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משרד החינוך מעודד תכניות רבות ומגוונות לשיפור הישגי התלמידים .לצד זה ,הוא אינו מתפשר על חינוך
תלמידיו ליושרה והגינות וכפועל יוצא ,לקיומן של הבחינות תוך שמירה על כללי היבחנות נאותים ושמירה על
טוהר הבחינות.
במסגרת הפעולות שהמשרד נוקט בהן ,הוחלט לסווג את בתי הספר בהתאם למידה בה הצוות החינוכי בו
מצליח לחנך את תלמידיו לערכים של יושרה והגינות בבחינות.
אנו שמחים להודיעך ,כי מהממצאים שבידינו עולה כי השמירה על טוהר הבחינות בבית הספר שבניהולך ,הינה
משביעת רצון.
במשך שנתיים מתוך השלוש השנים האחרונות נמצא כי שיעור המחברות הפסולות בבית ספרך עומד על בין 0%-
.1%
לפיכך ,דורג בית הספרך שבניהולך "ירוק".
מדד טוהר הבחינות מודד בראש וראשונה את התנהגות התלמידים ,אך מעיד לא פחות מכך על מידת הצלחתו
של בי״ס לחנכם להגינות ,לאמינות וליושר .משרד החינוך רואה חשיבות רבה בקיום תרבות השומרת על טוהר
הבחינות.
להלן נתוני בית ספרך הרשומים במשרד החינוך :
שיעור המחברות הפסולות במועד חורף קיץ ומועד ב׳ 0.38 % : 2016
שיעור המחברות הפסולות במועד חורף קיץ ומועד ב׳ 0.10 % : 2017
שיעור המחברות הפסולות במועד חורף קיץ ומועד ב׳ 0.09 % : 2018
אנו מקוים שתמשיכו לפעול בנחרצות ,לשמירה על טוהר הבחינות ולהנחלת ערכים של הגינות ויושר בקרב
התלמידים לקראת צאתם לחיים בוגרים ועצמאיים.
במסגרת הגדרתכם בסטטוס "ירוק" ,תוכלו להמשיך ולקיים את הבחינות כפי שנהגתם עד כה.
בבית ספרכם יוצב נאמן חיצוני אחד ,אשר יקבל את שקי הבחינות לצד הנאמן הבית ספרי ,יוודא כי השקים
נפתחים במועד הנקוב ,וכי המחברות החוזרות מכיתות הבחינה נשמרות עד להעברתן לתחנת הקליטה על ידי
שני הנאמנים יחדיו.
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לצד זה ,חשוב להבהיר ,כי בבתי ספר בהם ימצא כי במהלך מועד בחינות הופר טוהר הבחינות באופן מובהק ורחב,
המשרד שומר לעצמו את הזכות לשנות את סטטוס בית הספר ולהופכו לאדום כבר בשנה זו ,ללא קשר לממצאי
השנים שעברו.
בהצלחה רבה בבחינות לכם ולתלמידיכם.

בכבוד רב,
דויד גל
מנהל אגף בכיר בחינות
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