
ברקוד  הפקת מדבקות 
למחברות בחינה
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תהליך העבודה

ס"במנבבניית חדרים 

נבחנים לחדרי  שיוך 
בחינה

הפקת מדבקות למחברות 
בחינה

>
>
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ס"במנבבניית חדרי בחינה 

כדי לשייך חדרי בחינה לשאלונים עלינו ליצור את החדרים  
.  ס"המנבתחילה במערכת 

נלחץ על לשונית  , ס"למנבלאחר כניסה 1
פרטי < פרטי מוסד < ומינהלמזכירות 

מוסד
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ס"במנבבניית חדרי בחינה 

חדרים  תחת לשונית 2
יופיע פירוט במוסד

החדרים הקיימים  
.ס"במנב

כדי להוסיף חדר נלחץ 
'+'על כפתור ה

בשורה החדשה שנוספה נמלא את הפרטים  3
תכולה  , תיאור, מיקום)הרלוונטיים לחדר 

(.מקסימלית ותכולה לבגרות
בסיום נלחץ
'V'על כפתור ה
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שיוך נבחנים לחדרי בחינה

נלחץ על לשונית 1
<  ניהול בגרויות 

שיוך נבחנים לחדר  
בחינה

עלינו  , ס"במנבלאחר שיצרנו את חדרי הבחינה 
.לשייך לכל חדר את הנבחנים הרלוונטיים

2

בסרגל האיתור נזין את 
פרטי השאלון ואת חדר 

.איתורהבחינה ונלחץ 



6

שיוך נבחנים לחדרי בחינה

מצד ימין תופיע רשימת התלמידים המשויכים  3
נסמן את התלמידים אותם  . לשאלון שאיתרנו

אנו רוצים לשייך לחדר הבחינה ונלחץ על  
.'<<'כפתור ה

.שמירהבסיום נלחץ 

!שימו לב
על מנת . לכל חדר מוגדרת תכולה מקסימלית לבגרות

.ס"מנבלשנות אותה יש לעבור למערכת 



הפקת מדבקות בחינה

נלחץ על לשונית  , סנט"לאחר כניסה למנב1
הפקת מדבקות למחברות  < ניהול בגרויות 

.בחינה

סנט  "דרך המנב! מהיום ניתן להפיק מדבקות בחינה בבית הספר
.באפשרותכם להפיק מדבקות במגוון תצורות וחתכים שונים
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הפקת מדבקות בחינה

בחלק העליון של המסך עלינו לציין את פרטי  2
.השאלון לו אנו רוצים להפיק מדבקות

!שימו לב
לפני שאנו מפיקים מדבקות עבור שאלון יש לוודא שישנם 

.תלמידים המשויכים לשאלון הנבחר

. ניתן להפיק סט מדבקות לפי חדר בחינה
ס"במנבכדי לעשות זאת יש תחילה לבנות חדרי בחינה 

.סנט"במנבולשייך אליהם שאלונים 
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הפקת מדבקות בחינה

לאחר שהזנו את כל הנתונים  3
נבחר את , הרלוונטיים לשאלון

.צורת המדבקות הרצויה

4 ליד כל אפשרות הפקה ישנו  
בעמידה עליו תופיע  . אייקון     

.דוגמה לצורת ההפקה
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הפקת מדבקות בחינה

יופיע מסמך המדבקות מוכן  הפקה בלחיצה על 5
.להפקה

:לפני הדפסת המדבקות יש לוודא
דף המדבקות מונח במדפסת בצורה המותאמת  1.

לסוג המדפסת
מותאם 'ולא 100%תצורת ההדפסה מוגדרת על 2.

'למסך


