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 פ"בט' באלול תשירושלים, 
 2022בספטמבר  5

 לכבוד: 

 רכז/ת בחינות הבגרות
 

 שלום רב,

 וכןתהליך ממ –הנדון: טיפול בטפסים האישיים )"טופסי יעקב"( 

ולצורך מיצוי זכאותם, גם השנה, תידרשו לטפל  (2022) תשפ"ב במסגרת הטיפול בנתוניהם האישיים של בוגרי

 בטפסים האישיים של הבוגרים )"טופסי יעקב"( באמצעות מערכת השילובית.

  10/11/2022 ליום ה', ט"ז בחשוון תשפ"ג, המערכת תהיה זמינה עבורכם לטיפול בטפסים עד

 בבוגר: אופן הטיפול

 תלמידים שאינם זכאים: 

 עבור כל תלמיד שאינו זכאי לתעודה, יוצגו הסיבות לאי זכאותו.

סיבות לאי זכאות הקשורות  4תשומת לבכם לכך, שנוסף על סיבות אי הזכאות שהיו נהוגות עד כה, נוספו עוד 

 בחריגה ממתווה ההיבחנות:

 חסרה היבחנות חיצונית באשכול ההומניסטי 

 ות חיצונית במוגברחסרה היבחנ 

 בחנות פנימית בשני מוגברים ומעלההי 

 היבחנות פנימית במקצוע מדעי ללא מדעי חיצוני 

במקרים אלו על בית הספר לעדכן את התלמיד ולהנחותו באשר לבחינות אשר עליו לבצע על מנת להגיע 

 לזכאות.

 הספר שתי אפשרויות:לאחר שנבדקו הסיבות לאי זכאות של כל תלמיד ותלמיד, עומדות בפני בית 

 לאשר את הנתונים כפי שהם. .א

 לבצע עדכון: .ב

 :להלן העדכונים שניתן לבצע

ביטול שאלון שבגינו נמנעת הזכאות. תשומת לבכם לכך, שלא : בשילובית בלבד -ביטול שאלון  .1

 יתאפשר לבצע ביטול של מוגבר חיצוני אשר מותנה בו מוגבר פנימי אחר.

 : בלבד ההשלמה נותותוכ"סנט במנב -דיווח ציונים  .2

 מעורבות חברתית, השכלות כלליות, מבוא למדעים(:)חינוך גופני פנימיים ציונים , 

 ניתן לדווח ציונים חסרים או לעדכן ציון שלילי שדווח כבר, במידה והתלמיד ביצע השלמה.

)לא סיים(, ניתן יהיה לתקן לאחר שהתלמיד  1תלמידים שדווח להם במעורבות חברתית ציון 

 )סיים( בלבד. 2ים חובותיו לציון השל

 לא ניתן לתקן ציונים שדווחו : ניתן לדווח ציונים חסרים )שלא דווחו עד כה(. חלופיות הערכות

 כבר.

 :ניתן לדווח ציונים חסרים )שלא דווחו עד  ציונים בית ספריים הממירים היבחנות חיצונית

ה היבחנות חיצונית במקצוע, לא כה(. לא ניתן לתקן ציונים שדווחו כבר. במקרים בהם בוצע

 ספרי.  ניתן יהיה לדווח ציון פנימי בית

 

mailto:mmbhinot@education.gov.il


 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 המינהל הפדגוגי
 בחינות בכיראגף 

 

 mmbhinot@education.gov.ilmail: -E|   3938866-073, ירושלים;  טל' 29רח' שבטי ישראל 

השנה, תוכנות ההשלמה והמנב"סנט יהיו פתוחים לדיווח הציונים שהוזכרו לעיל, במשך כל  :חדש

תקופת הטיפול בטפסים האישיים. אי לכך, במידה ובטופס האישי של התלמיד/ים מוצג חוסר במקצוע 

 הציונים  החסרים באמצעות תוכנות ההשלמה / מנב"סנט.  כלשהו, יש לדווח את

ציונים שיועברו באמצעות הטפסים האישיים,  אין לדווח את הציונים החסרים באמצעות השילובית.

 ביום למחרת.ת הציונים בפורטל מוסדות חינוך, ליונויח החוסרים ובג"לא יטופלו. הדיווח ישוקף בדו

עדכון פרטים נוספים אשר אינם נמנים על אלו המוזכרים מעלה ויפורטו במלל חופשי במקום המיועד  .3

 לכך.

 

 תלמידים זכאים:

במסגרת העבודה על הטפסים האישיים, הנכם נדרשים לעבור גם על הרכב בחינותיהם של התלמידים 

 או מגמה טכנולוגית וכיו"ב(.  הזכאים ולוודא כי לא נדרש עבורם שום עדכון )בחירת רמה, עדכון הסמכה

, אשר נדרש עבורם עדכון. זכאיםלצורך כך, ניתן להוסיף מתוך מצבת התלמידים של בית הספר תלמידים 

בכל עדכון יש באפשרותכם לצרף קבצים התומכים בעדכון המבוקש. מומלץ מאד להדפיס את גיליונות 

קדקני, בטרם מתן האישור הגורף להוצאת ולבדוק אותם באופן ד בהציונים העדכניים של בוגרי תשפ"

 התעודה. להזכירכם, לא ניתן לערוך תיקונים / עדכונים לאחר שהתעודה הופקה ונמסרה לבית הספר.

 

 תהליך העבודה:

. רק בתום הטיפול בכלל התלמידים במוסד, יש שמירהלאחר טיפול בכל תלמיד במערכת השילובית, יש לבצע 

 תח החוסרים ובגיליונו"שהציונים נקלטו בדו םשליחה רק לאחר שווידאת יש לבצעלמרב"ד.  שליחהלבצע 

 הציונים.

הנתונים יועברו לטיפול אגף הבחינות כאשר במקביל, רכז הבחינות יקבל למייל דו"ח אשר מרכז את כל 

השינויים שנדרשו על ידו. בהמשך עם סיום הטיפול, ישלח אליכם מייל מהמרב"ד המעיד על כך שהסתיים 

פול בבוגרי בית ספרכם. בתי ספר שיסיימו את הטיפול בטפסים האישיים, תעודות הבגרות ישלחו אליהם הטי

 מיד עם סיום הטיפול של הרפרנטית.

וים שהשימוש במערכת יהיה פשוט עבורכם ויקל על עבודתכם. מוקד התמיכה הטכני של המרב"ד ואנו מק

 רה בתפעול המערכת.ערוך לקבל את פניותיכם ויסייע לכם בכל שאלה הקשו

 לחץ כאן לקישור לסרטון הסבר אודות השימוש במערכת

 

 

 

 
 

 בכבוד רב,                            
                              
 דויד גל                             

נותאגף בכיר בחי מנהל                

 073-3938900טלפון מוקד תמיכה )טכני(: 
 07:30-19:00שעות ין הה ב-אשעות וימי פעילות: ימים 

 07:30-13:00שעות ין הב 'ויום 
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