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 תשפ"א  ניסן טכ''

 2000-1023-2020-0078050מס' סימוכין: 

 

 לכבוד מנהלי מחוזות 

 

   ( , מחונניםהסמכה )תיכוני ועל תיכוני( ומיון למוסדות חינוך )סמינרים מתכונתבגרות , מתווה לביצוע בחינות 

-(, התשפ"א21 תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראות שעה()הידוק הגבלות()תיקוןעל פי  .1

, הסמכה )תיכוני ועל תיכוני( ומיון למוסדות חינוך )סמינריםבגרות, מתכונת, בחינות ניתנת האפשרות לקיים  2021

    .(מחוננים

, צוותי החינוך תוך שמירה קפדנית על בריאות הנבחנים  כאמור לעילהאופן בו ניתן לבצע בחינות  יגדיר וינחה את מסמך זה .2

 .והקטנת הסיכון להדבקה במהלך הבחינה והמשגיחים

הדין ובכלל זה לפי לפי מי שמורשים ללמוד בבתי הספר  למעט, הבחינות מרחוק/מהביתלקראת , הנבחנים ילמדו יש להבהיר .3

  .שיטת ורשימת יישובי הרמזור הרלוונטית המתעדכנת מעת לעת

  במוסדות החינוך.יבחנו באופן פיזי במועד הבחינה התלמידים  .4

 :בחינותההקווים המנחים למתווה  .5

 בכפוף למסמכים הבאים:יהיה כאמור לעיל בחינות הככלל, מתווה  .א

  19-בנגיף תחלואה מגיפת לנוכח בחינות לביצוע היערכות בעניין מנהל הוראות   (1

   ) COVID להוראותיו.יש לקרוא מסמך זה ולפעול בהתאם  - 24/09/20מיום עדכון )קורונה 

  .במוסדות חינוך "אורחות חיים" מסמך   (2

   .ליישום הנחיות המתווה ככתבן וכלשונן האחראי ממונהלכל מקום בחינה ייקבע  .ב

 . בקישור שלעיל המצ''ב מסמך אורחות חייםות מנהל משרד הבריאות להיות בקיא בהוראו האחראי הממונהבאחריות  .ג

הזימון יכלול את  .שעות 72-שעות מראש לפחות ולא יותר מ 24 מנהל המוסד החינוכי יפרסם הנחיות לזימון לבחינה .ד

צוות החינוכי את ובפני ה הנבחניםוכן ידגיש בפני  הכיתה/מספר חדר בו התלמיד אמור להבחןמועד הבחינה המדויק, 

           ההקפדה על הנחיות הבריאות.החשיבות בדבר 

באחריות בחינות. הוראות אלה הן הלביצוע  מיוחדותהוראות בנוסף לאמור בהוראות המנהל לעניין ביצוע בחינות, להלן  .ה

 :על יישום הנחיות הבחינה הממונה

 :לפי כללים אלה םיתקיי הבחינהמקום  (1

 .צוות חינוכי לרבות משגיחיםואנשי נבחנים  15-לא ישהו יותר מ –מ"ר  60( בכיתה של עד א)

 .צוות חינוכי לרבות משגיחים ואנשי נבחנים 25-לא ישהו יותר מ –מ"ר  150מ"ר ועד  60בכיתה של מעל  (ב)

 .לרבות משגיחיםצוות חינוכי  ואנשי נבחנים 50-לא ישהו יותר מ –מ"ר  150( בכיתה של מעל ג)

   :שמירת מרחק (2

בכל שלב של הבחינה: מטר  2ושמירת מרחק אחראי ביצוע הבחינות יקפידו הקפדה יתרה על מניעת התקהלות  (א)

 ברישום המקדים, בכניסה לכיתות ובמהלך הפיזור בסיומה.

 .(בכל כיוון)מטר זה מזה  2במרחק של לפחות  יישב בשולחן נפרדיש לדאוג  שכל נבחן  (ב)

 . כפי שצוין לעיל מראשתלמידים יעשה רישום מדויק של באי המבחן, בהתאמה לזימון שנשלח ל -רישום  (3

 

https://edu.gov.il/owlheb/Pages/default.aspx
https://edu.gov.il/owlheb/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Documents/bz-213957920.pdf
https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Documents/bz-213957920.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/SchoolcoronarulesofconductFullRoutine.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/SchoolcoronarulesofconductFullRoutine.pdf
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 : ןוניקיו ההיגיינ (4

, אנשי הצוות החינוכי זמינים לשימוש הנבחניםי אחראי הבחינה יוודא כי קיימים במקום אמצעי חיטו (א)

 כיתת המבחן תחוטא לפני כניסה של כל קבוצת מבחן.כמו כן, יוודא ש .והמשגיחים

   לחטא את סביבת הנבחן טרם מנהל המוסד החינוכי או מי מטעמו ידאג , בבחינות הנערכות באמצעות מחשב (ב)

 .במחשב ולאחריושימוש הנבחן      

בכפוף להוראות מנהל משרד  גם לנבחניםחלה חובת עטיית מסיכה בכל זמן הפעילות והבחינה  - עטיית מסיכה (5

  .עטיית מסיכה  -הבריאות 

אישור יציאה מבידוד  מתןיש לפעול ע"פ נוהל  - בחינת הבגרותבמועד  במידה ויש מקרה של תלמיד/ה בבידוד (6

 .לצורך ביצוע בחינת בגרות"

 

 

 ולגורמים הרלוונטיים. את ההנחיות למנהלי מוסדות החינוךנא הפיצו  .א

 תחולה: מפרסום מסמך זה. .ב

 בהתאם.היערכותכם  .ג

 

 

 

 

 

 בברכה ,

 ךחדר מצב משרד החינו

https://edu.gov.il/owlheb/Pages/default.aspx
https://edu.gov.il/owlheb/Pages/default.aspx
https://govextra.gov.il/media/30598/mmk-372905820.pdf
https://govextra.gov.il/media/30598/mmk-372905820.pdf
https://govextra.gov.il/media/30598/mmk-372905820.pdf
https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Documents/bz-278414520.pdf
https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Documents/bz-278414520.pdf

