقلوا من و  -ال مرك

ربية البدنّية بكتابة وظيفة في املوضوع. -في حاالت تقييد طّبّي أو إعاقة جسدّية 4.3.6
ّ
شاط الجسدّي في حّصة الت

ّ
 إبدال الن

 

ابعة لقسم كبير ا 4.4
ّ
وّجه إلى لجنة االستثناءات الت

ّ
 المتحاناتكيفّية الت

م على يد املدرسة فقط، طاملا كان الحديث عن تلميذ مداوم/ فعلّي أو ممتَحن خارجّي.  4.4.1 الّتوّجه إلى لجنة االستثناءات ُيقدَّ

ّي مفّسر، وإرفاق وثيقتين على األقّل:
ّ
 توّجه كهذا ُيلزم املدرسة تقديم طلب خط

  ّأو آخر -مستند طّبي-  
ُ
ذي ق

ّ
لب وفقه.يثبت بشكل موضوعّي االّدعاء ال

ّ
 ّدم الط

 .ّدم
ُ
لب، أو إيضاحات ملاذا ق

ّ
 مكتوب من مستشار أو مدير املدرسة، وفيه تعليالت تؤّيد الط

بيل موعد االمتحان ذي الّصلة، وفق الجدول  منتدىيجب تقديم الّتوّجه بواسطة جهاز توّجه في"  4.4.2
ُ
ربية"، ق

ّ
مؤّسسات الت

ل أدناه:  الّزمنّي املفصَّ

 تاء، وحّتى 15.11بًقا، يجب الّتوّجه إلى لجنة االستثناءات حّتى في الحاالت املعروفة مس
ّ
 15.3، المتحانات الش

 المتحانات الّصيف.

  لب لجهاز املقّر حّتى
ّ
ساعة قبل  24في حاالت حدث استثنائّي وقع تزامًنا وموعد االمتحان، يمكن تقديم الط

 االمتحان.

تي فتحوا فيها  4.4.3
ّ
رِفق اإلرسالّية مع ماملمتَحنون الخارجّيون يقّدمون طلباتهم بواسطة اإلرسالية الخارجّية ال

ُ
لّفاتهم. ت

ا. لب مكتوًبا عن املمَتَحن، وفيه طلب املالءمات المتحانات البجروت، وأيًضا تقرير تشخيص و/ أو إذًنا طّبيًّ
ّ
 الط

 

 لجنة استئنافات عليا 4.5

ا، في  في حالة أّن طلب 4.5.1 ، أو جزئيًّ
ً

مّي قد ُرفضت كامال
ّ
املصادقة على مالءمات في طرائق االمتحان لتالميذ ذوي عسر تعل

وائّية، أو في حاالت رفضت لجنة االستثناءات
ّ
ه يمكن االستئناف  -في قسم االمتحانات -لجنة املالءمات الل

ّ
لب، فإن

ّ
الط

ح  ر وُموضَّ جنة في إطار قسم تنفيذ القانون والّسياسة لجنة استئنافلعلى القرار باستئناف ُمفسَّ
ّ
ات عليا. تقوم الل

جنة نهائّي.  للّتوّسع باملوضوع يمكن قراءة منشور  هاملعمول بهما، وتعمل خارج قسم كبير االمتحانات. قرار هذ
ّ
الل

 למידה ליקויי בעלי לנבחנים היבחנות בדרכי התאמות"، 4.3-25، بند (ב)4/סד ثابتةالّتعليمات ال

 ."ואקסטרניים אינטרניים

ذ في لجنة االستثناءات، في مواضيع كحدث استثنائّي جرى  4.5.2
َ
ّتخ

ُ
تي ت

ّ
ليست هنالك إمكانّية لالستئناف على القرارات ال

بيل/ تزامًنا وموعد االمتحان، ب
ُ
ذي ال يسمح عقد اجتماع للجنة االستئنافات العليا.ق

ّ
، ال

ّ
 سبب الجدول الّزمنّي املكتظ

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sd4bk4_3_25.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sd4bk4_3_25.htm
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تقديم االستئناف للجنة االستئنافات العليا يتّم حّتى موعد اقصاه أسبوعان من يوم إعطاء اإلجابة على يد لجنة   4.5.3

لة في اس وائّية. يجب تقديم االستئناف وفق الّتعليمات املفصَّ
ّ
 עבודה ונוהלי מידה אמותتمارة  املالءمات الل

ربوّية.ااملوجودة في موقع قسم تنفيذ القانون و  ،"חריגים לוועדת
ّ
 لّسياسة املعمول بهما في املديرّية الت

م حّتى جواب لجنة اال  4.5.4
َّ
 يوًما بعد املوعد األخير لتقديم االستئناف، وهو نهائّي، كما ورد. 30ستئنافات العليا ُيسل

 

 إدخال بيانات املالءمات إلى منظومة االمتحانات 4.6

تي صودق عليها في لجنة املالءمات، في منظومة االمتحانات، للّتالميذ ذوي العسر
ّ
مّي،  على مسؤولّية املدرسة إدخال املالءمات ال

ّ
الّتعل

ذين صودق عليهم كحاالت استثنائّية. ال
ّ
ربية الخاّصة والّتالميذ ال

ّ
دول الّزمنّي لإلبالغ عن البيانات يظهر في املنشور جلّتالميذ في الت

شديد عليه وااللتزام به.
ّ
ذي ُيرسل إلى املدارس على يد قسم االمتحانات، وجب الت

ّ
 الّسنوّي ال

 

 لوماتبشهادات ود .5

 عامّ  5.1

ربية واوزار  5.1.1
ّ
ذين ينجحون بتحقيق كّل لة الت

ّ
صدر شهادات ودبلومات لكّل ال

ُ
ّتعليم، بواسطة قسم كبير االمتحانات، ت

بات الّرسمّية امللِزَمة واملطل
ّ
هادة.و املتطل

ّ
 بة لنيل الش

تي يصدرها قسم كبير االمتحانات هي: 5.1.2
ّ
هادات ال

ّ
 الش

 شهادة بجروت 

 שונות וברמות מגוונים התמחות בתחומיهيل تكنولوجّية أشهادة ت 

 دبلوما كفّنّي أو هندس ّي، في مجاالت متنّوعة 

 ذين ينهون  -شهادة إنهاء
ّ
 12ن خارجّي واحد على األقّل. ) ُيذكر أن شهادة إنهاء سنة تعليم، ونجحوا بامتحا 12لل

ربية، ال قسم كبير
ّ
 תעודות" הקבע הוראתاالمتحانات؛ انظروا أيًضا  سنة تعليم تصدر عن مؤّسسات الت

 (.(א)4/עו בחוזר، في منشور "ומיפוי דירוג – הסיום

هادات هي عالمات نهائّية تّم احتسابها وفق تعليمات املوضوع نفسه. عالمات  5.1.3
ّ
عالمات املواضيع املسّجلة في كّل الش

حتسب
ُ
، ت

ً
) بنسب مختلفة من موضوع آلخر( من عالمات الّتقييم البديل،  شهادة البجروت للّتالميذ الّداخلّيين/ مثال

 حان البجروت نفسه.من العالمات الواقية ومن عالمة امت

م من  5.1.4
ّ
هادات الّصادرة عن القسم، كّل العالمات تظهر كعالمة عددّية في سل

ّ
، عدا موضوع" 100حّتى  5في كّل الش

ذي يظهر كعالمة كالمّية. املدارس مطالبة بتقديم كّل العالمات الّداخلّية، وكّل العالمات 
ّ
الّتداخل االجتماعّي" ال

م العالمات
ّ
 هذا. الواقية، بحسب سل

https://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/B8BE1D47-AFFA-4531-B327-177F546FB62F/192199/amot_mida.pdf
https://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/B8BE1D47-AFFA-4531-B327-177F546FB62F/192199/amot_mida.pdf
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=252&UTM_SOURCE=NEWSLETTER&UTM_MEDIUM=EMAIL_2019%2F25&UTM_CAMPAIGN=MNK
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=64
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=64
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 فما دون هي عالمة رسوب( 55) عالمة  فما فوق  55عالمة نجاح في موضوع هي عالمة ُمحتَسَبة نهائّية  5.1.5

                                                                                                                                         مالحظة

ّيات الّتكنولوجّية. هذه اإل  -من وقت آلخر -انات ينشرقسم كبير االمتح
ّ
رَسل بواسطة تعليمات للمدارس والكل

ُ
جراءات ملزمة، ومن املهّم متابعتها. رسالة عن تغيير اإلجراء ت

ر باملقابل في 
َ
نش

ُ
زي االمتحانات واملديرين، وت

ّ
الة ملرك

ّ
 .לבחינות הבכיר האגף באתרرسائل نّصّية إلى الهواتف الّنق

 

 شهادة بجروت 5.2

ذين يستوفون  2017بدًءا من سنة  5.2.1
ّ
صدر شهادة البجروت وفق قانون االستحقاق في اإلصالح الّتعليمي ذي املعنى، لل

ُ
ت

بات االستحقاق، وفق االنتماءات املجتمعّية، كما هو محّدد مسبًقا 
ّ
 התוכנית, "1/ף"תש ל"המנכ בחוזרمتطل

تي تأتي ، "עדכון - הסיום ותעודות הלימודים ארגון: העליונה החטיבה - משמעותית ללמידה הלאומית
ّ
وال

 مختصَرة في الجدول أدناه:

 

 في الوسط الّدرزّي  في الوسط العربّي  

 مواضيع إلزامّية

- 

 

- 

 

وحدات  3عربّية للعرب، 

 تعليمّية

وحدات  3عربّية للّدروز، 

 تعليمّية

ثقافة وتراث إسالمّي/ 

 مسيحّي، وحدة تعليمّية.

ثقافة وتراث درزّي، وحدة 

 تعليمّية.

عبرّية للعرب، ثالث وحدات 

 تعليمّية.

عبرّية للّدروز، ثالث وحدات 

 تعليمّية.

 تاريخ، وحدتان تعليمّيتان. ن تعليمّيتان.تاريخ، وحدتا

مدنّيات، وحدتان 

 تعليمّيتان.

مدنّيات، وحدتان 

 تعليمّيتان.

إنجليزّية، ثالث وحدات 

 تعليمّية.

إنجليزّية، ثالث وحدات 

 تعليمّية.

رياضّيات، ثالث وحدات 

 تعليمّية.

رياضّيات، ثالث وحدات 

 تعليمّية.

من  الحّد األدنى

 
ّ
عليمّية الوحدات الت

في املواضيع 

 اإللزامّية

وحدة  17املجموع: 

 تعليمّية.

وحدة  17املجموع: 

 تعليمّية.

 املواضيع االختيارّية

http://edu.gov.il/minhalpedagogy/exams/Pages/hp.aspx
https://apps.education.gov.il/Mankal/horaa.aspx?siduri=285
https://apps.education.gov.il/Mankal/horaa.aspx?siduri=285
https://apps.education.gov.il/Mankal/horaa.aspx?siduri=285
https://apps.education.gov.il/Mankal/horaa.aspx?siduri=285
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 املواضيع الّداخلّية

 ساعات. 30: 1 تعليم عامّ 

 ساعات. 30: 2 تعليم عامّ 

 مقّدمة في العلوم

 ساعة. 90

 تربية بدنّية

 تداخل اجتماعيّ 

 

 لوارد أعاله، ُحّدَدت عّدة استثناءات الستحقاق شهادة البجروت:على الّرغم من ا 5.2.2

  ا لشهادة البجروت، حّتى ولو كانت عنده عالمة رسوب واحدة) بين (، شريطة 54حّتى  45يكون الّتلميذ مستحقًّ

 يكون الّرسوب في موضوع لغة األّم) كّما ُحّدد أعاله، بحسب وسط الّتلميذ(، وليس في
ّ

 تماعّي.ّتداخل االجلا أال

 (، حّتى لو كانت عنده عالمة קומפנסציה)  يكون الّتلميذ مستحّقا لشهادة البجروت وفق طريقة الّتعويض

 تكون عالمة الّرسوب في موضوع لغة األّم) كما ُحّدد أعاله(، وليست في 44لـ  5رسوب واحدة) بين 
ّ

(، شريطة أال

ه موضوعان بمستوى ثالث وحدات على األقّل، بنقاط اخل االجتماعّي، وأيًضا شريطة أن يكون لديدموضوع التّ 

 تجميعّية/ تراكمّية، وفق الّتفصيل الّتالي:

 

موذجين في 
ّ
مستوى الن

 موضوعين

 )بوحدات تعليمّية(

 

عليمّية 
ّ
الوحدات الت

راكمّية/ 
ّ
الت

جميعّية في 
ّ
الت

 املوضوعين

جميعّية/ 
ّ
النقاط الت

راكمّية
ّ
 الت

 نقطة، فما فوق  140 10 5+  5

 نقطة، فما فوق  144 9 4+  5

 نقطة، فما فوق  146 8 4+  4  أو  3+  5

 نقطة، فما فوق  148 7 3+  4

 نقطة، فما فوق  150 6 3+  3

 

: تلميذ حصل على عالمة نهائّية 
ً

غة اإلنجليزّية بمستوى  30مثال
ّ
م الل

ّ
ا لشهادة بجروت، إذا تعل في الّرياضّيات، يكون مستحقًّ

م الجغرافيا بمستوى 65كانت عالمته الّنهائّية وحدات تعليمّية، و  5
ّ
) 75 وحدات تعليمّية، وكانت عالمته الّنهائّية  5، وتعل

  نقطة(. 140وحدات تعليمّية، له نقاط تجميعّية/ تراكمّية بمقدار  5في كال املوضوعين بمستوى 

ذي حصل على عالمة نهائّية 
ّ
ا لشهادة في املدنّيات أو التّ  15مثال آخر: الّتلميذ ال وراة) في موضوع واحد فقط(، يكون مستحقًّ

م لغة إنجليزّية بمستوى ثالث وحدات، كانت عالمته الّنهائّية 
ّ
م رياّضات بمس80بجروت إذا تعل

ّ
وى ثالث وحدات ت، وتعل

مّية بمقدار ) في موضوعين بمستوى ثالث وحدات تعليمّية لديه نقاط تجميعّية/ تراك70تعليمّية، وكانت عالمته الّنهائّية 

 نقطة(. 150
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ّية بـ" مدخل إلى العلوم" إذا استوفى ليستطيع الّتلميذ الحصول على شهادة بجروت، دون عالمة داخ 5.2.3

بات الّتالية:
ّ
 أحد املتطل

  ل، في
ّ
ذي امُتِحن امتحاًنا خارجًيا، ونجح بمستوى خمس وحدات تعليمّية على األق

ّ
تلميذ في املسار الّنظري، وال

 ضيع الّتالية: الفيزياء، الكيمياء، البيولوجيا، العلوم والّتكنولوجيا وعلوم البيئة.اثنين من املوا

  ا، ونجح ذي امُتِحن امتحاًنا خارجيًّ
ّ
تلميذ في املسار الّتكنولوجّي ُمعَتَمد في قائمة الّتالميذ، وال

ليم في ذات بمستوى مس وحدات تعليمّية على األقّل، في اثنين من ثالثة املواضيع امللِزمة للّتع

 الّتخّصص.

  تلميذ في املسار الّتكنولوجّي ُمعَتَمد في قائمة الّتالميذ، ونجح بمستوى خمس وحدات تعليمّية في موضوع

 الّزراعة، ونجح أيًضا بمستوى خمس وحدات تعليمّية في البيولوجيا.

ا  أيحّق للمدرسة اإلبالغ عن موضوع" مدخل إلى العلوم" لتلميذ بد مه سنة واحدة فقط، لكّنه لم ينه الخمس موضوًعا علميًّ
ّ
ع، وتعل كموضوع اختيارّي موسَّ

 وحدات في املوضوع.

 شهادة تأهيل تكنولوجّية 5.3

 .ומיפוי דירוג – סיום תעודות(, "א)4/עו הקבע הוראות בחוזרشهادة تأهيل تكنولوجّية تصدر وفق القواعد املفّصلة في 

ل أهنالك سبع شهادات ت هيل في كّل واحد من املسارات الّتكنولوجّية، ولكّل مستوى وتخّصص هنالك قواعد تخّصهما، وفق ما هو مفصَّ

 في منشور املدير العاّم أدناه.

 

ّي أو هندس يّ  5.4
ّ
 دبلوما فن

 تقنيّ الّتعليم لدبلوما  5.4.1
ّ
 (، ولدبلوما هندس ّي) 13) صف

ّ
 הוראות בחוזר(، في املواضيع املتعّددة املفّصلة في 14صف

اني عشر، في إطار الّتعليم املكّمل في صفوف "ומיפוי דירוג – סיום תעודות(, "א)4/עו הקבע
ّ
 الث

ّ
، يتّم بعد الّصف

 متحانات هو املسؤول عن إجراء امتحانات الّتأهيل وإصدار الّدبلومات.. قسم كبير اال 14و  13

رسل إليه حين قبوله للّتعليم املكّمل، وهي تشمل: 5.4.2
ُ
تي يجب حتلنة الّتلميذ بها، ت

ّ
 قواعد االستحقاق ال

  بات القبول
ّ
انوّية تعود إلى ذات الفرع وذات الّتخّصص ا -استيفاء متطل

ّ
ذي يعتزم إبراز شهادة تكنولوجّية من الث

ّ
ل

م فيه لنيل دبلوما كتقنّي وكهندس ّي.
ّ
 الّتلميذ الّتعل

  بات الّتعليم في إطار تعليمه لنيل شهادة دبلوما، والحصول على عالمات نجاح بكّل املواضيع
ّ
استيفاء متطل

 فما فوق(. 55)  الّداخلّية

 ء أو املشروع.الّنجاح في امتحانات اإلنهاء الخارجّية، وامتحان الّدفاع عن وظيفة اإلنها 

http://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=64
http://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=64
http://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=64


 241مة رقم تنظيم االمتحانات، االمتحان في حاالت استثنائّية، إصدار شهادات ودبلومات، تعلي
 

 16 
 2020 انيكانون ث 6/ף"תשمنشور املدير العاّم، 

 تعليمات

 شهادة اإلنهاء 5.5

ذين ال  12شهادة اإلنهاء هي شهادة تشهد على إنهاء  5.5.1
ّ
روط املفّصلة أدناه، للخّريجين ال

ّ
ْصَدر وفق الش

ُ
سنة تعليم، وت

 يستحّقون شهادة بجروت كاملة:

  إلطار يؤخذ ) في هذا ا فما فوق  55ينجح الّتلميذ في االمتحان الخارجّي، في موضوع واحد على األقّل، بعالمة

 بالحسبان أيًضا نموذج منفرد غير قائم بنفسه، وأيًضا امتحان خارجّي حول مشروع أو وظيفة إنهاء(.

 .لم ُيلَغ للّتلميذ نموذج امتحان بسبب انتهاك نزاهة االمتحانات 

  ة الّتعليم في املرحلة العليا.80حضر الّتلميذ
ّ
 % من خط

المتحانات الخارجّية، وأيًضا تحصيالت الّتقويم البديل والّتحصيالت شهادة اإلنهاء تشمل تحصيالت الّتلميذ في ا 5.5.2

قّدم
ُ
تي ت

ّ
 املدرسة فيها تقريًرا. الّداخلّية ال

 

 سنة تعليمّية 12شهادة إنهاء  5.6

ذين حضروا  12شهادة إنهاء 
ّ
ة الّتعليم في املرحلة العلي80سنة تعليمّية تصدرها مؤّسسات الّتعليم فقط، للّتالميذ ال

ّ
ا، ولم % من خط

 في امتحانات خارجّية، أو امُتحنوا وفشلوا بها. شهادة إنهاء 
ّ
ربية  12ُيمتحنوا قط

ّ
سنة تعليمّية تصدر في صيغة موحَدة من وزارة الت

 والّتعليم) انظر امللحق أدناه(.

 

 الّرقابة على العالمات وتصليح العالمات قبل إصدار شهادة البجروت 5.7

 عامّ  5.7.1

ا أن تقوم יעקב טופסصادقة على العالمات) بعد الحصول على استمارة امل هادات، من املهّم جدًّ
ّ
(، وقبل إصدار الش

بات وصّحة العالمات.
ّ
هادة لكّل تلميذ، واملصادقة على املرك

ّ
بات الش

ّ
 املدرسة بالّتحّقق من صّحة مرك

تي تظهر  -إلى حّد ما -تزامًنا وتقديم طلب مالئم، يستطيع الّتالميذ
ّ
صدر اختيار املواضيع ال

ُ
تي ت

ّ
في شهادة البجروت ال

 لهم.

ه ال يمكن إلغاء موضوع إلزامّي، لكن يمكن طلب إمكانّية مفّضلة تختلف عن" الحالة االفتراضّية"، في الحاالت 
ّ
نوّضح أن

 املفّصلة أدناه:

لميذ فيها 
ّ
وضع" الحالة االفتراضّية" ) ال يقّدم الت

 أّي طلب(

 

 يكون هنالك مانعبديل ممكن
ّ

 בטוהרبسبب املّس بـ  ) شرط أال

 (הבחינות

تي ُيمتحن فيها 
ّ
كّل املواضيع االختيارّية املوّسعة ال

هادات.
ّ
 الّتلميذ تظهر في الش

  ا للحصول على
ً
يمكن طلب شطب موضوع ليس شرط

هادة
ّ
،موضوع موّسع  الش

ً
 غير املوّسع امللِزم(.) مثال

https://apps.education.gov.il/Mankal/horaa.aspx?siduri=291
https://apps.education.gov.il/Mankal/horaa.aspx?siduri=291
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سّجل العالمات في مستوى الّتعليم 
ُ
هادة ت

ّ
في الش

تي امُتحن فيها الّتلميذ) في 
ّ
األعلى من بين املستويات ال

 الّرياضّيات أو اإلنجليزّية(.

 

  ،ل على الّتلميذ يمكن طلب تسجيل املستوى املفضَّ

تي امُتحن فيها.
ّ
 من بين املستويات ال

 طلب تسجيل عالمة نموذج  في الّرياضّيات يمكن

) نماذج القسم األول في االمتحانات 35581أو  35481

املحّددة في الّرياضّيات( كعالمة نهائّية في الّرياضّيات 

 وحدات تعليمّية. 3بمستوى 

  

 

ذي ليس في الحالة االفتراضّية، وشطب موضوع أو تفضيل مستوى 
ّ
تي ُيطلب فيها استخدام البديل ال

ّ
امتحان أدنى، يجب الحصول على في الحاالت ال

هادات وجداول العالمات، مع الّتعديل املطلوب، 
ّ
 فقط بعد الحصول على توّجه/ طلب من املدرسة.موافقة الّتلميذ. قسم كبير االمتحانات ُيصدر الش

 تعديل عالمات 5.7.2

م بذلك وفق الحاجة، ، ويحّق لها القياعالمات املواضيع الّداخلّيةاملدرسة هي الوحيدة صاحبة صالحّية تعديل  .أ

أثناء دراسة الّتلميذ. بعد أن ينهي الّتلميذ دراسته، يحّق للمدرسة تعديل عالمة داخلّية له، تمنع حصوله على 

شهادة بجروت، ويكون الّتعديل من عالمة" فشل" إلى عالمة" نجاح" فقط. يمكن فعل ذلك بعد أن يكون الّتلميذ 

ربوّية الّتع
ّ
بات الت

ّ
 ليمّية، إلتمام املهّمات في املوضوع الّداخلّي.قد أكمل املتطل

رق الّتالية: .ب
ّ
تي أبلغت عنها املدرسة بالط

ّ
 يمكن تعديل عالمات الّتقويم البديل ال

 ( ממירيحّول/ يعّدل)  الّتلميذ/ الخّريج املعنّي بالّتعديل يمكنه االمتحان بامتحان خارجّي، في نموذج بجروت

ذي أعطيت له العالمة
ّ
حتسب العالمة األعلى من بينهما(. الّتعليم ال

ُ
 املدرسّية) في كّل حالة ت

  م فيها(، وقد قام بجزء  في حالة تلميذ انتقل من مدرسة إلى أخرى
ّ
تي يتعل

ّ
) وحصل تغيير في رمز املدرسة ال

ربوّية، وعّدل تحصيالته في املوضوع؛ يحق للمدرسة الّتوّجه بطلب خاّص للمسؤول في قسم 
ّ
من العملّية الت

 ير االمتحانات، من أجل الحصول على العالمات من املؤّسسة الّسابقة، وفًقا لبيان مدير املدرسة.كب

اقية( العالمات الّسنوّية  .ت ذي يتّم من خالل ) الو
ّ
عاد، وال

ُ
% من 50: يمكن الّتعديل على أساس الّتعليم امل

ذي من املفترض أن ُيمَتَحن ف
ّ
ش العاّم ساعات الّتعليم امللزم لذات الّنموذج ال

ّ
، وبتوقيع املفت

ً
يه الّتلميذ مستقبال

 للمدرسة.

ربوّية. يتّم اإلبالغ عن العالمة الّسنوّية        
ّ
 ) الواقية( فقط لتلميذ داخلّي، هو تلميذ مداوم في املؤّسسة الت

 

 كيفّية االستئناف على عالمات امتحانات البجروت 5.7.3

تي حصل
ّ
عليها في االمتحان. يجب تقديم االستئناف عن طريق املدرسة فقط،  يحّق للّتلميذ االستئناف على العالمة ال

لع שילובית מערכתيوًما من موعد نشر/ إعالن العالمات. تقديم االستئناف يتّم بواسطة"  45حّتى 
ّ
"، وبعد أن يط
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ا ال يقّل عن 
ً
م املوضوع على دفتر االمتحان، ويجد فرق

ّ
عطيت لال  10معل

ُ
تي أ

ّ
متحان والعالمة عالمات، بين العالمة ال

َرة. م. يجب إرفاق رسالة استئناف مفسَّ
ّ
تي يعطيها املعل

ّ
 ال

عطى للّتلميذ هي املعّدل بين الفاِحَصْين.
ُ
تي ت

ّ
فَحص على يد فاحَصْين، والعالمة ال

ُ
 معظم الّنماذج ت

الث هي 
ّ
تي يعطيها الفاحص الث

ّ
حتسَبة مع في حالة تقديم استئناف، ُيعطى الّدفتر لفاحص ثالث. العالمة ال

ُ
العالمة امل

العالمة األقرب من بين األولتين. ولذلك، العالمة في إطار االستئناف قد تعلو أو تبقى كما هي أو تنخفض. على الّتلميذ 

 أخذ هذا بالحسبان قبل تقديم االستئناف.

رة في إطار االستئناف نهائّية، وال يمكن االستئناف عليها أو العودة إلى ا  لعالمة الّسابقة.العالمة املقرَّ

ذي يطلب االستئناف على عالماته في االمتحانات، يعمل وفق اإلجراءات املفّصلة في 
ّ
 בתקנון املمَتَحن الخارجّي ال

 .האקסטרני לנבחן

 إيضاحات 5.7.4

 ات، وبعد االنتهاء من عملّية تقييم كّل االمتحانات في كّل املواضيع، ينشر قسم كبير في ختام موعد االمتحان

رسل إلى املدارس بواسطة منظومة" املنباس" )  
ُ
(، أو منظومة بديلة، وكذا סנט"המנבاالمتحانات العالمات، وت

 الّتالميذ. منتدىعبر 

  م
ّ
رَسل العالمات في سل

ُ
ما وضع . مع ذ100حّتى  5كما ورد أعاله، ت

ّ
لك، هنالك حاالت ال ترسل فيها العالمات إن

: شّك، إلغاء وتأخير إدارّي. ملزيد حول هذا املوضوع ُينظر في الّتعليمات الّدائمة 
ً

 טוהר"االمتحان؛ مثال

 (.5/ף"תש)  5 /2019 ، في منشور  املدير العامّ "הבחינות

 

هادات 5.8
ّ
 إصدار الش

خصّية 5.8.1
ّ

هادات، بعد أن تتيح للمدرسة إرسال موافقتها على صّحة االستمارات الش
ّ
ربية والّتعليم الش

ّ
صدر وزارة الت

ُ
)  ت

 (.יעקב טופסי

رفع على منتدى الّتالميذ، ومنها يمكن تنزيل نسخ وإر  5.8.2
ُ
ا ت َعة رقميًّ

َّ
هادات وجداول العالمات املوق

ّ
سالها إلى مؤّسسات الش

تي أنهى فيها الّتلميذ تعليمه.
ّ
رسل إلى املؤّسسة الّتعليمّية ال

ُ
هادات املطبوعة ت

ّ
 الّتعليم العالي. وباملقابل، الش

َتح ملّفه  5.8.3
َ
ذي دّونه بنفسه حين ف

ّ
ل إلى العنوان ال هادة بالبريد املسجَّ

ّ
رسل الش

ُ
في حالة تلميذ مستحّق لشهادة خارجّية، ت

 الخارجّي.

هادة أم ال(، وهم معنّيون ال 5.8.4
ّ
ذين أنهوا تعليمهم ) سواء استحّقوا الش

ّ
بتحسين تحصيلهم في  -كخّريجين -ّتالميذ ال

تي حصلوا عليها في مواعيد 
ّ
االمتحانات، يستطيعون الحصول على احتساب الّنماذج ذات العالمات األعلى، ال

 االمتحانات املختلفة.

https://edu.gov.il/minhalpedagogy/exams/externi/Pages/externiexams.aspx
https://edu.gov.il/minhalpedagogy/exams/externi/Pages/externiexams.aspx
https://apps.education.gov.il/Mankal/horaa.aspx?siduri=291
https://apps.education.gov.il/Mankal/horaa.aspx?siduri=291
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هادة، تحصل املؤّسسة ا 5.8.5
ّ
ربوّية على ثالث نسخ أصلّية: نسختين متطابقتين للّتلميذ، ونسخة أخرى عند إصدار الش

ّ
لت

 يجب االحتفاظ بها في املدرسة.

غة  5.8.6
ّ
غة العبرّية، لكن جداول العالمات للمتحّدثين بالعربّية تظهر أيًضا بالل

ّ
هادات وجداول العالمات مكتوبة بالل

ّ
الش

 العربّية.

 

 إصدار ملحق 5.9

ذي يطلب تعديل   5.9.1
ّ
ه امُتِحَن في موضوع لم يُ الخّريج ال

ّ
َتَحن فيه مواحدة من العالمات، ويتقّدم المتحان إعادة، أو أن

ربية والّتعليم.
ّ
 سابًقا، بعد أن حصل على شهادة بجروت، يحصل على ملحق تعديل من وزارة الت

ذي امتِحَن فيه  ُينشر امللحق في منتدى املدارس، وفي منتدى الّتالميذ، ويشكل العالمة الّنهائّية الجديدة في 5.9.2
ّ
املوضوع ال

د كالّتالي: ذي ُيَحدَّ
ّ
 الّتلميذ، وال

  عطى له في امللحق عالمة املوضوع محتسبة، ما
ُ
إذا عاد الخّريج على نموذج واحد من بين كّل نماذج املوضوع، ت

ًرا، وعالمات الّنماذج األخرى امللِزَمة في املوضوع.
ّ
ذي امُتِحَن فيه مؤخ

ّ
 بين عالمة الّنموذج ال

 دائًما،  -إذا امُتِحَن الخّريج بذات رمز الّنموذج أكثر من مّرة، في مواعيد مختلفة، تشمل العالمة الّنهائّية في امللحق

تي حصلت على العالمات األعلى.
ّ
 الّنماذج ال

مام من املهّم توضيح أّن عالمات شهادة البجروت ال تتغّير. يتّم الحصول على الّتعديالت في ملحق يمكن إبرازه أ 5.9.3

هادة.
ّ
 مؤّسسات الّتعليم العليا، أو أّية جهة أخرى، بموازاة الش
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 سنة تعليمّية 12ملحق إنهاء  .6

_______________________________________________________________________ 

 

ربية والّتعليم
ّ
 وزارة الت

 

سنة تعليمّية 12شهادة إنهاء   

 

 

________________________ حب/ ة هوّية رقمصا       ____________ الخّريج/ ة   

 

______________أنهى/ أنهت تعليمه/ ا في الّسنة الّدراسّية   

 

___________________ املوطن      _______________ رمز املؤّسسة     ___________________ في مدرسة  

 

 

 مع مباركة

 مدير/ ة املدرسة

 

: _____________اريخالتّ : _____________ اسم املدير/ ة  

: _____________ختم املدرسة: __________________ توقيع املدير/ ة  
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