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 לכבוד 

 יסודי-הספר העל-רכז/ת בגרויות בבתיומנהל/ת 
 

 

 שלום רב,

 

 הנחיות ודגשים –( 2023חוזר קיץ תשפ"ג )הנדון: 

 

 . 19/06/2023 ל' בסיוון תשפ"ג,ב ויסתיים  ,27/04/2023 ,תשפ"ג ו' באיירמועד הקיץ יחל ב

 הבחינות טוהר .א
שמירה על טוהר הבחינות היא משימה חינוכית, ערכית ואזרחית בעלת חשיבות עליונה, אשר 

  מחייבת אחריות של הנבחנים והמערכת כולה.
רועים ימשרד החינוך ממשיך לפעול בכל הכלים העומדים לרשותו על מנת למגר ככל שניתן א

של הפרה של טוהר הבחינות. לפני קיומו של המועד על בתי הספר להבהיר לתלמידים את כללי 
השמירה על טוהר הבחינות והחשיבות הרבה בשמירה עליהם. אנו מאמינים, כי רק על ידי חינוך 
לערכים והעברת מסר חד וברור על ידי הצוות החינוכי, נוכל לעקור מהשורש תופעות של פגיעה 

הר הבחינות ולקיים את הבחינות תוך שמירה על שיוויוניות ואחידות בין כלל הנבחנים. כדי בטו
לרענן את הנהלים בנושא, אנו ממליצים לצוותים העוסקים במלאכת הבגרויות לשוב ולעיין 

 בחוזר מנכ"ל טוהר הבחינות אשר מופיע באתר אגף הבחינות. 
 כאן לחץלקישור לחוזר 

 

  שימוש בטלפון נייד ועיכוב בהיבחנות : .1

כבכל מועד, גם במועד זה, נאכוף מקרים של שימוש במקור חיצוני במהלך הבחינה. חשוב 
נושא זה נאכף לא רק על ידי המשגיחים, אלא גם על ידי מעריכי להבהיר לתלמידים כי 

 הבחינה.
תלמידים שיתגלה אצלם על ידי המשגיח ו/או מעריך הבחינה, כי תשובותיהם נלקחו ממקור 

 חיצוני כלשהו, בחינתם תיפסל והם יושעו מהיבחנות למספר שנים בהתאם לחוזר מנכ"ל. 
מצוי בפורטל מוסדות כדי לוודא כי התלמידים אנו מציעים לעיין בדו"ח טוהר בחינות ה

המעוכבים אינם נבחנים במהלך המועד. חשוב להבהיר, כי תלמידים שיבחנו במהלך תקופת 
 העיכוב, בחינתם תיפסל ולא תיבדק וכן לא יתקבל טיעון של אי ידיעה.

 

 פתיחת כספות וחשיפת שאלונים : .2

ללא קשר לצבעם, בכל שאלוני הכספות תפתחנה בשעת תחילת הבחינה בכל בתי הספר 
. בתי ספר אשר מקבלים את השאלונים באמצעות מערכת הודעות מטה, על בית הבחינות

ערך לצילום יהספר יהיה להיערך בהתאם לשכפול השאלונים בכמות הנדרשת. בנוסף יש לה
לשאלונים בהם יש צבע. בנוסף, בבחינות רבות  מצ"ב קישורבצבע בשאלונים הרלוונטים. 

משתתפים, על בית הספר להיעזר בצוות בית הספר כדי לצמצם ככל שניתן את העיכוב בזמן 
 בחנות.יתחילת הבחינה. מיד עם חלוקת הבחינות, יתפנה הצוות שסייע מאזור הה

 . הבחינה זמן מלוא את יקבלו התלמידים, מקרה בכל
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 :לבחינה התייצבות שעת .3
נבחנים ידרשו להתייצב לבחינה כמחצית השעה לפני תחילתה. כניסה לכיתות הבחינה 
תתבצע כרבע שעה לפני תחילתה. בשלב זה יש לאסוף את הטלפונים הניידים מהנבחנים. 
תלמיד שלא ישהה בכיתת הבחינה בשעה הנקובה בלוח הבחינות, לא יורשה להיבחן. 

 .להיבחן יורשו לא אחריםמ
 

 הבחינות לוח .ב

 : לוח השעות .1
 .כאן לחץ לקישור ללוח המועדים המעודכן 

וכן למשך הזמן  שחל עדכון בלוח השעות של הבחינות במתמטיקה תשומת לבכם לכך,
המעודכן עבור כל שאלון. יש להביא לידיעת התלמידים הנבחנים וכן לידיעתם של נבחני 

 המשנה את לוח השעות המעודכן. ביתר הבחינות, לא חל שינוי. 

 חפיפה בבחינות .2
דוא"ל  באמצעותבמקרים של חפיפה בבחינות, יש לפנות לגב' ריקי זקן בבקשה מסודרת 

 rivkazak@education.gov.il : שכתובתו
 

 מתווה ההיבחנות .ג

 עיקרי מתווה ההיבחנות: .1

 ב"עבור שכבת י .א

 באשכול ההומניסטי  בבחינה חיצונית אחת: היבחנות אשכול ההומניסטיקה
 בהתאם למגזר ולפיקוח.

 חיצונית ומקסימום מוגבר : היבחנות במוגבר אחד לפחות בבחינה מקצוע מוגבר
 פנימי אחד.

 הגבר במדעים יעשה באופן חיצוני בלבד.כל מקרה, מקצוע ב 

תלמידי החינוך הטכנולוגי בוגרי שכבת י"ב: יש להקפיד ולבדוק כי תלמיד הנתיב 
הטכנולוגי נבחן כאמור, במקסימום מקצוע אחד בהיבחנות פנימית מתוך כלל מקצועות 

 לקישור למכתב הבהרה בנושא ולוגי גם יחד.ההגבר בנתיב העיוני והטכנ

 א"י שכבת עבור .ב

 .בהתאם למגזר ולפיקוח אחת חיצונית בבחינה: היבחנות ההומניסטיקה אשכול
 חיצוני בלבד. : כלל ההגברים יעשו באופןמוגבר מקצוע 

 

 שיוך תלמידים לאופן ההיבחנות: .2

יש לשייך את התלמידים בהלימה לתכנון ולאופן היבחנותם )חיצוני / פנימי( ולוודא כי כל 
תלמיד משויך בהתאם לתכנית ההיבחנות שלו. אם חל שינוי בתכנית, יש לעדכן את השיוך 

 בהתאם. להזכירכם, ציונים יקלטו בהתאם לאופן השיוך.
רשאי לעשות המבקש לשפר ציון/להסיר חשד שהשיג בהיבחנות חיצונית או פנימית,  תלמיד

  זאת באמצעות היבחנות חיצונית בלבד.
 

 מועד דיווח ציונים: .3

 ביום שלפני הבחינה החיצונית.  20:00היבחנות חיצונית: עד השעה  –ציונים שנתיים 
הערכות פנימיות והערכות ציונים בית ספריים המהווים חלופה להיבחנות החיצונית, 

 .13.7.2023חלופיות יש לדווח עד לתאריך 
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: המערכת תיפתח לדיווח ציונים במעורבות חברתית וחינוך חינוך גופני ומעורבות חברתית
 .13.7.2023עד  1.5.2023גופני, החל מהתאריך 

 

 אופן דיווח הציונים: .4

בחנות חיצונית, יש יה להאת הציונים השנתיים והציונים הבית ספריים המהווים חלופ
 לדווח באמצעות המנב"סנט ותוכנות ההשלמה בלבד. 

 

 ביצוע הבחינות .ד
 אופן קבלת השאלונים:  .1

אנו ממליצים לעיין בדו"ח אופן קבלת השאלונים בפורטל מוסדות, לצורך היערכות 
מקדימה למועד הבחינות. באמצעות הדו"ח תוכלו לראות את אופן קבלת כל שאלון, כמות 

וכן את מספר התא בו כל שאלון מצוי. במהלך החודש הקרוב  sdעותקי הנייר וכרטיסי 
 רטל. יפורסם דוח אופן קבלת השאלונים לפו

 שאלונים כרוכים במחברת: .2

מצ"ב קישור לרשימת השאלונים בהם הנבחנים נדרשים להשיב את תשובותיהם בגוף 
  לחץ כאן. לקישורהשאלון. 

הודעות מטה, והשאלון נשלח  במקרים בהם מורידים את שאלון כרוך באמצעות מערכת
לסריקה ובדיקה, יש לשדך את עמודי הבחינה בסיכות שדכן בצד הימני העליון של 

 המחברת.
 

 בחינותמטה מערכת הודעות מאשר ישלחו  במתמטיקה שאלוניםה: לתשומת ליבכם .3
. במחברת נפרדתישלחו רק עם השאלות ועל התלמידים להשיב  – 35381 ,35182שאלונים 

 ערכותכם בהתאם.יאנא ה

 
 

 )חדש(: חדשות מחברות .4

 לסורקים מותאמות עבור מועד הקיץ. המחברות חדשות בחינה מחברות חולקו, לאחרונה

וללא  A4הן בגודל ר, של המחברות בצבע שחו ריכתן"ד. כבמרב מצויים אשר החדשים
 סיכות אומגה.

 .אלו במחברות ורק אךלעשות במסגרת המועד שימוש  יש
)מומלץ  בדף החמישי הנבחן של הותזה תעודת מספר לרשום צורך איןבמחברות אלו, 

 שהתלמיד ירשום את מספר ת"ז שלו על גבי כריכת המחברת.
 

 

 בחנות והתאמות באמצעים טכנולוגיים:יביצוע ה .5

עתוק או , תלמידים הזכאים לשi-test -במקצועות בהם מתקיימת בחינה באמצעות ה

בלבד. תלמידים הזכאים להקראת  i-test -הכתבה, יבצעו אותה בהקלדה באמצעות ה

 .i-test -שאלון, יוכלו להאזין לשאלון באמצעות מכשירי השמע או באמצעות ה

 כאן לחץ sdאו  test-i -לקישור ולפירוט השאלונים בעבורם תתאפשר היבחנות באמצעות ה
 

 שאלונים מתורגמים: .6

 :תרגום שאלונים לערבית 

 .כאןלחץ לצפיה ברשימת השאלונים המתורגמים לערבית בנתיב העיוני והטכנולוגי, 

mailto:mmbhinot@education.gov.il
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https://meyda.education.gov.il/files/Exams/SimENDItestExamSum2023.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Exams/TranslateExamsToArbSum2023.pdf


 מדינת ישראל
 החינוךמשרד 

 המינהל הפדגוגי
 בחינות בכיראגף 

 

 

 mmbhinot@education.gov.ilmail: -E|   3938866-073, ירושלים;  טל' 29רח' שבטי ישראל 

  עולים חדשים –תרגום שאלונים לשפות זרות: 

לשימוש שנעשה  בהתאםשפות,  3-כבכל מועד, השאלונים המתורגמים יתורגמו ל
בתרגומים אלו במועדים קודמים. שאלונים אלו מופצים באמצעות מערכת הודעות 
מטה בחינות בלבד. אי לכך, עם פתיחת מערכת הודעות מטה בחינות למועד קיץ 

, תוכלו להזמין את השאלון באמצעות המערכת והשאלון ישוגר 19.4.2023בתאריך 
 עליכם יהיה להתארגן בהתאם. -בשאלונים שלא יתורגמו אליכם באופן אוטומטי. 

 . לחץ כאןלקישור לרשימת השאלונים המתורגמים 
 

 קטים )מקצוע התמחות( בחינוך הטכנולוגי:פרוי .7
תלמידים אשר אמורים להיבחן במועד הקיץ בבחינת ההתמחות במגמה הטכנולוגית אליה 

 הם משויכים, יש לפעול בהתאם להנחיות שפורסמו בחוזר אגף הבחינות. 
 כאן לחץלקישור לחוזר 

להזכירכם, יש להעלות את ספרי הפרויקט גם עבור תלמידי י"ב שנבחנים במרכיב זה 
 בהיבחנות פנימית. ללא ספר פרויקט לא ניתן יהיה להזין ציון.

 
 : טועד האחרון להעלאת ספרי הפרויקהמ

: לא יאוחר משבועיים לפני מועד הבחינה שתואם מול הבוחן חיצוניתעבור היבחנות 
 30.6.2023-מ יאוחר לא החיצוניים בפרויקטים ההבחנות לקיום האחרון התאריךהחיצוני. 

 
 .13.7.2023-)בית ספרית(: עד ה פנימיתעבור היבחנות 

 

 : 16587,  16586, 16487, 16486שפה דבורה, שאלונים:  –אנגלית  .8

כחלק מראייה פדגוגית אשר שמה דגש על רכישת מיומנויות ההבעה בע"פ באנגלית, 
הטמענו בשיתוף עם מפמ"רית המקצוע את ההיבחנות במרכיב זה, כהיבחנות חיצונית לכל 

 דבר ועניין. כחלק מתהליך חשוב זה, להלן מספר עדכונים:
שגיהם במרכיב זה, יוכלו : תלמידים המעוניינים לשפר את הית לשיפור הציוןהיבחנו

 להיבחן פעם נוספת במועד הבא )לא ניתן להיבחן פעמיים באותו המועד(.
נבחני משנה אשר מעוניינים לשפר את הישגיהם, או להשלים את ההיבחנות  :נבחני משנה

 במרכיב זה, יוכלו לבצע זאת כנבחני משנה. 
: תלמידים אשר קיבלו חשד בבחינה או לחילופין מבקשים לערער על ציון / חשד ערעור על

הציון שהשיגו, בית הספר יכול להזמין את קובץ הבחינה באמצעות השילובית, להאזין 
לבחינה ולהגיש ערעור במידת הצורך באותו אופן בו מגישים ערעור על ציון / חשד במחברת 

 בחינה.
י"א רשאים להיבחן במרכיב הבחינה בע"פ אך ורק בשאלון תשומת לבכם לכך, שתלמידי 

16586.  
 .בכל הבחינות החיצוניות, כולל בחינות אווטר יש להזמין השגחה חיצונית

 

 :קטע הבנת הנשמע .9

שיסופקו עבורכם, בהתאם להזמנת  sdניתן להאזין לקטע הבנת הנשמע, באמצעות כרטיסי 
 השאלונים שביצעתם.

 :sdהם יסופקו כאמור, כרטיסי להלן רשימת השאלונים ב
  15341,15361, 15381,15331 –, עברית לדרוזים 16481, 16381 –אנגלית 

 .585381 –, רוסית 17381 –צרפתית 
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 :שאלונים מוגדלים .10

 לחץ כאן.לצפיה ברשימת השאלונים שיופק עבורם שאלון מוגדל, 
השאלונים המוגדלים יהיו בשפה העברית. בערבית יתורגמו השאלונים במקצועות 

 מתמטיקה ואזרחות בלבד.
 את השאלון בגירסתו המוגדלת, ניתן להזמין באמצעות מערכת הודעות מטה בחינות.

 

 בחינה בחינוך תעבורתי .ה

. לפרטים אודות i-test -השנה, כלל תלמידי שכבת י' יבחנו בבחינה בחינוך תעבורתי באמצעות ה
 . זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוחהבחינה, ניתן לעיין בחוזר אגף 

 : מועדי הבחינה .1

 14/06/2023, 7/06/2023, 5/06/2023הבחינה תתקיים בתאריכים: 

 -הודעה באשר למועד ההיבחנות של בית ספרכם עלתה לפורטל מוסדות חינוך ב .2
 כאן לחץ. לצפיה בחוזר 27.12.2022

 רישום לבחינה:  .3

אין צורך לבצע רישום לבחינה. אגף הבחינות העביר למט"ח את רשימת תלמידי שכבת י' 
בכל מוסד ומוסד. מומלץ מאוד לבדוק כי כלל התלמידים האמורים להיבחן מופיעים 
במערכת. במידה וקיימים תלמידים האמורים להיבחן ואינם מופיעים במערכת, יש לפנות 

 shmuelsh@education.gov.il לאגף זה"ב באמצעות דוא"ל שכתובתו:

 בדיקה מוקדמת תמנע עיכובים ותקלות ביום הבחינה.
 .בכל  בחינות התאוריה יש להזמין השגחה חיצונית

 
 

 בחינות  מטה .ו
למערכת  קישורל פועל בימי הבחינה וערוך לתת לכם מענה לכל בעיה שתעלה. הבחינות מטה

למערכת ולהתעדכן בהודעות שוטפות,  להיכנס להקפיד יש .כאן לחץהודעות מטה בחינות 
 זו מערכת באמצעות הבחינות למטה פניות להעביר ניתןכן, -כמו. הבחינה יום כל הלךבמ

 :הבאים בנושאים
 

 לבצע יש, כלשהי מסיבההוזמן/התקבל במועד  לא ושאלון: במקרה שאלונים הזמנת .1
ולבחור  "הזמנת שאלונים" בלשונית, בחינות מטה הודעות מערכת באמצעות שאלון הזמנת

 יועברו עם זמן תחילת הבחינה. השאלוניםכלל  את סמל השאלון הרצוי ואת שפת הבחינה.

 

 של פתרון דורש אשר, הבחינה ביום שקשור חריג אירוע בכל לפנות ניתן: חריגים אירועים .2
לאירוע חריג המתבקש לכל המוסד או לתלמיד ספציפי יש לפתוח פנייה בלשונית . הבחינות מטה

 תומכים אשר, אחריםאו /ו רפואיים מסמכים לצרף יש, הפניה בעת"פניות מבית הספר". 
 . הספר בית בבקשת

 .המערכת באמצעות הספר לבית תשלחהבחינות  מטה החלטת
יועברו למרב"ד הבחינות אישורי מטה  .אין צורך לצרף את האישורים למחברת הבחינה חדש:

  במרוכז.
 

 
 

  

 073-3932222טלפון מטה בחינות הינו 
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 מדינת ישראל
 החינוךמשרד 

 המינהל הפדגוגי
 בחינות בכיראגף 

 

 

 mmbhinot@education.gov.ilmail: -E|   3938866-073, ירושלים;  טל' 29רח' שבטי ישראל 

 

 מרכז המידע והתמיכה של אגף הבחינות   .ז
מרכז המידע והתמיכה של אגף הבחינות זמין עבורכם בכל שאלה וערוך לתת מענה לבעיות 

תחומים הקשורים בהיערכות למועד הבחינות, דיווח ציונים, מתווה ההיבחנות במגוון רחב של 
 וכו'.

אתם מוזמנים לפנות בכל שאלה באמצעות הטלפון או במייל וצוות מרכז המידע יעשה מאמץ 
 להשיב לכם מהר ככל שניתן. 

 17:00עד  08:00המוקד פועל בין השעות 
מצעות דוא"ל שכתובתו: או בא 073-3938866ניתן לפנות למרכז בטלפון: 

mmbhinot@education.gov.il 
 

פניות בנושאים הקשורים בתמיכה טכנית במערכת המנב"סנט, יש להפנות למינהלת 
 *5526ליישומים מתוקשבים בטלפון: 

 
 
 

 
הצלחה רבה שים במלאכה לאחל לתלמידים, למוריהם ולכל העו אגף הבחינות מבקש צוות

 בבחינות הקרובות.
 
 
 
 
 
 

 ,רב בכבוד     
 

 דויד גל                   
 בכיר בחינות אגף מנהל      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הפדגוגי המינהל תומנהל הבכיר ית"לסמנכ, גב' אינה זלצמן: העתק
 מנהלי המחוזות            
 מנהלי המגזרים            
 יו"ר המזכירות הפדגוגית  יניב,טלי ד"ר             
 , מנהל אגף בכיר )תוכניות לאומיות מערכתיות(מר מוהנא פארס            
 מפמ"רים            
 מינהל תיקשוב ומערכות מידע            
 מינהלת המרב"ד            
 מינהלת טלדור            
הבחינותצוות אגף             
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