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 לכבוד

 משפטימורים ומרכזי י"ג בהתמחות מנהל 
 

 שלום רב,
 

 משפטיהנחיות לקיום בחינה ביישומי מחשב במנהל הנדון: 
 

 להלן מספר דגשים: משפטילקראת הבחינה במקצוע יישומי מחשב במנהל 
 
, כל מכללה צריכה להעביר אל מנהל המקצוע את טופס המבחן XXבאפריל  10עד  .1

והמחוון שחוברו ע"י מורי המכללה בהתאם להנחיות שמפורסמות באתר המגמה 
 הלימודים. ובהתאם לתוכנית

במידה והבחינה לא עומדת בדרישות שפורסמו ע"י הפיקוח, המכללה  :הערה
 תתבקש לבצע תיקון והתאמת הבחינה לרמה הנדרשת לפני מועד הבחינה.

 .XXבמאי  1 באחריות המכללה לתאם עם הבוחן את מועד הבחינה עד התאריך .2
באחריות המכללה להכין בחינה מקורית משלה הכוללת פתרון מלא ע"פ הדגם  .3

 ם באתר המגמה. המפורס
 שבוע ימים לפני מועד הבחינה שתואם עם הבוחן החיצוני יקיים בית הספר בחינת .4

מעבדה שבה התלמידים יפתרו את הבחינה ובסיומה ישמור כל תלמיד את הבחינה 
הפתרון  ובנוסף יש להדפיס את הפתרון בפלט.על התקן נייד או בתיקייה ברשת 

 הבוחן החיצוני. אלבמייל יועבר השמור בהתקן ממוחשב 
בתיקיית רשת ינות בגיבוי בהתקן נייד או באחריות המכללה לשמור את כל הבח .5

 במשך שנתיים.
)גם  .למיד בנפרדתעל הבוחן לבדוק מראש את התלקיטים ולהכין טופס הערכה לכל  .6

 אם העבודה נעשתה בזוגות(.
מחשב ביום הבחינה שתתקיים במעבדת מחשבים שבו התלמידים יושבים מול עמדת  .7

ס אותם על שליטה בחומר הנלמד בהתבסון הבחינה, הבוחן יבחן תרומציגים את פ
 כל תלמיד בנפרד. –על הפתרון. הערכת התלמידים תתבצע יחידנית 

הבוחן, השאלות יכולות להיות  תבמהלך הבחינה התלמידים ידרשו להשיב על שאלו .8
בו נבחן התלמיד מהבחינה עצמה, מהתלקיט ומשאלות ידע מתחומי הדעת במקצוע ש

בהתאם לתכנית הלימודים המפורסמת באתר המגמה. הבוחן רשאי לשאול שאלות 
 .מעשיות הכוללות בקשה לעדכון ו/או שינוי ו/או הוספה ו/או מחיקה של פרטים

כתלמיד שלא הגיע לבחינת ההסמכה  מיד שלא הגיע לבחינת המעבדה דינותל .9
 לא יהיה זכאי לתעודת הסמכה. והתלמידלוונטיות הציון על התלקיט מתבטלת ור

 
 ,הבברכ

 
 שי סעדון
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