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לכבוד:
רכז/ת בחינות הבגרות
שלום רב,
הנדון :טיפול בטפסים האישיים ("טופסי יעקב") – תהליך ממוכן
במסגרת הטיפול בנתוניהם האישיים של בוגרי מחזור תש"ף 2020-ולצורך מיצוי זכאותם ,גם השנה ,תידרשו לטפל
בטפסים האישיים של הבוגרים ("טופסי יעקב") באמצעות מערכת השילובית.
המערכת תהיה זמינה עבורכם לטיפול בטפסים עד ליום ה' ,ט"ז בטבת תשפ"א.31.12.2020 ,
אופן הטיפול בבוגר:
עבור כל תלמיד שאינו זכאי לתעודה ,יוצגו הסיבות לאי זכאותו.
בפני בית הספר עומדות שתי אפשרויות:
א .לאשר את הנתונים כפי שהם.
ב .לבצע עדכון:
 ביטול שאלון שבגינו נמנעת הזכאות
 עדכון ציון פנימי ,כדוגמת :חינוך גופני ,מעורבות ,מבוא למדעים וכד'
 השלמת הערכה חלופית חסרה (לא ניתן לתקן ציון ,אלא רק להשלים דיווח חסר)
 עדכון פרטים נוספים אשר אינם נמנים על אלו המוזכרים מעלה ויפורטו במלל חופשי במקום המיועד לכך.
כמו כן ,ניתן להוסיף מתוך מצבת התלמידים של בית הספר תלמידים זכאים ,אשר נדרש עבורם עדכון כלשהו (בחירת
רמה ,עדכון הסמכה או מגמה טכנולוגית וכד') .בכל עדכון יש באפשרותכם לצרף קבצים התומכים בעדכון המבוקש.
מומלץ מאו ד להדפיס את גיליונות הציונים העדכניים של בוגרי תש"ף 2020-ולבדוק אותם באופן דקדקני ,בטרם
מתן האישור הגורף להוצאת התעודה.
דגשים והבהרות:
א .לא ניתן לדווח ציונים בית ספריים המהווים חלופה להיבחנות חיצונית.
ב .ביטול ציון פנימי :במקרים בהם נקלט במערכות המשרד ציון פנימי אולם לתלמיד קיים ציון סופי בשאלון
ממועד קודם ובית הספר מעוניין לשמרו ,יש להעביר קובץ אקסל הכולל את הזהויות שיש לבטל עבורן את הציון
הפנימי וכן את סמל השאלון.
ג .ביטול ציון במקצוע מגמה – אשכול מדעים:
להזכירכם ,התנאי לציון פנימי במקצוע מדעי הינו הבחנות חיצונית באשכול המדעי .אי לכך ,בקשות לביטול של
ציון בהבחנות חיצונית באשכול עבור תלמיד שדווח לו ציון פנימי ,תיבדקנה בקפידה.
ד .קומפנסציה:
להזכירכם ,במועד זה לא יופעלו כללי הפיצוי ("קומפנסציה").
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חשוב לציין ,לאחר טיפול בכל תלמיד במערכת השילובית ,יש לבצע שמירה .רק בתום הטיפול בכלל התלמידים
במוסד ,יש לבצע שליחה למרב"ד.
הנת ונים יועברו לטיפול אגף הבחינות כאשר במקביל ,רכז הבחינות יקבל למייל דו"ח אשר מרכז את כל השינויים
שנדרשו על ידו .בהמשך עם סיום הטיפול ,ישלח אליכם מייל מהמרב"ד המעיד על כך שהסתיים הטיפול בבוגרי בית
ספרכם .בתי ספר שיסיימו את הטיפול בטפסים האישיים ,תעודות הבגרות ישלחו אליהם מיד עם סיום הטיפול של
הרפרנטית.
אנו מקוו ים שהשימוש במערכת יהיה פשוט עבורכם ויקל על עבודתכם .מוקד התמיכה הטכני של המרב"ד ערוך
לקבל את פניותיכם ויסייע לכם בכל שאלה הקשורה בתפעול המערכת.
לקישור לסרטון הסבר אודות השימוש במערכת  -עברית לחץ כאן
לקישור לסרטון הסבר אודות השימוש במערכת – ערבית לחץ כאן

טלפון מוקד תמיכה (טכני)073-3938900 :
ימים ושעות פעילות:
ימים א-ה בין השעות 07:30-19:00
יום ו בין השעות 07:30-13:00

בכבוד רב,
דויד גל
מנהל אגף בכיר בחינות
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