מדינת ישראל
משרד החינוך

המינהל הפדגוגי
אגף בכיר בחינות
ירושלים ,י"א בטבת תשע"ט
 19בדצמבר 2018
לכבוד:
מנהל בית הספר העל יסודי
רכז בחינות הבגרות
שלום רב,

הנדון :תהליך הזמנת בוחן חיצוני  -בחינות שאינן בכתב  -הבהרות
בהמשך לחוזר אגף הבחינות בנושא שבנדון מתאריך  ,29.10.2018ברצוננו להבהיר ולחדד:
בשלב זה ,יש להזין דרישות לזימון בוחן חיצוני לבחינות שלהלן:
 .1עבודות גמר ופרויקטים בחינוך הטכנולוגי בלבד – עבור מועד קיץ תשע"ט (.)2019
 .2בחינות גמר שאינן בכתב לטכנאים והנדסאים – עבור מועד אביב תשע"ט (.)2019
 .3מרכיב בחינה בעל-פה באנגלית ברמת  4ו 5 -יח"ל – עבור מועד קיץ תשע"ט (.)2019
אין להזין דרישות עבור מקצועות אחרים.
רשימת השאלונים המפורטת עבורם נדרש להיכנס למערכת ולהזין דרישות – מפורסמת באתר
האינטרנט בהמשך למסמך זה.
להלן תקציר סדר הפעולות שיש לבצע במערכת השילובית לצורך הזמנת בוחן למקצועות שלעיל:
עיקר השלבים להזמנת בוחן במערכת השילובית
עבודות גמר ופרויקטים בחינוך הטכנולוגי
וטכנאים הנדסאים

מרכיב בחינה בעל-פה באנגלית

הזנת דרישה לשיבוץ בוחן – עד ה10.1.2019 -
 הזנת ת"ז מתוך מצבת תלמידים
 יש להכניס דרישות כמספר הפרויקטים = לכל
פרויקט דרישה

 הזנת קבוצות לימוד בהתאם לקבוצות
שהוגדרו בתחילת השנה במנב"סנט ובתכנת
ההשלמה

 יש לבחור את המגמה ותת ההתמחות (אם
ישנה כזו)
המתנה לשיבוץ בוחן – עד ה30.4.2019 -
 לאחר ששובץ בוחן – קביעת תאריך לבחינה
בתיאום עם הבוחן – באחריות בית-ספר

 לאחר ששובץ בוחן – קביעת תאריך לבחינה
בתיאום עם הבוחן – באחריות בית-ספר

 הזנת מועד הבחינה במערכת  -שימו לב! לא
ניתן לשבץ יותר מ 16 -תלמידים ליום בחינה

 הזנת מועד הבחינה במערכת  -שימו לב! לא
ניתן לשבץ יותר מ 24 -תלמידים ליום בחינה,
לבוחן

 העלאת ספר פרויקט – עד שבועיים לפני מועד
הבחינה שנקבע והערכתו על ידי הבוחן לפני
מועד הבחינה

 הזנת ציון שנתי  24שעות לפני מועד הבחינה

 הזנת ציון שנתי  24שעות לפני מועד הבחינה
שימו לב! לא תתאפשר פתיחת הזהויות באפליקציה לבוחן בהיעדר מילוי התנאים שלעיל
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