
 ח"תשע –ח חוסרים "דו

מציג את הדיווחים עבור תלמידים בחטיבה העליונה בשאלונים   חוסריםח "דו
 .חלופיים ופנימיים, חיצוניים

 .ח היא לתת לנו מבט כולל על שלמות הדיווחים לתלמידים במוסד"הדומטרת 
 .ח מציג את חוסרי הדיווח הקיימים עבור כל תלמיד"הדו•
 .ח מציג את הנתונים המעודכנים לאותו רגע"הדו, בכל הפקה•

 
ייעשה  טיפול בציונים חסרים נעשה במסגרת תקופות דיווח ולאחר מכן המשך 

 .באמצעות הטפסים האישיים

 

 <  בית ספר < ח ניכנס לפורטל שער בית ספרי "על מנת להוריד את הדו
 למעבר לפורטל שער לחץ כאן . ב"י/א"ח חוסרים י"דו<  בגרויות

 .ניתן למצוא קישור לחוזר אגף הבחינות בנושא זה, ההפקהמעל כפתור 

 :ח מחולק לשלושה חלקים"הדו
 (לפי מגזר ופיקוח)מקצועות חובה •
 מקצועות בחירה•
 מקצועות פנימיים•

ניתן לראות אם התלמיד ניגש לבחינה חיצונית  , במקצועות חובה ובחירה
 .והאם דווח עבורו ציון בשאלון הערכה חלופית

 .במקצועות הפנימיים ניתן לראות אם דווח עבור התלמיד ציון בשאלונים
 

 רקע כללי

 ח"כניסה לדו

 ח"מבנה הדו

http://edu.gov.il/sites/Shaar


 :קיימות שלוש אפשרויות לסטטוס תלמיד

 חסר

 .לתלמיד חסר דיווח באחד או יותר מהמרכיבים

 לא חסר  

 .תלמיד שלא נמצא לו חוסר באחד מהמקצועות
 .אין זה מעיד על זכאות התלמיד לתעודת בגרות! יש לשים לב

 מומלץ לבדוק  
אך בכל , תלמיד שבמקצוע אחד או יותר לא השלים את כל המרכיבים הנדרשים

 .דוגמאות בהמשך. 'חסר'זאת לפי הכללים אינו מוגדר כ

 חסר –סימון אדום 

מקרים בהם לתלמיד חסר דיווח באחד או יותר מהמרכיבים   –חסר דיווח •
 (.הערכה חלופית ואחד מהציונים הפנימיים, בחינה חיצונית)

שאלון שבו קיים לתלמיד אחד   –( עיכוב מנהלי) עכמ/עכב/חסם/פסל/חשד•
 .התא יצבע באדום, מהמקרים המוזכרים לעיל

 סטטוס התלמיד

 ח"מקרא לדו
את ציוני הבחינות החיצוניות שהשיג התלמיד עד למועד חורף  החדש מציג ח "הדו

 (.  כולל) 2018
שאלונים  (. ציון סופי לשאלון ולא למקצוע)יוצג הציון הסופי בו , סמל השאלוןלצד 

 .35581-45 -דוגמה . הציון יוצג בצבע גופן אדום –בהם השיג התלמיד ציון שלילי 
 

 :עמודות השאלונים יוצגו באחד מהצבעים הבאים



 
ניתן , 35581או   35481אם התלמיד ניגש רק לשאלון , במתמטיקה•

 .  ולכן יוצג בצהוב ל"יח 3גם כ להכיר בו 
 

אם התלמיד ניגש לכל השאלונים ביחידת לימוד מסוימת  , באנגלית •
וגם ניגש ליחידת לימוד גבוהה יותר אך חסר  , (כולל הערכה חלופית)

שבה קיים , תוצג הרמה הגבוהה מבין השניים, שאלון הערכה חלופית
 .החוסר

 
במקרים בהם לתלמיד קיים מקצוע בחירה אחד  , בחירהבמקצועות •

 חוסרמלא ומקצוע מורחב נוסף שקיים בו 
 

ולא ניגש  , (שאינו אנגלית)שניגש למקצוע חובה מוגבר תלמיד •
 .בצהובהחוסר במקצועות הבחירה יוצג . למקצוע בחירה

 
במקרים אלו חשוב לבדוק מה הסיבה לסימון הצהוב והאם ניתן להשלים  

 .התלמידדיווח חסר ובכך לשפר את נתוני 
 

 "מומלץ לבדוק" סימון צהוב 

 
במקרה ולא מופיע   –הציון שקיבל התלמיד שאלון מופיע החדש ליד כל סמל ח "בדו
 .ברקע אפורהמשבצת מסומנת , ציון

 
אך טרם ניתן  ד"למרבבשאלון חיצוני נראה רקע אפור במידה והוגשה המחברת •

 .ציון סופי
 

 .אך הוא טרם נקלט במשרד, בית הספר דיווח ציון, פנימי/ בשאלון הערכה חלופית•

 (חדש)צבע אפור 



במקצועות פנימיים גם אם  "חוסר"ח יציג "הדו –חינוך מיוחד תלמידי 
במקרה זה ניתן להתעלם מהחוסר  . אינו נדרש להבחן בהם מ"חנתלמיד 
 .המוצג

אנגלית ללקויי השמיעה  בהדוח אינו מתייחס להרכבים  –כבדי שמיעה 
ניתן להתעלם מהחוסר זה במקרה  . יוצג באדוםהאנגלית ולכן מקצוע 

 .המוצג

ח אינו מתייחס לאפשרות של תלמידים אלו להמיר  "הדו – דיסקלקולים
במקרה זה ניתן להתעלם  . את מקצוע המתמטיקה במקצוע מדעי

 .מהחוסר המוצג
 

 הרכבים ייחודים

 במסלולח מתייחס אך ורק לבגרות "הדו
 !במסלול הטכנולוגיולא עיוני 

 !  ח אינו מעיד על זכאות לתעודת בגרות"הדו

ח ממוין לפי כיתת אם ולאחר מכן לפי שם המשפחה של  "הדו
 .התלמידים

 
אינו זכאי , (1)שחסר לו דיווח במעורבות חברתית או נכשל תלמיד 

 .לתעודת בגרות ויצבע באדום
 

 :במקרים הבאים תלמיד יקבל פטור מבוא למדעים –פטור 
: בשניים מהמקצועות המדעיים הבאים ל"יח 5היבחנות ברמת  - 

 .ל"ומוטמדעי המחשב , ביולוגיה, כימיה, פיזיקה
 .היבחנות במגמה טכנולוגית מאושרת - 
 .בחקלאות וביולוגיה ל"יח 5היבחנות ברמת  - 

 ח"דגשים לדו


