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בבתי הספר  החזרה ההדרגתית לשגרת פעילות ולימודים 

בפני כולנו אתגר הכרחי של שינוי התפישה  מציבה 

והיא מהווה את  , יישום אורח חיים בריאתוך , הבריאותית

.  אחד התנאים הראשונים לתחילתה של שגרה במדינתנו

עיקרי ההנחיות לאופן ביצוע הבחינות  עבורכם ריכזנו 

.במערכת החינוך בזמן משבר וירוס הקורונה

,  ס"בכל זמן נתון בשטח ביה

:אותנו הםהמנחים העקרונות 

מבוא|01

שמירה על 
היגיינה אישית

שמירה על מרחק 
מטרים2פיסי של 

הקפדה על  
שימוש במסכה

לא להגיע לבית 
הספר כשחולים
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הגעה לבחינה–אופן ההיבחנות |02

:אזורייםאועירונייםספרלבתיההגעהדרכיכללי

01

הסעה  /תחבורה ציבורית

מרחק של על יש להקפיד •

.  ת/שורה אחת לפחות מהנהג

יש לשבת באופן מפוזר •

של שני מטר לפחות ובמרחק 

.משאר הנוסעים

02

פרטירכב 

ניתן להגיע ברכב פרטי עם  

.בביתאתכם אנשים הגרים 

.  חבריםאין להסיע 
03

רגליתהליכה 

יש להגיע  לבית הספר בהליכה 

.לבד
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אי הגעה לבחינה–אופן ההיבחנות |02

בבחינהישתתף ולא לבית הספר לא יגיעמשגיח או איש הנהלה , מורה, אף תלמיד
:או יותר מהתנאים הבאיםאחדבמידה ומתקיימים 

בביתם נמצא חולה מאומת

מעלות ומעלה38.0נמדד בחום של 

קשיי נשימהאוכאב גרון אוחשים בתסמיני שיעול 

שוהים בבידוד ביתי
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מסכה  עטייתעם , ס תיעשה באופן מדורג"כניסת הנבחנים לביה

.אישית ושמירת מרחק פיסי של שני מטרים בין כל אדם

.ס"יש להקצות לכל נבחן שעת הגעה לביה, מעומסיםכדי להימנע 

מספר הטלפון , מענה לנבחנים טלפונית בלבדתספק מזכירות המוסד 

.ס"יופיע בכניסה לביה

לבית הספרכללי הכניסה –אופן ההיבחנות |02

לגבי מיקום כיתת  , ס"אל התלמידים תשלח הודעה טרם הגעתם לביה

בשטח בית ספר רשימות כיתות המבחןלא ייתלו, לפיכך. הבחינה שלהם

.בכל כיתה לצורך מניעת התקהלות אסורהושמות הנבחנים
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כללי הכניסה לבית הספר–אופן ההיבחנות | 02

על התלמיד ללכת ישירות  
.לכיתה בה הוא נבחן

ס  "ייכנסו לביההתלמידים 
לפני שעת  מחצי שעההחל 

.המבחן

,  12:00מבחן ב: לדוגמה
.11:30כניסה החל מ

יש להנחות את התלמידים  
לשמור על מרחק של שני  

.מטר בתוך הכיתה

אסור להעביר ציוד אישי  
כלשהו בין תלמידים או  

אנשי צוות לפני או אחרי  
.ס"הכניסה למתחם ביה

הכניסה תתאפשר  
באמצעות רשימות שמיות 

שעה וכיתה  , הכוללות שם
י אחראי "של כל נבחן ע
.ס"הכניסה לביה
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לבית הספרכללי כניסה –אופן ההיבחנות |02

:ס יוצב אדם האחראי על"בכל כניסה למתחם ביה

מרחק הקפדה על שמירת , (ואנשי צוות)מגע פיזי בין תלמידים , התקהלויות מניעת שמירת התקנות

בכניסה יוצבו אמצעי חיטוי וקופסא לאגירת  –שמירת על ההיגיינה , (שני מטרים)

.הצהרות בריאות

.  ס"בריאות מראש טרם כניסתו לביההצהרת ס ימלא טופס "ביהכל אדם הנכנס בשערי מילוי הצהרת בריאות

:הפניית כלל הנכנסים באופן המהיר ביותר אלהפניית הנכנסים

oכשהם יודעים מראש לאיזו כיתה עליהם להגיע, לכיתות המבחן–תלמידים.

o יש , מוגדרים בהתאם לתקנות הרלוונטיות בעת קיום הבחינותלמרחבים -צוות אנשי

ס בחדר מורים לצורך פתרון השאלון  "להקפיד על כל ההנחיות בזמן שהיית מורי ביה

.   פ"ובחינת התלמידים בע
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ביצוע הבחינה–אופן ההיבחנות | 02

:ניהול חדרי הבחינה

.חיטויבכל מסדרון בו מתקיימת בחינה יוצב שולחן ועליו אמצעי 

ללא שינוי  , ישהה משגיח מסדרון זאת, בכל מסדרון בו מתקיימת בחינה

.  מהנהלים הקיימים

ישטוף את ידיו במים וסבון או  , כל תלמיד שיצא מהכיתה בזמן הבחינה

.לכיתהטרם חזרתו ל'באלכוגיחטא את ידיו 

באזור  (. למשל סרט דביק)הרצפה על ' מ2יש לדאוג לפסי שמירת מרחק של 

.תלמידים הממתינים להיכנס לכיתה10יש לקבל עד הכניסות למתחמי הבחינה 
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ר"מ60בכיתה של עד 

נבחנים ואנשי צוות15-לא יותר מ

ר"מ150–60בכיתה בין 

נבחנים ואנשי צוות25-לא יותר מ

ר"מ150בכיתה של מעל 

נבחנים ואנשי צוות50-לא יותר מ

כמות הנבחנים–אופן ההיבחנות | 02

בכל אחת 
יש  , מהאפשרויות

לשמור על מרחק  
שני מטרים של 

בין התלמידים  
.ואנשי הצוות
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בעל פה/ פרויקט -סוגי מבחנים | 03

פהבעלבחינותפרויקטעלהגנה

.ס לוודא את התייצבותם של הבוחנים"על ביה

הפרויקט  מומלץ לתאם את מועד הגעת התלמיד להגנה על 
.במרווחים בין תלמיד לתלמיד ובתיאום עם הבוחן

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

ס לוודא התייצבותם של מורי המקצוע ובעיקר  "על ביה
.התלמידיםאלו המיועדים לבחון את 

במהלך הבחינה יוצאו התלמידים אל המורים הייעודיים 
.להבחנות
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:יש להקפיד על הכללים הבאים, יחד עם זאת. הבחינות המתוקשבות יתקיימו כסדרן

מבחנים מתוקשבים–סוגי מבחנים |03

חיטוי המקלדת והעכבר  
בסיום הבחינה

02

שימוש באוזניות 
בלבדאישיות 

01

חיטוי המקלדת והעכבר טרם  
כניסת התלמיד לבחינה  

באמצעות המחשב

03

.גם במבחנים המתוקשבים יש לשמור על מרחק של שני מטרים, להזכירכם
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MP3–עזרי בחינה | 04

01
הזכאים  כל התלמידים 

.SDיקבלו כרטיסי להקראה 

02
MP3מכשירי היש לנקות את 

.לחיטוימגבונים עם 

03
על התלמיד להביא אוזניות  

.לצורך שימוש אישי
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14

סיום בחינה–סיכום | 05

מהכיתה  מיידיתלמיד שסיים את הבחינה ייצא באופן 
ובחזרה לביתו עליו לשמור על הכללים  , ס"ביהומשטח 

.  ס"כפי שהיו בהגעה לביה
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סיכום| 05

,  שמרו על ההנחיות
.זה מציל חיים

הפעילו את הסרטון

,  במידה שהסרטון לא פועל
לחצו כאן

https://youtu.be/ZjAq_3mvJhY
https://youtu.be/ZjAq_3mvJhY

