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לכבוד
מנהל/ת ורכז/ת בגרויות בבתי-הספר העל-יסודי
שלום רב,

הנדון :חוזר קיץ תשפ"א ( – )2021הנחיות ודגשים
מועד הקיץ יחל ביום רביעי ,ח' בסיוון תשפ"א ( )19.5.2021ויסתיים ביום חמישי ,כ"א בתמוז
תשפ"א ( .)1.7.2021בסיומו יתקיים מועד "נבצרים" ,שבו יתקיימו כלל השאלונים שהתקיימו
במועד קיץ ,לטובת התלמידים אשר נבצר מהם להשתתף במועד הרשמי של הבחינה בשל בידוד או
תחלואה.
לצד ההקלות במגבלות ונתוני התחלואה המעודדים ,יש להמשיך ולהקפיד על הנחיות משרד
הבריאות באשר להתנהלות יום בחינה .להלן קישור להנחיות המעודכנות נכון למועד כתיבת חוזר
זה .אם וככל שהנחיות אלו יעודכנו ,תצא על כך הודעה מסודרת.
לקישור להנחיות לחץ כאן – מעודכן ל26.4.2021-
א .טוהר הבחינות
משרד החינוך ממשיך לפעול בכל הכלים העומדים לרשותו על מנת למגר ככל שניתן אירועים
של הפרה של טוהר הבחינות.
על בתי הספר להבהיר לתלמידים לפני קיומו של המועד את כללי השמירה על טוהר הבחינות
והחשיבות הרבה בשמירה עליהם .אנו מאמינים כי רק על ידי חינוך לערכים והעברת מסר חד
וברור על ידי הצוות החינוכי נוכל לעקור מהשורש תופעות של פגיעה בטוהר הבחינות ולקיים
את הבחינות תוך שמירה על שיוויוניות ואחידות בין כלל הנבחנים.
 .1שימוש בטלפון נייד ועיכוב בהיבחנות :
כבכל מועד ,גם במועד זה ,נאכוף מקרים של שימוש בטלפון נייד במהלך הבחינה .חשוב
להבהיר לתלמידים כי נושא זה נאכף לא רק על ידי המשגיחים ,אלא גם על ידי מעריכי
הבחינה.
תלמידים שיתגלה על ידי המשגיח ו/או מעריך הבחינה ,כי עשו שימוש בטלפון נייד או כל
אמצעי אלקטרוני אחר ,בחינתם תיפסל והם יושעו מהיבחנות למספר מועדים בהתאם
לחוזר מנכ"ל לקישור לחוזר לחץ כאן.
אנו מציעים לעיין בדו"ח טוהר בחינות המצוי בפורטל מוסדות כדי לוודא כי התלמידים
המעוכבים אינם נבחנים במהלך המועד .חשוב להבהיר כי תלמידים שיבחנו במהלך תקופת
העיכוב ,בחינתם תיפסל ולא תיבדק וכן לא יתקבל טיעון של אי ידיעה.
 .2פתיחת כספות וחשיפת שאלונים :
גם במועד זה ,הכספות תיפתחנה חצי שעה לפני תחילת הבחינה ,למעט מקצועות כימיה,
ביולוגיה ומתמטיקה ,שבהם הכספת תיפתח  15דקות לפני תחילת הבחינה.
לבתי ספר אדומים ,הכספות תיפתחנה  15דקות לפני תחילת הבחינה ,למעט מקצועות
כימיה ,ביולוגיה ומתמטיקה ,שבהם הכספת תיפתח בשעת הבחינה.
להזכירכם ,בתי ספר אשר יזמינו את הבחינות באנגלית ובמתמטיקה באמצעות מערכת
הודעות מטה בחינות ,יקבלו אותן  15דקות לפני תחילת הבחינה וזאת ללא קשר לצבע בית
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הספר .בתי ספר אדומים במדד טוהר הבחינות יקבלו באמצעות מערכת הודעות מטה
בחינות אלו בשעת הבחינה.

ב .לוח הבחינות:
 .1לוח השעות:
לוח הבחינות הותאם לתוספת הזמן שניתנה לכלל התלמידים .בהתאם לכך ,משך הזמן
הרשמי של הבחינה עודכן בלוח והוא כולל תוספת זמן של .25%
לנוחיותכם ,מצ"ב לוח שעות הכולל את משך הזמן הרשמי של כל בחינה ושעת הסיום ללא
תוספות ,ושעת הסיום הכולל את תוספת הזמן שניתנה לכלל התלמידים ולאלו אשר זכאים
בשיגרה לתוספת זמן של  .25%לקישור ללוח לחץ כאן
 .2ריווח המועדים:
כחלק מהטמעת תוספת הזמן שניתנה לכלל התלמידים ,ביצענו התאמה של ימי הבחינה
לתוספות הזמן שניתנו .בהתאם לכך ,מקצועות שלא ניתן היה לקיים את כלל השאלונים
שלהם באותו היום ,בשל שעת סיום מאוחרת ,פוצלו .במקרים של חפיפה או צמידות
בבחינות ,ניתן לאפשר הן לתלמידים והן לנבחני המשנה ,לעשות שימוש במועד "נבצרים"
כדי לרווח את הבחינות.

ג .מתווה ההיבחנות:
 .1עיקרי מתווה ההיבחנות:
במסגרת ההקלות שניתנו בשל מגיפת הקורונה ,עודכן מתווה ההיבחנות אשר פורסם
בתאריך  02.02.2021לקישור לחוזר לחץ כאן.
אשכול ההומניסטיקה :היבחנות בבחינה חיצונית אחת באשכול ההומניסטי בהתאם
למגזר ולפיקוח.
מקצוע מוגבר :היבחנות במוגבר אחד לפחות בבחינה חיצונית ומקסימום מוגבר פנימי אחד
(בהנחה והתלמיד נבחן בבחינה חיצונית אחת ,כנדרש).
אשכול מדעים :אשכול המדעים כולל את המקצועות הבאים :כימיה ,פיזיקה ,ביולוגיה
ומדעי המחשב .במקרים ש בהם תלמיד אמור להיבחן בשני מקצועות מוגברים מתוך אשכול
זה ,הוא רשאי להיבחן במקצוע אחד בהיבחנות פנימית ,על פי בחירתו (גם אם מקצועות
אלו מהווים חלק מהמסלול הטכנולוגי) .במקרים אלו ,יתר המקצועות המוגברים יבוצעו
בהיבחנות חיצונית.
 .2שיוך תלמידים לאופן ההיבחנות:
יש לשייך את התלמידים בהלימה לתכנון ולאופן היבחנותם (חיצוני  /פנימי) ולוודא כי כל
תלמיד משוי ך בהתאם לתכנית ההיבחנות שלו .אם חל שינוי בתכנית ,יש לעדכן את השיוך
בהתאם .להזכירכם ,ציונים יקלטו בהתאם לאופן השיוך.
לנוחיותכם ,ניתן לצפות בדו"ח נבחנים לשאלון במנב"סנט המפרט עבור כל תלמיד את אופן
ההיבחנות שלו .להזכירכם ,תלמיד המבקש לשפר ציון שהשיג בהיבחנות חיצונית או
פנימית ,רשאי לעשות זאת באמצעות היבחנות חיצונית בלבד .במקרים בהם ידווח ציון
פנימי לתלמיד שדווח עבורו ציון פנימי בעבר בשאלון או לחילופין נבחן בעבר בשאלון
בהיבחנות חיצונית ,תתבצע חסימה והשיוך יועבר באופן אוטומטי להיבחנות חיצונית.
 .3מועד דיווח ציונים:
הנכם נדרשים לדווח את הציונים השנתיים והבית ספריים (פנימיים) עד השעה  20:00ביום
שלפני הבחינה החיצונית .במקרים בהם התלמידים נבחנים בבחינה בית ספרית ,יש
להתאים את לוח הבחינות הבית ספרי למועדי הדיווח (כך שיתאפשר למורה להעריך ולבדוק
את הבחינה לפני מועד הנדרש).
ככלל ,יש להבחין בין המועד האחרון לדיווח הערכה חלופית ופנימית שנקבע לתאריך
 1.7.2021לבין מועד הדיווח ציונים בית ספריים המחליפים היבחנות חיצונית שכאמור,
נקבע עד השעה  20:00ביום שלפני הבחינה החיצונית.
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ציוני תוכנית "תמר" וחלוצי הערכה ,ניתן לדווח עד  .1.7.2021הציונים ידווחו באמצעות
האפליקציה (טופס .)9588

 .4אופן דיווח הציונים:
את הציונים השנתיים והציונים הפנימיים המהווים חלופה להיבחנות חיצונית ,יש לדווח
באמצעות המנב"סנט ותוכנות ההשלמה בלבד .אין לדווח ציונים אלו באמצעות
האפליקציה (חלופה לטופס .)9588
 .5בוגרי מחזור תשפ"א (:)2021
אנו ממליצים לבחון היטב את תכנית ההיבחנות של בוגרי מחזור זה ,אשר כללי הזכאות
שלהם מורכבים מהמתווה שהיה תקף במועד קיץ תש"פ ( )2020והמתווה שתקף נכון
להיום .יש לבדוק שתכנית ההיבחנות של כל תלמיד ,עומדת בכללים הנדרשים וזאת על
מנת שלאחר חישוב הזכאות לא יתגלו תלמידים שאינם זכאים בשל אי עמידה בכללי
המתווה .לנוחיותכם מצ"ב קישור למצגת שהוצגה בכנסי הרכזים ובמסגרתה ניתן מענה
לשאלות רבות העוסקות במצבים שונים אשר נופלים בין המתווים .לקישור לחץ כאן
חינוך גופני ומעורבות חברתית :להזכירכם ,המערכת תיפתח לדיווח ציונים במעורבות
חברתית וחינוך גופני ,החל מה 1-במאי  2021ועד  1ביולי .2021

ד .ביצוע הבחינות:
.1

.2

.3

.4

אופן קבלת השאלונים:
אנו ממליצים לעיין בדו"ח אופן קבלת השאלונים בפורטל מוסדות ,לצורך היערכות
מקדימה למועד הבחינות .באמצעות הדו"ח תוכלו לראות את אופן קבלת כל שאלון ,כמות
עותקי הנייר וכרטיסי  sdוכן את שעת פתיחת הכספת והתא שבו כל שאלון מצוי.
שאלונים כרוכים במחברת:
מצ"ב קישור לרשימת השאלונים ש בהם הנבחנים נדרשים להשיב את תשובותיהם בגוף
השאלון .לקישור לחץ כאן.
היבחנות באמצעים טכנולוגיים:
להזכירכם ,במקצועות שבהם מתקיימת בחינה באמצעות ה ,i-test -תלמידים הזכאים
לשעתוק או הכתבה ,יבצעו אותה באמצעות ה i-test -בלבד .תלמידים הזכאים להקראת
שאלון ,יוכלו להאזין לשאלון באמצעות מכשירי השמע או באמצעות ה.i-test -
לפירוט השאלונים בעבורם תתאפשר היבחנות באמצעות ה i-test -או  sdלחץ כאן
שאלונים מתורגמים:
 תרגום שאלונים לערבית:
לצפיה ברשימת השאלונים המתורגמים לערבית בנתיב העיוני והטכנולוגי ,לחץ על
הנתיב המבוקש.
 תרגום שאלונים לשפות זרות – עולים חדשים:
כבכל מועד ,השאלונים המתורגמים יתורגמו ל 3-שפות ,בהתאם לשימוש שנעשה
בתרגומים אלו במועדים קודמים .שאלונים אלו מופצים באמצעות מערכת הודעות
מטה בחינות בלבד .אי לכך ,עם פתיחת מערכת הודעות מטה למועד קיץ ,תוכלו להזמין
את השאלון באמצעות המערכת והשאלון ישוגר אליכם באופן אוטומטי ,חצי שעה לפני
תחילת הבחינה .שאלונים שלא יתורגמו עליכם יהיה להתארגן בהתאם .לקישור
לרשימת השאלונים המתורגמים לחץ כאן.
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 .5בחינות מעבדה:
להזכירכם ,בחינות המעבדה במקצועות המדעיים יתקיימו באופן הבא:
ביולוגיה וכימיה :במועד זה ציוני המעבדה במקצועות אלו יהיו ציונים בית ספריים .יש
לדווח ציונים אלו כחלופה להיבחנות חיצונית .את הציונים יש לדווח עד  24שעות לפני מועד
הבחינה החיצונית ,כנדרש.
עבור נבחני משנה המעוניינים לשפר את הישגיהם במרכיב זה בהיותם תלמידים ,תתקיים
בחינה חלופית בכתב .ביולוגיה ,סמל השאלון  43386ובכימיה סמל השאלון  .37382שאלון
זה ישלח אליכם באמצעות מערכת הודעות מטה בחינות .ניתן לעיין בפרטים נוספים אודות
הבחינה באתר המפמ"ר.
פיזיקה :השנה מעבדת החקר לא תתקיים במתכונתה הרגילה ולא יסופקו ערכות.
התלמידים יבחנו באמצעות בוחן חיצוני אשר ישובץ לבית ספרכם ,בהתאם לדרישה
שהוזנה על ידכם בשילובית.
.6

.7

.8

.9

פרויקטים (מקצוע התמחות) בחינוך הטכנולוגי:
תלמידים אשר אמורים להיבחן במסגרת מועד הקיץ בבחינת ההתמחות במגמה
הטכנולוגית אליה הם משויכים ,יש לפעול בהתאם להנחיות שפורסמו בחוזר האגף
מתאריך  .24.1.2021לקישור לחוזר לחץ כאן.
להזכירכם ,יש להעלות את ספרי הפרויקט גם עבור תלמידים שנבחנים במרכיב זה
בהיבחנות פנימית.
המועד האחרון להעלאת ספרי הפרויקט:
עבור היבחנות חיצונית :לא יאוחר משבועיים לפני מועד הבחינה שתואם מול הבוחן
החיצוני.
עבור היבחנות פנימית (בית ספרית) :עד ה.1.7.2021 -
אנגלית – שפה דבורה ,שאלונים( 16587 ,16586 ,16487 ,16486 :חדש):
כחלק מראייה פדגוגית אשר שמה דגש על רכישת מיומנויות ההבעה בעל-פה באנגלית,
הטמענו בשיתוף עם המפמ"רית את ההיבחנות במרכיב זה ,כהיבחנות חיצונית לכל דבר
ועניין .כחלק מתהליך חשוב זה ,להלן מספר עדכונים:
היבחנות לשיפור הציון :בשונה מהעבר ,תלמידים המעוניינים לשפר את הישגיהם במרכיב
זה ,יוכלו להיבחן פעם נוספת במועד הבא (לא ניתן להיבחן פעמיים באותו המועד).
ערעור על ציון  /חשד :תלמידים אשר קיבלו חשד בבחינה או לחילופין מבקשים לערער על
הציון שהשיגו ,בית הספר יכול להזמין את קובץ הבחינה באמצעות השילובית ,להאזין
לבחינה ולהגיש ערעור במידת הצורך באותו אופן בו מגישים ערעור על ציון  /חשד במחברת
בחינה.
לקישור למועדי ההדמיה והבחינה בשאלונים אלו במסגרת מועד קיץ  ,2021לחץ כאן.
קטע הבנת הנשמע:
ניתן להאזין לקטע הבנת הנשמע ,באמצעות כרטיסי  sdשיסופקו עבורכם ,בהתאם להזמנת
השאלונים שביצעתם.
להלן רשימת השאלונים בהם יסופקו כאמור ,כרטיסי :sd
אנגלית – 16481 ,16381
עברית לדרוזים – 15381
צרפתית – 17381
רוסית – .585381
שאלונים מוגדלים:
לצפיה ברשימת השאלונים שיופק עבורם שאלון מוגדל ,לחץ כאן.
את השאלון בגירסתו המוגדלת ,ניתן להזמין באמצעות מערכת הודעות מטה בחינות.
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 .10הקלות בבחינות:
תוספת זמן :להזכירם ,כלל התלמידים זכאים לתוספת זמן של  .25%תלמידים הזכאים
בשיגרה לתוספת זמן של  25%יוכלו לקבל עד  50%תוספת לזמן הבחינה.
מיקוד ועדכון חוקי המענה:
התלמידים יי בחנו בהתאם לחוקי המענה ולמיקוד שפורסם באתר אגף הבחינות .לקישור
לחץ כאן .חוקי המענה המעודכנים ,יופיעו בגוף הבחינה.
ככלל ,יש לבחון את התלמידים בהתאם להקלות אלו ,גם בבחינות הפנימיות-הבית ספריות
וכן בבחינות המתכונת.

ה .בחינה בחינוך תעבורתי:
השנה ,כלל תלמידי שכבת י' יבחנו בבחינה בחינוך תעבורתי באמצעות ה .i-test -לפרטים אודות
הבחינה ,ניתן לעיין בחוזר אגף זה"ב ,נגישות ואורח חיים בטוח.
 .1מועדי הבחינה:
הבחינה תתקיים בתאריכים ,24.6.2021 ,22.6.2021 :ו.29.6.2021 -
בהמשך כל בית ספר יקבל הודעה מסודרת באשר למועד הבחינה שנקבע עבורו.
 .2רישום לבחינה:
אין צורך לבצע רישום לבחינה .אגף הבחינות העביר למט"ח את רשימת תלמידי שכבת י'
בכל מוסד ומוסד .מומלץ מאוד לבדוק כי כלל התלמידים האמורים להיבחן מופיעים
במערכת .במידה וקיימים תלמידים האמורים להיבחן ואינם מופיעים במערכת ,יש לפנות
לאגף זה"ב באמצעות דוא"ל שכתובתוshmuelsh@education.gov.il :
בדיקה מוקדמת תימנע עיכובים ותקלות ביום הבחינה.

ו .מטה בחינות
מטה הבחינות פועל בימי הבחינה וערוך לתת לכם מענה לכל בעיה שתעלה .לקישור למערכת
הודעות מטה בחינות לחץ כאן .יש להקפיד להיכנס למערכת ולהתעדכן בהודעות שוטפות,
במהלך כל יום הבחינה .כמו-כן ,ניתן להעביר פניות למטה הבחינות באמצעות מערכת זו
בנושאים הבאים:
 .1הזמנת שאלונים :במקרה ושאלון לא הוזמן/התקבל במועד מסיבה כלשהי ,יש לבצע הזמנת
שאלון באמצעות מערכת הודעות מטה בחינות ,בלשונית "הזמנת שאלונים" ולבחור את
סמל השאלון הרצוי ואת שפת הבחינה .השאלונים במתמטיקה ואנגלית יישלחו באמעות
המערכת לבית הספר  15דקות לפני תחילת מועד הבחינה .בתי ספר אדומים ,יקבלו את
הבחינות באמצעות מערכת הודעות מטה בחינות ,בשעת הבחינה.
 .2אירועים חריגים :ניתן לפנות בכל אירוע חריג שקשור ביום הבחינה ,אשר דורש פתרון של
מטה הבחינות .לאירוע חריג המתבקש לכל המוסד או לתלמיד ספציפי יש לפתוח פנייה
בלשונית "פניות מבית הספר" .בעת הפניה ,יש לצרף מסמכים רפואיים ו/או אחרים ,אשר
תומכים בבקשת בית הספר.
החלטת המטה תשלח לבית הספר באמצעות המערכת .בפניות לגבי תלמיד ,יש להדפיס את
ההחלטה ולצרפה למחברת .מערכת הודעות מטה בחינות למועד ב' תיפתח מיד עם סיום
מועד קיץ.
טלפון מטה בחינות הינו 073-3932222
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ז .מרכז המידע והתמיכה של אגף הבחינות
מרכז המידע והתמיכה של אגף הבחינות זמין עבורכם בכל שאלה וערוך לתת מענה לבעיות
במגוון רחב של תחומים הקשורים בהיערכות למועד הבחינות ,דיווח ציונים ,מתווה ההיבחנות
וכו'.
אתם מוזמנים לפנות בכל שאלה באמצעות הטלפון או במייל וצוות מרכז המידע יעשה מאמץ
להשיב לכם מהר ככל שניתן.
המוקד פועל בין השעות  08:00עד 17:00
ניתן לפנות למרכז בטלפון 073-3938866 :או באמצעות דוא"ל שכתובתו:
mmbhinot@education.gov.il
פניות בנושאים הקשורים בתמיכה טכנית במערכת המנב"סנט ,יש להפנות למינהלת
ליישומים מתוקשבים בטלפון.03-6906600 :
צוות אגף הבחינות מבקש לאחל לתלמידים ,למוריהם ולכל העוסקים במלאכה הצלחה רבה
בבחינות ובריאות שלמה לכולם.

בכבוד רב,
דויד גל
מנהל אגף בכיר בחינות

העתק :מר עמית אדרי ,מנכ"ל משרד החינוך
גב' אינה זלדצמן ,סמנכ"לית בכירה ומנהלת המינהל הפדגוגי
מנהלי המחוזות
מנהלי המגזרים
ד"ר מירי שליסל ,יו"ר המזכירות הפדגוגית
מר מוהנא פארס ,מנהל אגף בכיר (תוכניות לאומיות מערכתיות)
גב' דליה פניג ,סגן יו"ר המזכירות הפדגוגית
גב' דסי בארי ,מנהלת אגף א' על יסודי
מפמ"רים
מינהל תיקשוב ומערכות מידע
מינהלת המרב"ד
מינהלת טלדור
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צוות אגף הבחינות
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