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 כללי .1

שתוכננו להתקיים  הבחינותבמועדי , וירוס הקורונה, בוצע שינוי covid-19-לאור משבר מגיפת ה .א

 .2020במהלך חודש מארס  והנדסאים(אביב )טכנאים במועד 

יתקיים ביום ראשון יום בחינה ראשון  –מתוכנן להתקיים במהלך חודש מאי מועד הבחינות  .ב

   .ותבחינימי  9. סה"כ  24/5/2020יהיה ביום ראשון  , יום בחינה אחרון10/5/2020

רד החינוך והן בכדי לקיים את הבחינות באופן בטוח ובריא, נדרשת היערכות מקדימה הן של מש .ג

להתקיים בהתאם לתקנות ולהוראות (. ההיערכות חייבת ובעלויותשל בתי הספר )בסיוע הרשויות 

 הבחינות המתוכנן. שיהיו תקפות במועד

בחינות בהתאם הלקיום   ברמה הארציתהנדרשים את הנהלים והכללים  בא לפרט זה מסמך   .ד

 .2020מאי ב 1 ,  3 תיקון מס'  2020להוראות משרד הבריאות ובכפוף לצו הבריאות העם תש''ף 

לא יתקיימו אזור מוגבל" במקומות אשר יוגדרו ע''י משרד הבריאות כ" – "אזורים מוגבלים" .ה

 יש להתעדכן און ליין באתר משרד הבריאות הנחיות שגרההבחינות, 

 נתונים .2

 10/5/2020-24/5/2020ימי בחינה בין התאריכים  9הבחינות יתפרסו על  .א

 170-: כבהם תתקיימנה בחינותהמוסדות מספר  .ב

 8,000-נבחנים בכל ימי הבחינה: כסה"כ   .ג

    הוראות בריאות  .3

אורחות חיים במוסד החינוכי בתקופת  נוהלככלל, המוסד החינוכי בו יתקיימו הבחינות יתנהל ע"פ  .א

 2020מאי  1אורחות חיים במוסד החינוכי בתקופת הקורונה : הקורונה להלן קישור 

, מס' תיק 213957920 בכפוף להוראות משרד הבריאות :  סימוכיןיהיה לביצוע בחינות המתווה וכן,  .ב

 –ר רד הבריאות, לקישוותי בריאות הציבור, משתום ע"י פרופ' סיגל סדצקי, ראש שירשח 21 –

 הוראות משרד הבריאות לביצוע הבחינות

שעות מראש, ולא יעלה על  24יודעים לפחות  נבחניםבאחריות מנהל המוסד הבוחן לוודא, כי ה .1

 שעות מראש, על מקום הבחינה, שעת הכניסה, והכיתה אליה הם אמורים להגיע.  72

על מנהל המוסד לוודא כי ליד כל כיור ישנם סבון וניירות לניגוב הידיים, וכי ישנו פיזור של חומר  .2

והכיתות. יש להקפיד על כך גם חיטוי לידיים ברחבי מקום הבחינה, בדגש על הכניסה למקום 

 עבור נבחנים שיגיעו ללא מסכה. רזרבה להצטייד במסכותמומלץ במהלך יום הבחינה. 

 

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/
http://meyda.education.gov.il/files/PortalBaaluyot/POB/corona-rules-of-conduct.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/PortalBaaluyot/POB/corona-exams.pdf
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 כי יש בידו:  איש צוות הוראההמשגיח /  /הנבחן יום טרם הבחינה יוודא  .3

 .(2ו  1)מצ''ב נספח  טופס הצהרת בריאות ואמצעי לבדיקת החום בביתו בבוקר הבחינה (א

 ואף.מסיכת פה  (ב

 מידע על מקום הבחינה והכיתה )כמפורט בהמשך( (ג

 מידע על מועד ההגעה המאושר למקום הבחינה (ד

 ההגעה למקום הבחינה .4

יבדוק את החום לפני  משגיח/אף. הנבחן/איש הצוות-היציאה מהבית תיעשה תמיד עם מסיכת פה .א

 צאתו למקום הבחינה, ולא ייצא כלל מהבית בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:

 מתסמיני מחלת הקורונהסובל  (1

נדרש לבידוד בית לפי הנחיות משרד הבריאות )לרבות במקרה של מחלת חום, כאמור בצו  (2

 (1א2בריאות העם )בידוד בית( סעיף 

 חולה מאומת לקורונה )שטרם החלים( (3

  .הבריאות משרד הנחיותבכל אחד מהמקרים הנ"ל יש לפעול לפי 

בנסיעה באוטובוס )תחבורה ציבורית או הסעה( יש להשאיר שורה אחת מהנהג, ולשבת באופן  .ב

 נוסע אחד מכל צד של המעבר.  –מפוזר, ז"א 

שב נוסע אחד בלבד )בנוסף לנהג(, כשהנהג והנוסע חובשים מסיכת פה אף, הנוסע יו –במונית  .ג

 במושב האחורי והחלונות פתוחים.

ניתן להגיע ברכב פרטי בו ישהו רק בני אותו משק משפחתי או יחידים השוהים יחד  –רכב פרטי  .ד

 במקום אחד. 

 בהליכה רגלית למקום הבחינה יש להגיע לבד.  .ה

לנוע באופן ממוגן בהתאם לתקנות והנחיות משרד  משגיחים/על כלל הנבחנים ואנשי הצוות .ו

כל הזמן, כולל בזמן הבחינות. כל השוהים במקום הבחינה מחויבים להגיע עם מסכה הבריאות 

 ולחבוש אותה במשך כל זמן השהיה במקום.

 למקום הבחינההכניסה  .5

האחראי יהיה הראשון שיגיע למקום הבחינה ביום הבחינה וישהה במקום הבחינה עד לסיום היום,  .א

במהלכו יוודא כי אנשי הצוות פועלים על פי ההנחיות בנוהל זה, בהתאם למיקומם ותפקידם, וכי 

 הנחיות נוהל זה, הצווים והחוקים מתקיימים במקום הבחינה. 

ני הנבחנים, ומנהל המוסד יוודא כי הם מתחלקים במהירות אנשי הצוות יגיעו למקום הבחינה לפ .ב

 לתפקידיהם ומיקומם במקום הבחינה, וכי הם שומרים על כל כללי הריחוק החברתי כנדרש.

 

https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Documents/coronavirus_med_guidelines.pdf
https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Documents/coronavirus_med_guidelines.pdf
https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Documents/coronavirus_med_guidelines.pdf
https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Documents/coronavirus_med_guidelines.pdf
https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Documents/coronavirus_med_guidelines.pdf
https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Documents/coronavirus_med_guidelines.pdf
https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Documents/coronavirus_med_guidelines.pdf
https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Documents/coronavirus_med_guidelines.pdf
https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Documents/coronavirus_med_guidelines.pdf
https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Documents/coronavirus_med_guidelines.pdf
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 כניסת הנבחנים למקום הבחינה תיעשה באופן מדורג, באמצעים הבאים: .ג

הבחינה, ולוודא כי יש לאתר את כל נקודות הכניסה למקום הבחינה ולכיתה בהם מתקיימת  (1

הזרמת הנבחנים תיעשה תוך בקרה, באופן בו לא תיווצר התקהלות בפתחי הכניסה ויישמר 

מטר בין אדם לאדם בכל עת. יש להתייחס לפרק הזמן בו תבוצע הכניסה בכל  2מרחק של 

 יש לבצע בקרה בעמדות ההמתנה.   .כניסה כך שיתאפשר מענה לתנאים שהוזכרו

ם, יש להקצות לכל נבחן שעת הגעה, בה יוכל להיכנס למקום הבחינה כדי להימנע מעומסי (2

 ולכיתה.

אין לאפשר התקהלות בכניסה למקום הבחינה, ויש להפנות את הנבחנים ישירות לכיתה בה  .ד

 ייבחנו, באמצעות שילוט מכווין ומדויק. 

בשטח מקום הבחינה ייתלו שלטים ובהם פרטי טלפון אליו ניתן לפנות לבירורים. מזכירות המוסד  .ה

 תעבוד מול הנבחנים רק באופן טלפוני, למניעת התגודדות במקום. 

 בכניסה למקום הבחינה: .ו

 ממתינים. 10מ'( בכניסות, לקבלת עד  2יש לסמן פסי שמירת מרחק ) (1

שולחן עליו יוצבו חומר לחיטוי הידיים וקופסא/תיבה  בכל כניסה למקום הבחינה יש להציב (2

 בה יושמו דפי הצהרת הבריאות המלאים. 

 בכל כניסה למקום הבחינה יוצב אדם מטעם המוסד, אשר יהיה אחראי על: (3

)ואנשי צוות(, הקפדה על  נבחניםמניעת התקהלות, מגע פיזי בין  –שמירת התקנות  (א

 שמירת מרחק.

 וידוא קבלת הטפסים והשארתם בקופסא.  (ב

 לא תינתן כניסה למקום הבחינה ללא הצהרת בריאות שנחתמה מראש. (ג

אדם נוסף יסתובב בשטח מקום הבחינה, ויוודא כי אין שהייה של מספר נבחנים או אנשי צוות  .ז

 ביחד, בניגוד להנחיות. 

יש לבצע שטיפת ידיים במים וסבון או בג'ל אלכוהול או בכל חומר חיטוי מאושר אחר בכניסה למקום  .ח

 הבחינה ובעת היציאה ממנו. 

בכל כיתה לצורך  ושמות הנבחנים בשטח בית ספר רשימות כיתות המבחן לא ייתלולאור האמור,  .ט

 מניעת התקהלות אסורה.

 שעה היעודה:בהתאם לנבחנים בכל מקרה, ייכנסו למתחם בית הספר אך ורק  .י

לדוגמה:  –למתחם בית הספר תותר רק החל מחצי שעה לפני שעת המבחן  נבחניםכניסת  (1

 ולא לפני כן. 11:30יוכלו להיכנס לבית הספר החל מהשעה  12:00שנבחנים בשעה אלה 

בידי האדם של נבחנים ושעת היבחנותם  רשימות שמיותוהימצאות בנושא זה נדרשת הקפדה יתרה  (2

לכיתה  נבחןהאחראי על הכניסה לבית הספר. הרשימה תכלול בין השאר גם את שיוכו של כל 
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, 12:00ושמו לא מופיע ברשימת הנבחנים של שעה  14:00שאמור להיבחן בשעה נבחן הנבחנת. 

 .13:30תיאסר כניסתו למתחם בית הספר לפני השעה 

אנשי צוות לפני או אחרי הכניסה למתחם בית או  נבחניםאסור להעביר ציוד אישי כלשהו בין  (3

 הספר.

 ביצוע הבחינה .6

 מטר זה מזה )בכל כיוון(.  2יש לוודא כי הנבחנים מתיישבים במרחק של לפחות  .א

 בכל כיתה ישהו: .ב

 נבחנים ואנשי צוות 15-לא יותר מ –מ"ר  60של עד בכיתה  (1

 צוות נבחנים ואנשי 25-לא יותר מ –מ"ר  150מ"ר ועד  60בכיתה של מעל  (2

 נבחנים ואנשי צוות 50-לא יותר מ –מ"ר  150בכיתה של מעל  (3

 :/ בחינות מעבדה והגנה על פרוייקטים בחינות באמצעות מחשב .ג

 לבחינה.  נבחןוסביבת העבודה טרם כניסת ה , הציודיש לחטא את המקלדת, העכבר (1

 יש להביא אוזניות אישיות. (2

 וסביבת העבודה. הציוד, בסיום הבחינה יש לחטא מחדש את המקלדת, העכבר (3

4)  

ח , הדבקת המדבקות על גבי מחברות הבחינה וכיו"ב יתבצע כאשר המשגינבחניםתהליך רישום ה .ד

 מבעוד מועד. 9502 טופס  מומלץ להכין את טפסי הנבחנים ואת עוטים מסיכות פה ואף.  נבחניםוה

יצא מהכיתה בזמן הבחינה לשירותים עליו לשטוף ידיים במים וסבון או בג'ל אלכוהול  הנבחןבמידה ו .ה

או בחומר חיטוי מאושר אחר טרם כניסתו מחדש לכיתה. על המשגיח במסדרון לוודא זאת עם כל 

 שיצא וחזר לכיתה. נבחן

 היבחנות באמצעות בוחנים או משגיחים .7

 :פרויקטהגנה על  .א

  .של הבוחניםעל ביה"ס לוודא התייצבותם  (1

 נבחן לנבחןלהגנה על הפרוייקט במרווחים בין  ם ינבחנמומלץ לתאם את מועד הגעת ה (2

 ובתיאום עם הבוחן.

 יש לבצע את הבחינה עם מסכת פנים ובמרחק של שני מטר בין הבוחן לנבחן. (3

  הזכאים להתאמות יקבלו את ההתאמות להם הם זכאים במהלך המועד המיוחד נבחנים ככלל,  .ב

הזכאים לשעתוק, יקבלו את ההתאמה ויבצעו אותה על פי הנהלים, בתום נבחנים שעתוק:  (א

 הבחינה, בסיוע משגיח, תוך הקפדה על מרחק של שני מטרים בין המשגיח לנבחן.

הזכאים להקראה יוכלו לקבלה על פי הנהלים, קרי, משגיח בכיתת נבחנים הקראת שאלון:  (ב

 הקראה.
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 סיום בחינה .8

 ושעת סיום הבחינה.  נבחןוהחזרת המחברת לבוחן, ירשום הבוחן את פרטי העם סיום הבחינה  .א

שסיים את הבחינה ייצא באופן מיידי מהכיתה ומשטח מקום הבחינה ויחזור לביתו באחד  נבחן .ב

מהאופנים שאושרו להגעה. בכל אחד מהאופנים הללו עליו לשמור על הכללים כפי שהיו בהגעה 

  למקום הבחינה.

 הבחינה לתחנות הקליטההעברת מחברות  .9

בסיום יום הבחינה ולאחר ריכוז כלל מחברות הבחינה, ייקח הנאמן החיצוני את המחברות אל  .א

 תחנת הקליטה.

נציג בית הספר יתלווה לנאמן החיצוני תוך שמירה על התקנות המחייבות. אין לנסוע ברכב פרטי  .ב

 ע לבית הספר.אחד. כל אחד מהנציגים יגיע לתחנת הקליטה באותו אופן בו הגי

 הכניסה לתחנת הקליטה תתבצע בהתאם להנחיות ולתקנות.  .ג

 

 פיקוח ואכיפת ההנחיות .10

שמירת שיפעלו לכך שתתקיים  כל בית ספר ימנה אדם או מספר אנשים מטעמו –לאור האמור לעיל  .א

 :וכן ישימו דגש על ההנחיות והתקנות בשטח בית הספר

 וכיו"ב.חיבוקים, לחיצות ידיים  –מניעת מגע פיזי  (1

 מניעת התגודדויות בכל שטח בית הספר. (2

 מסיכות, סבון בכיורים, אלכוג'ל וכיו"ב.  –הימצאות כלל האמצעים והאביזרים הנדרשים  (3

 ואנשי צוות. נבחניםמצד   וידוא הקפדה על שמירת היגיינה אישית (4

שיבוצע  ,נוסף לפיקוח הבית ספרי על שמירת ההנחיות והתקנות, אנו ממליצים על פיקוח מחוזי .ב

ע"י מפקחי המקצוע והמפקחים הכוללים שיסיירו בבתי הספר הכפופים להם ויוודאו כי אכן 

 הבחינות מבוצעות בהתאם לכללים שנקבעו.

 ידיעתכם, היערכותכם וטיפולכם. .11

 

 בברכת הצלחה רבה בבחינות ובריאות מלאה לכולם,

 

 ניר יפתח
 מנהל תחום אבטחת הבחינות

 משרד החינוך

 דויד גל
 בכיר בחינות מנהל

 משרד החינוך

 

 



 מדינת ישראל 

 משרד החינוך 
 תחום אבטחת בחינות בגרות 
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 נבחןבריאות להצהרת  - 1 נספח

 

  נבחןהצהרת בריאות ל

 (נבחןהאחראי על ה הורה/  הנבחן)ימולא ע''י 

 

 : ______         מס' ת"ז: ______________   נבחן/נתשם ה

 

 מצהיר כדלהלן:י אנ

  38חום מעל לנבחן היה חום בבוקר, ולא מדדתי / נמדדº.  

  תסמיני קורונה )שיעול, קושי בנשימה* או כל תסמין נשימתי אחר(.היעדר 

  במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים.ה לא היהנבחן 

 

_____________ _____________ ___________ ___________ 

 חתימה תאריך תעודת זהות הנבחן / ההורהשם 

 

 הנובע ממצב כרוני כגון אסטמה או אלרגיה אחרת.*למעט שיעול או קושי בנשימה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 מדינת ישראל 

 משרד החינוך 
 תחום אבטחת בחינות בגרות 
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 משגיח בחינה /הצהרת בריאות לעובד במוסד החינוכי - 2נספח 

 

 משגיח בחינות /בריאות לעובד במוסד החינוכי הצהרת

 

 הצהרת בריאות של עובד במוסד חינוכי )עובד הוראה ומינהלה וכד'( ימולא 

  קישור להצהרת הבריאות באתר משרד הבריאות ע"פ הנחיות משרד הבריאות, 

 

 שם העובד/ה: _____________      ת"ז:________________ 

 

 שם המסגרת החינוכית בה עובד/ת בשגרה: _______________  

 

 _______________טלפון: 

 

 

 אני מצהיר כי: 

  .38ºמדידתי חום בבוקר, ולא לי היה חום מעל  .1

 אין לי תסמיני קורונה )שיעול, קושי בנשימה* או כל תסמין נשימתי אחר(. .2

 לא הייתי במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים. .3

 

  

_______________

_ 

_______________

 _ 

______________

_ 

_______________

_ 

  

   חתימה ת"ז שם העובד תאריך

 

 

 

 .*למעט שיעול או קושי בנשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסטמה או אלרגיה אחרת

 

 

 

 

https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Documents/bz-173305620.pdf
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