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סימוכין2000-1053-2019-0072249 :
לכבוד :בתי הספר המשתתפים בפיילוט מדבקות התאמות במועד קיץ 2019
שלום רב,
הנדון :הצטרפות לפיילוט מדבקות התאמות – עדכון לקראת מועד קיץ 2019

במועד חורף תשע"ט ( )2019וכחלק משיפור השירות לבתי הספר ,אגף בכיר בחינות בשיתוף עם מינהל
תקשוב ,ביצע פיילוט שאפשר לבתי הספר להפיק מדבקת תלמיד ,אשר כוללת את כלל ההתאמות
המאושרות לתלמיד.
מדבקה זו הינה חלופה למדבקות הצבעוניות אשר היה נדרש להדביקן ע"ג כריכת המחברת.
לקראת הפיילוט ,אגף בכיר בחינות ,העביר לבתי הספר (באמצעות תחנות הקליטה) ,דפי מדבקות ריקים
המותאמים לצרכים החדשים.
בתום הפיילוט ,אספנו את ההערות של כולכם והחלטנו על ביצוע שינויים ושיפורים .להלן השינויים
שיכנסו לתוקף במועד קיץ :2019
א .בפיילוט בחורף ,בתי הספר הדביקו  3מדבקות על מחברת הבחינה של התלמיד ,באופן הבא:

ב .שינוי ראשון  :במקום שלוש מדבקות על מחברת התלמיד יודבקו שתי מדבקות בלבד .מדבקת שאלון
ומדבקת תלמיד הכוללת את ההתאמות שלו.

ג .המדבקות יהיו בגודל החדש של  21 .6.7*4מדבקות ב 7 -שורות 21( .מדבקות בדף)
ד .הוספנו את האפשרות להפקת מדבקת תלמיד לפי שם ,הפקת מדבקות שאלון ומוסד – הכל לפי
הפורמט הרחב של המדבקות שקיבלתם מתחנות הקליטה לקראת הפיילוט .אין לעשות שימוש
לצורך הבגרויות בפורמט המדבקות הישן (אלו של  33בדף)
בתום הפיילוט הנוסף הזה ,סביר להניח שיתרת ביה"ס יעבדו לאחר הפקת הלקחים בתצורה הזו.
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להלן שלבי העבודה המרכזיים הנדרשים לצורך הפקת מדבקות ההתאמות:
 .1את מדבקות ההתאמות ניתן יהיה להפיק בעזרת מערכת המנב"סנט בלבד.
 .2בית הספר נדרש לייצר את התשתית הבאה:
א .מאפיין המוסד אמור להיות מגיש לבגרות במערכת מוסדות.
ב .נדרש לשלוח קבוצות לימוד מהמערכת לניהול פדגוגי בה בית הספר משתמש למערכת "נתונים
מרוכזים ממוסדות".
ג .יש לשייך קבוצות לימוד ונבחנים לשאלונים.
ד .יש לעדכן את חדרי הבחינה במנב"סנט.
ה .יש לשייך נבחנים לחדרי בחינה (עד  20נבחנים).
ו .יש לוודא כי לתלמידים בעבורם בית הספר מבקש להפיק מדבקת התאמות ,ישנן התאמות
מאושרות במערכת.
 .3יש לוודא כי ברשות ביה"ס כמות מדבקות בגודל החדש (הגדול יותר) .במידה וקיים חוסר יש לפנות
לתחנות הקליטה.
 .4לצורך הפקת מדבקות ההתאמות ,המשתמשים צריכים להיכנס למסך :ניהול בגרויות > ניהול יום
בחינה > הפקת מדבקות למחברות בחינה.
 .5עבור בתי הספר בפיילוט ,נוספו עוד אפשרויות בחירה:

 .6כאשר ייעשה שימוש במדבקות אלו ,לא יהיה צורך בהדבקת המדבקות הצבעוניות של ההתאמות.
 .7במידה והתלמיד לא יממש חלק מההתאמות ,יש להשחיר את הברקוד של ההתאמה עליה הוא מבקש
לוותר .ההשחרה נועדה לאפשר לסורק לקרוא רק את ההתאמות שהתלמיד ביצע בפועל.
אנו שמחים על כי בחרתם לשמש חלק מפיילוט חשוב זה ,שכל מטרתו ,ייעול ושיפור תהליכי עבודת רכז
בחינות הבגרות.
המינהלת ליישומים מתוקשבים ,תתמוך בכם בתהליך הפקת המדבקות ,ותיתן מענה לכל בעיה שתעלה.

בכבוד רב,
דויד גל
מנהל אגף בכיר בחינות
העתק:
ד"ר שוש נחום ,סמנכ"לית בכירה ומנהלת המינהל הפדגוגי
חיה מאור – סגנית מנהל אגף בכיר בחינות
אהובה סיידוף – מנהלת תחום התאמות וחריגים
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