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 יסודיים-אל: מנהלי בתי הספר ורכזי הבחינות בבתי הספר העל

 

 

 הנחיות ודגשים –( 2023) גמועד חורף תשפ"הנדון: 

דגשים אופרטיביים חשובים להלן מובאים של אגף הבחינות,  השנתיבחוזר בהמשך להנחיות שפורסמו 

 לניהול תקין של המועד.

 :למועד ודגשים הנחיות .1

 :ציונים דיווח .א

  חיצוני / בית ספרי –להזכירכם, בעת שיוך התלמיד לשאלון עליכם להגדיר את אופן ההיבחנות. 

עומד בכללים הנדרשים למתווה  מאופן השיוך תיגזר בהמשך קליטת הציון )בהנחה שהתלמיד      

לנוחיותכם, ניתן לצפות בדו"ח שיוך לא נכון יגרור בהמשך תקלות בקליטת הציונים. ההבחנות(. 

נבחנים לשאלון במנב"סנט, המפרט את אופן ההיבחנות לכלל התלמידים בשאלון. בנוסף, במסך 

 . חיצוני בשאלון /פרי שיוך נבחנים לשאלון, יופיע פירוט של מספר התלמידים ששויכו לבית ס

 להעביר מבית  בשיוכים שינויים, ניתן עדיין לבצע 01.11.2022 -על אף שמועד הרישום הסתיים ב(

. ראוי כיתה / שכבה / ספרי לחיצוני ולהיפך(, בהתאם לשינויים בתכנית ההיבחנות של התלמיד

 העתקי שאלונים. , לא יתקבלו עבורו 1.11.2022להדגיש, כי כל שיוך לחיצוני שבוצע לאחר 

  עד המהווים חלופה להיבחנות חיצונית עבור מועד חורף  ספריים  בית ציוניםלהזכירכם, יש לדווח

יהיה ניתן  סגר לאחר תאריך זה ולא יתקבלו ציונים למועד זה!יהמועד י 315.2.202לתאריך 

 (2023לדווחם רק למועד קיץ תשפ"ג )

 20:00 בשעה הבחינה לפני יום עד לדווח יש חיצונית היבחנות לצורך שנתיים ציונים. 

  כנות ותאת הציונים )הבית ספריים והשנתיים לצורך היבחנות חיצונית( יש לדווח באמצעות

בחנות חיצונית באמצעות יאין לדווח ציונים בית ספריים המהווים חלופה לה .ההשלמה בלבד

 השילובית.

  :שפר ציון באמצעות היבחנות בית ספרית. או ל פסילהלא ניתן להסיר שיפור ציון / הסרת פסילה

  .תלמידים המבקשים לעשות זאת, ידרשו לגשת להיבחנות חיצונית

 :התאמות .ב

  15.12.2022ניתן לדווח התאמות באמצעות המנב"סנט עד לתאריך . 

 וכיו"ב,  קדמו ליום הבחינה, כגון, שבר ביד הכותבתבקשות להתאמות בגין אירועים נקודתיים ש

עות "מערכת הודעות מטה בחינות" בסמוך ליום הבחינה. מערכת הודעות מטה יש להגיש באמצ

 .25.12.2022פתח בתאריך ת
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  הקולות שעלו מן השטח להלן עדכון : לאורחינוך מיוחד -עדכון: 

המבקשים לממש את זכותם להקראה / שעתוק או הכתבה לבוחן ניטרלי, החינוך המיוחד תלמידי       

במקצועות בהם מימוש  sd -או באמצעות כרטיסי ה I-Test -כנת היבצעו אותה באמצעות תו

ההתאמה באמצעים אלו מתקיים. במקרים חריגים, ניתן לאפשר לתלמידים לממש את ההתאמות 

שלהלן באמצעות גורם אנושי, ובלבד שסך התלמידים להם מאושר מימוש ההתאמה באמצעות 

המיוחד בבית הספר )תלמידים משולבים  מכלל תלמידי החינוך 50%לא יעלה על  ,גורם אנושי

 בכיתות רגילות ותלמידים בכיתות חינוך מיוחד(. 

אנו ממליצים לאפשר לכמה שיותר תלמידי חינוך מיוחד להתנסות בביצוע התאמות אלו באמצעות       

 וזאת כדי לסייע להם בהשתלבות תקינה בחייהם הבוגרים בהמשך.  I-TEST-ה

 )בע"פ, מותאם וכיו"ב(, נותר ללא שינוי. מימוש יתר ההתאמות     

 :והתייצבות תלמידים בכיתה כספות פתיחת .ג

להיערך לכך צוות בית הספר . על בשעת תחילת הבחינהבכל הבחינות הכספות יפתחו להזכירכם,       

 מבעוד מועד. בכל מקרה, יש לאפשר לתלמידים לקבל את מלוא זמן הבחינה.

דקות לפני שעת  15-בחינה חצי שעה לפני תחילתה ולשהות בחדר הבחינה כתלמידים ידרשו להגיע ל      

תחילת הבחינה. תלמידים לא יורשו להיכנס לחדר הבחינה לאחר שעת תחילת הבחינה, גם אם זו טרם 

 החלה. 

בימים אלו עלה לפורטל מוסדות דוח אופן קבלת שאלונים. דוח זה  :אופן קבלת שאלונים .ד

באיזה אופן )כספת/מטה בחינות(. ות הספר אלונים יסופקו לבימפרט באופן מדויק כמה ש

 לחץ כאןלקישור ערך בהתאם.  ימומלץ לעיין בדוח ולה

 :חדשות מחברות בחינה .ה

 .בלבד (2023ג )"הקרובים יחולקו לכם מחברות חדשות עבור מועד חורף תשפבימים 

וכריכתן בצבע כחול. שינוי גודל המחברות בוצע כחלק  A4המחברות החדשות תהיינה בגודל 

מהתאמה לסורקים חדשים ומהירים וכן על מנת לאפשר לתלמידים מרחב כתיבה גדול יותר. 

יש להסיר משטח בית הספר את המחברות מחברות ישנות לא תוכלנה להיסרק ולהיבדק. 

 בטעות לנבחנים.הישנות על מנת שלא יחולקו 

 

 

 

מספר ת"ז שלהם בראש העמוד לכתוב בכתב ידם את  נבחניםיש להנחות את ה

 זאת בנוסף להדבקת המדבקת על גבי כריכת המחברת. החמישי,
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 הקראת שאלון באמצעים טכנולוגים: ו.  

 באמצעים טכנולוגים.לרשימת השאלונים שבהם תתאפשר הקראת שאלון  מצ"ב קישור

מידים הזכאים להקראת שאלון, ולא בנוסף, קובצי שמע יועלו במערכת הודעות מטה. תל

 .I-TEST –, יבחנו באמצעות ה SDסופק להם 

 :שאלונים מתורגמיםז. 

 לרשימת השאלונים שיתורגמו במועד החורף לעולים החדשים. מצ"ב קישור     

 :מעוכבים תלמידיםח. 

במשך  להיבחן במקצועלהזכירכם, תלמידים מעוכבים בשל פגיעה בטוהר הבחינות, אינם רשאים       

לא יתקבלו , הגשת ציוני הערכה חלופית, מרכיב היבחנות בע"פ וכיו"ב. ובכלל זהתקופת העיכוב, 

 במרב"ד. מחברותיהם של תלמידים מעוכבים לא יבדקו ציונים במקצוע בתקופת העיכוב.

אנו ממליצים לצפות בפורטל מוסדות, בלשונית טוהר בחינות, ברשימת התלמידים המעוכבים וכן       

 בתקופת העיכוב של כל תלמיד ולהנחותם בהתאם. 

 : בחינה לחדרי נבחנים שיוךט. 

יש לבצע שיבוץ כדי לנסות ולתעל נכון את כוח ההשגחה ולהימנע ממצבים של בזבוז כספי ציבור 

תלמידים בכיתה גם אם הדבר דורש שילוב של  19יש להקפיד ולשייך  .ון ויעיל של משגיחיםנכ

   שאלונים שונים המתחילים באותה השעה באותה כיתה נבחנת.

לתשומת ליבכם, חברת ההשגחה תספק משגיחים בהתאם לתקינת ההשגחה והנחיות אגף 

את המשגיחים בצורה אופטימאלית.  שיבוץ נכון ויעיל יאפשר לחברות ההשגחה לווסת הבחינות.

אינם עומדים בתקינה ואינם מאפשרים שיבוץ  ת הספרבמקרים חריגים בהם כיתות הבחינה בבי

 נבחנים, יש לפנות לחברת ההשגחה והן יפנו את הבקשה לאגף לאישור חריג.  19של 

רשאי לשבץ נבחנים בכיתה בית הספר בכל יום בחינה,  על אף האמור לעיל, מצומצמת:כיתה 

. הרקע לשיבוץ תלמידים אלו נבחנים 10נבחנים ולכל היותר  3אחת בה יהיו לכל הפחות  תמצומצמ

 גשי, בעיות קשב וריכוז וכו'. לא תאושר כיתה נוספת.ירהינו בשל קושי 

 

 :הבגרויות לרכזי כנסיםי. 

יות. במסגרת הכנסים ניתנו השנה, טרם המועד קיימנו כנסים באמצעות הזום לכלל רכזי הבגרו

רפורמת התחדשות הלמידה ומתווה ההיבחנות לבוגרי דגשים לשנת ההבחנות הנוכחית ובכללם 

הקלטה של הכנס וכן המצגת שהוצגה בו מצויים באתר אגף (. 2023-2024תשפ"ד )-תשפ"ג

 כנס.הקלטת הקישור להבחינות: 

 .קישור למצגת                  
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 דגשים אופרטיביים: –התחדשות הלמידה .  2

ואילך  (2025תשפ"ה ) רפורמת התחדשות הלמידה במקצועות המח"ר חלה על בוגרי .א

 . )כיתות י' בשנה הנוכחית(

רמה, לימודי המח"ר נחלקים ללימודי יסוד שילמדו במהלך כיתות י' וי"א במסגרת הרפו     

 ולעבודה מסכמת שתוגש החל ממחצית ראשונה של כיתה י"ב.

 :)ניתן לבחור נתיב לכל קבוצת לימוד( נתיבים 3מבין בלימודי היסוד ניתן לבחור באחד  .ב

ת אחת במסגרתה התלמידים ידרשו לבצע מטלות ובחינה באמצעו למידה מתחדשת: .1

 מהמערכות הדיגיטליות שלהלן:  מודל, גוגל קלאסרום ומיקרוסופט. 

 .  60%מטלות אלו ידגמו ויבוקרו על ידי אגף הבחינות והיקפן       

 .40%בנוסף, התלמיד יבצע מטלות נוספות בהתאם לבחירת המורה בהיקף של       

 .ממיר בגרות דיגיטלי .2

 שותפי פיתוח. .3

 ח:לוחות זמנים לשיוך ודיוו .ג

 על בתי הספר היה לבחור מערכת מקוונת באמצעותה  11.202224. עד: מערכת דיגיטלית

ע הבחירה וציב)מודל, גוגל או מיקרוסופט(.  מבין המערכות בכל מקצועות המח"ריעבדו 

 בפורטל מוסדות חינוך, בדף הבית.נעשה 

 ט בחירת נתיב הלמידה מתבצעת באמצעות שיוך התלמידים במנב"סנ :נתיב למידה

לשאלון הרלוונטי. לכל נתיב בכל מקצוע, סמל שאלון משלו. כך לדוגמא, סמל השאלון 

. 34151במקצוע אזרחות הינו:  בנתיב התחדשות הלמידהעבור משימת ביצוע אישית 

. יש לשייך 34158באזרחות הינו: בנתיב מורים שותפי פיתוח לעומת זאת, סמל השאלון 

השיוך לנתיבים שותפי  ד בו מתוכנן הגשת הציון.במועאת התלמידים לשאלונים השונים 

 .טלי מותנה באישור מקדים המזכירות הפדגוגיתיפיתוח וממיר דיג

 דיווחי הציונים והמשימות בהתאם ללוחות הזמנים שלהלן: 

 כולל משימות.   15.2.2023 עד עבור מועד חורף

 כולל משימות. 20.6.2023 עד עבור מועד קיץ

לבד, ניתן לבצע את משימת הבחינה באופן לא מקוון ולדווח את להזכירכם, בשנה זו ב

 , יש לשמור את הבחינות לצורך בקרה.20.6.2023הציון עד 

ל הרפורמה, כולל החלוקה לקישור לחוברת השאלונים הכוללת את סמלי השאלונים ש     

 לחץ כאןלנתיבים: 

 :העלאת משימות 

קצוע אחד במסגרת משימה אחת במ לפחותבתי ספר בפיילוט הבקרה, נדרשים להעלות 

 .15.2.2023 -לעד , וזאת 2023מועד חורף 

נים בלימודי המח"ר יתר בתי הספר נדרשים להעלות את המשימות שבוצעו במקצועות השו

 . 2023.6.20 -לעד  2023במועד קיץ 

mailto:mmbhinot@education.gov.il
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הבקרה ועובדים עם מודול משרד החינוך, רשאים )אך אינם  בתי ספר שאינם בפיילוט

 .2023מחויבים( להעלות משימה למערכת כבר במועד חורף 

 

מודל משרד לבתי הספר שבפיילוט ו/או בתי הספר אשר עובדים עם  מערכות תמיכה .ד

 : החינוך

 15.11.2022תאריך לה פדגוגית למורים שבפיילוט התקיימו עד : הדרכהדרכה פדגוגית .

במידה ויתקיימו מועדי הדרכות נוספים, הם יפורסמו בפורטל עובדי הוראה, במרחב 

למדריכים המחוזיים בכל אחד מתחומי  . בנוסף, ניתן לפנותלחץ כאןהפדגוגי. לקישור 

 הדעת בכל שאלה בתחום הפדגוגי של הטמעת התחדשות הלמידה.

 יתקיימו באמצעות זום פתוח במועדים המפורסמים בפורטל עובדי פדגוגית: -הדרכה טכנו

 לחץ כאן.הוראה, במרחב הפדגוגי. לקישור למועדים 

  :לחץ כאןניתן לצפות במצגת סביבת הלמידה במודול. לקישור למצגת חומרי הדרכה. 

 לחץ כאן.בהקלטת הדרכה  הלצפיי                               

 :בבעיות / שאלות טכניות בשימוש במודל, ניתן לפנות למרכז שירות ומידע  תמיכה טכנית

 .7:30-17:00ה', בין השעות: -, בימים א'3עד  1*( שלוחות 6552ארצי )

 

עם בתי הספר  צרו קשרבנוסף, בימים הקרובים נציגי מרכז השירות והמידע הארצי י

 שבפיילוט לצורך הדרכה פיזית מטעמם, בהתאם לצורך.

  

 אגף הבחינות עומד לרשותכם בכל עת. 

 לכם בשמחה.ינו בכל שאלה או בקשה ואנו נסייע אתם מוזמנים לפנות אל

 073-3938866בנוסף ניתן לפנות למרכז המידע של אגף הבחינות בטלפון 

 ההוראה הצלחה רבה בבחינות. אנו מאחלים לתלמידים ולצוותי

 

 

 ב ב ר כ ה,

 דויד גל

 מנהל אגף בכיר בחינות   
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