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 "ו אדר, תש"פכ

 2020מרץ,  22

 מסמך הנחיות למנהלי בתי הספר העל יסודיים

 4אגרת מספר 

מר שמואל אבואב, ד"ר שוש נחום, ד"ר מירי שליסל, ד"ר עופר רימון, מר  -תפוצת מטה: מנכ"ל משרד החינוך

אריה מור, הגב' אינה זלצמן, מר שאלתיאל רם, עו"ד אילת מלקמן,  הגב' אפרת לאופר, מר דוד גל, הגב' 

הגב' סמדר אופיר, מנהלי , מויאלמר חיים דליה פניג, מר אהרון שחר, מר קובי רפאלי, מר אסף מנוחין, 

 המחוזות.

 

 

 מנהלים יקרים

אתגר  -עומדים בפני אתגר שלא היה כמוהו בעת האחרונה  -העולם כולו, ומדינת ישראל בתוכו 

 מניעת התפשטות הקורונה.

תהליך קבלת ההחלטות נעשה תוך זהירות רבה, בהנחיות צמודות של משרד הבריאות והמל"ל, 

 היבטים הרחבים הנגזרים מכל החלטה וצעד.ותוך שקילה תמידית של ה

. המציאות המשתנה מביאה בהתאם להחלטות הממשלה אנו מתאימים את הנחיותינו לכם

, ומאידך משתדלים ככל שניתן לאפשר קיום אנו מודעים לקושי הנובע מכךלהנחיות משתנות. 

 למידה והיבחנות בתנאים שמשרד הבריאות מאפשר לנו.

 אני מבקשת להדגיש שההנחיות במסמך זה נכונות להיום, ויכולות להשתנות. 

  .נא המשיכו לעקוב אחר מסמכי ההנחיה

 

בפתח דברי אני מבקשת להודות לכם ולמורי ישראל על פעילות למידה מרחוק מרשימה רחבה 

ניתנה הזדמנות ואיכותית, איש לא ידע שיום אחד יפרוץ לתוך חיינו נגיף הקורונה , ולאיש לא 

 להיערך באופן מסודר,

מורי ישראל, בהנהגתכם המנהלים, הוכיחו יכולת מרשימה בהפעלה יצירתית  –ואף על פי כן 

 ואיכותית של הלומדים מרחוק.

 רים מקרב לב!יאנו מודים ומוק
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 להלן הנחיות עדכניות:

 בגרות

שרק אגרת זו הינה הכלי היחיד להעברת כדי לעשות סדר בבליל השמועות הרצות ברשת אני שבה ומדגישה 

 מידע של מדיניות בנוגע לנושאי העל יסודי השוטפים.

 אנו מאגמים לכאן את הידע ואת ההנחיות, כדי למנוע בלבול וריבוי הנחיות.

 היערכות לבחינות בגרות .א

ניות המשרד בנוגע לבחינות הבגרות, ובכל לעשות סדר בחלקי יאני מבקשת לפרוס בפניכם את מד

 דברים שמופצים:

 , ונערך לקיימם. בקיום סדיר של בחינות הבגרותהמשרד רואה חשיבות רבה  .1

, הפעימה הראשונה מפורסמת ערך מיקוד לכל תחומי הדעתהמשרד  -מאחר והלמידה השתבשה .2

נשאלנו  .כאן וניתן למצוא אותה ובאתרי המפמ"רים , בפורטל תלמידיםהבחינות באתר אגףהיום 

סיון בחינות מותאמות בעבר, המשרד מצא שבחירה פוגעת ילגבי הגדלת בחירה במקום מיקוד, מנ

יתה ללכת על מודל המיקוד. שימו יבאוכלוסיות חלשות ומיקוד ממקד ומסייע לכולם. ולכן ההחלטה ה

 .במיוחד לאור דחיית המועדים לב שיש די זמן להיערך לבחינות

, שמשבץ את הבחינות בסדר חדש, כך שהבחינות חינות חדשלוח בבמקביל, המשרד בנה  .3

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, 

 אגףבאתר במהלך השבוע ים מעודכן יפורסם לוח מועד הקטנות יותר, יהיו קלות יותר להשלמה.

  .הבחינות

שנאלץ לאחר את לוח המבחנים אף יותר, וכן שאולי לא  -במקביל נערך המשרד לתרחישים נוספים .4

אמצעי מגירה. כה שאנו מכינים רק נוכל לקיים חלק מהמבחנים, תרחישים אלו הם תרחישי קצ

בחינות הבגרות תוך מיקוד החומר ועדכון ד נערך אליו הוא קיום רשהמש ניות יהמד תרחיש

  אנא התייחסו לתרחיש זה כאל התרחיש שיש לפעול על פיו . המועדים.

 פרויקטים טכנולוגיים .ב

העבודה הקבוצתית על הפרויקטים הטכנולוגיים נעצרה עקב הקורונה, בשלב זה מתבקשים 

 ת נוספות ימסרו בהמשך.התלמידים לסיים את חוברת הפרויקט שלהם ולהעלותה לשילובית. הנחיו

http://www.gov.il/
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 בחינות מעשיות .ג

 נוציא הנחיות מסודרות באגרת הבאה. -מעבדות בעל פה ואומנויות –הבחינות המעשיות 

 מועד יג יד .ד

 יפורסמו בהמשך.בחינות יג יד מועדי 

 

 ערעור על ציוני חורף .ה

. יחד עם זאת ניתן לנוכח המצב, אגף הבחינות יאריך את מועד הגשת הערעורים ככל שידרש

 להגיש ערעורים באופן שוטף גם בימים אלו באמצעות השילובית.

 

 מנת משגיחיםהז .ו

 אין צורך בשלב זה לבצע הזמנת משגיחים. חברות ההשגחה הונחו בנושא.

 

 למידה 

 תלמידי אגף שח"ר .1

מתקשים בלמידה מרחוק, אנו מודעים לכך, ולכן אנו מבקשים לתת חשיבות  תלמידי שח"ר

 ומקום גדול לשיח הבין אישי עימם. )ראו הנחיות מנהל אגף ילדים ונוער בסיכון שפורסמו( 

מענים לטובת  ךבמקביל, כפי שהמשרד ידע לעשות בעבר, המשרד שוקד בימים אלו על מער

 יבושי הלמידה בעקבות הקורונה.התלמידים הללו על מנת שלא יפגעו מש

 

 למידה מרחוק

 למידה מרחוק בערבית .1

 הנחיות בערבית ללמידה מרחוקלהלן 
 

  חינוך תעבורתי  .2

 2020 תש"ףתיאוריה  -מאגר השאלות לקראת המבחן העיוני  

 פורמטים:  2המאגר מופיע ב  
  מאגר מלא. 1
 . מאגר לפי נושאים. 2

, כאשר בכל נושא שילבנו בתיק תכניות לימודים בחינוך התעבורתיהפורמטים הוטמעו  שני
המאגר את השאלות הספציפיות שלו בתחתית הדף ובסוף רשימת הנושאים מיקמנו את 

 המלא של השאלות.

http://www.gov.il/
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 בעתיד נוסיף עוד שאלות ונתקן את הטעון תיקון. 

המאגר מופיע גם בפורטל תלמידים בחינוך התעבורתי ובקרוב יופיע גם באפליקציית התלמידים 
 כל תלמידה ותלמיד לצורך תרגול אישי של

 
 למידה בחירום:. 3

נוסף על כל החומרים שהופצו והועלו למרחב הלמידה בחירום, בימים הקרובים אנו מתכננים 
 שיעורים בחינוך תעבורתי ללמידה מרחוק )בעבודה(. 4לצלם 

תואם עם מנהלי פורטל התלמידים שיטמיעו את המאגר בפורטל, על מנת לאפשר לתלמידים 
 משאלות הבחינה. 60%ית את השאלות, אשר יהוו לתרגל במייד

 .  בחודש יוני המשובצתהחומרים הם ללמידה מרחוק ותרגול לקראת הבחינה      
 

 

 מסמכים שפורסמו

 ועדות זכאות ואיפיון .1

והאתגרים העומדים בפנינו עקב התפשטות נגיף הקורונה ובהתאם להנחיות  לאור ההגבלות 
 ומשרד הבריאות,  שניתנו על ידי המל"ל

נערך משרד החינוך בשיתוף השלטון המקומי ואיגוד מנהלי אגפי חינוך להמשך קיום ועדות 
 זכאות ואפיון במתכונת חירום.

. על פי ההנחיות 2020באפריל  18הועדות תתקיימנה למחדשי הזכאות בלבד, עד לתאריך 
  19.3.20נגיף הקורונה  -בחירוםהנחיות לוועדות זכאות ואפיון  המפורטות במסמך המצ"ב.

הודעה   לשאר התלמידים יתקיימו הדיונים במועדים שייקבעו בעתיד ועליהם תועבר
 .)כפי המפורט במסמך(.חדשה

 המקצוע הרלבנטיים . לכל גורמי אנא דאגו להעביר את ההנחיות        
 

 שפ"י חוברת  .2

 למשפחה להתמודדות יעילה עם בהלת הקורונה. "חוסן"כלי 

 
 ניתן למצוא חומרים שיסייעו לתלמידים עולים ולמשפחותיהם: באתר האגף -אגף עולים .3

 האגף בשיתוף מכון אבלעפיה של אוניברסיטת חיפה מנגיש מענה רגשי בשש שפות. .א
 חומרי למידה מקוונים לתלמידים עולים. .ב
 : שפ"י, חינוך מיוחד, ביטחון ומערכת שעות יומית.תרגומים לשפות בעבור .ג
 מיפוי צרכים של תלמידים עולים ומשפחותיהם ללמידה מקוונת )ציוד, הדרכה( .ד
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 ובנוסף, התבקשנו לפרסם:

  -ועצת התלמידים והנוער הארציתמהודעת 
פתחה מועצת התלמידים והנוער הארצית לאור התפתחותו הדינמית והמתמידה של משבר הקורונה 

להעביר ישירות מידע  לבני הנוער בכדילעדכונים ופרסומים  ערוץ בפלטפורמת ה"טלגרם"
 אנא עדכנו את תלמידכם. ועיסוקים שונים באופן מרוכז ורחב. יהמןמ

 להצטרפות לקבוצה
 

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

 . באיחולי בריאות טובה לכולם

 

 

 דסי בארי 

 אגף לחינוך על יסודי מנהלת ה

 העתקים: 

 תפוצת מטה

 הנהלת המשרד

 הנהלת מינהל פדגוגי

 הנהלת האגף לחינוך על יסודי

 מנהלי מחלקות חינוך

 מנכל"י רשתות החינוך 

http://www.gov.il/
mailto:high-school@education.gov.il
https://t.me/moatzaty

