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יום ראשון ,י"ב סיוון תשפ"א
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לכבוד
מנהל/ת ביה"ס העל יסודי
רכז/ת בחינות הבגרות
שלום רב,
הנדון :בחינות הבגרות המתקיימות בשבוע של ה - 23-27/5/2021 -הנחיות
בהתאם להודעת שר החינוך ,חה"כ יואב גלנט ,להלן מספר הבהרות לקראת בחינות הבגרות
המתקיימות השבוע:
עם החזרה לשיגרה ,ישנם אתגרים עימם נאלצים להתמודד חלק מבתי הספר .אתגרים אלו קשורים
בחזרתם של התלמידים לשיגרת למידה והיבחנות ,הצורך בעיבוד הארועים שחוו וכיו"ב .כדי
לאפשר לכם לצלוח את התקופה הקרובה בצורה המיטבית ולתת מענה עבור כל תלמיד ותלמידה,
ניתנת לצוות החינוכי בבתי הספר האוטונומיה בבחירת פריסת ההיבחנות .בהתאם לכך נקיים
מועדים נוספים (חלופיים) לבחינות שיתקיימו השבוע.
הנחיות אלו תקפות עבור בתי ספר הממוקמים בעוטף עזה ,בדרום ודרום השפלה ( .)0-40ביתר
בתי הספר ,בחינות הבגרות השבוע יתקיימו כמתוכנן.
 .1בחינות הבגרות בשפות זרות ובדיפלומטיה – :24/5/2021
תלמידים אשר כחלק מתכנית ההיבחנות שלהם אמורים להיבחן בבחינות אלו בהיבחנות
חיצונית ,תינתן להם האפשרות להיבחן במועד ,או לחילופין ,להיבחן במסגרת מועד נבצרים
בתאריך.12/7/2021 :
 .2בחינות הבגרות בכתב באנגלית – :26-27/5/2021
כדי לאפשר לתלמידים בבתי ספר בעוטף עזה ,בדרום ובדרום השפלה הזדמנות שווה ,תינתן
להם האפשרות להיבחן במועד ,או לחילופין ,להיבחן במועד הנוסף (החלופי) אשר יתקיים
בתאריך .22.6.2021
מספר הבהרות לאלו הרשאים להבחן במועד החלופי:


תלמיד לא יוכל להיבחן גם במועד הרגיל וגם במועד החלופי



בתי הספר יוכלו לפצל את תלמידיהם ולבחון את חלקם במועד הרגיל וחלקם במועד
החלופי



תלמידים אשר אמורים להיבחן ביותר משאלון אחד ,יוכלו לפצל את ההיבחנות לשני
המועדים



השאלונים וקבצי השמע ישוגרו באמצעות מערכת הודעות מטה ולא ידוורו לכספות .על בתי
הספר יהיה להיערך לכך



בשל לוחות הזמנים הצפופים ,ציוני המועד החלופי לא יתקבלו לפני מועד ב'



ניתן יהיה לשגר את הציונים השנתיים עד ליום הבחינה בשעה 9:00
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רשאים לגשת למועד החלופי:
 תלמידים הלומדים בבתי הספר בעוטף עזה ,בדרום ודרום השפלה ,וכן נבחני המשנה
שלהם
 תלמידים המתגוררים בישובים בעוטף עזה ובדרום ,בדרום השפלה ולומדים
בפנימיות מחוץ לאיזור

 נבחני משנה המתגוררים כיום באיזורים שהוזכרו לעיל ,גם אם אינם משתייכים
למוסדות באיזורים האמורים (בהצגת ספח ת"ז).
 .3בחינת הבגרות במרכיב בע"פ באנגלית – שפה דבורה:
כדי לאפשר לבתי הספר גמישות רחבה יותר בהרכבת לוח הבחינות הבית ספרי ,לצד קיומם
של תירגולים נוספים לתלמידים החשים בכך צורך ,נקיים מועדים נוספים למרכיב היבחנות
זה .להלן מועדי ההיבחנות הנוספים:
יום ב' 14/06/2021
יום ג' 15/06/2021
יום ד' 16/06/2021
יום ה' 17/06/2021
ביה"ס רשאי לבחור את היום בו הוא מעוניין להגיש את תלמידיו ,לתזכרם יש להגיש ציונים
שנתיים  24שעות לפני הבחנות התלמידים בבחינות בע"פ.
אני שב ומדגיש ,ניתן לשגר את הציונים הבית ספריים המהווים חלופה להיבחנות החיצונית
(במקצועות ההומניסטיקה וההגבר) עד לתאריך .1.7.2021
 .4מרכז המידע עומד לשירותכם והוא זמין לענות על שאלותיכם בימים א'-ה' בין השעות 8:00-
 .17:00טלפון מרכז המידע.073-3938866 :
בברכה,
דויד גל
מנהל אגף בכיר בחינות
העתקים :
מר עמית אדרי ,מנכ"ל משרד החינוך
גב' אינה זלצמן ,סמנכ"לית בכירה ומנהלת המינהל הפדגוגי
מנהלי המחוזות
ד"ר מירי שליסל ,יו"ר המזכירות הפדגוגית
מר מוהנא פארס ,מנהל אגף בכיר (תוכניות לאומיות מערכתיות)
ד"ר ציונה לוי ,מפמ"רית אנגלית.
גב' דסי בארי ,מנהלת אגף א' על יסודי
מינהלת המרב"ד
צוות אגף הבחינות
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