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 לכבוד
 המחוזות מנהלי

 יסודי על ספר בבתי מפקחים כוללים
 יסודיים העל הספר בתי מנהלי

 
 ,רב שלום

 
 היבחנות בבחינות בגרות -תכניות האצה לתלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתות י' וי"אהנדון : 

 2017-רף תשע"זבמתמטיקה ובאנגלית חמש יח' במועד חו
 
 

 הרחבה לצורך היתר בין זמן, לאורך כתהליך המשמעותית הלמידה את רואה החינוך משרד
 הלימודים בארגון הרפורמה ביסוד העומדת הכוללת הפדגוגית לתפיסה וזאת בהתאם והעמקה,
 חלק אינה בלבד האצה לשם האצה תכנית ד'((. מכאן,(7 /ד "ל תשע"מנכ )חוזר העליונה בחטיבה

 .המשרד דיניותממ

 מועד, טרום מבעוד מובנות האצה בתכניות ללמוד שהחלו תלמידים שיש ומכיוון זאת עם יחד
 ,2015-וכהמשך המדיניות של המשרד משנה"ל תשע"ה הבגרות, בבחינות המתווה החדש הפעלת

 בשנת הלימודים הנוכחית מועד חורף בבחינות הבגרות להיבחנות המעבר הוראות ב"מצ
 .מואצות בתכניות הלומדים וי"א בכיתה י' צטייניםמ לתלמידים

 בתכניות הלומדים מצטיינים בכיתות י' וי"א לתלמידים המשרדיאשר  בלבד מעבר כהוראת
 5מתמטיקה בשאלוני בגרות בשני מקצועות:  2017-במועד חורף תשע"ז להיבחן מובנות מואצות

 יח'. 5יח' ואנגלית 

יוכלו  2017-. החל מקיץ תשע"זיבחנות בהוראת מעבר זולתשומת ליבכם, זהו המועד האחרון לה
להיבחן במועדי קיץ י' וחורף י' וי"א רק התלמידים שקיבלו אישור מוועדת תכניות האצה, כפי 

, וכן תלמידים "נבחנים צעירים" על 2016א', אוגוסט 12שמפורסם בחוזר מנכ"ל תכנית האצה עו/
 .2006א', נובמבר 3פי חוזר מנכ"ל סז/

 : 2017-רישום התלמידים לבחינת בגרות במועד חורף י' וי"א תשע"ז אופן

בתי הספר מתבקשים לשלוח בקשת היבחנות עבור התלמידים המצטיינים ואת פרטיהם  .1

 meiraav@education.gov.ilלאגף למחוננים ולמצטיינים, לידי מאירה אבידר, במייל: 
את פרטי התלמידים יש למלא בגיליון אקסל המצורף למכתב זה )גם המכתב וגם הקובץ 
זמינים למנהלי בתיה"ס בחממ"ה ובאתרי האגף לחינוך עי"ס, פורטל בחינות, מחוננים 

 ומצטיינים(. 
 . 06.11.2016את הרשימות יש לשלוח עד לתאריך ה' בחשוון תשע"ז, 

נו שאלונים ללא צורך ברישום נוסף במערכת עבור התלמידים שהיבחנותם תאושר יוזמ
 הבחינות. מדבקות: נבחן, שאלון, מוסד יונפקו בהתאם לרשימות אלו.

שעות לפני מועד בחינת הבגרות,  48בתי הספר יצרפו את הציון השנתי  -הגשת ציון שנתי .2
 כמקובל.
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ם. במקרים חריגים ניתן לפנות לגב' אהובה סיידוף על פי הנהלים הקיימי -התאמות .3
 .15.11.2016, עד לתאריך 02-5602480לטלפון 

  

 3ז/")ס ,צעירים נבחנים ל"מנכ חוזר י"צעירים" זכאים  עפ נבחנים"כ שהוגדרו תלמידים כי יצוין
שום יח'. רי 5יח' ובאנגלית  5במתמטיקה  2017-( להיבחן במועד חורף תשע"ז6200)א'( נובמבר 

 תלמידים יהיה ע"פ הנוהל המפורט בחוזר.

תלמידים מחוננים ומצטיינים, שאותרו ע"י האגף, והלומדים בכיתות י' וי"א, יוכלו להיבחן במועד 
 , והליך הרישום יהיה כמפורט במכתב זה )ידווחו בקובץ האקסל בלבד(.2017-חורף תשע"ז

 אנא היערכותכם בהתאם.

 
 
 

 בברכה,                                                        
 

                                                                                  
 מנחם נדלר 
 מנהל האגף 

 
 
 

 :העתקים
 החינוך משרד לית"כהן, מנכ גב' מיכל

 מר אריאל לוי, סמנכ"ל בכיר ומנהל המינהל הפדגוגי
 מנהלי מחוזות

 משפטית יועצת מורג, יתדור ד"עו
 הפדגוגית המזכירות ר"יו סגנית גב' דליה פניג,

 יסודי על חינוך א' אגף מנהלת בארי, דסי גב'
 ד"ר ציונה לוי, מפמ"ר אנגלית

 גב' נרית כץ, מפמ"ר מתמטיקה
 מר דויד גל, מנהל אגף בכיר בחינות בגרות

 ינות בגרותאגף בכיר בחמנהלת תחום תעודות ודיפלומות, גב' זהב סינה, 
 אגף בכיר בחינות בגרותמנהלת תחום אוכלוסיות מיוחדות, גב' אהובה סיידוף, 

 גב' רבקה זקן, מנהלת תחום ארגון בחינות, אגף בכיר בחינות בגרות
 מר יעקב קלנגל, מנהל חטיבה יישומים בגרויות, מינהל תקשוב

   מר משה מולר, מנהל גף לקוחות, מינהל תקשוב 
 ולמצטיינים למחוננים האגף מצטיינים, לתלמידים ייחודיות תכניות ממונה ,אבידר מאירה גב'

 גב' רחלי אהרוני, רכזת בכירה פניות הורים, האגף למחוננים ולמצטיינים
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