
 
  

 

 אדם בונה למידה
 הפדגוגית המזכירות

 ישראל מדינת מורשתא'  אגף

 החינוך משרד

 26/04/21, שני י"ד אייר תשפ"א יום

 עדכונים: בגרות תשפ"א

 

 : מועד הבגרות

 .13:00)יום ה'( בשעה  10.6בתאריך תתקיים הבגרות 

  .כאן קיץ תשפ"א בחינותקישור ללוח 

 

  תשפ"א:הקלות 

 הקלות נוספות נוספו: 2במסגרת המתווה החדש והניסיון להקל עוד על תלמידכם ועליכם, 

 ., ולא שעתיים כפי שהיה(שעתיים וחצי)כלומר משך המבחן  25%)בכל הבגרויות( של עוד  תוספת זמן .1

 ,'ובחלק ב ', ופריסת הנקודות באופן שווה על כלל הסעיפים בחלק אביטול החלק השלישי של המושגים .2

 (פהתוכלו למצוא בצורה שלא תפגע בתלמידים )פריסת הנקודות המדויקת 

 .(10.6כי הדבר ייתן מענה נוסף ויקל על הלימוד ועל הלחץ לקראת ההיבחנות החיצונית )כאמור ב מקווים ואנ

 

 

  מועד הזנת ציונים בית ספריים וציונים שנתיים )"מגן"(:

ש נאמר כי ילרכזי הבגרויות בבית הספר שלכם(  גם )שנשלח תשפ"א לקראת בחינות הבגרותר חוזהפי  על 

חיצונית, וכן את הציונים השנתיים לתלמידים הבגרות ה ם אתממירישלדווח את הציונים הבית ספריים, 

בשעה  9.6בערב שלפני הבחינה החיצונית )היינו ב 20:00שניגשים לבגרות חיצונית, לא יאוחר מהשעה 

 . סנט(, באמצעות המנב"20:00

לא יתקבלו ציונים בית ספריים ממירי בגרות חיצונית לאחר המועד שנקבע, ולכן הקפידו לעמוד בזמנים 

 ולדווח בהתאם. 

לאור כך אני מדגישה לא ניתן להשתמש בטופס הבגרות החיצונית לשם מבחן בית ספרי שממיר בגרות 

 . לפני תאריך זהיש לקיים את ההיבחנות וקביעת ציון שנתי סופי, הממיר את ציון הבגרות, חיצונית, אלא 

 

  שיוך התלמידים להיבחנות חיצונית / בית ספרית :

כאמור בעקבות הקורונה נקבע כי על כל תלמיד לגשת להגבר חיצוני אחד )לפחות(, ואת ההגבר השני יוכל 

 היטב כי לתלמידכם יש הגבר חיצוני אחד לפחות. בדקו לעשות כציון פנימי ממיר בגרות. 

הנכם נדרשים )באמצעות רכז הבגרויות בבית הספר( לשייך את התלמידים לצורך היבחנות  בהתאם להחלטה

 בית ספרית.  אוחיצונית 

https://meyda.education.gov.il/files/Exams/LuachSumExams2021SOFI.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Exams/LuachSumExams2021SOFI.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/MafmarMachshevetIsrael/maanebagrut21.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/MafmarMachshevetIsrael/maanebagrut21.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Exams/NewInformationForExamsWin2021.pdf
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)להעביר מבית ספרי  םיוכבשילבצע שינויים אך ניתן עדיין , 24.11 -שימו לב על אף שמועד הרישום הסתיים ב

  .לחיצוני ולהיפך(

ניתן לצפות בדו"ח נבחנים לשאלון במנב"סנט, המפרט את אופן ההיבחנות לכלל התלמידים בשאלון וכן במסך 

 שיוך נבחנים לשאלון, פירוט של מספר התלמידים ששוייכו להיבחנות חיצונית / הערכה חלופית בית ספרית.

א כי תכנית ההיבחנות של כל תלמידה ותלמיד מותאמת למתווה ההיבחנות החיצונית והבית עליכם לווד

ספרית ועומדת בכללים הנדרשים לצורך זכאות לתעודת בגרות. בהתאם לכך, תלמידים ששויכו להיבחנות 

רי, אלא חיצונית בשאלון, אך בית הספר התכוון להגישם להיבחנות בית ספרית, הציון לא ייקלט כציון בית ספ

 כציון שנתי לצורך היבחנות חיצונית.

 

ם לכל תחום דעת, ורכז הבגרויות בבית הספר קיבל הנחיות יובנימה אישית: אלו דברים התקפים ורלוונטי

 מאגף הבחינות בהתאם, ויודע את האמור. חשוב עם זאת שתהיו אף אתם מיודעים. 

  בכל שאלה או בעיה.ואני נמשיך לעמוד לרשותכם לליווי ו המדריכים המחוזיים

 

 בברכה,  

 

 
 

 

 טליה אפיק גרוסמן

 ת תחום דעת )מחשבת ישראל(מנהל

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MafmarMachshevetIsrael/Odot/ReshimaMadrihim.htm

