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 ' שבט, תשפ"אכירושלים, 
 2021פברואר,  2

 2000-1053-2018-0072243סימוכין: 
 

  2חוזר מספר  -עדכון 
 ( 2021חורף תשפ"א )ודגשים בגרות  הנחיות –מתווה בגרויות 

 

 הערה:

, כאשר העדכונים/השינויים/ההקלות וההתאמות 20.1.2021-מדובר בחוזר עדכון לזה אשר יצא בתאריך ה

  בצהוב.עו בהחדשים והנוספים נצ

 

עשרה שנות -יוצא משעריה בסיומן של שתיים, הלימודית נמדדת בדמותו של בוגר המערכת-המלאכה החינוכית

באחריות המשרד  של אלה נעוץיסודם  של המדינה.החברה הכלכלה ובחיי ה הגבוהה ולכהשבהשתלבותו ב לימוד,

בהבטחתם של עקרונות חשובים אלה, מערכת בקבלת תעודת הבגרות.  הזדמנויות ושוויוןהוגנות להבטיח לבוגר 

 .מוביליות חברתיתיצירה של עליו היא אמונה, החינוך תממש את העיקרון החינוכי המכונן 

 

. היא פועלת במסירות וללא לאות עם אתגרים גדולים ומורכבים פרוץ נגיף הקורונה, מתמודדת מערכת החינוך מאז

המערכת להבטיח את על אף המורכבויות הרבות, פעלה משולבת מרחוק ובאופן פיזי. שיגרת למידה כדי להבטיח 

רבים  ועדכוניםשינויים סתם של ף, תוך הכנהיבחנותם של תלמידי החטיבה העליונה בבחינות הבגרות של תש"

 בבחינות הבגרות. 

 

ועל רקע הליקויים שנמצאו בתהליכי העבודה של בגרויות תש"ף, ומתוך רצון להפיק לקחים מקיפים  ,בתוך כך

עומדת עדה ו. בראש הו"ועדת תירוש" ,חיצוניתהבדיקה הועדת את מינה שר החינוך מקצועיים לבגרויות תשפ"א, ו

, פרופ' מיכל בלר -נשיאת מכללת לוינסקי לצדה החברים: שהחינוך לשעבר, הגב' רונית תירוש, כמנכ"לית משרד 

פרופ' ויקטור לביא  -מומחה לכלכלת חינוך ון, הד"ר ענת בן סימ –מנהלת המרכז הארצי לבחינות והערכה )מאל"ו( 

 . גב' יפה פס  -יסודי לשעבר  פדגוגית במרכז מדעני העתיד ומנהלת האגף העלוהיועצת המהאוניברסיטה העברית 

 

את כל תהליכי העבודה וללא משוא פנים יסודי על המדוכה ובוחנת באופן מעמיק, הוועדה יושבת בימים אלה 

הנוגעות לבגרויות תש"ף שנחתמו בשנת הלימודים  את תהליכי קבלת ההחלטות, וכאמור, במשרדשהתקיימו 

שנה הקודמת. בתהליכי העבודה של ההקודמת. המשרד נהג בשקיפות מלאה מול חברי הוועדה כדי שזו תוכל להעמיק 

כבר את חלקן  לאמצן ולהחיל . השר החליטשר החינוךלאותן הגישה שלה ו מסקנות הבינייםסיכמה את הוועדה 

 ובקיץ תשפ"א. בבגרויות חורף תשפ"א 

 

, והמרתו בשנת תשפ"א קורונה ד"שק מנגנון ביטול היא שבהן המרכזית כאשר, המלצות של שורה העלתה הוועדה

ועדה התקבלה על ידי והמלצת העדה המלא. ובתהליכי הדרכה, ליווי ובקרה. התייחסות לעניין זה תפורסם בדו"ח הו

 הוטמעו במתווה המצורף. ההמלצות יתרשר החינוך. 
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 לבגרויות בשנת הלימודים הנוכחית תשפ"א להלן העדכונים וההתאמות 

 (2021תשפ"א ) מועד חורף פברואר וחורף אפריל

 .(הוחרגו בתקנות הסגרוהמתכונות  בחינות הבגרות) 1.2.2021 -תאריך המועד חורף יתקיים במועדו ויחל ב

 להלן מספר עדכונים:

     ציון משפר ב' גם כמועד אפרילמועד חורף  .א

תלמידי י"א וי"ב שובשה בשל  של פיזית בבתי הספרבנוסף לאמור בחוזר ובהתחשב בעובדה שהלמידה ה

. בהתאם לכך, תינתן לתלמידים האפשרות זה , התאמנו את ההנחיות למועדושהוטל ההגבלות והסגרים

רף באותו בשני מועדי החו ,בכל המקצועות יתאפשר להם להיבחן, ועל כן יכולותיהםמיטב למצות את 

הציון הגבוה מבין שמועד פברואר יהווה מועד א' ומועד אפריל יהווה מועד ב' לשיפור ציון. , כך השאלון

 . בתי הספר והתלמידים . המשרד פותח אפשרות זו לבחירתהוא זה שייקבע לתלמיד השניים

 

 אפרילמועד חורף  –אופן קבלת השאלונים  .ב

 לנוכחשה את מירב המאמצים לצורך הפקדת השאלונים בכספות עבור מועד חורף אפריל, ועהמשרד 

 השאלונים. המורכבות הכרוכה בשכפול הבנת 

את תכנית תואמים  ולוודא כי השיוכים למועדים פברואר ואפריללאור האמור, נבקשכם לבצע בקרה 

אפריל כדי לאפשר לכם לבצע את הבקרה הנדרשת, הרישום למועד חורף ההיבחנות של כל תלמיד. 

  .1.2.2021 -ה עד לתאריך יימשך 

ניתן לבצע עדכונים שוטפים ולשנות את השיוכים גם לאחר מועד זה, וזאת בהתאם לצרכים הפדגוגיים 

מועד חורף ולהתאמת מועד ההיבחנות לקצב הלמידה. יחד עם זאת, חשוב להבהיר, ששיוכים שיבוצעו ל

 .בכספות לאחר המועד הנקוב, לא יתקבלו בעבורם עותקי שאלונים אפריל

 

 COBE (16587 ,16586 ,16487 ,16486:) –בחינה בע"פ באנגלית  .ג

 .i-test -, באמצעות מערכת ההרגילהבמתכונתה  יח"ל תתקיים 5 -ו 4עבור תלמידי  הבחינה בע"פ

ועד למועדי  10.1.2021כפי שנקבע, החל מתאריך הסימולציות פתוחות באופן רציף לצורך תרגול 

הבחינה תתקיים בכפוף להוראת משרד הבריאות והתלמידים יידרשו לעטות מסכה במשך  הבחינות.

  הבחינה.

 של מועדי הבחינות: מעודכןלהלן פירוט 

עבור בתי ספר   28/1/2021-24/1/2021ט"ו בשבט, -ה', י"א-א' ימים שינוישנותרו ללא  מועדים

 לבחינת הבגרות במועד המתוכנן. ערוכיםשתלמידיהם 

 

 . ת למידה והיערכות שנדרשים לתוספכדי להעניק הזדמנות נוספת לבתי ספר  מועדים שהתווספו

 להלן המועדים: 

 15/2/2021-18/2/2021ו' באדר, -ה', ג'-ימים ב'

 14/3/2021-18/3/2021ה' בניסן, -'ה', א-ימים א'
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 מתכונות .ד

לתלמידים הנבחנים להגיע לבתי  , מוחרגות בתקנות כדי לאפשרהמתכונת, בדומה לבחינות הבגרותבחינות 

  הספר לצורך היבחנות, גם בתקופת הסגר.

 לחץ לקישור .זה בעניין והבריאות החינוך משרדי והנחיות התקנות י"עפ המתכונת בחינות אתיש לקיים 

 כאן

 

 אחת לזכאות בגרותחסרי תלמידים  .ה

אליכם באמצעות המחוזות והמפקחים הכוללים קובץ המפרט את פרטי התלמידים  בימים אלו ישלח

 השלמת זכאותם לבגרות.החסרים מקצוע אחד לשם 

ים )"טפסי יעקב"( טרם הסתיימה, נתוני הקובץ אינם שלמים. יבשל העובדה שהעבודה על הטפסים האיש

היבחנותם במועד חורף או חורף אלה לצורך ות לתלמידים קובץ מטוייב ישלח אליכם בהמשך. יש לפנ

 מאוחר. 

 

 התאמות בבחינות הבגרות החיצוניות .ו

 מיקודים וחוקי מענה 

ופורטל תלמידים את חינוך אתר אגף הבחינות וכן באמצעות פורטל מוסדות משרד העלה אל ה

, כאשר לצד כל נושא גישבפורמט אחיד ונ(. המיקודים ערוכים 2021תשפ"א ) המיקודים למועד חורף

 בבחינה ואם לאו.  נכללאם המוצג 

 להלן קישורית לאתר אגף הבחינות

 להלן קישורית לפורטל מוסדות חינוך

  להלן קישורית לפורטל תלמידים

 לתלמידים. של חוקי המענה ולחלקם יש להדפיס את דף ההנחיות 

 

 תוספת זמן 

 .25%של  תוספת זמן בכל מקצועות ההבחנות בשיעור  תינתןהנבחנים לרשות התלמידים הוחלט כי 

  .33%של  , יוכלו לקבל תוספת זמן 25%גרה לתוספת זמן של מידים שמתוקף זכויותיהם זכאים בשתל

לאור האמור, התאמנו את לוח השעות של מועד חורף לתוספות הזמן הניתנות לתלמידים הנבחנים. אנא 

לחץ עיינו בשינויים שבוצעו ועדכנו את התלמידים ואת נבחני המשנה. לקישור ללוח השעות המעודכן 

 .כאן

 

 קומפנסציה 

(. 2021( וכן על בוגרי תשפ"א)2020הוחלט להחיל רטרואקטיבית את כללי הקומפנסציה על בוגרי תש"ף )

אין צורך בהגשת בקשות בנושא. המערכת תבצע זאת באופן אוטומטי. זכאותם של התלמידים 

 הרלוונטיים תעודכן במערכות המשרד ובמערכות בתי הספר.

 

https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/emergency/OutlineForMatriculationExamsInClosure.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/emergency/OutlineForMatriculationExamsInClosure.pdf
https://edu.gov.il/minhalpedagogy/exams/procedures-towards-exams/Pages/FocusMaterialTo2021exams.aspx
https://mosdot.education.gov.il/matriculation
https://students.education.gov.il/matriculation-exams/mikud/mikud_bagrut
https://edu.gov.il/minhalpedagogy/exams/Pages/ExamDates.aspx
https://edu.gov.il/minhalpedagogy/exams/Pages/ExamDates.aspx
https://edu.gov.il/minhalpedagogy/exams/Pages/ExamDates.aspx
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 ל המגזרים לשפת אם לכ 

 דוברי עברית

 .התלמיד יידרש למזג שני טקסטים במקום שלושה -הבעה והבנה

  תתאפשר צבירה של נקודות והגדלת הניקוד של הפרק. -תחביר או תורת הצורות

 

 דוברי ערבית

הבחירה של התלמידים, גם דלת בקיץ תש"פ ניתנו התאמות של חוקי המענה והג דרוזי:במגזר ה

 .אותן הקלות ובנוסף תתאפשר צבירה של נקודות בחלק ההבנה ויינתנבתשפ"א 

הבחירה של התלמידים. גם  והגדלתבקיץ תש"פ ניתנו התאמות של חוקי המענה  ערבי:במגזר ה

 בתשפ"א יינתנו אותן הקלות ובנוסף, תתאפשר צבירה בחלק דקדוק ובהבנה

 

 (2021מועד קיץ תשפ"א )
 

  עברית ליהודים וערבית לערבים ולדרוזים –בחינות הבגרות בשפת אם 

ץ, המשרד יאפשר לתלמידים הנבחנים בבחינות שלעיל, היבחנות החורף והקיבמסגרת בחינות מועד 

כאשר הציון הגבוה מבין  ,5.5.2021שיתקיים בתאריך כג' באייר,  לצורך שיפור הציון)חורף( במועד ב' 

הוא זה שיקבע לתלמיד. חשוב להבהיר, כי ציוני מועד הקיץ לא יפורסמו לפני מועד ב' בשפת  בחנויותיהה

 אם.

  '14.7.2021יתקיימו במסגרת מועד נבצרים בתאריך ה' באב, )קיץ( בחינות מועד ב . 

 וחוקי המענההמיקודים  לכל: חינוך עיוני )למעט מתמטיקה ופיזיקה(ב מיקודים למקצועות הגבר 

באתר והם מפורסמים  התאמה מחודשת, עברו העיוניההגבר בחינוך הבגרות במקצועות  בחינותעבור 

 .כאן לחץלקישור לומדים בביטחון. 

המשרד יוציא  בקיץ, פיזיקההאשר לבחינות הבגרות במקצועות המתמטיקה ו -מתמטיקה ופיזיקה

עדכון אודות המיקודים ושינוי חוקי המענה  עם חזרתם של התלמידים באופן פיזי  לבתי הספר. בעניין 

זה יצוין, כי ההחלטה התקבלה לאור בקשת מורי  ורכזי המקצוע, לפיה עם שובם של התלמידים אל 

ה תתקבל ההחלטה על בתי הספר, הם יוכלו לבצע ניטור אודות הפערים הלימודיים. בהתאם לניטור ז

 אופי ההתאמות שיינתנו במקצועות אלה לקראת בגרויות קיץ תשפ"א. 

  :המיקודים וחוקי המענה בבחינות בחינוך הטכנולוגי, מיקודים למקצועות ההגבר בחינוך הטכנולוגי

באתר אגף הבחינות ובפורטלים , באתר לומדים בביטחון 15.2.2021עד לתאריך יפורסמו באופן אחיד 

וזאת על מנת להקל על התלמידים והמורים בתכנון הלמידה עד הקיץ. מיד עם פרסומם, תשלח  השונים

 הודעה מסודרת לכלל בתי הספר.

  מפמ"ר, פרטים יפורסמו באתר הבחנות בית ספריתבהמעבדות יעשו  כימיה וביולוגיהבמקצועות 

 .המקצוע

 

 

https://covid.education.gov.il/%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%94_%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%94:%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93_%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D
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 בית ספרית /שיוך התלמידים להיבחנות חיצונית  .ז

 מאירועים של אי דיווח ציונים במועד, מובאים להלן מספר דגשים חשובים:בכדי להימנע 

  השנה התאמנו את אופן השיוך למתווה ההיבחנות. בהתאם לכך, הנכם נדרשים בעת השיוך להגדיר אם

 השיוך הינו לצורך היבחנות חיצונית או בית ספרית.

 החיצונית והבית  למתווה ההיבחנותותלמיד מותאמת  העליכם לוודא כי תכנית ההיבחנות של כל תלמיד

 בכללים הנדרשים לצורך זכאות לתעודת בגרות. תעומדספרית ו

 בכללים הנדרשים(. בהתאם  ת/מאופן השיוך תיגזר בהמשך קליטת הציון )בהנחה שהתלמיד/ה עומד

בית ספרית,   לכך, תלמיד ששויך להיבחנות חיצונית בשאלון, אך בית הספר התכוון להגישו להיבחנות

 צונית. הציון לא ייקלט כציון בית ספרי, אלא כציון שנתי לצורך היבחנות חי

  המפרט את אופן ההיבחנות לכלל התלמידים המנב"סנטלנוחיותכם, ניתן לצפות בדו"ח נבחנים לשאלון ,

ערכה להיבחנות חיצונית / ה ששויכופירוט של מספר התלמידים וכן במסך שיוך נבחנים לשאלון ן בשאלו

 חלופית בית ספרית.

 ית ספרי ב-, ניתן עדיין לבצע שינויים בשיוכים )להעביר מ24.11 -על אף שמועד הרישום הסתיים ב

 היפך(.לחיצוני ול
 

 בחינההקיום יום  .ח

 .מצ"ב קישור להנחיות המעודכנות. הבריאותמשרד  ולהנחיות לתקנותכפוף תתקיימנה בהבחינות 

הבחינה, על מיד בסיומה של  התלמידים יידרשו לעטות מסכה במשך כל זמן הבחינה.בהתאם לכך, 

סומי . לצד האמור, יש לעקוב אחר פרהימנע מהתקהלות או התגודדותהתלמידים לעזוב את חדר הבחינה ול

 .המשרד בנושא בסמוך למועדי הבחינות

 גחההש 

 שויידריחד עם זאת במידה . אנו מודעים למורכבות הכרוכה בתפעול יום בחינה, תחת מגבלות התו הסגול

לספק את כמות  מונחות על ידינו ההשגחה . חברות, יש לפנות לחברותנותתגבור של כ"א לצורך השגחה בבחי

מרכז המידע של אגף ל באפשרותכם לפנותבקושי  במידה ונתקלתם .מבתי הספרהמשגיחים הנדרשת 

 נות.הבחי

 

 הערכה בית ספריים ממירי בגרות חיצונית ציוני .ט

 ממירי הבגרות החיצונית על הציונים הבית ספריים )שהופעל בקיץ תש"ף( לא יופעל מנגנון שק"ד קורונה

ום זאת, המשרד ילווה את בתי הספר, יצייד אותם בכלים, המהווים חלופה להיבחנות החיצונית. במק

 יקיים תהליכי בקרה שיובאו להלן:ו

 

 בקרהליווי ותהליכי 

 ווח ציוני הערכהניתנת בידי בתי הספר האפשרות לד (,2021במסגרת מתווה ההיבחנות לשנת הלימודים תשפ"א )

ציוני התלמידים צריכים לשקף את הישגיהם בבחינות ובמטלות לאורך השנה . בגרות חיצוניתממירי בית ספריים 

 ואת רמת הידע שלהם.

https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/emergency/OutlineForMatriculationExamsInClosure.pdf
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 תעמיד  ועיים בבניית כלים להערכה מיטביתעל מנת לסייע לרכזי המקצוע בהכוונת צוותי ההוראה המקצ

ילוו . המדריכים ום דעתמדריכים בכל תחוהמחוזות  האגף העל יסודי כירות הפדגוגית בשיתוף עם  המז

 הבית ספריים םציוניהדיווח לקראת  ,בהתאם למחוון המפמ"ר ,את תהליכי ההערכה הבית ספריים

 .ממירי בגרות חיצונית

 משך שלוש השנים האחרונותבכל שאלון ב בתי הספר את הציונים בפני ואשר יציג םהמשרד יעמיד כלי 

 הכלי יהיה נגיש לבתי (.של בית הספר סופיהציון הו, ציון שנתי חיצונית )ציון בחינה בממוצע רב שנתי

 .לחץ כאןלקישור  .בפורטל מוסדות חינוךיועמד לרשותכם ו 2.20214. -הספר החל מהתאריך ה

 לבין הציון למועד לבתי הספר לקבל חיווי באשר לרמת ההלימה בין הציון הממוצע המדווחהכלי יאפשר 

ואילך, המשרד יצייד את בתי הספר  2021אפריל החל ממועד  הממוצע הרב שנתי של השאלון במוסד.

  .בכלי מורחב יותר

 י הבחינה הבית ו לחתום על ציונבתום תהליך הבקרה הבית ספרי, מנהל בית הספר והמורה המגיש ידרש

 (. 9501שליחת הציונים למשרד החינוך )טופס טרם ממירי בגרות חיצונית  ספריים

 לצורך מתן ממירי בגרות חיצונית חלק מההערכות הבית ספריותציונים, המשרד ידגום לאחר דיווח ה ,

מקצועי יבחן לעומק את התהליך לפיו נקבע  גורם .תהליכי ההערכה שבוצעו בבית הספר משוב אודות

את תהליכי הערכה  תעדבתי הספר לעל  מחוון.ומידת התאמתם לציונם של התלמידים שעלו במדגם 

יינתן משקל גבוה לבתי בתהליך הדגימה,  ולשמור דגימות שיעידו על הדרך שבה פעלו למשך שנתיים.

ומשקל נמוך לבתי ספר "ירוקים" בהתאם משקל נמוך יותר לבתי ספר "צהובים", ספר "אדומים", 

 לחריגות שיימצאו בציונים המדווחים.

. בבתי ספר בהם יתגלו חריגות בתהליך מתן הציונים במקצוע נתון, יובא המידע לידיעת מנהל בית הספר

כן, הציונים שידווחו -ה. כמוכדי למנוע את הישנות המקרה, יינתנו למורה ליווי והדרכה בדרכי ההערכ

 ויוחלט באשר לצעדים שינקטו. מקצועי גורם, יבדקו על ידי בבתי ספר אלו העוקבתבשנה 

 

 דיווח ציונים:

  לא חיצונית וכן את הציונים השנתיים  ממירי בגרותלהזכירכם, יש לדווח את הציונים הבית ספריים

 בערב שלפני יום הבחינה החיצונית. 20:00יאוחר מהשעה 

 והשנתיים לצורך היבחנות חיצונית( יש לדווח  ממירי בגרות חיצונית את הציונים )הבית ספריים

 המנב"סנט ותוכנות ההשלמה בלבד.באמצעות 

 .אין לדווח ציונים בית ספריים המהווים חלופה להבחנות חיצונית באמצעות השילובית 

 י בקרה לאחר המועד שנקבע. אנא בצעו תהליכ ממירי בגרות חיצונית לא יתקבלו ציונים בית ספריים

 במלואם.ממירי בגרות חיצונית שתכליתם וידוא דיווח הציונים הבית ספריים 

 

 

 

 

https://mosdot.education.gov.il/matriculation/differential-calculation/grades-simulator
https://mosdot.education.gov.il/matriculation/differential-calculation/grades-simulator
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 מתווה ההיבחנות
 

 ( 2021בוגרי תשפ"א )

 אנגלית, מתמטיקה ושפה )עברית לכל המגזרים וערבית למגזר בהבחנות חיצונית מקצועות חובה :

 הערבי, והדרוזי(.

 תלמידים אשר נבחנו באזרחות או בהיסטוריה בהיבחנות חיצונית במהלך : עדכון - מגזר ערבי

נבחנו בעברית לערבים ולדרוזים, לא ידרשו להיבחן במקצוע  וטרם( 2020לימודיהם בכיתה י"א )תש"ף, 

 .2021קיץ  או 2021זה בבחינה חיצונית ויהיו רשאים  לדווח ציון בית ספרי במסגרת מועדי חורף 

  בהתאם להודעת שר החינוך, בחינת הבגרות החיצונית תתקיים במקצוע אחד  :הומניסטיקהאשכול

מבין כל המקצועות המצויים באשכול הומניסטיקה. כל מגזר יבחר את מקצוע ההבחנות החיצוני על פי 

 האשכול הקבוע שלו. 

 מקסימוםמקצוע הגבר אחד חיצוני, ב מינימוםבחינת הבגרות החיצונית תתקיים : מקצועות ההגבר 

מקצוע הגבר אחד בית ספרי. אם קיים מקצוע הגבר מדעי )פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, מדעי המחשב(, 

עיים, בית הספר והתלמיד יהיה המקצוע המדעי בהיבחנות חיצונית. אם משוייך לשני מקצועות מד

 חיצונית.בהבחנות כל מגמה נוספת, תהיה יבחרו את מקצוע ההבחנות החיצוני.  

 יהיה ש מוביל/התמחות בנוגע למקצועטכנולוגי, לפעול בהתאם להנחיות האגף לחינוך יש  :טכנולוגי

 לחץ כאן. לקישור תספריבהבחנות חיצונית או הבחנות בית 

  :או להסיר  חיצוניהאו  ממיר הבגרות החיצונית ית ספריהבמיד המעוניין לשפר את ציונו תלשיפור ציון

  רשאי לעשות זאת באמצעות היבחנות חיצונית.פסילה 

  באמצעות קורס באישור המפקח. , חדשהחיצונית כבעבר ניתן לשפר את הציון השנתי לצורך הבחנות

הסופי הגבוה  מבין המשוקלל כאשר הציון  ד,בלב שעות 30של יהיה בהיקף קורס הבשונה מן העבר 

 .שניים הוא הקובעה

 

 מעורבות חברתית

' אך לא בכיתה י הצליחו למלא באופן סדיר את השעות שנדרשו מהם  (,2021בהתחשב בעובדה כי בוגרי תשפ"א )

לפחות.  שעות 90, המשרד יאפשר ציון עובר בתחום זה, בביצוע של שנדרשו מהם בכיתה יא'בצע את השעות הצליחו ל

 לחץ כאןלקישור למתווה מעורבות חברתית 

 

 מקרים חריגים 

( בהתאם למתווה שפורסם דאז ומסיבה זו אינם עומדים בכללים 2020( אשר נבחנו בתש"ף )קיץ 2021בוגרי תשפ"א )

 (, יפעלו בהתאם להנחיות הבאות:2021) של המתווה לשנת תשפ"א

 מקרים חריגים שאין צורך לפנות בגינם:

 בו ציון בית ספרי.  (2020 תש"ף ) בקיץשדווח  יחידמוגבר  .1

, כחלופה (2020תש"ף ) תלמידי המגזר הערבי שכחלק מהאשכול ההומניסטי דיווחו ציון בית ספרי בקיץ .2

 להיבחנות חיצונית בעברית לערבים / לדרוזים.

https://edu.gov.il/minhalpedagogy/exams/procedures-towards-exams/Pages/procedures-before-exams.aspx
https://edu.gov.il/minhalpedagogy/exams/procedures-towards-exams/Pages/procedures-before-exams.aspx
https://meyda.education.gov.il/files/noar/meordri.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/noar/meordri.pdf
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( בהיבחנות חיצונית במקצוע הומניסטי )אזרחות 2020תלמידי המגזר הערבי/ דרוזי אשר נבחנו בתש"ף ) .3

או היסטוריה(, יהיו פטורים מהיבחנות חיצונית נוספת בעברית לערבים / לדרוזים אם טרם נבחנו 

 במקצוע זה, ויהיו רשאים להעריכו בהערכה בית ספרית.

ציונים במוביל / התמחות בשונה מהמתווה  (2020) תש"ף ווחו בקיץתלמידי החינוך הטכנולוגי אשר די .4

מת דיווחו ציון בית ספרי בהתמחות, על אף שבשנה זו ההתמחות שפורסם השנה. לדוגמא: במגמה מסוי

 הוגדרה כחובת היבחנות חיצונית. 

 

 בבקשה חריגה:   גינםמקרים חריגים שיש צורך לפנות ב

 ., בשתי מגמות(2020) תש"ף  עבורם ציון בית ספרי בקיץ( אשר הוגש ב2021בוגרי תשפ"א ) .1

יש לפנות למרכז המידע של אגף הבחינות באמצעות   כל מקרה שאינו נמנה על המקרים שהוגדרו לעיל.ב .2

 בצירוף המסמכים הבאים:   mmbhinot@education.gov.ilדואר אלקטרוני שכתובתו 

 מכתב חתום על ידי מנהל בית הספר -

 אישור המפקח הכולל -

בקשות אלו יבדקו בקפידה. רק במקרים בהם ימצאו אסמכתאות מספקות, יאושרו הציונים לצורך 

 זכאות. 

 

 2022)תשפ"ב(  בוגרי

 תשפ"א. בוגרי ההיבחנות של בוגרי תשפ"ב זהה למתווה ההיבחנות של מתווה 

 

 כנסים לרכזי הבגרויות
 

כמדי שנה, גם השנה ערך אגף הבחינות במהלך חודש ינואר כנסים לרכזי בגרויות במסגרתם הובאו עדכונים באשר 

 ודגשים כלליים. הכנסים נערכו, ברוח התקופה, באמצעות הזום.  הסבריםלמתווה ההיבחנות, 

השתתפו אך מעוניינים לחזור ולהקשיב לתכנים  רכזים אשר נבצר מהם להשתתף בכנסים, או לחילופין רכזים אשר

שעלו, מוזמנים לעשות זאת באמצעות צפייה בכנס שהוקלט. ההקלטה זמינה לכם באתר אגף הבחינות, לצד המצגת 

 .שהוצגה במהלך הכנס

 

 

 צלחה רבה בבחינות.וה בריאות טובה אנו מאחלים לתלמידים ולצוותי ההוראה

  3938866-073ז מידע של אגף הבחינות : בכל שאלה בנושא ניתן לפנות למרכ

mailto:mmbhinot@education.gov.il

