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 תש"ף  י"ז באיירירושלים, 

 2020 במאי 11

 2000-1053-2018-0072243סימוכין: 

 לכבוד
 מנהל ביה"ס העל יסודי

 רכז בחינות הבגרות
 

 (2020מועד מיוחד קיץ תש"ף ) –היערכות לבחינות הבגרות בצל הקורונה הנדון: 

 הבהרות ועדכונים לקראת המועד

 

מובאים להלן הבהרות וחידודים וכן הנחיות אופרטיביות  ,19/04/2020 מתאריך לחוזר אגף הבחינותבהמשך 

 לתפעול מועד הבחינות.

 הזמנת שאלונים .א

 .21/02/2020 -הזמנת השאלונים ושיוך התלמידים לשאלונים השונים הסתיים ב

בהתאם להזמנה שנקלטה, יסופקו לכם השאלונים במתמטיקה, אנגלית, עברית / ערבית לערבים ולדרוזים 

 (.מערכות חשמלו מדעי המחשבם )כימיה, ביולוגיה, פיזיקה, מדעיובאשכול ה

בהמשך, נדרשתם לבחור את המקצוע ההומניסטי בו מרבית השכבה תיבחן בהיבחנות חיצונית. בהתאם 

בכלל  sd -, יסופקו לכם כרטיסי העל כך נוסףת. ולבחירתכם יסופקו לכם השאלונים באמצעות הכספ

למועד זה ומתקיימים בהם בחינות חיצוניות )גם אם לא נבחרו על ידכם להיבחנות  שהזמנתםהשאלונים 

 חיצונית(.

אליכם באמצעות מערכת הודעות מטה ללא צורך  ישלחו ,הזמנתםיתר השאלונים מהאשכול ההומניסטי אשר 

 בהזמנתם מראש.

 

 דיווח ציונים פנימיים כחלופה להיבחנות חיצונית .ב

בסיסיים הנדרשים לצורך דיווח ציון פנימי כחלופה להיבחנות חיצונית וכן מהן בסעיף זה יפורטו התנאים ה

 הפעולות הנדרשות מבית הספר במקרה ואחד מהתנאים אינו מתקיים.

במקצוע  בכל השאלונים, במקצוע שנבחר להיבחנות חיצונית על התלמיד להיבחן באופן חיצוני להזכירכם

 אליהם שויך במועד זה. 

 -אם נבחר מקצוע להיבחנות חיצונית והתלמידים שויכו למועד זה במקצוע גם לשאלון ה הכרה:בתי ספר ללא 

 בבחינה חיצונית.  גם בו, יבחנו 30%

 התנאים הנדרשים לצורך דיווח ציון פנימי:

 (מדעים או הומניסטיקה) קיימת לפחות היבחנות חיצונית אחת באשכול .1

 למקצוע בו בית הספר מבקש לדווח ציון פנימי שויךהתלמיד  .2

המקצוע מהווה חלק מתכנית ההיבחנות של הכיתה / שכבה למועד קיץ ולא התקיימה היבחנות במקצוע  .3

 .במועדים קודמים

http://meyda.education.gov.il/files/Exams/InsrtuctionsMoedSumExams2020.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Exams/InsrtuctionsMoedSumExams2020.pdf
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 בקשות חריגות לדיווח ציון פנימי כחלופה להיבחנות חיצונית:

 (2)תנאי  למקצוע בו בית הספר מבקש לדווח עבורו ציון פנימי שויךלא התלמיד  .1

 במקרים אלו על בית הספר לפתוח פניה בנוהל חריגים בפורטל מוסדות חינוך 

לקישור  "תלמידים לשאלוניםלשיוך חריגה בקשה < -< מועד מיוחד קורונה-בגרויות" -שם הפניה 

 .לחץ כאן

  פרטי סמל שאלון, ) הפניהעל ידי מנהל בית הספר ובה יפורטו פרטי על הפניה להיות חתומה

 לחץ כאןלקישור לטופס כיתת אם( בעבורם נדרש אישור חריג, ת"ז,  התלמידים: שם פרטי ומשפחה, 

 :יש לצרף לפניה את האסמכתאות הבאות 

  במהלך השנה. המקצועמערכת שעות אשר מעידה על כך שהתלמיד / קבוצה למדו את 

 .תכנית היבחנות תלת שנתית, מאושרת על ידי הפיקוח 

  קבוצת הלימוד בה מופיע התלמיד כפי שהיא מופיעה במנב"סנט/ תוכנות ההשלמה.רשימה של 

לתשומת ליבכם, ללא האישורים שלהלן, הבקשה לא תידון ותוחזר לבית הספר לפרק זמן קצוב, 

 לצורך השלמת המסמכים הנדרשים.

 המערכת  לבדיקתו ואישורו של המפקח הכולל, אשר יבדוק את הפניה אל מול במערכת הפניה תועבר

 הבית ספרית ואישור הועדה המלווה.

  הבקשה במקרה ש . לאגף הבחינות לצורך בדיקה ואישור תועברלאחר אישורו של המפקח, הפניה      

 השיוך הנדרש וביה"ס יקבל על כך הודעה. אתבצע האגף יתאושר     

  בנוסף למקצוע במקרה שהבקשה לא תאושר, על התלמיד יהיה להיבחן במקצוע בהיבחנות חיצונית

 שנבחר עבור הכיתה / שכבה

 

  (3)תנאי  תוכנית הבחנות השונה מהשכבה –בקשה לדיווח ציון פנימי/שינוי ציון שנתי  .2

בהם כלל הכיתה/שכבה נבחנה בעבר במקצוע והתלמיד מבקש להשלים במסגרת מועד זה את במקרים 

כי התקיימה למידה רציפה )ובכלל זה,  להצהירההיבחנות במקצוע או לשפר את הישגיו בו, על בית הספר 

לחילופין, התלמיד  שיבוץ התלמיד לשיעורים במערכת שעות( והוגשו על ידי התלמיד המטלות הנדרשות.

 לשיפור הציון השנתי. שעות  60בן השתתף בקורס 

  .לצורך כך על בית הספר לפתוח פניה בנוהל חריגים באמצעות פורטל בתי הספר 

 לחץ כאןלקישור  "–חריגה לשינוי ציון שנתי בקשה <-<מועד מיוחד קורונה-בגרויות" -שם הפניה 

  פרטי הפניה )סמל שאלון, פרטי  על ידי מנהל בית הספר ובה יפורטו חתומהעל הפניה להיות

)המשך  וכן מהות הפניה משפחה,  ת"ז, כיתת אם( בעבורם נדרש אישור חריגהתלמידים: שם פרטי ו

 לחץ כאןלקישור לטופס  .למידה רציפה / שינוי ציון שנתי באמצעות קורס(

 הבאות: יש לצרף לפניה את האסמכתאות

  אישור המפקח הכולל לפתיחת קורס לשיפור הציון השנתי ובכלל זה, סיליבוס מאושר המעיד על

 היקף השעות הנדרש.

 .מערכת שעות אשר מעידה על כך שהתלמיד / קבוצה למדו את המקצוע במהלך השנה 

https://mosdot.education.gov.il/matriculation/work-process/corona
http://meyda.education.gov.il/files/Exams/LateRequestExamsFormSum2020.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Exams/LateRequestExamsFormSum2020.pdf
https://mosdot.education.gov.il/matriculation/work-process/corona
https://mosdot.education.gov.il/matriculation/work-process/corona
http://meyda.education.gov.il/files/Exams/ChangeFormShnatiGradeSpeicalSum2020.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Exams/ChangeFormShnatiGradeSpeicalSum2020.pdf
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ב, לתשומת ליבכם, ללא האישורים שלהלן, הבקשה לא תידון ותוחזר לבית הספר לפרק זמן קצו

 לצורך השלמת המסמכים הנדרשים.

  הפניה תועבר לבדיקתו ואישורו של המפקח הכולל, אשר יבדוק את הפניה. במקרה של בקשה לשינוי

 יבדק על ידי המפקח אם קיים אישור מבעוד מועד לפתיחת קורס לשיפור הציון השנתי.יהציון השנתי, 

מהציון שדווח במועד נקודות  15 עד לשנות יתן נ  - 2020להזכירכם, שינוי ציון שנתי ממועד חורף 

 .וציון זה ייחשב לציון הסופי בשאלון 2020חורף 

בנוסף, ללא קשר למספר הקורסים לשיפור הציון השנתי בהם השתתף התלמיד, בית הספר יוכל 

 .רק במקצוע אחד בלבד בעקבות השתתפותו של התלמיד בקורס ציון פנימי להגיש בקשה לדיווח

  לאגף הבחינות לצורך בדיקה ואישור. תועברלאחר אישורו של המפקח, הפניה 

ווח ציון שנתי באמצעות המנב"סנט והוא   לדהאפשרות בית הספר תיפתח לבמידה והבקשה תאושר, 

 יקבל הודעה על סטטוס הטיפול.

 למקצוע  במקרה שהבקשה לא תאושר, על התלמיד יהיה להיבחן במקצוע בהיבחנות חיצונית בנוסף

 .שנבחר עבור הכיתה / שכבה, גם במקרה זה ביה"ס יקבל הודעה על סטטוס הטיפול

 

באחת הפלטפורמות לציין זאת  במקרים בהם שני התנאים אינם מתקיימים על בית הספר לפתוח פניה משולבת

 בגוף הפנייה.

 

לאחר מועד זה לא תתקבלנה פניות מסוג זה. לא  .23.05.2020תאריך ניתן להגיש פניות באמצעות המערכת עד ל

חשוב להבהיר כי לוחות הזמנים קצרים ביותר וזאת על מנת לאפשר זמן באמצעות המערכת ולא בכל ערוץ אחר. 

 סביר להתארגנות לכל החלטה. 

 

 :שנתיים/פנימייםשל ציונים  אופן הדיווח

 ח ציונים שנתיים צמוד לבחינהויוד –  

אשר מדווחים בצמוד להיבחנות חיצונית, יש לדווח כרגיל, באמצעות המנב"סנט /  את הציונים השנתיים

 שעות לפני מועד הבחינה. 24תכנת ההשלמה, 

 ים פנימיים סופיים )כחלופה להבחנות חיצונית(דיווח ציונ 

, יש לדווח באמצעות המנב"סנט / תכנת חלופה להיבחנות החיצוניתאת הציונים השנתיים אשר מהווים 

 . שעות לפני מועד הבחינה החיצוני )בהתאם ללוח המועדים( 24מה, עד ההשל

, יש לדווח את (, ספרות דתי, מורשותבחינות הגברכגון, ) במידה והבחינה אינה משובצת בלוח הבחינות

 . לא יקלטו ציונים פנימיים לאחר המועדים המוזכרים לעיל.23/7/2020הציונים עד 

 באמצעות המנב"סנט כאישור על משלוח הציונים למשרד. 9501בתום הדיווח, יש להפיק טופס 

אשר ישקף בעבורו , חינוך בפורטל מוסדות החסריםבאמצעות דו"ח בתום המועד, ישלח לבית הספר משוב 

את הציונים שנקלטו. ציונים שלא יקלטו משום שאחד או יותר מהתנאים לא התקיימו או כי לא התקיים 

 .לא יקלטועבורם נוהל חריגים כנדרש, 
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על בית הספר לבדוק היטב את הדיווחים. כאמור, לא יתקבלו ציונים עבור תלמידים שאינם עומדים 

 בתנאים הנדרשים.

 

 ללא קורס לשיפור ציון שנתי – היבחנות חיצונית לצורך השלמת בחינה / שיפור ההישגים .ג

ניגשו במועד קודם באמצעות שר מעוניינים לשפר את הישגיהם, או להשלים בחינה אליה לא תלמידים א

 היבחנות חיצונית, יוכלו לעשות זאת ללא הגבלה.

אם התלמיד לא שויך במועד, ניתן לשייך את התלמיד, בכל  –במקצועות מתמטיקה, אנגלית ושפת אם 

 שלב.

במידה והתלמיד לא שויך, על בית הספר להזמין את  –במקצועות ההומניסטיים ובמקצועות המדעיים 

השאלון באמצעות מערכת הודעות מטה. הציון השנתי "ימשך" ממועד קודם ללא הצורך בשיוך התלמיד 

 נתי למועד.לשאלון ודיווח ציון ש

 

 דיווח התאמות .ד

. מימוש וביצוע ההתאמות במועד זה, יתקיים כבכל 1.6.2020להזכירכם, ניתן לדווח התאמות עד לתאריך 

ת , על התלמידים יהיה לבצע את ההתאמוi-test -מועד. בחינות אשר מתקיימת בהן היבחנות באמצעות ה

 להן הם זכאים באמצעות מערכת זו. 

וכן שאלונים בעבורם  i-test -להלן קישור לפירוט השאלונים בעבורם ניתן לבצע התאמות באמצעות ה

 לחץ כאןלתלמידים הזכאים להקראת שאלון. לקישור  sdיסופק כרטיסי 

 

 ועבודות גמר פרויקטים –בחינות בחינוך הטכנולוגי  .ה

תלמידים אשר משויכים למגמה טכנולוגית והיו מתוכננים לגשת במועד זה לבחינה במקצוע המוביל או 

 בהתמחות, בית הספר ידווח עבורם ציון שנתי כחלופה להיבחנות חיצונית, בהתאם להנחיות.

 ציון שנתי, בכפוף להנחיות בסעיף ב' בחוזר זה.: ניתן לדווח מקצוע מוביל

: יש להעלות לשילובית את ספרי הפרויקט של התלמידים שהיו מתוכננים להיבחן במועד מקצוע התמחות 

 זה. יש לסייע לתלמידים לסיים את הגשת ספרי הפרוייקט. העלאת הספר נועדה לצרכי מעקב ובקרה. 

תכנות ההשלמה. אין לדווח את הציונים באמצעות /את הציונים יש לדווח באמצעות המנב"סנט

 האפליקציה.

בית הספר יוכל לדווח ציון פנימי במרכיב זה רק עבור התלמידים אשר הוזנה עבורם דרישה לשיבוץ בוחן 

 .15/03/2020 בשילובית, כנדרש ועד לתאריך

 

        הנדסת חשמל )מערכות בקרה ואנרגיה( .ו

על  ( 3320( ומערכות קירור ומיזוג אוויר )3310) מע' הספק פיקוד ובקרהת וכחלק מדרישות ההסמכה במגמ

וכן לבצע את  במערכות חשמל בהיבחנות חיצונית( 845387/845381במקצוע מוביל )התלמיד להיבחן 

 .לחץ כאן. לקישור את התהליך מסכמתלנוחיותכם מצ"ב דיאגרמה אשר 

https://edu.gov.il/minhalpedagogy/exams/procedures-towards-exams/Pages/procedures-before-sum-exams.aspx
https://edu.gov.il/minhalpedagogy/exams/procedures-towards-exams/Pages/procedures-before-sum-exams.aspx
http://meyda.education.gov.il/files/Exams/GradingReportProcessSpecialSum2020.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Exams/GradingReportProcessSpecialSum2020.pdf
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בעתיד  תיפגע יכולתועל מנת שלא וזאת  חיצוני ע"י בוחןיח"ל  5יח"ל או  3ברמה  בהתמחות הפרוייקט

 במקצוע המוביל במועד זה. לצורך כך, תלמידים אשר היו אמורים להיבחן סוק בחשמלקבלת רישוי לעיל

( ושויכו אליו במועד, ידרשו כאמור להיבחן בבחינה חיצונית. תלמידים אשר במקביל 845)סמל מקצוע 

, אמורים להיבחן במועד זה גם באחד מהמקצועות המדעיים, בית הספר )בלבד( 845381להיבחנות בשאלון 

במקצוע המדעי, ובלבד שהם נבחנו כאמור,  כסופי )ללא הבחנות חיצונית( ל לדווח עבורם ציון שנתייוכ

במגמות שלהלן במקצוע המוביל במערכות חשמל. לא יתקבלו ציונים פנימיים בכתב בבחינה חיצונית 

 ובהתמחות.

 כאן לחץ לנוחיותכם, פורסם מיקוד ועדכון בחוקי המענה בשאלון זה. לקישור למיקוד

 

 נבחני משנה .ז

ולאפשר להם , אנו חוזרים ומבקשים לסייע לנבחני המשנה 19/4/2020בהמשך לחוזר האגף מתאריך 

 לבחינות המתקיימות בו גם אם לא ביצעו רישום עד כה. הקיץ להירשם למועד

בחינות המועד נוסף לטובת נבחני המשנה אשר יכלול את מרבית במהלך חודש ספטמבר בנוסף, אנו נקיים 

 צ"ב קישור ללוח הבחינות.מאשר לא נכללו במועד הקיץ. 

אשר מבקשים לשפר את מקצועות ההגבר שלהם ולא  תלמידי י"בבמסגרת מועד זה, יוכלו להיבחן גם 

לתשומת לבכם, תלמידים אלו יבחנו בסטטוס של נבחני משנה, ללא  השתתפו בקורס לשיפור ציון שנתי.

 ציון שנתי.

באופן עצמאי )כדוגמת:  ספרדית,  שפה זרהבנוסף, יוכלו להיבחן במועד זה גם התלמידים אשר למדו 

 צרפתית וכד'(.

 

 השגחה .ח

יפנו אליכם חברות ההשגחה לצורך איסוף נתוני ההיבחנות בבית ספרכם, לצד הנתונים  הקרוביםבימים 

שסופקו להם על ידי האגף. חברות ההשגחה מונחות על ידי האגף באשר לנהלי ההיבחנות במועד זה 

 ובכפוף להנחיות משרד הבריאות.

 

 תפעול המועדהנחיות אופרטיביות ל .ט

עד. הנחיות אלו מעוגנות באישור שניתן על ידי משרד הבריאות מצ"ב קישור למסמך הנחיות לתפעול המו

 לחץ כאןלקיום המועד. יש לקרוא את ההנחיות בקפידה ולמלא אחר כולן. לקישור 

 בהנחיות אלו בהתאם למצב.חשוב להבהיר כי ייתכנו שינויים 

 

 אגף הבחינות –מוקד טיפול ומידע  .י

       073-3938866 : בכל שאלה / בעיה, ניתן לפנות למרכז טיפול ומידע של אגף הבחינות בטלפון

 :  או באמצעות המייל שכתובתו

 

 

http://meyda.education.gov.il/files/portal_talmidim/mikud/mikud-technologic/maarachot-chashmal.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Exams/SpecialExamsBoardSepSUM2020.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Exams/OperationalGuideForMoedAviv2020.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Exams/OperationalGuideForMoedAviv2020.pdf
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 אנו מאחלים בהצלחה רבה לתלמידים הנבחנים ולצוותי ההוראה

 ובריאות איתנה לכולם.

 

 בברכה,

 

 דויד גל

 מנהל אגף בכיר בחינות

 
 

 מנהלת המנהל הפדגוגי  -ד"ר שוש נחום  העתק: 
 נהל מנהל תקשוב, מערכות מידע וטכנולוגיה מ –ד"ר עופר רימון 

 וגית יו"ר המזכירות הפדג –ד"ר מירי שליסל 
 מנהלי מחוזות 

 ר המזכירות הפדגוגית סגנית יו" –גב' דליה פניג 
 ' לחינוך על יסודי מנהלת אגף א –גב' דסי בארי 
 ת בחינובכיר סגנית מנהל אגף  –גב' חיה מאור 

 לוגיה מנהל אגף מדע וטכנו –ד"ר אהרון שחר 
 גף הבחינותאמזכירות פדגוגית  –מנהלי אגפים 


