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הנדון :אופן דיווח ציונים במערכות השונות
רכז הבגרויות והמורים המקצועיים נדרשים לדווח ציונים שונים למערכות המשרד.
במסגרת המעבר לדיווח ציונים באמצעים טכנולוגיים בלבד ,החל ממועד חורף תש"ף ( )2020כלל הציונים מדווחים
באמצעות שתי מערכות מרכזיות אשר נתוניהם מועברים למערכת המרכזית של המשרד.
להלן הסבר מפורט אודות המערכות וסוגי הציונים המדווחים בכל מערכת וכן הסבר מתומצת אודות תהליך העבודה
לצורך הדיווח הנדרש.

מערכות הדיווח:
 .1המנב"סנט ותוכנות ההשלמה.
הציונים המדווחים באמצעות מערכת זו:
 ציונים שנתיים.
 ציוני הערכה חלופית – ללא תשלום.

 .2אפליקציה לדיווח ציונים  -שילובית:
הציונים המדווחים באמצעות מערכת זו:
 ציוני הערכה חלופית – בתשלום.
 ציוני בחינה בעל-פה ללקויי למידה.
 ציוני פרויקטים ובחינות מעשיות.

מערכת המנב"סנט
ותכנת ההשלמה

ציונים שנתיים-
 24שעות לפני הבחינה

ציוני הערכה חלופית
 – 15.2חורף - 15.7 ,קיץ
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שילובית –
באמצעות האפליקציה

ציוני הערכה חלופית

ציוני בחינות מעשיות ופרויקטים

ציוני בחינות בע"פ לתלמידים
לקויי למידה במקום טופס 9544

שלבי העבודה העיקריים בשילובית:

שלבי העבודה העיקריים
בשילובית:

בתשלום במקום טופס 9588

שלבי העבודה העיקריים
בשילובית:
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7

קבוצות הלימוד יוצגו בשילובית
כפי שהוגדרו בתחילת השנה
בתכנות ההשלמה לניהול
פדגוגי.
שיוך קבוצת הלימוד למורה
המלמד.
במידה והמורה לא מופיע
בשילובית ,יש להזין את פרטיו:
ת"ז ,נייד ודוא"ל.
המורה יקבל מסרון עם קישור
לצורך השלמת פרטים (פרטי
חשבון בנק וכיו"ב).
למורה יוצגו באפליקציה
התלמידים המשויכים אליו
ואשר את עבודותיהם בדק.
המורה יזין את הציונים
באפליקציה.
רכז הבגרויות יקבל הודעת
דוא"ל הכוללת את פרטי
התלמידים והציונים שהוזנו.
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קבוצות הלימוד יוצגו בשילובית כפי
שהוגדרו בתחילת השנה בתכנות
ההשלמה לניהול פדגוגי.
על רכז הבגרויות להזין דרישה לשיבוץ
בוחן חיצוני עבור קבוצת הלימוד כפי שהיא
מוצגת בשילובית.
עד לתאריך – 15.3
המערכת תשבץ לבית הספר בוחנים
בהתאם למספר התלמידים הנדרש.
על רכז הבגרויות לתאם עם הבוחן/ים את
תאריכי הבחינה ולהזינם במערכת.
תשומת ליבכם לכך שבוחן רשאי לבחון עד
 16תלמידים ביום.
עד שבועיים לפני המועד שנקבע ,רכז
הבגרויות יעלה למערכת השילובית ספר
פרויקט עבור כל קבוצת תלמידים שביצעה
ביחד את הפרויקט (בין  2-3תלמידים).
יש להזין ציונים שנתיים  24שעות לפני
הבחינה.
הבוחן יזין את הציונים באמצעות
האפליקציה.
רכז הבגרויות יקבל חיווי עם פרטי
התלמידים שעבורם הוזן ציון (ללא הציון).
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חשוב להדגיש!
יש להזין בדרך זו רק
הערכות חלופיות שבהן
בוצעה עבודת חקר או מטלת
ביצוע

יש לסיים את הבחינות עד לתאריך
20.6

התלמידים הזכאים לבחינה
בע"פ יופיעו במערכת
השילובית .במידה ותלמיד
שזכאי לא מופיע ,יש לפנות
למוקד המרב"ד
יוצגו במערכת השילובית
המורים המקצועיים אשר
מאושרים במאגר לבחון בע"פ.
בשלב ראשון על רכז הבגרויות
לשבץ עד  5תלמידים למורה
שמורשה לבחון בע"פ וקיים
במאגר.
אם אין די מורים מאושרים על
מנת לבחון את כלל התלמידים
הזכאים לבחינה בע"פ ,יש להזין
את פרטי המורה אשר מעוניינים
שיבחן את התלמידים.
המורה יקבל מסרון עם קישור
לצורך השלמת פרטים.
למורה יוצגו באפליקציה
התלמידים המשויכים אליו ואשר
אותם הוא אמור לבחון.
המורה יזין את הציונים
באפליקציה.
רכז הבגרויות יקבל הודעת
דוא"ל הכוללת את פרטי
התלמידים והציונים שהוזנו.

יש להזין עבור בחינות אלו
ציונים שנתיים כנדרש

