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 א' ניסן, תש"פ

 2020מרץ,  26

 מסמך הנחיות למנהלי בתי הספר העל יסודיים

 5אגרת מספר 

 

 

 ,מנהלים יקרים

האתגר הניצב בפני העולם כולו, ובכללו אנו, אתגר מניעת התפשטות הקורונה הופך 

 ליום ומשבוע לשבוע.למורכב מיום 

הנהלים שלנו מתעדכנים ומתחדשים בהתאם, המציאות משתנה לנו תוך כדי תנועה, 

 ואנו משנים את עצמינו בהתאם.

 ואולי, מי יודע אולי גם קצת משתנים בעצמינו.

העת הזאת מורכבת עוד יותר ממה שהיה רק לפני שבוע, הצטברות של ימים בבית 

וההנחיות שהוחמרו והגבילו את התנועה הפכו את המציאות לא פשוטה לבני נוער, 

 בבית למורכבות יותר.

זו עת לרגישות רבה, לנסות לראות דרך הקירות, מי ילד שאין לו פינה, שצפוף לו 

 בבית, שחסר לו אויר. 

מי לא זוכה לבית של נוחם, ובניגוד לרובינו שבורחים הביתה כשקשה, אולי הבית 

לברוח. למי חסרה מערכת תומכת, למי קשה העצמי שלו הוא המקום ממנו נטה 

 ביותר.

 

ימי קורונה אלו, מעמידים בפני קהילת החינוך אתגרי חינוך בקצב מהיר , ואנשי 

החינוך מוכיחים פעם אחר פעם שהם יכולים להם, משתנים איתם, לא עוזבים את 

ותו במסע האתגר הגדול של לראות לנפש הנוער הזה שיש לנו את הזכות ללוות א

 לבגרות.

 ויש שאני שואלת, מי מלווה אתכם, מנהיגי חינוך יקרים? מי מהווה לכם למשענת?

http://www.gov.il/
mailto:high-school@education.gov.il


  מדינת ישראל
 משרד החינוך

 המינהל הפדגוגי
 יסודי אגף א' חינוך על

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 5603255* פקס 5603259* טלפון 91911*ירושלים  292*האגף לחינוך על יסודי* ת.ד. 
 www.gov.ilכתובת אתר "שער הממשלה" 

school@education.gov.il-high 

 

מי אוחז את האוחזים הגדולים שמנהיגי החינוך הפכו להיות לקהילות החינוך כולם. 

 למורים, לבעלי התפקידים, להורים, ולתלמידים?

 

מרחוק, מרשימה נתונים מראים שבאחוז עצום מבתי הספר מתקיימת למידה 

ואיכותית, מובלת על ידכם. שבחלקים רחבים מבתי החינוך , ממשיכות להתקיים 

 שיחות ליווי ותמיה בתלמידים שקשה להם, 

 על כל אלו אמונים אתם, מנהיגי המערכת.

 

אז פתחנו קבוצה לשיתוף בעת קורונה, הוראת שעה בלבד לעת הזאת בלבד, 

 חטע וחטב.למנהלים על יסודי מנהלי שש שנתי, 

 לשיתוף, לעדכון, לעיצות, לבדיחות, להנחיה. מוזמנים להצטרף.

https://chat.whatsapp.com/Bmyj0o8wdLv7meA98TrLL 

 

 26.3.2020להלן הנחיות נכון להיום ראש חודש ניסן תש"ף, 

 

 

 בגרות

 

 מיקוד  .1

, הפעימה ערך מיקוד לכל תחומי הדעתהמשרד  -מאחר והלמידה השתבשה

 של המיקוד. הפעימה השנייה פורסמההיום  כאן.הראשונה התפרסמה ביום א' 

 בחינות  לוח .2

שמשבץ את הבחינות בסדר חדש, כך שהבחינות  לוח הבחינות החדש היום יפורסם 

ה"גדולות" רבות המשתתפים שובצו במועד מאוחר יותר מהמתוכנן מראש ואילו 

הבחינות הקטנות יותר שובצו בשלב מוקדם יותר, כך שאם השיבוש בלמידה ימשך, 

 הבגרויות שמשובצות תחילה, הקטנות יותר, יהיו קלות יותר להשלמה. 

http://www.gov.il/
mailto:high-school@education.gov.il
https://students.education.gov.il/matriculation-exams/mikud/mikud_bagrut
https://students.education.gov.il/matriculation-exams/mikud/mikud_bagrut
https://students.education.gov.il/matriculation-exams/mikud/mikud_bagrut
https://students.education.gov.il/matriculation-exams/mikud/mikud_bagrut
http://meyda.education.gov.il/files/Exams/FinalSumExamsBoard2020NEW.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Exams/FinalSumExamsBoard2020NEW.pdf
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רים להשלמת חומר  על מנת להתגבר על החוסר ההתנסותי להלן עדכונים הקשו .3

 :במקצועות האומנותבעת הזאת 

  20%העיונית בתאטרון  להשלמת חומר לקראת הבחינה עדכון הלהלן  -תאטרון .1

 051283סמל שאלון 

 בשנת הלימודים תש"ף בחינת הבגרות העיונית בתאטרון תכלול שלושה פרקים:      

 לענות על ארבע שאלות בלבדיתבקשו  התלמידים       

 חובה לענות על שאלות משני פרקים שונים לפחות     

 חובה לענות לפחות על שאלה אחת –בפרק א'      

 מבנה הבחינה :     

חובה לענות לפחות על קומדיה וטרגדיה ) –פרשנות מחזות מהקלסיקה  –פרק א'      

 שאלה אחת(

 והתאטרון הפוסט מודרני  21-וה 20-סגנונות התאטרון במאה ה –פרק ב'      

 סוגיות חברתיות בתאטרון הישראלי ובדרמה העברית   –פרק ג'      

 5העיונית באמנות המחול ) עדכון להשמלמת חומר לקראת הבחינהלהלן  -מחול .2

 068283יח"ל( סמל שאלון 

 פרקים: יהיו 4בשאלון זה      

 הערכה חלופית - פרק ראשון     

 בחינה מקוונת – מחול בישראל שאלת חובה –תולדות המחול  - שני פרק          

 בחינה מקוונת – ניתוח תנועה שאלת חובה – אנטומיה יישומית למחול - פרק שלישי     

 בחינה מקוונת –קשר מוסיקה מחול שאלת חובה – מוסיקה למחול - פרק רביעי     

 חלק המושגים ירד. –בכל הפרקים      

 כאן -תכנית הלימודים המלאה מופיעה במרחב הפדגוגי ראו      

 נוהל הנחיות לחישוב ציונים שנתיים  .4

בשבוע הבא נוציא נוהל הנחיות לחישוב ציונים שנתיים כהוראת שעה המחליפה את 

חוזר המנכ"ל בנושא. בימים אלה כשהלמידה מתקיימת מרחוק ובתי ספר לא יכולים 

http://www.gov.il/
mailto:high-school@education.gov.il
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/mahol/chativa-elyona/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/mahol/chativa-elyona/
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לקיים בחינות מתכונת כבשגרה ננחה במודלים לחישוב הציון השנתי ובהנחיות 

 נוספות. 

 הכרה בציונים שנתיים .5

אליכם בפורטל הפניות תשובות לבקשת הכרה עבור בית ספרכם. כל  בימים אלו ישלח   

 לעמוד בתבחינים ברורים כדי שיהיה זכאי להכרה בציונים שנתיים. מוסד חייב 

הערכה הבית תבחינים אלו מתייחסים למערך החינוכי והארגוני של בית הספר וכן ל   

 ., ובעיקר לאיכות הפדגוגית הישגים הלימודיים של תלמידיוספרית את ה

הוועדה  בודקת מגוון גדול של היבטים המעידים על איכותו הפדגוגית של ביה"ס החל    

מהכששרת מוריו והפרופיל שלהם דרך איכות ההערכה הניתנת והיכולת של ביה"ס לקיים 

 מנגנוני הערכה המעריכים באופן תקף את הישגי הלומדים.

ת הספר צריך לעמוד למעלה מכל ספק באיכות פדגוגית על מנת לקבל הכרה קבועה בי

 גבוה ביותר.

ככל שהעמדיה היא ברמה גבוהה אך עדין יש חסרים התחלנו החל משנה שעברה לתת 

 כבעבר( 3שנים )במקום  5הכרה ל

בתי ספר שאינם עומדים עמידה מלאה בדרישות יקבלו הכרה לשנה או שנתיים, במקרים 

בה ביה"ס אינו עומד באופן משביע רצון ברף הנדרש על מנת להיות זכאי לתת לתלמידי ו 

אנו נותנים הכרה זמנית לשנה או שנתיים, ומצפים ציונים המשתקללים עם ציון הבגרות, 

במקרים שלאחר הזדמנות זו הפער לא השולם, או מבית הספר להשלים את הפער. 

 שביה"ס רחוק מהרף לא תנתן הכרה בית ספרית.

 

השנה לפנים משורת הדין הארכנו למספר בתי ספר ששכחו לבקש הארכת הכרה את 

ההכרה בשנה, תוך התחייבותם להגיש בקשה בשנה הבאה, מהלך זה נעשה לפנים 

 מצויים בה,  משורת הדין, לאור המציאות המורכבת שאנו

 מאוד חשוב לעמוד בזמני ההכרה.

לפי חוזר מנכל ביס שאין לו רשיון בתוקף, או אין לו לימודי חינוך גופני  -לתשומת לבכם

תוסר לו ההכרה. השנה  –עם מורה בעל הכשרה רשמית, או שלא עמד בזמני ההגשה 

 נהגנו לפנים משורת הדין. המכתבים מופצים בימים אלו.

 

http://www.gov.il/
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 מרחוקלמידה 

 למידה מרחוק בערבית            

 הנחיות בערבית ללמידה מרחוקלהלן 
 
 
 

 שוטף
 מכרזי בעלות על החט"ע .א

המוציאות את  אתמול פרסמנו הנחיות חדשות ומחוון חדש לטובת רשויות מקומיות

 החטיבה העליונה שברשות למכרז לטובת גורם מפעיל אחר.

https://drive.google.com/file/d/1Z-5D2ZgqSgknHOiHsm4-

EzSqJ5VMd46h/view 

 עובדי הוראה במתכונת חירום .ב

במסגרת העבודה במתכונת חירום יצא חוזר הנחיות לבעלויות לגבי מעמד עובדי 

 הוראה במוכש"ר

אי הוצאת  -לבעלויות על מוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמייםמסמך להלן ה

 עובדים לחל"ת בתקופת חירום נגיף הקורונה

 תרגום .ג

 בערבית 4אגרת  –הנחיות למנהלי העל יסודי ערבית למצ"ב תרגום ל

 באגף מתכונת חירום

http://www.gov.il/
mailto:high-school@education.gov.il
https://sites.google.com/arab.edu.gov.il/digital-pedagogy/emergency_distant_learning
https://sites.google.com/arab.edu.gov.il/digital-pedagogy/emergency_distant_learning
https://drive.google.com/file/d/17teFnlS6_h0hBpsWN4qdZJXPUFTqNXWp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17teFnlS6_h0hBpsWN4qdZJXPUFTqNXWp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17teFnlS6_h0hBpsWN4qdZJXPUFTqNXWp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mY0ShKcAfQH_vZ-O2n7ue17uyDIKgu2U/view?usp=sharing
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עזרו יבימם אלה האגף העל יסודי עובד במתכונת מצומצמת מאוד, אנא ה

 סבלנות עד מענה לפניותכם. ב

 

 את ידיכם בימים מורכבים אלו, חברי המנהלים היקרים, אני מבקשת לחזק

 . באיחולי בריאות טובה לכולם

 

 

 דסי בארי 

 מנהלת האגף לחינוך על יסודי 

 העתקים: 

 שר החינוך

 מנכל משרד החינוך

 תפוצת מטה

 הנהלת המשרד

 מנהלי מחוזות

 מפקחים במחוזות 

 הנהלת מינהל פדגוגי

 הנהלת האגף לחינוך על יסודי

 מנהלי מחלקות חינוך

 רשתות החינוך  מנכל"י

http://www.gov.il/
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