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סימוכין05449708 :

שלום רב,
הנדון :מועד קיץ תשע"ז ( - )2017הבהרות ועדכונים
אגף הבחינות נערך בכל המישורים לקראת מועד קיץ תשע"ז ( .)2017על מנת שתתאפשר גם היערכותו של הצוות
ה מינהלי והפדגוגי בבית ספרך ,ברצוננו לפרט בחוזר זה מספר דגשים הכרחיים לצורך היערכותכם המיטבית
לקראת המועד.
 .1הרשמה:
א .נבחני משנה:
הרשמת נבחני משנה תימשך עד ה20.4.2017 -
ברצוננו להזכיר ,כי בעקבות החלטת בית משפט ,אין לגבות דמי בחינות מנבחני משנה בוגרים בגין
הרשמה לבחינות .שאלונים שהוזמנו לאחר מועד סיום ההרשמה ( )25.12.2016ישוגרו לביה"ס באמצעות
מטה בחינות.
ב .דו"ח – אופן קבלת השאלונים:
לנוחיותכם ,אגף הבחינות העלה באמצעות "פורטל שער" ,דו"ח אקסל אשר מפרט עבור כל מוסד ,את
הזמנת השאלונים ,כפי שהיא נקלטה במערכות משרד החינוך עד לתאריך  ,25.12.2016וכן את האופן שבו
יתקבל כל שאלון (דיוור ישיר  /כספת  /מערכת מטה בחינות) .אנא עיינו בדו"ח והיערכו בהתאם .לקישור
לחץ כאן.
ג .בחינות חופפות :
במקרים בהם תלמיד עתיד להיבחן בשני מקצועות באותו היום ,יש לפתוח פניה על כך ב"פורטל שער".
במידה ואחת הבחינות הינה מתוקשבת ,יש לציין זאת בבקשה .אגף הבחינות יתן מענה לכל מקרה,
בהתאם לפרטיו .יש להעביר את הפניות ,לא יאוחר מיום ו' .31.03.2017 ,לקישור לחץ כאן.
התשובות ישלחו באמצעות "פורטל שער" עד  ,25.04.2017כאשר בשלב ראשון תינתן עדיפות למתן תשובות
עבור בחינות המתקיימות בחודש מאי.
 .2דיווח ציונים באמצעות המחשב:
א .ציונים שנתיים:
להזכירכם ,עליכם לדווח באמצעות מערכת המנב"סנט ותוכנות ההשלמה ,את הציונים השנתיים עד 48
שעות לפני כל יום בחינה .אנא הקפידו בנושא.
בקשות חריגות לאחר מועד זה ,יש להפנות באמצעות "פורטל שער" – נוהל חריגים.
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יחד עם זאת ,במקרים בהם ידווחו ציונים שנתיים חדשים לאחר מועד פתיחת השאלון ,הבקשות יועברו
לוועדות חריגים של המנהל הפדגוגי .אנו מתריעים כי במקרים אלו ,עלולים ציוני התלמידים להתעכב
באופן משמעותי ואף לא להתקבל.
ב .ציוני הערכה חלופית:
חובה לדווח ציוני הערכה חלופית למועד קיץ תשע"ז ,עד ה.16/7/2017 -
עליכם לוודא כי בעבור כל בוגרי תשע"ז ( )2017דווחו כל ציוני הערכה חלופית עד למועד זה.
ג .ציונים פנימיים:
להזכירכם ,יש לדווח עבור כל תלמיד:
 2ציונים בהשכלה כללית ,ציון  1במבוא למדעים ,ציון  1בחנ"ג ,וציון  1במעורבות חברתית.
ציוני השכלה כללית ומבוא למדעים ,ניתן לדווח באופן שוטף עד ה 16/7/2017 -באמצועת מערכת
המנבסנ"ט והתוכנות המשלימות .ציונים בחנ"ג ובמעורבות חברתית וערכית ,עבור בוגרי תשע"ז ()2017
ניתן לדווח החל מה 1/5/2017 -ועד ה .16/7/2017 -לא יתאפשרו דיווחי ציונים לאחר מועד זה .אנא בידקו
בקפדנות כי עבור כל מסיימי מחזור תשע"ז ( ,)2017דווחו ציונים אלו .תלמיד שיחסר לו ציון באחד
מהמרכיבים הללו ,זכאותו לתעודת בגרות תתעכב ,וזאת גם אם עבר בהצלחה את כל בחינות הבגרות.
 .3חלוקת בחינות לצוות המקצועי ביום הבחינה:
למען הסר ספק ,ניתן לאפשר לצוות המקצועי לעיין בשאלון הבחינה לאחר חלוקתו לתלמידים ,וזאת כדי
לאפשר למורים הבוחנים בע"פ התארגנות נאותה לקראת הבחינה ,ולצוות המקצועי לזהות דברים שאינם
ברורים ושנדרש בגינם לפנות למטה הבחינות לצורך הבהרה .על הצוות לעבור על השאלון בחדר סגור וללא
שום מגע עם תלמידים במהלך מחצית השעה הראשונה של הבחינה.
 .4התאמות:
ניתן לדווח התאמות למועד קיץ עד  .20/04/2017עם זאת ,על ביה"ס להקפיד הקפדה יתרה ולא לחרוג
מהמסגרת האחוזית המאושרת למוסד עבור ההתאמות "הכתבה לבוחן ניטראלי" ו"הקראת שאלון" .כל
חריגה יש בה בכדי לפגוע בהתאמותיהם של כלל התלמידים המוגשים והמאושרים בוועדות השונות.
להלן הבהרות חשובות לעניין זה:
א .בית הספר רשאי לדווח התאמות אלו עבור 10% :מכלל תלמידי השכבה .בנוסף ,רשאי לדווח התאמות אלו
גם עבור תלמידי חינוך מיוחד ,עולים חדשים ותלמידים נוספים שהתאמות אלו אושרו בעבורם בועדות
מחוזיות.
ב .על בית הספר לבחור את שמות התלמידים שבגינם הוא מעוניין לדווח את ההתאמות הנידונות ,במסגרת
המכסה המאושרת למוסד .רשימת התלמידים אינה יכולה להשתנות ממקצוע למקצוע או משאלון
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לשאלון .מוסד אשר הוקצו לו  10%מתוך שכבה בת  100תלמידים ,עליו יהיה לדווח את אותם עשרה
תלמידים לאורך כל המועד .לא ניתן להחליף את שמות התלמידים בין השאלונים  /מקצועות השונים.
ג .המכסה המאושרת למוסד ,הינה בעבור ההתאמות :הכתבה לבוחן נייטראלי והקראת שאלון יחד או לחוד.
שימו לב  :לא ניתן לשנות את רשימת הזהויות שדווחו לאורך כל תקופת ההבחנות.
 .5דיווח ציונים באמצעות טפסים:
א .טופס  -9588הערכה חלופית:
במקרים בהם בית הספר מבקש לדווח עבור תלמידיו ציון הערכה חלופית באמצעות טופס  ,9588אשר
בגינו מקבל המורה תשלום ,יש להעביר את הטפסים לתחנות הקליטה ,לא יאוחר מה.16/7/2017 -
על גבי הטופס יש לדווח ציון סופי בלבד ללא פרמטרים ,זאת למעט מטלת ביצוע באזרחות ,שבה יש לדווח
פרמטרים על פי הנחיות מפמ"ר המקצוע.
על בית הספר ל שמור במשך שלוש שנים את תיק העבודות  /פרוייקט ,אשר בגינו קיבל התלמיד ציון ,וזאת
לצורך בקרה שאגף הבחינות יערוך בבתי הספר.
ב .טופס  - 9588מרכיב בחינה בע"פ בשפות  /מטלות ביצוע  /עבודות חקר וגמר  /פרוייקט /תלקיט:
במקרים אלו יש לדווח ציונים על פי פרמטרים בהתאם להנחיות מפמ"ר המקצוע ,כולל ציון שנתי במקום
המיועד לכך בטופס.
ג .טופס  – 9544ציון בגין בחינה בע"פ לתלמידים בעלי לקויות למידה:
לתלמידים בעלי לקויות למידה ,הזכאים להיבחנות בע"פ כחלופה לבחינה בכתב ,יש לדווח בכל פרמטר
ציון באחוזים ולא בנקודות ובהתאם לחוקי המענה של הבחינה בכתב .לצורך הדגמה ,עבור שאלה
שהניקוד בעבורה הוא  12נקודות ,והתלמיד השיג בשאלה זו  6נקודות – יש לדווח  50ולא  .6כמו-כן ,אין
צורך לסכם לכדי ציון סופי .מערכות המרב"ד עושות זאת באופן ממוכן.
 .6מחברות בחינה:
להזכירכם ,במועד קיץ תשע"ז ( )2017יש להשתמש אך ורק במחברות הבחינה החדשות שסופקו לכם לקראת
מועד החורף.
 .7שינויים ושיפורים במערך בחינות הבגרות
אגף הבחינות עורך פיילוט במספר תחומים וזאת מתוך כוונה להפוך את תהליכי ההיבחנות לפשוטים ויעילים
יותר עבור הנבחנים ועבור בתי הספר.
א .פיילוט בחינות מתוקשבות עבור נבחנים הזכאים להכתבה לבוחן ניטראלי:
במועד חורף  , 2017ערכנו פיילוט בו השתתפו מספר בתי ספר .במסגרת הפיילוט ,תלמידים הזכאים
להכתבה לבוחן ניטראלי נבחנו בבחינות הבגרות בהיסטוריה ובספרות באופן מתוקשב והקלידו את
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תשובותיהם על גבי מחשב כחלופה לבוחן הניטראלי .הפיילוט עבר בהצלחה ,וכל הבחינות נקלטו במערכות
מרכז הבדיקה הארצי.
במועד קיץ  ,2017אנו נרחיב את הפיילוט ונדגום מספר נוסף של בתי ספר לצורך למידה והתנסות .בתי"ס
המעוניינים ליטול חלק בהרחבת הפיילוט מוזמנים לפנות לגב' אהובה סיידוף באמצעות המייל:
.ahuvase@education.gov.il
ב .פיילוט הדפסת מדבקות נבחן  /שאלון  /מוסד:
לנוכח הקושי שעלה מרכזי הבגרויות באשר לאופן הטיפול במדבקות בחינה ,הוחלט כי כבר במסגרת מועד
קיץ  ,2017נקיים פיילוט שבו יפיקו בתיה"ס את המדבקות עפ"י כיתות הבחנות .למען הסר ספק ,אגף
הבחינות יספק את המדבקות לביה"ס 50 .בתי"ס ישתתפו בפיילוט .במידה והפיילוט יצלח תועתק השיטה
לכלל בתי הספר במועד חורף ,תשע"ח ()2018
ג .פיילוט שמע – חלופה לתקליטורים באנגלית:
במהלך מועד חורף תשע"ז ( ,)2017ערכנו פיילוט במספר בתי ספר ,אשר במסגרתו סופקו לבתי הספר
מכשירי  ,mp3אשר לתוכם הוכנסו כרטיסי  sdכתחליף לתקליטור (דיסק).
התלמידים הזכאים להשמעת שאלון מתקליטור ,יוכלו להאזין לשאלון ללא הצורך בשימוש במכשירי
קומפקט-דיסק .הפיילוט עבר ללא תקלות חריגות ובשביעות רצון גבוהה מצד המשתמשים .לפיכך ,הוחלט
שכבר במועד קיץ תשע"ז ( ,)2017אנו נספק לכל בתי הספר בארץ את מכשירי השמע .המכשירים יסופקו
לבתיה"ס במשלוח ישיר מיד לאחר החזרה מחופשת הפסח .בנוסף ,יסופקו כרטיסי  sdאשר מכילים את
שאלוני מועד חורף תשע"ז ( )2017לצורך תירגול והתנסות של התלמידים .אנו ממליצים לבתיה"ס לערוך
תרגול בשימוש במשכירים ,טרם ההיבחנות.
אגף הבחינות יספק כמות מספקת של מכשירים וסוללות לבתי הספר בהתאם לכמות הנבחנים הזכאים
להתאמה הנידונה ,כולל רזרבות .במועד זה ,בתי הספר יקבלו ,לצד כרטיסי ה ,sd -גם תקליטורים,
בהתאם לכמות הנדרשת עבור כל מוסד .אנו ממליצים לכולם לעשות שימוש במכשירי השמע ,שכן השימוש
בהם מאוד יעיל ונוח .החל ממועד חורף תשע"ח ( ,)2018לא יסופקו עוד תקליטורים.

בכבוד רב,
דויד גל
מנהל אגף א' בחינות
העתק :מר אריאל לוי ,סמנכ"ל בכיר ומנהל המינהל הפדגוגי
גב' דסי בארי ,מנהלת אגף א' (חינוך על-יסודי)
צוות אגף הבחינות.
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