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בוגרי מחזור תשע"ז ()2017
 .1דיווח ציונים פנימיים:


דיווח ציונים חסרים ותיקון ציונים שליליים:
במסגרת הטיפול המשלים בזכאותם של בוגרי תשע"ז ( ,)2017פתחנו באמצעות המנב"סנט ובאמצעות
תוכנות ההשלמה ,מודול ,בו תוכלו לדווח ציונים פנימיים (מבוא למדעים ,השכלה כללית ,חינוך גופני,
מעורבות חברתית) עבור הבוגרים שטרם דווח עבורם ציון ,או דיווח תיקון ציון שלילי.
עבור בתי הספר המדווחים ציון שנתי במנב"סנט ,יש להיכנס לתפריט :ניהול בגרויות> נבחני משנה>
תיקון ציון פנימי לנבחני משנה .במסך תוכלו לצפות בנבחני המשנה (בוגרי תשע"ז ,)2017-להם יש
חוסר או ציון שלילי ,ולעדכן בהתאם .למדווחים בתוכנות ההשלמה ,יש להתעדכן מול התוכנות איך
לבצע את העדכון.
המערכת תאפשר כאמור ,לדווח ציונים עבור נבחני משנה (בוגרי תשע"ז )2017-שלא דווחו עבורם
ציונים באחד או יותר מהציונים הפנימיים ,או לתקן ציונים שליליים וזאת לאחר שתלמידים אלו
השלימו את המטלות הנדרשות במקצוע .חשוב לציין ,שבמעורבות חברתית ניתן יהיה לתקן ציון
שלילי ל – "עמד בדרישות" (קוד  )2בלבד .במידה ולא דווח כלל ציון ,ניתן לדווח ציונים .1-4



שינוי סמל שאלון פנימי:
במקרים בהם דווחו על ידי בית הספר ציונים באחד מהמקצועות הפנימיים בסמל שאלון שגוי (לדוגמא
בחינוך גופני דווח ציון ב 41073 -במקום ב ,)41083 -ובית הספר מעוניין לבטל את הציונים שדווחו
בסמל השאלון השגוי ולדווחם שנית על סמל השאלון הנכון ,יש לבצע זאת באמצעות הטיפול בטפסים
האישיים ("טופסי יעקב").

 .2דיווח ציוני הערכה חלופית:
ככלל ,בוגרי תשע"ז ( ,)2017שלא ביצעו את המטלות הנדרשות במסגרת הערכה החלופית הנדרשת למקצוע,
בעת היותם תלמידים ,נדרשים להיבחן בשאלון חיצוני המחליף את ההערכה החלופית  -שאלון המיועד
לנבחני משנה (בהתאם ללוח הבחינות שפורסם לחורף תשע"ח.)2018-
לצד זה ,בוגרי תשע"ז ( ,)2017שביצעו את המטלות הנדרשות במסגרת לימודיהם ,אולם בית הספר לא
דיווח את הציון הנדרש עד תום מועד הדיווח ,תינתן אפשרות לדווח ציונים אלו באמצעות מערכת
המנב"סנט ותוכנות ההשלמה ,עד ליום חמישי ,ל' בשבט תשע"ח.15.02.2018 ,
לתשומת לבכם ,לצורך כך יש לעבור במערכת לשנת .2017
חשוב להדגיש כי יקלטו אך ורק דיווח ציונים חסרים.
תיקון סמל שאלון שגוי בהערכה חלופית:
 תיקון סמל שאלון הערכה חלופית שגוי עבור שכבה שלמה  /כיתה ,במקרים בהם דווח ציון הערכה
חלופית בסמל שאלון שגוי ,על בית הספר להיכנס לפורטל שער ,ולפתוח פניה לביטול שאלון .לפניה יש
לצרף קובץ אקסל עם השדות הבאים ,לצורך הביטול.
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לאחר מכן ,יש לדווח באמצעות מערכת המנב"סנט ותוכנות ההשלמה ,את הציונים בסמל השאלון
התקין .התיקון ישוקף בהמשך בגיליון הציונים באמצעות "שער למנהל".
 תיקון סמל שאלון הערכה חלופית עבור תלמידים בודדים ,במקרים אלו ,יש לבצע את העדכון
באמצעות הטיפול בטפסים האישיים ("טופס יעקב").
 .3דיווח  90שעות לצורך זכאות לתעודה טכנולוגית:
לצורך זכאות לתעודה טכנולוגית ,נדרש לדווח עבור תלמיד בהסמכות הנמוכות ,ציון  90שעות במקצועות
השונים( .סמלים אלו מפורסמים בקובץ השאלונים בתחתית כל מקצוע)
בוגרי  ,2017המשויכים למגמה טכנולוגית וטרם דווח עבורם ציונים אלו ,נדרשים לדווחם באמצעות
מערכת המנב"סנט ותוכנות ההשלמה עד ליום חמישי ,ל' בשבט תשע"ח.15.02.2018 ,

בוגרי מחזור תשע"ח ()2018
 .1דיווח ציונים פנימיים:
ניתן לדווח ציונים פנימיים עבור בוגרי תשע"ח ( )2018במבוא למדעים והשכלה כללית .יש לבצע את הדיווח
באמצעות מערכת המנב"סנט ותוכנות ההשלמה.
בשלב זה ,לא ניתן לדווח ציונים בחנ"ג ובמעורבות חברתית ,שכן התלמידים נדרשים להמשיך וללמוד
מקצועות אלו עד סיום לימודיהם בתיכון .דיווח ציונים במקצועות אלו יתאפשר רק לקראת מועד קיץ
.2018
 .2דיווח ציוני הערכה חלופית:


ניתן לדווח ציוני הערכה חלופית במקצועות השונים ,עבור בוגרי תשע"ח ( ,)2018באופן שוטף באמצעות
מערכות דיווח הציונים ובאמצעות טופסי  9588שיועברו לתחנות הקליטה.



בבחינות בע"פ באנגלית ברמת  4-5יח"ל ( )16585 ,16485יש לפעול עפ"י ההנחיות שנמסרו לבוחנים
באמצעות המרב"ד ולדווח באפליקציה .יש לדווח ציון שנתי לבחינות אלו ,עד  48שעות לפני הבחינה.
חשוב להדגיש ,תלמידים שלא מוצה עימם תהליך הלמידה ,יש להשהות את הדיווח עד למיצוי
התהליך ורק אז לדווח ציון.



על פי החלטת המשרד ,תלמידים שדווח עבורם ציון בהערכה חלופית ומעוניינים לשפר הישגיהם
במרכיב זה ,ידרשו להיבחן בבחינה החיצונית המחליפה את הערכה החלופית (סמלי שאלון
המסתיימים בספרה  2בסוף) .ציון הבחינה יהווה ציון סופי בשאלון זה .לצורך חישוב הזכאות ,יילקח
הציון הגבוה מבין השניים (בין הערכה חלופית לבין הבחינה חיצונית של ה.)30% -
בכבוד רב,
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