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א"ל תשפ"הנחיות כלליות לשנה

א"ל תשפ"שנה–בנושא הקורונה באתר המשרדפ ההנחיות "התנהלות ע1.

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף -ארגון הלימודים בהתאם לתקנות שבתוקף . 2
,  (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך( )הוראת שעה)הקורונה החדש 

.מוטלת על מנהל המוסד, האחריות על ארגון הלימודים במוסד בהתאם לתקנות, 2020-ף"תש

מוגדר                , ד"י-ג"ומוסד עם כיתות י" בגירים"ד מוגדרים כ"י-ג"הלומדים בכיתות י. 3
ב ילמדו בהתאם      להנחיות "תלמידי כיתות טו". מוסד להשכלה או הכשרה של בגירים"כ

.  המשרד לשכבת הגיל הרלוונטית

תחילת מועד הגיוס של הבוגרים  החל -צה״ל נענה לבקשתנו לדחות את מועד תחילת הגיוס . 4
.באתר מתגייסיםעדכונים נוספים . 27.6.21, א"ז בתמוז תשפ"י, מיום ראשון

יפרסם הנחיות לארגון ומיקוד הלמידה בלימודי ההסמכה , הפיקוח על המגמות הטכנולוגיות. 5
.7.1.21, א"ג בטבת תשפ"כ, עד ליום חמישי, תיכוניים-העל
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https://pop.education.gov.il/maagal_hashana/aktuali-ahshav/guidance-corona-virus/
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/502_362.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/502_362.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/502_362.htm
https://www.mitgaisim.idf.il/


2021-א"לוח מועד בחינות אביב תשפ
יום שישייום חמישייום רביעייום שלישייום שנייום ראשון

א באדר"כבאדר' כט באדר"יח באדר"יז באדר"יז באדר"ט

28.21.32.33.34.35.3
בגרות חורף  חופשת חג פורים

מתימטיקה  

נבצרים

מועד מבחן  

בכתב

בגרות חורף  

אנגלית נבצרים

ח באדר"כז באדר"כו באדר"כה באדר"כד באדר"כג באדר"כ

7.38.39.310.311.312.3
בגרות חורף  

הומניסטיקה  

נבצרים

בגרות חורף

נבצריםשפה 

מועד מבחן  

בכתב

חופשת חג

אלאיסראא

'ואלמיעראג

חופשת חג

אלאיסראא  

'ואלמיעראג

בניסן' ובניסן' הבניסן' דבניסן' גבניסן' בבניסן' א

14.315.316.317.318.319.3

מועד מבחן  

בכתב

מועד מבחן  

בכתב

תחילת חופשת חג  

פסח

ג בניסן"יב בניסן"יא בניסן"יבניסן' יבניסן' טבניסן' ח

21.322.323.324.325.326.3
חופשת חג

פסח

חופשת חג

פסח

חופשת חג

פסח

חופשת חג

פסח

חופשת חג

פסח

חופשת חג

פסח
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(  אתר אגף הבחינות)מועדי בחינות 

4.11.2020-חדש ומעודכן ל-(2021)א "לוח בחינות מועד חורף תשפ•

.9.3.21, א"ה באדר תשפ"כ: סיום1.2.21, א"ט בשבט תשפ"י: התחלה

(.2021)א "תשפ-(מועד חורף מאוחר)לוח בחינות אפריל •

.6.5.21, א"ד באייר תשפ"כ: סיום19.4.21, א"באייר תשפ' ז: התחלה

4.11.2020-מעודכן ל-(2021)א "טיוטת לוח בחינות מועד קיץ תשפ•

.15.7.21, א"באב תשפ' ו: סיום19.5.21, א"בסיוון תשפ' ח: התחלה
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https://edu.gov.il/minhalpedagogy/exams/Pages/ExamDates.aspx
http://meyda.education.gov.il/files/Exams/LuachWinExams2021NEW.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Exams/LuachSpecialAprilWinExams2021.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Exams/LuachSumExams2021NEW.pdf


2021-א"מועדי בחינות אביב תשפ

:נהלים והנחיות לקיום מועד אביב. 1
.ידי אגף בכיר בחינות-המועד הסופי של הבחינות יפורסם על( א
.ZOOMכגון VCאין אישור לקיים מבחנים באמצעות מערכות ( ב
.  ד"י-ג"בחינות בגרות ותאריכי הגיוס של בוגרי כיתות י, המועדים נקבעו בהתאם לחופשות( ג

:  בחינות בכתב. 2
.22.3.21,א"בניסן תשפ' ט, ועד ליום שני3.3.21,א "ט באדר תשפ"י, החל מיום רביעי

:תכנון מועדי בחינות ההסמכה שבכתב. 3
.3.3.21, א"ט באדר תשפ"י, יום רביעי➢

.9.3.21, א"ה באדר תשפ"כ, יום שלישי➢
.15.3.21, א"בניסן תשפ' ב, יום שני➢
.18.3.21, א"בניסן תשפ' ה, יום חמישי➢

:פה-בחינות בעל. 4
18.4.21,א"תשפ, באייר' יתקיימו החל מיום ראשון ו

.  לכל הסטודנטים חייבי גיוס-25.6.21,א"ו בתמוז תשפ"ט, יום שישי:  ועד
5.לכל הסטודנטים פטורי גיוס-30.7.21,א"א באב תשפ"כ, יום שישי: ועד



ד  "י-ג"דגשים בארגון הלימודים בכיתות י
.  9' לתיקון מס-ו8' תיקון מסובתוספת שבתוקףתקנותהדגשים הינם בהתאם ל

19בקבוצות של עד , במוסד חינוכי( כולל למידה והוראה)פעילות בשטח פתוחניתן לקיים כל 1.
.  תלמידים

במוסד על תיכוני ככל שמדובר במבחן לקבלת  בחינות לשם קבלת ציון סופי בקורסניתן לקיים 2.
.ציון סופי בקורס

.  בקבוצה של עשרה משתתפים לכל היותר-לימודי התנסותניתן לקיים 3.

או  )בלימוד מקווןלתלמיד הזקוק לכך לצורך השתתפות , מתן גישה לתשתית או ציוד חיוני4.
מספר השוהים בכיתה בהתאם  . מהתלמידים במוסד לכל היותר10%-ל, (בלימודי התנסות

תלמידים ואנשי צוות  15-ישהו לא יותר מר "מ60עד בכיתה -8' לכללים המפורטים בתיקון מס
.(50-לא יותר מר "מ150מעל בכיתה ; 25-לא יותר מר "מ150-ר"מ60מעלבכיתה )המוסד 

.כל קבוצת תלמידים תיפגש עם שלושה אנשי צוות קבועים שונים לכל היותר בכל המפגשים5.

יסודי לנוער  -ד במכללה טכנולוגית הפועלת במוסד חינוכי על"י-ג ו"ניתן לקיים לימודים בכיתות י6.
יסודי לנוער נושר ובסיכון שבפיקוח  -או בהמשך ובסמוך למוסד חינוכי על( ט"מח)נושר ובסיכון 

.העבודה' מש
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https://www.nevo.co.il/law_html/law01/502_362.htm
https://rfa.justice.gov.il/SearchPredefinedApi/Documents/HbAxa7L0sluu7n~G2FZtqWWi68sAy8QQzd5B2YRXSXQ=
https://rfa.justice.gov.il/SearchPredefinedApi/Documents/HbAxa7L0sluu7n~G2FZtqa5d8ttoUZ0kA4Phsib8rE0=


א "דגשים פדגוגיים בהוראה ובלמידה לשנת הלימודים תשפ

הפיקוח על  , לשם מתן מענים לקושי בלימודים על תיכונים בתקופה מורכבת זו
ג  "כ, ליום חמישיעד , המגמות הטכנולוגיות יפרסם הנחיות לארגון ומיקוד הלמידה

:ההנחיות יתמקדו בתחומים הבאים. 7.1.21, א"בטבת תשפ

.עדכון לגבי תוכנית הלימודים השנתית1.

.  פה-מיקוד למידה לקראת המבחנים שבכתב ובעל2.

למאגר בחינות ההסמכהבנוסף , המלצות והפניות לשאלות ומבחני דוגמה3.
.משנים קודמות

.בהתאם למגמה, הרחבת האפשרות לחומר פתוח: במבחנים בכתב4.

מתן שקלול רב יותר ללימודים  : עדכון הנחיות להגנה על פרויקטים ועבודות גמר5.
זאת מתוך הנחה שהיקף השעות בלמידה ההתנסותית . עצמאים עיונים של הבוגר
.  לסטודנט יהיה קטן יותר
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http://meyda.education.gov.il/bagmgr/default.html#/

