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"דניסן,תש"פכ

2020אפריל,18



 למנהלי בתי הספר העל יסודיים שאלות ותשובות

 10שאלות הבהרה לאגרת 

 מועד קיץ תש"ף

 מנהלים יקרים,
 ריכזנו לקט משאלות ששלחתם לנו ותשובותיהם.

 
 

 שאלות בנושא משפרי ציון:

 

 קורס לקבל נמוך/גבוהיכול הגשה ציון עם,בגרות בעבר שעשה האםתלמיד.1
 ולגשתבציוןשנתיסופי? חדש הגשה עםציון ,מפקח באישור
נתהמתוכנבאםמדוברבהיבחנותבנוסףלהיבחנותהחיצוניתכן.תשובה:    
ובמידהוהוזמןשאלוןעבורהתלמיד,התלמידיוכללשפרבאמצעותלכתה.
המפורטיםקורסוירטואלי,אתהציוןהשנתישלו,בהתאםלנוהלשיפורציונים
הוזמןעבורושאלון,ואםקיבלאישורמפקחעלוזאת רק אם,10באגרת
  נקודות.15נוהשנתילאיעלהעלובכלמקרההשיפורבציוקורסוירטואלי,
 באםזוההבחנותהחיצוניתהיחידהשלוהתלמידיבחןבהחיצונית.

 

 ללא שנתי ציון תיקון ללא ,חיצונית בבחינה ציון לשפר רשאי תלמיד האם. 2
 חיצונית? בחינה בהם שיש המקצועות בכל הגבלה
צוניותמעברלבחינהבההואמותרלתלמידלגשתלבחינותחי כן.תשובה:     
  מחויבכדילשפראתציונו.
 
 , תשעט קיץ אליהניגשבמועד מבחינה ציון האםתלמידיב'יכוללשפר. 3

 חובה? במקצוע אם ובין ,הבחירה במקצועות זה אם בין ביא', כשהיה
עבורהתלמידלמועד מתחילתהשנהןאם הוזמן שאלו רק ניתן-תשובה:    
ורקאםהשתתףבלמידהסדירהמאזתחילתהשנה,שאושרהמבעודהקיץ.
מועדמתחילתהשנהעלידיהמפקח.
  .חיצונית יעשה זה באשכול התלמיד של היחידה החיצונית הבחינה זו אם-
 בחינה בו שאין מקצוע שזה או באשכול, חיצונית בחינה עוד לו יש אם-
שישוקלל עם מרכיבים נוספים לציון סופישנתי ציון ידי על רשפי -חיצונית
   שנתי ציון תיקון על מפקח אישור אםנעשתהלמידהמתחילתהשנהויש
השנה. מתחילת    
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 ?"ףתש לקיץ "ףתש מחורף ציון האםתלמידיכוללשפר.4

 תשובה:
 ונית.א.אםזההמקצועהיחידבאשכולישלהיבחןבובבחינהחיצ

 שאלון לתקן אפשר חיצונית בו נבחנים שכבר באשכול מקצוע עוד יש אםב.
: הנ"ל התנאים של בקיומם רק .בחינה ללא שנתי בלבדבציוןאחד

  לא להיות יכול השיפור,במקרהזה מפקחולמידהבקורסוירטואלי אישור
  .נקודות15-מ יותר     
 , חיצונית בו שנבחנים למקצוע בנוסף ,אחד מציון ריות לשפר צורך יש אם .ג

.חיצוני רק והשאר פנימי יהיה אחד


 מהשעותצריךלכלולקורסוירטואלילשיפורציוןשנתי?.כ5

   שעות,באישורמפקח.רקאחרמתןמערכתשעותמסודרת.60תשובה:
רסםעלידיהאגףלחינוךעלאתהקורסיפונוהל מדויק איך מאשר המפקח     
יסודיבימיםהקרוביםלמפקחים.


אםתלמידלאמרוצהמהציוןהפנימיורוצהלגשתלבחינהחיצוניתהאם.6

יוכל?
תלמידיכוללבקשלגשתלבחינותחיצוניותכדילשפראתציונו,תשובה:
בעעבורו.בתוספתלבחינההחיצוניתשביתהספרק אךרק 



מתמטיקה,אנגלית,-האםתלמידיכוללשפרציוןשנתיבאשכולהחובה.7
 שפהבמידהוהוזמןשאלון?
 תשובה: כן.      

 

נקודותבקורסוירטואליהואמהציוןהשנתי15שיפורהציוןשלעד. 8
ישהתלמידהוגשבובמועדחורףתש"ףאומהציוןהסופישלהתלמידאחר
 ההבחנותבחורף?
מהציוןהשנתי,וגםזהרקאםלמדבקורסשאושרעלידיהמפקחתשובה:       
וערךבקורסונמצאזכאילתוספתניקוד.התוספתאינההונבחן/
נקודותהםסףמקסימליאךכלתלמידיקבלאתהציון15וטומטית,וא
.המגיעלו,עדהסףהנ"ל




האםתלמידיב'שמבקשלשפרציוןבגרותבכימיהעקבציוןנמוךבכיתהיא'.9
  יכוללגשתשובלבגרותבשאלוןזה?
כלתלמידביאאויבשרוצהלשפרציוןללאשינויבציוןהשנתי,תשובה:   
חינהחיצוניתבמקצועהמדובר,יכוללהבחןבבחינותחיצוניותבובהינתןשיש
לתכניתההיבחנותשנקבעהבביתספרו.מעברוספותנ
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 להלן סיכום נוהל משפרי ציון:
,ללאבבחינה חיצונית, ללא תיקון ציון שנתי.תלמידרשאילשפרציון1

הגבלה)בכלהמקצועותשישבהםבחינהחיצונית(

,א",כשהתלמידהיהבישיפור ציון מבחינה שנעשתה במועד קיץ תשעט.2

ביןאםזהבמקצועותהבחירה,וביןאםבמקצועחובהבונבחןהתלמידבקיץ
ישאישורמפקחעלתיקוןציוןשנתימתחילתהשנה,ניתןרקאם-שעבר

ונעשתהלמידהמתחילתהשנה,והוזמנועבורושאלונים.במקרהזה:
עשהתהבחינה-הבחינה החיצונית היחידה של התלמיד באשכולא.אםזו

חיצונית.
מקצוע שאין בו בחינה ,אושזהעוד בחינה חיצונית באשכולב.אםישלו

.,שישוקללעםמרכיביםנוספיםלציוןסופילידיציוןשנתיישפרע-חיצונית

רקאםיהיהאישורמפקחעלקורס-"ףלקיץ תש "ףשיפור ציון מחורף תש.3

וירטואלי,ויקוייםקורסוירטואליעלמלואהשעות,והוזמנושאלונים,אםקיימים
תנאיםאלו,אז:

ישלהיבחןבובבחינהחיצונית.המקצוע היחיד באשכולא.אםזה
אפשרלתקןשאלון-ול שכבר נבחנים בו חיצוניתיש עוד מקצוע באשכב.אם

ל)אישור")בלבד(בציוןשנתיללאבחינה.רקבקיומםשלהתנאיםהנאחד
(והשיפוריכוללהיותלא10שארהתנאיםכפישהוגדרובאגרת,למידהומפקח
.מהציוןהשנתישדווחלונקודות15יותרמ

,בנוסףלמקצועשנבחניםבוחיצונית,יותר מציון אחד.אםישצורךלשפרג
ררקחיצוני.אחדיהיהפנימיוהשא

 
 

 שאלות בנושא אשכול מדעים:
 

 לשני לגשת ,ההיבחנות לתוכנית בהתאם,המתוכננים ט"עמ האםלתלמידי.10
וחשמל(ולהםמקצועמדעינוסףאותוהם בפיזיקה)מכניקה שאלונים
 ? פנימי ציון יזיקההשאלוניםבפ שני על עושיםבהבחנותחיצוניתנדווח

 .תשובה: כן, ידווחו בציון שנתי שישוקלל עם מרכיבים נוספים לציון סופי
 
 
.התלמידההלומדתשנימקצועותמדעייםמחוץלאולפנ .11
יחלללאציוןשנתיוכן,לומדתבתיכון5בגרותבמדעיהמחשבברמהשל
וגםבמדעיההאםתוכללגשתגםלבחינהבפיסיקפיסיקה.הוירטואלי
בגרותאחת?רקהמחשבאושעליהלבחור
תוכללגשתלשניהם.תשובה:



תלמידי"אשלומדפיזיקה)מקצועבוישבחינהחיצוניתבי"א(ומקצועמדעי. 12
האםיש-אחרבואיןבחינהחיצוניתבי"א)ביולוגיה,כימיה,מדעיהמחשב(
 בלהיבחןבפיזיקה?אפשרותבחירהאושהואחיי
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 צריךלהבחןבפיזיקה.תשובה:     
 
 

תלמידיי"אשלומדיםכמהמקצועותמדעיים)ושנרשמולבחינתבגרות. 13

בכימיה,האם%55-השנהציוןפנימישלביתהספרעלהמדעית(ויקבלו    

ציוןזהישוקללעבורםבשנההבאהלתעודתהבגרות,בתורהציוןשל

הבחינהבכתברגילה?אושהםיחויבולהיבחןבבחינההחיצוניתבשנה

 הבאה?

זהיהיההציוןשישוקלל,באםהשנהנבחנוחיצוניתבמקצועמדעיתשובה:    
 אחר.
 
 

וכעתלאמתאפשרבביולוגיהמהלגביתלמידיםשרצולשפרמעבדות. 14
 ?הםל
וקללעםמרכיביםנוספיםלציוןסופי,וזאתישפרובציוןשנתישישתשובה:  

רקאםנרשמומתחילתהשנה,ולמדומתחילתהשנה,והיהלהםאישורעל
מהמפקחמתחילתהשנה.ציוןשיפור


 
במעבדהבמקוםציוןחיצוניתקפהגםלתלמידישנתיהאםההנחיהלציון. 15 

 י"אשנרשמולבחינתהמעבדהבתש"ף?
 .כןתשובה: 

 

םהנדסתתוכנהנכללתחתאשכולמדעי?במקצועזהאמורהלהיותהא. 16
.בחינהמעשיתמולבוחןולאבחינהבכתב    
.ויעשו10הבחינותהמעשיותמופיעותבפרקמיוחדבאגרתתשובה: 
השנהעלידימוריהכתה.     

 

 שאלות בנושא האשכול ההומאני


ני,נשלחציוןהגשהבשנהשעברהאםתלמידהוגשבעברלמקצועהומא.17

האםניתןלהשליםאתהמקצוע-אבלהתלמידלאניגשבפועללבגרות
בציוןפנימי?
אםזההמקצועהחיצוניהיחידישלעשותוחיצונית.אםזהלאתשובה:      
ושאליוניגשתהשכבהחיצונית,דינוככלמקצוע,וניתןלעשות המקצוע
בציוןשנתי,רקאםהתלמידאכןלמדאותומתחילתהשנהוהוזמןעבורו
שאלוןמבעודמועד,מתחילתהשנה.


 האםתכניתסחל"במחליפההבחנותחיצונית?.18

להבחןמישבוחרתכניתסחל"בהיאתכניתעםבגרותחיצונית.תשובה:    
.נבחןבבגרותזו-ושייךלתוכניתזוחיצוניהיסטוריהבאשכולההומניסטיב  
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תלמידיםשנגשובתושב"עליחידהחיצוניתבגמראבחורף.אםאנחנו.19

יחידותחיצוניותאורקאחתבקיץ?2ושב"ע,האםיצטרכותבוחרים
ישהבדלביןתושבעבממלכתישלאקייםבהיבחנותחיצונית,תשובה:       
"עבממ"דשבו,אםהואהמקצועלהיבחנותחיצונית,ישלהבחןלתושב
 . שאלוניםברמתהחובההבכל

רובהתלמידותנבחנותתנ"ךמוגבר,האםניתןלבחורבאחדממספרי.20

השאלוניםהאלועלמשבצתהמבחןהחיצוניההומני,אוששניהםלא
 נחשביםבסיס?
ינותישפירוטשלבחברתהשאלוניםשמפרסםאגףהבחותשובה:       
  השאלוניםשניתןלהבחןבהם.ישלפעולרקלפיפירוטזה.     

 
יחידותחיצוניותוישלועודמקצועות2-ללמידשצריךלגשתלתנ"ךת. 21

2שאליהםהוארשוםתחתאשכולהומניסטיקה.האםחייבלגשתלכלה
 יצוניותאורקלאחת?יח"להח

בכתבלכלהשאלוניםישלגשתבבחינהחיצוניתבמקצועהחיצוני תשובה:      
.שאלוניבחינה(2מחולקיםלה)רלוונטירקלתנךותושבעבחמד,לפיסיקה
להוציאבחינומעבדהשנעשותבציוןשנתישישוקללעםמרכיביםנוספים
.לכללציוןסופי

 





 שאלות נוספות:


 

האםכלעבודותהגמרהצמודותבמקצועותבאשכולההומניסטי,באשכול. 22 
 המדעים,בשפתאםובמתמטיקהמחליפותהבחנותחיצונית?
 כן.תשובה:         

 
 כיצדיושלמושעותחנ"ג?. 23 

בחנ"גישלהשליםאתהשעותבלמידהמרחוק.תשובה:    


 םשלנבחנימשנה?מהלגביהשאלוניםשהתבטלו?מהדינ.24
  תשובה: נבחני משנה יכולים לגשת לבחינות שכרגע קיימות לבחינה  
לגביבחינותשאיןכרגעחיצונית,,בהמשךיפרסםאגףהבחינותחיצונית.  
.האםיהיהמועדאחרומתי.נוהלזהנכוןגםלאקסטרנים 


 ?יהמהקורהלגבילימודיהתיאור.25
עלמנתלשמורעלרצףלמידהבחינוךהתעבורתיבכיתותי'תשובה:  
ולקראתבחינתהתיאוריהבקיץנערכנומבעודמועדלהקלטהושידוריםשל
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במערכתהשידוריםהלאומית.לפניחגהפסחשיעוריםמתוךהתכנית
צולמושיעוריםנוספיםאשרושודרומספרשיעוריםבעבריתובערבית
שידוריםבעבריתהישודרואחריחופשתהפסח.מומלץלעקובאחרמועדי
ובערבית.הממוניםהמחוזייםבקשרעםצוותיההוראהומעדכניםאותם
בכלהתפתחותוכלזאתעלמנתלשמורעלרצףהוראהלקראתהבחינה
 בסוףהשנה.
נדחתה2020יתהמתוכננתלהתבצעביונייבחינתהתיאוריהאשרהועדמ
בשלהנסיבותייקבעמועדמאוחריותרבקיץויפורסםבצינורותהמקובלים.
משאלותהבחינה60%בערביתאשרמהוויםומאגריהשאלותבעברית
דהותרגולמצוייםבתיקתכניותלימודיםובפורטלהתלמידיםלצורךלמי
לתלמידיםולמורים,בנוסףהעבודהעלהאפליקציהבפורטלתלמידיםעבור
הבחינהדרךהתלמידיםעומדתלהסתייםבקרובותאפשרלתרגללקראת
הסלולרהאישישלכלתלמידהותלמידועלזהתצאהודעהכשיתאפשר
להשתמשבאפליקציה.
החינוךבנושאהחינוךהתעבורתיהיאלקייםאתתהליךשרדמהחלטת

הלמידהמרחוקולאפשרלתלמידיםשביתספרםכלולברשימהשנקבעה
להבחןבתיאוריהבקיץהקרוב.


 ?איךיופעלוהבנוסיםהאוניברסיטאיים.26
לכלאוניברסיטהמדניותבונוסיםמשלה.זוהיאאוטונומיהשלתשובה:
האוניברסיטאותומשרדהחינוךלאמתערבבזה.בהסכמהשביןהמשרד
לאוניברסיטאות,תעודתהבגרותשתורכבממקצועותבהיבחנותחיצונית,
לצדמקצועותשמורכביםמציוןשנתישישוקללעםמרכיביםנוספים,
כרולקבלהבנוסחהשתבנהבשיתוףהאקדמיה,לציוןסופי,יו
לאוניברסיטאות.


 האםהמשקלשלציוןהגשהוציוןבגרותישתנובחישובהציוןהסופי?.27

כמדישנהגםהשנהתופעלנוסחהדיפרנציאלית.במקצועות שובה: ת
הפנימייםתופעלנוסחהחדשהשתבנהבמיוחדלמקצועותאלו.בכל  
יעכציוןאלאהואיהווהאתהציוןשישוקללמקרהלאהציוןהשנתיעצמויופ
עםמרכיביםנוספיםבמסגרתהנוסחהשתבנה.

תלמידשנבחןעםכלהשכבהבבחינהחיצונית,אךלאנבחןעםהשכבה.28

הומניסטינוסףשהשכבהניגשהבחורףוהיהאמורלגשתבקיץ,במקצוע
אתהמקצועהנוסףפנימי?אםיכוללעשותהוהוזמןעבורושאלון,

באםאכןהוזמןתשובה: יגש לשאלון שכל השכבה ניגשת אליו חיצוני. 
עבורושאלוןמבעודמועד,והואלומדכלהשנההמקצועהשנייוכל
להיעשותבציוןשנתישישוקללעםמרכיביםנוספיםלכללציוןסופי.


םישמקצועא.לימודים אקדמייםלמידיםבמסגרתשלהמרהבשלת.29

 האםהםצריכיםלהבחןבמקצועהשנישלהם?שהומרלהם,
 .מקצועהמרהשווהערךלמקצועחיצוניתשובה:   

4יחידותמתמטיקהורוציםלהיבחןב5מהעםתלמידיםשרשומיםל. 30
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 יחידות?
 יח"ל.4-יגשול תשובה:      

 
יח"לאיזו5ההיסטוריראתתלמידיםשלאהצליחובמדעיםולמדולק.31

הערכהתהיהלהם?
שישוקללעם כלהרחבותמקצועותהחובההםבציוןשנתיתשובה:    
.מרכיביםנוספיםלציוןסופי   


האםתכניותייחודיותיכולותלהיחשבכמקצועשתלמידיםבוחריםלצורך.32
ציוןחיצוני?

 .שובה: כןת
 

"חשד"שנרשםלגביהן.יםתלמידות–בכתהי"אמודדותעם"חשד"הת. 33    
)ולוותראםמחויבותלגשתשובלשאלוןזהחיצוניבתשע"ט)י"א(,בשאלון
ששארחבריהןלכיתהייגשולמקצועמקצועהמדעיהנוסף(בזמןהעל
המדעיהנוסף?
צוניתשלכלהשכבה,וגםלגשתגםלבחינההחיהםצריכים.ותתשובה:   
להסרתהחשד.לבחינהחיצונית   
 

להיבחןבמספרבחינותרביותר.האםישלמישרוצהאםאפשרלאשרה. 34
 החרגהלאוכלוסייתמחוננים?      

בעקרוןכלתלמידניגשלבחינהחיצוניתאחתבאשכולהמדוברתשובה: 
גשלבחינהיהשכבתיתילפיהתוכניתהשכבתית,אםאינוחייבבבחינה

אחרתשחייב.תלמידשרוצהלשפראתציוניהחיצוניאוהשנתירשאי
לגשתלבחינותחיצוניותנוספותלצורךהשיפור.

 ?האםהמיקודהחדשתקףגםלמועדב.35
.:כןתשובה


האםכלתלמידיכוללקבלהחלטהלגביבחירתהמקצועבוייבחןבבחינה.36

 ית?חיצונ
לאתלמיד.רקביתהספרבוחראחדהמקצועותמתכניתתשובה:

ההבחנותהמתוכננת,לכללהשכבה.ניתןלתתלכיתה/קבוצהמקצוע
אחרמהשאראךהבחירההיאשלביתהספר,ורקבהתאםלתוכנית

ההיבחנותשאושרהבוועדההמלווהאתביתהספר.


 תןציוןשנתיביתספרי?האםלמקצועותמורחביםשאינםמדעיםיינ.37
הןהרחבהשלמקצועותהחובהוהןמקצועות,מקצועותמורחביםתשובה:

שישוקלל בציון שנתיננויילמדוויצוי,הבחירהשאינםמאשכולהמדעים
.עם מרכיבים נוספים לכלל ציון סופי בשאלון

יחושבוהרחבותממקצועותהחובהרקכאלושכברנבחןבהםיבלתלמיד
תהבסיסאושישליםבהםאתהבחינההחיצוניתברמתהבסיסבקיץברמ

תש"ף,ורקככלשהוזמנועבורושאלוניםמבעודמועדלהרחבהזו.)לא
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יתאפשרלקבלציוןבמקצועחובהברמהמוגברתללאציוןחיצוניבאחד
 השאלוניםשלהמקצוע(.

 
דהבסמסטרהאםישהתייחסותמיוחדתלתלמידיאגףשח"רשהחלולמי. 38

 ב'שלשנהזו?
כמו עליהםללמודמקצועותאלובהתאםלנוהל,בלמידהמרחוק.תשובה:

כןבקרובנוציאאגרתהמלצותלתלמידיםהמתקשיםללמודבלמידה
.מרחוק


כיצדייקבעהציוןהסופישלהתלמידבמקצועאומהםהמרכיביםהנוספים.39

 תיהביתספרי?שישוקללועםהציוןהשנ
.חודיתבשיתוףעםהאקדמיהיתקבענוסחהישובה: ת      


תלמידשלאניגשלבגרותחורףהאםהציוןהשנתישניתןלובחורףנשמר.40

 נקודות?15-לקיץלענייןה
 דינוכתלמידשלאניגשוישלדווחלוציוןמחדש.תשובה:      

ון)נבחניםביא'(האםנוכלבמקוםמבחןבשכבתיב'אצלנולאנבחניםבלש. 41
 בסיסישעושיםאצלנוביב'?–היסטוריה-בלשוןלהוסיףמקצועהומני
לשוןאינוחלקמהאשכולההומינסטיוחייביםבוללאקשרלחובתתשובה:    
ההיבחנותהחיצוניתבאשכולההומניסטי.   

ושאהמשפריםשכןהםלאהאםניתןלהחריגאתתלמידיאגףשח"רבנ.42

משפריציוןמרצוןאלאנכשלובמועדהקודםבבחינה,לכןתיקוןציון
נק'15צוניתואחתפנימית(שלעד)במידהוהםניגשיםלבחינהאחתחי
לאהוגןעבורםולעיתיםגםלאמספק.מהגםשהתכניתהביתספרית
באופןשבוהםחוזריםשובעלבחינותעבורםנבנתהלכתחילה


 מותונקבעיםלהםציוניםחדשיםלאחרהשתתפותבקורס.מסוי

מעמדהשלתעודתהבגרותשלתלמידישח"רלאורךהשניםתשובה: 
זההלמעמדתעודתהבגרותשלכללהלומדים.ובכךמוגברהשוויון,

ידים.תלמידישח"רעומדיםכבכלהשניםגםעתהבחובותכללהתלמ


תלמידשקבלחשדבשאלוןהתקשובבכתבבכתהי"אבשנה"לשעברה.43
?להסיראתהחשדיוכלאיך
במקצועהחשדהוארקבבחינהחיצונית.אםניתןלהסירחשדתשובה: 

יאלץלהמתיןשתהיהבחינה.ישאיןבחינה
לבגרותבאשכולמהההתייחסותלתלמידי״בשניגשבשנהשעברה.44

הומניסטיקהללאהתאמותולאחרהגשתערעורהואקיבלהתאמותולומד
 השנהאתהמקצועשובבמטרהלגשתבמועדהקרוב.
עליואםלא.תחיצונייגשבבחינה-אםזההמקצועהיחידבאשכול תשובה:      

בורמקצועזהדינולגשתלמקצועהחיצוניכמוכללתלמידיהשכבה,וע
 .10כנוהלשיפורציוניםבאגרת
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 אנו מאחלים לכולנו בהצלחה רבה

 

דסיבארי

מנהלתהאגףלחינוךעליסודי




העתקים:
מנכלמשרדהחינוך-מרשמואלאבואב

סמנכ"ליתבכירהומנהלתהמינהלהפדגוגי-ד"רשושנחום
יו"רהמזכירותהפדגוגית-סלד"רמירישלי

סמנכ"לתקשובטכנולוגיהומערכותמידע-ד"רעופררימון
מנהלימחוזות

מפקחיםבמחוזות
הנהלתהאגףלחינוךעליסודי

מנהלימחלקותחינוך
מנכ"לירשתותהחינוך
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