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 : מורים ומרכזי מגמת תעשייה וניהול ודלכב
 
 

 שלום רב,  

 
 

 הנחיות לקיום בחינה ביישומי מחשב במערכות תפעול א'+ ב'  הנדון:

 

 מחשב במערכות תפעול א' + ב' להלן מספר דגשים : לקראת בחינות במקצוע יישומי 

 
 

 יו את התלקיט וטופס הבחינה כל מכללה חייבת ליצור קשר עם הבוחן המאושר ולהעביר אל,    XXבמאי    10עד ה   .1

 ו במכללה.ובהתאם לתוכנית הלימודים ולתוכנות שנלמדאלו שחוברה ע"י מורה בית הספר בהתאם להנחיות 

 XX.31.5באחריות בית הספר לתאם עם הבוחן את מועד הבחינה עד ה   .2

בחינה  המכללה  באחריות .3 משלמ להכין  המצ"במלא  פתרון  הכוללת    הקורית  הדגם  הבחינ ע"פ  את  להעבי.  יש  ר ה 

 XX.10.5למורה הבודק לא יאוחר מ 

יפתרו את   שבה התלמידים  מעבדהבחינת  יקיים בית הספר   הבחינה שתואם עם הבוחן החיצונימועד  לפני  שבוע ימים  .4

ברשת  כל  ישמור  מהבסיוו  הבחינה בתיקייה  או  נייד  התקן  על  הבחינה  את  הפתרון   תלמיד  את  להדפיס  יש  ובנוסף 

השמור הפתרון  את    בפלט,  מהווים  בפלט  המודפס  והעתק  ממוחשב  הבחינהבהתקן  הבוחן    בסיס  ע"י  שתועבר 

   החיצוני.

 . הבחינות בגיבוי בהתקן נייד או בתיקיית רשתלשמור את כל  המכללהבאחריות  .5

על הבוחן לבדוק מראש )לפני יום הבחינה( את התלקיטים ולהכין טופס הערכה לכל תלמיד בנפרד )גם אם העבודה   .6

  .נעשתה בזוגות(

,   הבחינה שתתקיים במעבדת מחשבים שבוביום   .7 יושבים מול עמדת מחשב ומציגים את פתרון הבחינה  התלמידים 

כל תלמיד   –תבצע יחידנית  פתרון. הערכת התלמידים תהבוחן יבחן אותם על שליטה בחומר הנלמד בהתבסס על ה

 .בנפרד

הבחינה    .8 מהבחינהבמהלך  להיות  יכולות  , השאלות  הבוחן  על שאלות  להשיב  ידרשו  התלקיט מ,  עצמה  התלמידים 

לות ידע מתחומי הדעת במקצוע שבו נבחן התלמיד בהתאם לתכנית הלימודים המפורסמת באתר המגמה. הבוחן שאמו

פרטים  רשאי לשאול ש מחיקה של  ו/או  הוספה  ו/או  שינוי  ו/או  לעדכון  בקשה  הכוללות  מעשיות  קבלת  אלות  תוך 

 השפעת השינוי על תוצאות  השאלה. הסבר על 

 נו כתלמיד שלא הגיע לבחינת ההסמכה ורלוונטיות הציון על התלקיט מתבטלת. יתלמיד שלא הגיע לבחינת המעבדה ד .9

בית הספר   .10 יעשה ע"י  ובהתאם לקריטריונים המפורסמים    ע"י אגף הבחינות  יות שהוגדרו פי הנחעל  דיווח הציונים 

 בהנחיות באתר המגמה. 
 

  הספר לבצע תיקון   במידה והבחינה לא עומדת בדרישות שפורסמו ע"י הפיקוח הבוחן יבקש מבית  -הערה   •

 לפני מועד הבחינה. והתאמת הבחינה לרמה הנדרשת

 

 

 , בברכה                                                                                 

 שי סעדון                               
 

 ו"ן ומנהיגות ויזמות בסביבה העסקית נדסת תע, המפמ"ר מגמות ניהול עסקי         
 


