
 מדינת ישראל
 החינוך  משרד

 המינהל הפדגוגי
 אגף בכיר בחינות

 

1 

 |   073-3938866טל'  , 9100201ם , ירושלי29רח' שבטי ישראל 

 ww.edu.gov.ilس, القد-, اورشليم29شارع شبطي يسرائيل 

 תשפ"א ןוחשוי"ז ב      

 2020בנובמבר  4                

  לכבוד

 יסודי-הספר העל-יבתרכז/ת בגרויות במנהל/ת 
 

 שלום רב,

 (1202) פ"אתש שנה"ללבחינות הבגרות  -חוזר שנתי הנדון: 

, בחן מנכ"ל משרד והלמידה ההוראה בדרכי הנדרשים והשינויים הקורונה נגיף עם מהתמודדות כחלק
מנהלים,  –של חלופות שיש בהן כדי לתת מענה לצרכים שעלו מהשדה החינוכי  שורהאדרי,  עמית מרהחינוך, 

"ל המשרד מנכ קייםמורים ותלמידים. החלופה אשר תוצג פה בהמשך היא פרי של שורת התייעצויות ש
, שותפיםה מכלל שעלו ובנותהת לאורמורים ותלמידים.  בתי הספר, מנהלי ,המחוזות מנהלי, וכן עם במטה
את לוח הבגרויות של מועד  להרחיבבבד  ובדימים,  בחודש( 2021)תשפ"א מועד חורף  את לדחות הוחלט

 .2021חורף עד לחודש מאי ה
 

לאפשר  ונועד , אשר לבתי הספר יותר רחבה ובחירה גמישותהחלטה זו עמדו שני עקרונות חשובים:  בבסיס
 לקצב הלמידה. םולהתאים את מועד היבחנותלתלמידים להתכונן טוב יותר 

 
 כפי ,יבחנותיש להמשיך ולהתנהל בהתאם למתווה ההלא ישתנה.  , תכנון שנת הלימודיםהאמור לצד

המהווים חלופה להיבחנות  ספריים בית ציוניםאת ההנחיות לדיווח  כוללה ,השנה בראשית שפורסם
 החיצונית וכן את מיקוד הלמידה שפורסם באתר "לומדים בביטחון" ובהלימה אליו יחוברו הבחינות.

 
 בהתאם לכך:

יום שלישי, כ"ה וימשך עד ל( 1/2/2021יום שני, י"ט בשבט תשפ"א )יחל בבחודש וידחה מועד חורף  .א
 (.9/3/2021באדר תשפ"א )

 לנבצרים )תלמידים שהיו בתחלואה או שהו בבידוד(. יםמיוחד היבחנות ימי ארבעה כלולימועד זה 

כ"ד בניסן  חמישי, יוםוימשך עד ל (19/4/2021יום שני, ז' בניסן תשפ"א )נקבע מועד חורף נוסף שיחל ב .ב
חורף. מועד הכלל השאלונים המתקיימים במועד ימי היבחנות מרוכזים ל 5כלול יו (6/5/2021תשפ"א )

 לנבצרים. יםמיוחדהיבחנות מי יבסופו לא יכלול זה 

היבחנות  ימי תווספוימועד זה לגם . (19/5/2021יום רביעי, ח' בסיוון תשפ"א )והוא יחל בידחה מועד קיץ  .ג
 לחץ כאןהמעודכן לוח לקישור  לנבצרים. יםמיוחד

 
 ודגשים: הנחיות

 
 מועד חורף פברואר:

 

 רישום ושיוך נבחנים:  .1
 .24/11/2020 ,תשפ"א יום שלישי, ח' בכסלו – (2021תשפ"א ) מועד אחרון להזמנת שאלונים למועד חורף

 או חיצוני. (פנימיבית ספרי ) –להזכירכם, בעת השיוך יש לבחור את אופן ההיבחנות 
 (01/2021)מועד במערכת 

 לוח בחינות: .2
 לחץ כאןקישור ללוח בחינות מעודכן 

 קבלת השאלונים:  .3
  צעות הכספת, כבכל מועד.השאלונים יתקבלו באמ

 מועד נבצרים:  .4
לנבצרים )תלמידים ששהו בבידוד או בתחלואה(.  ים מיוחד היבחנות מי י יתקיימו ארבעהזה מועד בתום 

נבחני משנה רשאים לגשת במועד זה למקצועות ההומניסטיים בלבד, גם אם לא שהו בבידוד או 
בתחלואה, וזאת כדי לאפשר להם לרווח את לוח הבחינות. ביתר המקצועות יוכלו לגשת למועד נבצרים, 

 (02/2021 –)המועד במערכת  רק אם שהו בבידוד או בתחלואה.
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 :דיווח ציונים .5
המחליפים היבחנות  הבית ספרייםוכן את הציונים יש לדווח ציונים שנתיים לצורך היבחנות חיצונית 

 לא יתקבלו ציונים לאחר מועד זה.ת לפני שעת הבחינה. ושע 24עד  –חיצונית 
 

 מועד אפריל )חורף מאוחר(:

 :שום ושיוך שאלוניםיי .1
 .20/1/2021 ונים עבור מועד זה הינו עד ליום רביעי, ז' בשבט תשפ"א,מועד אחרון להזמנת שאל

 לוח בחינות:  .2
 5תשומת לבכם לכך שבמועד זה יתקיימו כלל השאלונים המתקיימים במועד חורף והם יתפרסו על פני 

ימי היבחנות: יום עבור מתמטיקה, יום עבור אנגלית, יום לשפת אם ויומיים עבור המקצועות 
של מועד  בחינותשעות ה בתחילת דצמבר יפורסמו. לוח הבחינותשלד מצ"ב קישור לההומניסטיים. 

 אפריל )חורף מאוחר(.

 קבלת השאלונים: .3
אי לכך, בתי ספר אשר . בלבד במועד זה כלל השאלונים יתקבלו באמצעות מערכת הודעות מטה בחינות
 ם לכמות התלמידים הנבחנת.יבחרו במועד זה, ידרשו להיערך בהתאם לצורך שכפול השאלונים בהתא

 :מועד נבצרים .4
תלמיד שהחסיר בחינה במועד זה, יוכל להשלימה . לא יתקיים מועד מיוחד לנבצריםבסופו של מועד זה 
 במסגרת מועד קיץ.

 דיווח ציונים: .5
 בית ספרייםוכן את הציונים ההיבחנות חיצונית לדווח ציונים שנתיים לצורך  על רכז הבחינות

בהתאם לציון שהושג על ידי התלמיד  ת לפני שעת הבחינהושע 24עד  –המחליפים היבחנות חיצונית 
 בתום תהליך הלמידה.

 
 !חשובות הבהרות

 לפרסם ערוך יהיה לא המשרד, קיץהלבין מועד  )אפריל( מאוחר חורףלוח הזמנים הקצר בין מועד  בשל 
יוכלו לקבל את ציוניהם  לא ,זה למועדלגשת  בחרוי אשר תלמידיםמועד, ועל כן  מאותו הציונים את

  ציוניו.לקבל את הציון הגבוה מבין  זכאי תלמידמקרה  כלב, להזכירכם. (2021תשפ"א ) לפני מועד קיץ

 ולכן הוא בחנותילה נוספת הזדמנות להעניק נועדמבקשים להבהיר, מועד חורף המאוחר )אפריל(,  אנו ,
 ניתן. במועד אחד בלבד לשאלוןיוכל לגשת  תלמיד. אי לכך, הציון שיפורלאו מועד  'ב מועדאינו מהווה 

 .שונים בשאלונים מועדים בשני היבחנות לפצל

 קבוצה ולהגיש ספר רשאי לבחור ולהגיש קבוצה / כיתה לשאלון מסוים במועד חורף )פברואר(  בית
שאלונים בין שני המועדים עבור אחרת לאותו השאלון במועד חורף מאוחר )אפריל(, או לחילופין לפצל 

 (03/2021 –אותה קבוצה. )המועד במערכת 

 במידה ויש בכוונת בית הספר להגיש את תלמידיו למועד חורף מאוחר )אפריל(, חוזרים ומדגישים,  אנו
וזאת על מנת , 20/1/2021ליום רביעי, ז' בשבט תשפ"א, עליו לשייך את התלמידים במערכות הדיווח עד 

  להיערך באופן מיטבי למועד )השגחה, הערכה וכד'(.שנוכל 

 .אנו חוזרים ומבהירים, מועד חורף מאוחר )אפריל( הינו מועד, אשר מימושו נתון לבחירת בית הספר 
 

 : הבהרת מונחים
נה(. נבחנים אלו ו: נבחנים שנמנעה מהם ההיבחנות במהלך המועד עקב בידוד או תחלואה )קורנבצרים      

בחנות יבחן במסגרת הימים המיוחדים להיבכפוף לאישור רפואי מסודר, לממש את זכותם להיוכלו, 
 שנקבעו והוגדרו בלוח הבחינות.

לתלמיד )ציון פנימי(  פרהסת שניתן על ידי ביבחנות חיצונית יציון המהווה חלופה לה :ציון בית ספרי      
                                                              ."לומדים בביטחון"תר שנקבעו על ידי האגף לחינוך על יסודי באבהתאם להנחיות 

  
 דויד גל

 מנהל אגף בכיר בחינות                                                              
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