ב' באייר ,התש"פ
 26אפריל 2020
213957920
(בתשובה נא ציין מספרנו)
מס' תיק – 21
לכבוד
מנכ"לי משרדי הממשלה
גב' מיכל נוימן ,מ"מ מנכ"ל מל"ג ות"ת

הנדון :היערכות לביצוע בחינות לנוכח מגיפת תחלואה בנגיף ( covid-19קורונה)

 .1כללי:
.1.1לנוכח מגיפת  ,COVID-19בכדי לקיים את הבחינות באופן בטוח ותוך הקטנת סיכון להדבקה ,נדרשת
היערכות מקדימה של המשרדים והמוסדות השונים.
.1.2מסמך זה בא לפרט את הנהלים והכללים הנדרשים ברמה הארצית לקיום הבחינות לעת הזו ,כדי
למנוע ככל האפשר מגע והעברת המחלה .יש לציין ,כי מטבעה של המגיפה ,שההנחיות יכולות
להשתנות מעת לעת ,ולכן יש להתאים את ההיערכות להנחיות ,ולפעול על פיהן בעת מועד ביצוע
הבחינה.
.1.3הוראות צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) ,תש"ף-
 2020וכן צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש)(הגבלת פעילות מוסדות חינוך)(הוראת שעה) ,תש"ף-
 ,2020אינן מאפשרות עריכת בחינות בעת הזאת .קיום בחינות בהתאם למסמך זה כפוף לתיקון
הצווים כאמור.
.1.4המוסדות המאושרים לביצוע בחינות לפי מסמך זה הם:
 .1.4.1מוסדות הנמצאים בפיקוח משרד החינוך (בגרויות ,טכנאים ,הנדסאים ,ובחינות הסמכה
נוספות).
 .1.4.2מוסדות הנמצאים תחת הנחיית המועצה להשכלה גבוהה ,כמשמעותם בחוק המועצה
להשכלה גבוהה ,התשי"ח 1958 -
 .1.4.3מוסדות בפיקוח משרד העבודה והרווחה (המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית ,בתי הספר
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לנוער שבפיקוח האגף להכשרה מקצועית וכ"א ,מרכזי הכשרה ממשלתיים להכשרת מבוגרים
שבפיקוח האגף להכשרה מקצועית וכ"א ,אתרי בחינות מעשיות שבפיקוח האגף להכשרה
מקצועית וכ"א).
קיום בחינות למקצוע הדורש רישיון הניתן על פי דין ,ובכלל זה בחינות לרישוי מקצועות
הרפואה הנערכות תחת אישור משרד הבריאות למקצוע מטפל כמשמעותו בחוק זכויות
החולה ,תשנ"ו 1996-ולפי חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות ,תשס"ח.2008-
 .2הגדרות:
.2.1מוסד – הגוף האחראי על קיום הבחינות לפי דין בסעיף  1.4לעיל ,לפי העניין.
.2.2נבחן – תלמיד הרשום במוסד המנוי בסעיף  1.4לעיל והמיועד לעבור את הבחינה.
.2.3איש צוות – כל עובד הנמצא במקום הבחינה ביום הבחינה ,לרבות מנהל המוסד ,מורה ,מרצה ,בוחן,
משגיח ,איש נקיון ,וכו'.
.2.4מקום הבחינה – המבנה בו תתקיים הבחינה ,כולל החצר המקיפה אותו.
.2.5כיתה – החדר בו יתבצע הבחינה ,כגון כיתה ,אולם ,וכו'.
.2.6מנהל המוסד – הגורם האחראי לבחינה מטעם הגופים שהוגדרו בסעיף  ,1.4במקום הבחינה
.2.7האחראי – אחראי לנושא מניעת תחלואה בקורונה במקום הבחינה.
.2.8תסמיני מחלת הקורונה – חום  38ocומעלה או שיעול או קושי בנשימה (למעט שיעול או קושי
בנשימה הנובעים ממצב כרוני ,כגון אסתמה או אלרגיה אחרת).
.2.9מבחן מעשי – מבחן המתקיים באתרים מאושרים ע"י האגף להכשרה מקצועית וכ"א ובהם
מתקיימות בחינות מעשיות בסדנאות/מתקנים המאפשרים בחינת הידע המעשי של התלמיד.
 .2.10מבחן מעשי במקצועות המחייבים מגע או מרחק הקטן משני מטרים (מקצועות פר-רפואיים,
מבחני מורי נהיגה ברכב וכד') – מבחן מעשי ככתוב בסעיף  2.8המחייב מגע בין אנשים או מרחק
קטן משני מטר לצורך בחינת ידיעותיו של הנבחן (כגון מקצועות טיפוח החן).
 .3מנהל המוסד ימנה אחראי לנושא מניעת תחלואה במקום הבחינה ,שיוודא קיום כל ההוראות במסמך זה,
בצווים ובנהלים העדכניים (ניתן למצוא את ההנחיות באתר משרד הבריאות בנושא קורונה) ,וכן ישים
דגש על:
 .3.1.1מניעת מגע פיזי (כגון חיבוק ,לחיצת יד) ושמירה על מרחק של  2מטר בין אדם לאדם בכל עת.
 .3.1.2מניעת התקהלות בכל שטח מקום הבחינה.
 .3.1.3הימצאות כלל האמצעים והאביזרים כנדרש על פי הנהלים (כגון מסיכות ,סבון נוזלי ,חומרי
חיטוי).
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 .4טרם הבחינה:
 .4.1באחריות מנהל המוסד הבוחן לוודא ,כי התלמידים יודעים לפחות  24שעות מראש ,ולא יעלה על 72
שעות מראש ,על מקום הבחינה ,שעת הכניסה ,והכיתה אליה הם אמורים להגיע.
 .4.2על מנהל המוסד לוודא כי ליד כל כיור ישנם סבון וניירות לניגוב הידיים ,וכי ישנו פיזור של חומר
חיטוי לידיים ברחבי מקום הבחינה ,בדגש על הכניסה למקום והכיתות .יש להקפיד על כך גם
במהלך יום הבחינה .יש להצטייד במסכות עבור נבחנים שיגיעו ללא מסכה.
 .4.3יום טרם הבחינה יוודא הנבחן כי יש בידו:
 .4.3.1טופס הצהרת בריאות ואמצעי לבדיקת החום בביתו בבוקר הבחינה
 .4.3.2מידע על מקום הבחינה והכיתה (כמפורט בהמשך)
 .4.3.3מידע על מועד ההגעה המאושר למקום הבחינה
 .5ההגעה למקום הבחינה:
 .5.1היציאה מהבית תיעשה תמיד עם מסיכת פה-אף .הנבחן/איש הצוות יבדוק את החום לפני צאתו
למקום הבחינה ,ולא ייצא כלל מהבית בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:
 .5.1.1סובל מתסמיני מחלת הקורונה
 .5.1.2נדרש לבידוד בית לפי הנחיות משרד הבריאות (לרבות במקרה של מחלת חום ,כאמור בצו
בריאות העם (בידוד בית) סעיף 2א)1
 .5.1.3חולה מאומת לקורונה (שטרם החלים)
בכל אחד מהמקרים הנ"ל יש לפעול לפי הנחיות משרד הבריאות.
 .5.2בנסיעה באוטובוס (תחבורה ציבורית או הסעה) יש להשאיר שורה אחת מהנהג ,ולשבת באופן
מפוזר ,ז"א – נוסע אחד מכל צד של המעבר.
 .5.3במונית – נוסע אחד בלבד (בנוסף לנהג) ,כשהנהג והנוסע חובשים מסיכת פה אף ,הנוסע יושב במושב
האחורי והחלונות פתוחים.
 .5.4רכב פרטי – ניתן להגיע ברכב פרטי בו ישהו רק בני אותו משק משפחתי או יחידים השוהים יחד
במקום אחד.
 .5.5בהליכה רגלית למקום הבחינה יש להגיע לבד.
 .5.6על כלל הנבחנים ואנשי הצוות לנוע באופן ממוגן בהתאם לתקנות והנחיות משרד הבריאות כל
הזמן ,כולל בזמן הבחינות .כל השוהים במקום הבחינה מחויבים להגיע עם מסכה ולעטות אותה
במשך כל זמן השהיה במקום.
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 .6הכניסה למקום הבחינה:
 .6.1האחראי יהיה הראשון שיגיע למקום הבחינה ביום הבחינה וישהה במקום עד לסיום היום ,במהלכו
יוודא כי אנשי הצוות פועלים על פי ההנחיות בנוהל זה ,בהתאם למיקומם ותפקידם ,וכי הנחיות
נוהל זה ,הצווים והחוקים מתקיימים במקום הבחינה.
 .6.2אנשי הצוות יגיעו למקום הבחינה לפני הנבחנים ,ומנהל המוסד יוודא כי הם מתחלקים במהירות
לתפקידיהם ומיקומם במקום הבחינה ,וכי הם שומרים על כל כללי הריחוק החברתי כנדרש.
 .6.3כניסת הנבחנים למקום הבחינה תיעשה באופן מדורג ,באמצעים הבאים:
 .6.3.1יש לאתר את כל נקודות הכניסה למקום הבחינה ולכיתה בהם מתקיימת הבחינה ,ולוודא כי
הזרמת הנבחנים תיעשה תוך בקרה ,באופן בו לא תיווצר התקהלות בפתחי הכניסה ,ויישמר
מרחק של  2מטר בין אדם לאדם בכל עת ,יש להתייחס לפרק הזמן בו תבוצע הכניסה בכל
כניסה כך שיתאפשר מענה לתנאים שהוזכרו  . .ויש לבצע בקרה בעמדות ההמתנה.
 .6.3.2כדי להימנע מעומסים ,יש להקצות לכל נבחן שעת הגעה ,בה יוכל להיכנס למקום הבחינה
ולכיתה.
 .6.4אין לאפשר התקהלות בכניסה למקום הבחינה ,ויש להפנות את הנבחנים ישירות לכיתה בה ייבחנו,
באמצעות שילוט מכווין ומדויק.
 .6.5בשטח מקום הבחינה ייתלו שלטים ובהם פרטי טלפון אליו ניתן לפנות לבירורים .מזכירות המוסד
תעבוד מול הנבחנים רק באופן טלפוני ,למניעת התקהלות במקום.
 .6.6בכניסה למקום הבחינה:
 .6.6.1יש לסמן פסי שמירת מרחק ( 2מ') בכניסות ,לקבלת עד  10ממתינים.
 .6.6.2בכל כניסה למקום הבחינה יש להציב שולחן עליו יוצבו חומר לחיטוי הידיים וקופסא/תיבה
בה יושמו דפי הצהרת הבריאות המלאים.
 .6.6.3בכל כניסה למקום הבחינה יוצב אדם מטעם המוסד ,אשר יהיה אחראי על:
 .6.6.3.1שמירת התקנות – מניעת התקהלות ,מגע פיזי בין תלמידים (ואנשי צוות) ,הקפדה על
שמירת מרחק.
 .6.6.3.2וידוא קבלת הטפסים והשארתם בקופסא.
 .6.6.3.3לא תינתן כניסה למקום הבחינה ללא הצהרת בריאות שנחתמה מראש.
 .6.7אדם נוסף יסתובב בשטח מקום הבחינה ,ויוודא כי אין שהייה של מספר נבחנים או אנשי צוות
ביחד ,בניגוד להנחיות.
 .6.8יש לבצע שטיפת ידיים במים וסבון או בג'ל אלכוהול או בכל חומר חיטוי מאושר אחר בכניסה
למקום הבחינה ובעת היציאה ממנו.
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 .7ביצוע הבחינה:
.7.1יש לוודא כי הנבחנים מתיישבים במרחק של לפחות  2מטר זה מזה (בכל כיוון).
.7.2בכל כיתה ישהו:
 .7.2.1בכיתה של עד  60מ"ר – לא יותר מ 15-נבחנים ואנשי צוות.
 .7.2.2בכיתה של מעל  60מ"ר ועד  150מ"ר – לא יותר מ 25-נבחנים ואנשי צוות.
 .7.2.3בכיתה של מעל  150מ"ר – לא יותר מ 50-נבחנים ואנשי צוות.
.7.3בחינות באמצעות מחשב:
 .7.3.1יש לחטא את המקלדת ,העכבר וסביבת העבודה טרם כניסת התלמיד לבחינה.
 .7.3.2יש להביא אוזניות אישיות.
 .7.3.3בסיום הבחינה יש לחטא מחדש את המקלדת ,העכבר וסביבת העבודה.
.7.4מבחן מעשי ומבחן מעשי במקצועות המחייבים מגע או מרחק הקטן משני מטרים ,יבוצע רק
במקצועות שהותרו לעבודה בתקופת הבחינה ,ובהתאם להנחיות החלות על מקצועות אלו.
 .7.4.1יחס הבוחנים :נבחנים יהיה לא יותר מבוחן אחד ל 10 -נבחנים.
 .8סיום בחינה:
.8.1עם סיום הבחינה והחזרת המחברת לבוחן ,ירשום הבוחן את פרטי התלמיד ושעת סיום הבחינה.
.8.2תלמיד שסיים את הבחינה ייצא באופן מיידי מהכיתה ומשטח מקום הבחינה ויחזור לביתו באחד
מהאופנים שאושרו להגעה .בכל אחד מהאופנים הללו עליו לשמור על הכללים כפי שהיו בהגעה
למקום הבחינה.

בברכה,

פרופ' סיגל סדצקי
ראש שרותי בריאות הציבור
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העתק:
חה"כ הרב יעקב ליצמן ,שר הבריאות
מר משה בר סימן טוב ,מנכ"ל משרד הבריאות
פרופ' איתמר גרוטו ,המשנה למנהל הכללי
חברי הנהלה מורחבת ,משרד הבריאות
ד"ר אודי קלינר ,סגן ראש שירותי בריאות הציבור
ד"ר ענת צוראל פרבר ,לשכת ראש שירותי בריאות הציבור
רופאי המחוזות
ד"ר אווה אברמוביץ ,ראש ענף בריאות הצבא
עו"ד אורי שוורץ ,היועץ המשפטי ,משרד הבריאות
עו"ד מיכל גולדברג ,סגנית בכירה ליועץ המשפטי
גב' עינב שימרון -גרינבוים ,סמנכ"לית הסברה ויחסים בינלאומיים
מר אייל בסון ,דובר משרד הבריאות
ד"ר אמיליה אניס ,מנהלת האגף לאפידמיולוגיה
גב' ליאת שירן ,לשכת ראש שירותי בריאות הציבור
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