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המינהל הפדגוגי
אגף בכיר בחינות
ירושלים ,כ"ח באדר ב' תשע"ט
 4באפריל 2019
סימוכין2000-1053-2018-0072173 :
לכבוד
מנהלי בתי הספר העל יסודי
ורכזי בחינות הבגרות
שלום רב,
הנדון :מועד קיץ תשע"ט ( - )2019הבהרות ועדכונים
מועד בחינות קיץ יחל ביום רביעי ,כ"ו בניסן תשע"ט .1.5.2019 ,לצורך היערכותו המיטבית של הצוות המינהלי
והפדגוגי בבית ספרך ,מובאים להלן מספר דגשים הכרחיים לקיומו התקין של מועד הבחינות.
 .1הרשמה:
א .נבחני משנה:
ניתן לשייך נבחני משנה לשאלונים באופן רציף עד  24שעות לפני יום הבחינה .שיוך להתאמות עבור נבחני
משנה הזכאים לכך ,ניתן לבצע עד לתאריך  .8.4.2019לתשומת לבכם ,לא יתקבלו עותקי בחינה נוספים
עבור הרשמה זו .במידה ושאלונים אלו לא הוזמנו כלל במסגרת הזמנת השאלונים הרגילה ,הם ישלחו
אליכם לפי דרישה באמצעות מערכת הודעות מטה בחינות.
דו"ח – אופן קבלת השאלונים – חשוב !
לנוחיותכם ,העלינו עבורכם באמצעות "פורטל בתי הספר"  ,דו"ח אקסל אשר מפרט עבור כל מוסד ,את
כמות הזמנת השאלונים ,כפי שהיא נקלטה במערכות משרד החינוך עד לתאריך  7.3.2019וכן את האופן
שבו יתקבל כל שאלון (כספת/מתוקשב/מערכת מטה בחינות) .הדו"ח אף כולל את כמות כרטיסי הsd -
שתקבלו בכל שאלון וכן את כמות השאלונים המותאמים בעברית ( .)11281אנא עיינו בדו"ח והיערכו
בהתאם .לקישור לחץ כאן
ב .בחינות חופפות :
במקרים בהם תלמיד עתיד להיבחן בשני מקצועות באותו היום ,יש לפתוח פניה ב"פורטל בתי הספר".
נושא הפניה" :בקשה לפתרון חפיפה בבחינות" .יש לרכז את כלל הבחינות הכפולות ליום בחינה אחד.
במידה ואחת הבחינות הינה מתוקשבת ,יש לציין זאת בבקשה .אגף בכיר בחינות ייתן מענה לכל מקרה,
בהתאם לפרטיו .את הפניות יש להגיש עד ליום רביעי ,י' באייר תשע"ט .15.5.2019 ,כאשר בשלב ראשון
תינתן עדיפות למתן תשובות עבור בחינות המתקיימות בחודש מאי .לכניסה למערכת הפניות ,לחץ כאן
ג .שאלונים טכנולוגיים – טרום רפורמה
שאלוני טרום רפומה בחינוך הטכנולוגי שלא שובץ עבורם מועד בחינה ונרשמו אליהם נבחני משנה בוגרים,
יחוברו כשאלון "בית ספרי" באישור מפמ"ר .יש לפנות למפמ"ר לאישור הבחינה .יש לדווח את הציון
באמצעות טופס  – 9588ציון סופי בלבד.
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ד .שאלוני ספרות באנגלית  Dו F -לנבחני משנה בוגרים
נושאי הלימוד לשאלונים  16484ו ,16584 -עבור נבחני משנה בוגרים ,מצ"ב קישור לחץ כאן
יש ליידע את הנבחנים הנרשמים בנושאים אלו לקראת הבחינות.
 .2טוהר הבחינות:
החל ממועד חורף תשע"ט ( ,)2019אגף בכיר בחינות נוקט בצעדי אכיפה משמעותיים יותר ,בכל הקשור להפרת
טוהר הבחינות המתבצעת על ידי שימוש בטלפון הנייד.
במקרים בהם ידווח על שימוש בטלפונים ניידים על ידי צוות ההשגחה ו/או יוכח על ידי צוות הבודקים
במרב"ד כי נעשתה העתקה תוך שימוש ,כאמור ,בטלפון הנייד ,התלמיד יעוכב מהיבחנות במקצוע במהלך שני
מועדים רצופים ,גם אם התלמיד נפסל בשאלון אחד בלבד במהלך המועד.
 .3שאלונים באמצעות מערכת הודעות מטה:
להזכירכם ,השאלונים באנגלית ובמתמטיקה ישלחו באמצעות מערכת הודעות מטה (עבור בתי ספר שלא
הזמינו אותם במסגרת ההזמנה הרגילה ו/או בתי ספר ללא כספת)  10דקות לפני תחילת הבחינה .יתר
השאלונים המשוגרים באמצעות מערכת הודעות מטה ,ישלחו ,כבעבר ,חצי שעה לפני תחילת הבחינה.
 .4שעת התייצבות לבחינה:
ככלל ,תלמידים נדרשים להיכנס לכיתות הבחינה כרבע שעה לפני תחילתה .לא תתאפשר כניסת תלמידים
לאחר  10דקות מרגע התחלתה .אנא העבירו מידע זה לתלמידים הנבחנים ,על מנת להימנע מעימותים
מיותרים ביום הבחינה.
כמו-כן ,נבחני משנה בוגרים נדרשים להזדהות באמצעות תעודה מזהה (תעודת זהות או רישיון נהיגה).
לא תתאפשר כניסת נבחני משנה בוגרים ללא תעודה זו.
 .5חלוקת בחינות לצוות המקצועי ביום הבחינה:
למען הסר ספק ,ניתן לאפשר לצוות המקצועי לעיין בשאלון הבחינה לאחר חלוקתו לתלמידים ,וזאת כדי
לאפשר למורים הבוחנים בעל-פה התארגנות נאותה לקראת הבחינה ,ולצוות המקצועי לזהות נושאים שאינם
ברורים ושנדרש בגינם לפנות למטה הבחינות לצורך הבהרה .על הצוות לעבור על השאלון בחדר סגור וללא
שום מגע עם תלמידים במהלך מחצית השעה הראשונה של הבחינה.
 .6דיווח ציונים באופן ממוחשב:
א .ציונים שנתיים:
להזכירכם ,עליכם לדווח באמצעות מערכת המנב"סנט ותוכנות ההשלמה ,את הציונים השנתיים עד 24
שעות לפני כל יום בחינה .אנא הקפידו בנושא.
בקשות חריגות עד לתחילת הבחינה ,יש להפנות באמצעות "פורטל בתי הספר" – נוהל חריגים .לחץ כאן
לאחר תחילת הבחינה ,יש לפנות למוקד התמיכה במרב"ד בטלפון.03-5300804/5 :
פניות שתמצאנה כלא מוצדקות ,יגררו עיכוב בציוני התלמידים.
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ב .ציוני הערכה חלופית:
חובה לדווח ציוני הערכה חלופית למועד קיץ תשע"ט ( ,)2019עד ליום ו' ,ב' בתמוז.5.7.2019 ,
עליכם לוודא כי בעבור כל בוגרי תשע"ט ( )2019דווחו כל ציוני הערכה חלופית עד למועד זה.
תלמידים המעוניינים לשפר את ציון הערכה החלופית שניתן להם ,יכולים לעשות זאת באמצעות היבחנות
בשאלון החיצוני המקביל (לרוב מסתיים בסיפרה  .)82לתלמידים ,הציון הגבוה מבין השניים ילקח בחשבון
לצורך חישוב הזכאות .אין לדווח עבור שאלונים אלו ציון שנתי.
ג .ציונים פנימיים:
להזכירכם ,יש לדווח עבור כל תלמיד:
שני ציונים בהשכלה כללית ,ציון אחד במבוא למדעים ,ציון אחד בחינוך גופני ,וציון אחד במעורבות
חברתית.
ניתן לדווח את הציונים בהשכלה כללית ומבוא למדעים עד  .5.7.2019ציונים בחינוך גופני ובמעורבות
חברתית ,ניתן לדווח החל מה 1.5.2019 -ועד ה .05.7.2019 -תלמיד שיחסר לו ציון באחד מהמרכיבים
הללו ,זכאותו לתעודת בגרות תתעכב ,וזאת גם אם עבר בהצלחה את כל בחינות הבגרות.
באפשרותכם להיכנס לדו"ח חוסרים באמצעות "פורטל בתי הספר" ,בעזרתו תוכלו למפות את החוסרים
בדיווח ציוני הערכה חלופית ופנימית עבור בוגרי תשע"ט ( .)2019אנא עיינו בדו"ח ודאגו להשלים את
החסר היכן שנדרש ,וזאת כדי למנוע עיכובים בקבלת תעודות הבגרות עבור מסיימי השנתון .לקישור
לדו"ח ,לחץ כאן
 .7דיווח ציונים באמצעות האפליקציה :חדש !
במסגרת המאמצים שאנו עושים לשפר ולייעל את תהליכי העבודה ,אנו ממשיכים בהרחבת המקצועות בהם
ידווחו הציונים אך ורק באמצעות האפליקציה ולא באמצעות טופס  9588ידני.
בהתאם לכך ,יש לדווח את ציוני מרכיב הבחינה בעל-פה באנגלית (ברמת  4-5יח"ל) ,ציוני פרויקטים ועבודות
גמר בחינוך הטכנולוגי וכן ציוני מטלת ביצוע באזרחות ,אך ורק באמצעות האפליקציה בטלפון הנייד או
באמצעות המחשב.
מיד עם העברת הציונים למרב"ד ,ישלח מייל למנהל בית הספר ובו רשימת התלמידים שנבחנו בבחינה .לצורך
תמיכה ,יש לפנות למוקד המרב"ד בטלפון.03-5300804/5 :
 .8דיווח ציונים באמצעות טפסים:
א .טופס  - 9588הערכה חלופית:
במקרים בהם בית הספר מבקש לדווח עבור תלמידיו ציון הערכה חלופית באמצעות טופס  ,9588אשר
בגינו מקבל המורה תשלום ,יש להעביר את הטפסים לתחנות הקליטה ,לא יאוחר מה.5.7.2019 -
על גבי הטופס יש לדווח ציון סופי בלבד ללא פרמטרים .ציונים שנתיים יש לדווח באמצעות המנב"סנט
ותכנות ההשלמה  24שעות לפני קיום הבחינה.
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על בית הספר לשמור במשך שלוש שנים את תיק העבודות  /פרויקט ,אשר בגינו קיבל התלמיד ציון ,וזאת
לצורך בקרה שיערוך המשרד בבתי הספר.
ב .טופס  - 9588מרכיב בחינה בעל-פה בשפות  /מטלות ביצוע  /עבודות חקר וגמר  /פרויקט /תלקיט:
במקרים אלו יש לדווח ציונים על פי פרמטרים בהתאם להנחיות מפמ"ר המקצוע .ציונים שנתיים יש
לדווח באמצעות המנב"סנט ותוכנת ההשלמה  24שעות לפני קיום הבחינה (למעט מטלות ביצוע ותלקיט
שאין לדווח בגינם ציונים שנתיים).
ג .טופס  – 9544ציון בגין בחינה בעל-פה לתלמידים בעלי לקויות למידה:
תלמידים הזכאים להיבחנות בעל-פה ,יש לדווח בכל פרמטר ציון באחוזים .לצורך הדגמה ,עבור שאלה
שהניקוד בעבורה הוא  12נקודות ,והתלמיד השיג בשאלה זו  6נקודות – יש לדווח  50ולא  .6כמו-כן ,אין
צורך לסכם לכדי ציון סופי .מערכות המרב"ד עושות זאת באופן ממוכן .ציונים שנתיים יש לדווח
באמצעות המנב"סנט ותכנות ההשלמה  24שעות לפני קיום הבחינה.
 .9התאמות בדרכי היבחנות:
א .דיווח ההתאמות:
ניתן לדווח התאמות למועד קיץ עד ליום ב' ,ג' בניסן תשע"ט.8.4.2019 ,
רמה  :1תוספת זמן ,התעלמות משגיאות כתיב ,דף נוסחאות מורחב ,הגדלת שאלון.
אישור ההתאמות :בסמכות הוועדה הפדגוגית הבית ספרית.
דיווח ההתאמות :יש לדווח עבור כלל התלמידים התאמות אלו.
רמה  2ו :3 -הקראת שאלון ,שעתוק והכתבה לבוחן ניטראלי – בכל המקצועות ,מותאם ,בעל-פה
והמרת מקצוע המתמטיקה.
אישור ההתאמות :רק בסמכות הוועדה המחוזית.
דיווח ההתאמות :לאחר אישור הוועדה המחוזית ,ההתאמות ישוקפו במערכת המנב"סנט ותוכנות
ההשלמה ,ללא הצורך בדיווחם למערכת על ידי בית הספר .עם שיוך התלמיד לשאלונים בהם מאושרות לו
ההתאמות ,יופיעו ההתאמות להן זכאי ב Vירוק.
למען הסר ספק! יש לדווח התאמות לתלמידי חינוך מיוחד ,שילוב ועולים ,בהתאם לחוזר מנכ"ל.
ב .יישום ההתאמות:
הכתבה לבוחן ניטראלי ושעתוק :בהמשך למועדים קודמים ,גם במועד זה הרחבנו את מספר השאלונים
בהם ניתן לבצע התאמות אלו באמצעות תכנת ה .i-test -להלן קישור לרשימת השאלונים המעודכנת.
לחץ לקישור
לא תתאפשר הכתבה ושעתוק לגורם אנושי בשאלונים אלו .כמו כן ,לא יתקבלו בחינות שיודפסו בהקלדה
בתוכנת ה.WORD
במקרים חריגים בהם הוכח כי היבחנות על גבי מחשב פוגעת ברמת הביצוע של התלמיד ,ניתנת לבית
הספר הסמכות לאפשר לשני תלמידים בכל שכבה הכתבה  /שעתוק לגורם אנושי.
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חשוב! יש לוודא כי מספרי תעודות הזהות של התלמידים הזכאים לשעתוק או הכתבה לבוחן ניטראלי
במקצועות הקיימים ב ,i-test -מדווחים במטח לצורך ביצוע הבחינה עם ההתאמה המאושרת .במידה
וקיים פער בין רשימת התלמידים אשר דווחה באמצעות מערכת המנב"סנט ותוכנות ההשלמה ,לבין אלו
המופיעים במטח ,על בית הספר לפנות באופן מיידי לגב' אהובה סיידוף ,מנהלת תחום חריגים .חשוב
לציין ,היכולת לטפל בפערים אלו ,הולכת ומצטמצמת ככל שקרבה הבחינה .אי לכך ,באחריות בית הספר
לבדוק את תקינותה של רשימת ת"ז שתשלח על ידי מטח ,באמצעות הדוא"ל.
הקראת שאלון :תלמידים הזכאים להקראה בשאלונים אלו ,יוכלו להאזין לשאלון הבחינה באמצעות
מכשירי ה MP-הייעודיים שחולקו וכרטיסי ה sd-שיסופקו לכם עם מעטפות השאלונים ,או לחילופין
באמצעות תכנת ה .i-test -להלן קישור לרשימת השאלונים המעודכנת .לחץ לקישור.
במידה ואין בידכם כמות מספקת של מכשירי שמע  ,MPעליכם לפנות לגב' ריקי זקן ,מנהלת תחום ארגון
בחינות ,באגף בכיר בחינות.
 .10שינויים ושיפורים במערך בחינות הבגרות – נושאים חדשים
להלן מספר חידושים שהוכנסו במסגרת מועד קיץ תשע"ט (:)2019
א .פיילוט הדפסת מדבקת התאמות:
בהמשך לפעולות שאנו מבצעים על מנת לשפר את עבודתכם והתארגנותכם ליום הבחינה ,במהלך המועדים
האחרונים הוכנסו תהליכים מיכוניים אשר באמצעותם הפקתם מדבקות נבחן ודו"חות בחינה.
במהלך מועד חורף תשע"ט ( , )2019ערכנו פיילוט במסגרתו בתי ספר הפיקו מדבקה אחת הכוללת את
ההתאמות ששויכו עבור התלמיד בשאלון .מדבקה זו הודבקה על גבי מחברת הבחינה בנוסף למדבקת התלמיד,
וכחלופה למדבקות הצבעוניות .במהלך מועד זה ולאחר הפקת לקחים ממועד חורף ,אנו מרחיבים את הפיילוט
כך שבית הספר יוכל להפיק מדבקה אחת עבור תלמידים הזכאים להתאמות ,ללא הצורך בהפקת מדבקת נבחן
בנוסף לכך .ככל שהפיילוט יצלח ,אנו נרחיבו לכלל בתי הספר במסגרת מועד חורף תש"פ (.)2020
ב .הזמנת בוחנים באמצעות מערכת השילובית:
לקראת מועד קיץ תשע"ט ( , )2019הפעלנו באמצעות השילובית ,מערכת אשר מאפשרת לכם להזין דרישות
לבוחנים עבור פרויקטים ועבודות גמר בחינוך הטכנולוגי ,להעלות בתום השיבוץ את עבודות התלמידים
ולתאם עם הבוחן באופן מסודר מועד לבחינה .הליך זה נועד להסדיר את היבחנותם של התלמידים בתחומים
אלו ולאפשר להם ,בתום שנתיים ,היבחנות ראויה והוגנת.
להזכירכם ,עליכם לבצע את הבחינות עד לתאריך  1.7.2019יש להימנע מבחינות לאחר ה.20.6.2019 -
את העבודות יש להעלות למערכת "השילובית" שבועיים לפני מועד הבחינה ,ולא יאוחר מה 31.5.2019 -וזאת
כדי לאפשר לבוחן די זמן לקרוא ולהעריך אותה .ציונים שנתיים יש לדווח  24שעות לפני מועד הבחינה שנקבע.
בכל בעיה ושאלה ,ניתן לפנות למוקד התמיכה של המרב"ד בטלפון.03-5300804/5 :
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מדינת ישראל
משרד החינוך

המינהל הפדגוגי
אגף בכיר בחינות

ג .שיבוץ מורים למטלת ביצוע באזרחות:
החל ממועד קיץ תשע"ט ( )2019ידווחו ציוני מטלת הביצוע באזרחות באמצעות האפליקציה ולא באמצעות
טופס  9588ידני .לא יתקבלו ציונים שידווחו באמצעות טפסים.
על מנת שיפתחו עבור המורה באפליקציה התלמידים אשר את מטלת הביצוע שלהם הוא אמור להעריך ,על
רכז הבגרויות להזין דרישה באמצעות מערכת השילובית ולאחר מכן שיבוץ של המורה הבוחן לקבוצת
התלמידים אותה הוא מלמד.
במידה והמורה לא מצוי במאגר המעריכים והבוחנים של אגף בכיר בחינות ,יש באפשרות רכז הבחינות
להכניסו למערכת כ"בוחן הערכה חלופית" .לקישור לסרטון הסבר על כלל התהליך לחץ כאן
ד .שאלון מוגדל לתלמידים לקויי ראייה
בעקבות פניות שעלו מהשטח באשר לצורך בהפקת שאלונים מוגדלים ,לטובת התלמידים לקויי ראייה ,החל
ממועד קיץ תשע"ט ( )2019יסופקו באמצעות מערכת הודעות מטה ,שאלונים מוגדלים .לקישור לרשימת
השאלונים המוגדלים לחץ כאן

בכבוד רב,
דויד גל
מנהל אגף בכיר בחינות

העתק:

גב' שוש נחום ,סמנכ"לית בכירה ומנהלת המינהל הפדגוגי
ד"ר מירי שליסל ,יו"ר המזכירות הפדגוגית
ד"ר עופר רימון ,סמנכ"ל מינהל תקשוב ומדע וטכנולוגיה
גב' דסי בארי ,מנהלת אגף א' (חינוך על-יסודי)
מפמ"רים
צוות אגף הבחינות.
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