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 2020קורונה ואוגוסט מועד קיץ  –הנחיות ועדכונים חשובים הנדון: 

 
מועד זה וכן  להודעתנו באשר לקיומו של מועד מיוחד במהלך תחילת אוגוסט, להלן מספר הנחיות לקראתבהמשך 

 מספר עדכונים באשר למועד הקיץ.

 

 (2020מועד קיץ תש"ף )

 דיווח ציונים: .1

להזכירכם, יש לדווח ציונים שנתיים ו/או ציונים פנימיים המהווים חלופה להיבחנות חיצונית, באמצעות  .א

 . כנות ההשלמה בלבדוהמנב"סנט ותמערכת 

יש לדווח ציונים )פנימיים או שנתיים( עד יום לפני מועד  –שאלונים המתקיימים במועד ולהם תאריך בחינה 

 .17:00הבחינה בשעה 

 .23/7/2020יש לדווח ציון פנימי עד לתאריך  –שאלונים אשר אינם מתקיימים במועד 

 :עדכון –אנגלית ומתמטיקה  .ב

 (.2020תש"פ ) מהציון שדווח במועד חורף נקודות 15-בבלבד, ניתן לדווח ציון שנתי הגבוה במקצועות אלו 

 (29/6/2020) החרגה זו תקפה כאמור, רק למקצועות אלו. הנחיה זו תיושם במערכות הדיווח החל ממחר

, ניתן יהיה לדווח ציון שנתי 29/6/2020בבוקר. אי לכך, עבור השאלונים במתמטיקה המתקיימים ביום שני 

 בבוקר. 10:00עד יום הבחינה בשעה 

תלמידים שידווח להם  ניתן לשנות ציון שנתי ממועד קיץ למועד ב'.לא בנוסף, אנו מבקשים לחדד ולהזכיר, 

 דיווח ציון שונה מזה שדווח.במועד ב' ובין אם לאו, לא יתאפשר בו , בין אם נבחנו קיץ ציון שנתי למועד

אשר נבצר ממנו להגיע לבחינה במתמטיקה או אנגלית במועד קיץ או ב' בשל שהיה בבידוד או  ב"תלמיד י .ג

כאשר במידה וירצה,  ,(2021) תשפ"א מועד חורףוכל למצות את זכותו להיבחנות נוספת במהלך תחלואה, י

 הציון השנתי ישמר עבורו במועד זה.

 :שיוך תלמידים לצורך היבחנות חיצונית .2

, תיפתח עבורכם האפשרות לשייך תלמידים נוספים למקצועות ההומניסטיים, ללא 29/6/2020החל מיום שני, 

. היבחנות חיצונית בלבדהגבלה. תשומת לבכם לכך, שעבור שיוכים אלו יתאפשר דיווח ציונים שנתיים לצורך 

ם חלים הכללים של שינוי למען הסר ספק, גם במקרי יועבר הציון למערכות המשרד.ללא קליטת מחברת לא 

 (.2020תש"ף ) נקודות ממועד חורף 15ציון שנתי עד 

 :תלמידים / בתי ספר בבידוד .3

באם התגלה בבית ספרכם תלמיד / איש צוות כחולה מאומת, עליכם לפעול בהתאם להנחיות משרד הבריאות 

 באשר לכניסתם לבידוד של אלו שנחשפו לחולה.

ות, ניתן לפנות לרופא המחוזי בבקשה חריגה למתן אישור לתלמיד יחד עם זאת, בהתאם להנחיות משרד הבריא

אנו ממליצים להנחות את  חשוב להבהיר כי על אף זאתבבידוד לצאת לצורך היבחנות בבחינות הבגרות. 
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כם. אם וככל יהתלמידים לגשת למועד המיוחד באוגוסט ובכך לשמור על בריאותכם ובריאותם של תלמיד

וזי, יש לבקש אישור חתום עבור כל תלמיד בבידוד שהותר לו לצאת לצורך שהוחלט לפנות לרופא המח

תלמידים ולעדכן בהתאם  9ההיבחנות. במקרים אלו, יש לרכז את הנבחנים בבידוד בכיתה אחת שלא תעלה על 

 זכרו שבריאות התלמידים חשובה יותר מכל בחינה ! את חברת ההשגחה.

 

 (2020מועד אוגוסט תש"ף )

 תלמידים מן המניין:  .1

נקיים את מרבית בחינות הקיץ לטובת התלמידים שנבצר מהם להיבחן במסגרת המועד  3-6/8/2020בתאריכים 

שיעלה בהמשך היום  . מצ"ב קישורבחינות במתמטיקה ואנגלית( לא יתקיימו)במועד זה  בשל בידוד או תחלואה

 ור לחץ כאןלקישהשאלונים והשעות שיתקיימו במועד זה. בו יפורטו 

להזכירכם, למועד זה רשאים לגשת רק תלמידים מן המניין ששהו בבידוד, או אובחנו כחולים במהלך המועד. 

במקרים בהם תלמיד ייגש, בניגוד להנחיות, לאותה הבחינה בשני המועדים, יילקח לו הציון מהמועד הראשון, 

 .תיבדקבחינתו השנייה כלל לא  ללא קשר לרמת הישגיו במועד אוגוסט.

 :אופן קבלת השאלונים .2

כלל השאלונים המתקיימים במועד זה, ישלחו באמצעות מערכת לנוכח לוחות הזמנים הצפופים בין המועדים, 

 הודעות מטה בחינות ועליכם יהיה לשכפלם בהתאם לכמות התלמידים הנבחנת.

. התאמות שנתייםהציונים ההנכם נדרשים לבצע שיוך של התלמידים העתידים לגשת למועד זה, לצורך הזנת 

המערכת . 05/2020את השיוכים יש לבצע במועד  שדווחו במועד קיץ על פי מקצוע, יועברו באופן מלא למועד זה.

 .29/06/2020 -מיום שני ההחל  להרשמהפתח ית

ך ם שיוך עד לתאריתבחינות. אם וככל שביצעבאמצעות מערכת הודעות מטה  ,השאלונים ישלחו כאמור

צורך בהזמנה )ללא  טי בהתבסס על השיוכים שביצעתםר אליכם את השאלונים באופן אוטומ, אנו נשג2/8/2020

 מעבר לכך, תדרשו להזמינם באמצעות מערכת הודעות מטה.. דרך מערכת הודעות מטה בחינות(

 נבחני משנה ואקסטרנים: .3

האקסטרנים אשר אינם זכאים על מנת להקל על הצפיפות בלוח הבחינות שנכפתה על נבחני המשנה והנבחנים 

לציונים פנימיים, נאפשר לנבחנים אלו לגשת למועד זה גם אם לא שהו בבידוד או חלו בקורונה. למען הסר ספק, 

 גם בעבורם, תקפה ההנחיה על פיה לא ניתן לגשת לאותם השאלונים במועד קיץ ובמועד אוגוסט גם יחד.

 וותי ההוראהאנו מאחלים בהצלחה רבה לתלמידים הנבחנים ולצ

 ובריאות איתנה לכולם.

 בברכה,

 דויד גל
 מנהל אגף בכיר בחינות

 
 
 

 מנהלת המינהל הפדגוגי  -ד"ר שוש נחום   העתק:
 יו"ר המזכירות הפדגוגית  –ד"ר מירי שליסל 

 מנהלי מחוזות 
 סגנית מנהל אגף בכיר בחינות –גב' חיה מאור 
 מנהלת אגף א' לחינוך על יסודי  –גב' דסי בארי 
 מזכירות פדגוגי –מנהלי אגפים 


