מדינת ישראל ,משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף רוח וחברה
הפיקוח על הוראת מדעי החברה

12.6.2019
ט' בסיון תשע"ט
למנהלי ביה"ס
רכזי ומורי מדעי החברה
הנדון :הנחיות לבתיה"ס הנבחנים בשאלון מפמ"ר במדעי החברה – מועד קיץ תשע"ט )2019
סמלי שאלון 63281,65281,69281,66281

כבשנים עברו ,גם השנה במועד קיץ תשע"ט ( )2019תתקיימנה בחינות מפמ"ר במקצועות מדעי החברה
(פסיכולוגיה ,כלכלה ,סוציולוגיה ומדעי המדינה) אך ורק עבור תלמידים שיש להם חפיפה בין מועדי ההיבחנות
בבחינה החיצונית באחד ממקצועות מדעי החברה למקצוע בחירה אחר.
כל בחינות המפמ"ר במקצועות מדעי החברה תתקיימנה ביום ד' ,כ"ג בסיון תשע"ט ,26.6.2019 ,בין השעות
.10:00-12:00
להלן ההנחיות לקבלת שאלון הבחינה:
 הרכז הפדגוגי/רכז המקצוע של ביה"ס מתבקש לפנות ל'פורטל בתי הספר' המתוקשב בנושא חפיפה בבחינות,
ולציין את החפיפה ואת פרטי התלמידים .בנוסף ,יש לעדכן את המדריך המחוזי לאחר הפניית הבקשה
בפרטיה.


שאלוני המפמ"ר ישוגרו לביה"ס באמצעות מערכת "הודעות מטה בחינות" ביום הבחינה ,כחצי שעה לפני
התחלת הבחינה .ביה"ס ייכנסו למערכת באמצעות קוד וסיסמה ,לשם הורדת שאלון הבחינה.

 על ביה"ס לצלם את הבחינה עבור הנבחנים.
 הבחינה תימסר לנבחנים עם שעת התחלת הבחינה.


המחוון יישלח לבתיה"ס באמצעות "מערכת הודעות מטה" ,שעתיים לאחר סיום הבחינה.

 מורה בית הספר יבדוק את מחברות הבחינה בהלימה למחוון אשר יישלח אחרי הבחינה וידווח את הציונים על
גבי טופס  9544וידאג להעבירם אל תחנת הקליטה לא יאוחר מ .5/7/2019 -
 לבחינות אלו מאושרת השגחה חיצונית.

אנא הקפידו על הנהלים כדי לוודא שהציונים יוזנו כראוי ולא תהיה חלילה ,פגיעה באף תלמיד.
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בברכה,
דנה פרידמן

יהודית קלנר

מפמ"ר מדעי החברה

מדריכה ארצית במדעי החברה

מנהלת המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים

אחראית בחינות הבגרות ,עבודות הגמר
והפיתוח המקצועי

עותקים:
דר' מירי שליסל -יו"ר המזכירות הפדגוגית
גב' דליה פניג -מנהלת אגף א' לפיתוח פדגוגי וסגנית יו"ר המזכירות הפדגוגית
גב' אלירז קראוס -ראש אשכול חברה ורוח ,המזכירות הפדגוגית
מר דוד גל -מנהל אגף בכיר בחינות
גב' ריקי זקן – מנהלת תחום ארגון בחינות
מדריכים ארציים ומחוזיים
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