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לכבוד
מנהלי המכללות ובתי הספר להכשרת טכנאים והנדסאים
שלום רב,
הנדון :דיווח ציונים מועד אביב תשפ"א ()2021
בחינות מועד אביב ,הינן בחינות ההסמכה המרכזיות במסלול ההכשרה וההסמכה של טכנאים
והנדסאים מדופלמים .בחינות אלו כוללות בין השאר את בחינות המעבדה ,והן מהוות תנאי סף
לקבלת דיפלומה .הבוחנים והמכללות מחויבים בשמירה על כללי היבחנות הוגנים ושוויוניים בעת
יישום תהליכי הבחינה .הערכת הנבחנים ,חייבת להתבסס על פי קריטריונים ומחוון של הערכה
סטנדרטית ,בהתאם להנחיות מפמ"ר המקצוע.
 .1בחינות בעל-פה – הגנה על פרויקט
 1.1באחריות המכללה/בית הספר לפתוח במערכת ה"שילובית" דרישה לשיבוץ בוחן עבור כל
פרוי קט ,גם אם הוא הוגש על ידי מספר תלמידים ביחד .קרי ,יש להזין מספר דרישות כמספר
הפרויקטים.
 1.2לאחר הזנת הדרישות ,המערכת תשבץ עבור המכללה/בית הספר ,בוחנים בהתאם לצורך.
על בית הספר לתאם טלפונית מול הבוחן מועד לבחינה.
 1.3יש לצרף למערכת ה"שילובית" את ספר הפרויקט ,עד שבועיים לפני מועד הבחינה ,ולא יאוחר
מה( 17.7.2021 -וזאת על מנת לא לחרוג מהמועד האחרון לדווח הציונים).
 1.4דיווח ציוני הבחינה יתבצע באמצעות אפליקציה .בהתאם לכך ,יפתחו עבור כל בוחן
באפליקציה מספרי תעודות הזהות של התלמידים ששובצו עבורו .לא יתקבלו ציונים
על גבי טופס .9588
על הבוחן לדווח את הציונים בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי הפיקוח.
על בית הספר לשגר ציונים שנתיים באמצעות המנב"סנט או תכנות ההשלמה ,עד  24שעות
לפני מועד הבחינה.
בית ספר שלא ידווח את הציונים השנתיים במועד ,לא תיפתח עבור הבוחן
באפליקציה האפשרות לבחון את התלמידים.
 1.5חשוב להבהיר כי האפליקציה משמשת בו זמנית לדיווח ציונים ולתשלום שכר לבוחן .בבחינות
פרויקטים להנדסאים בלבד תיפתח לשני הבוחנים האפשרות להעריך את הנבחן .על כל בוחן
בנפרד לדווח את ציוני הנבחן על מנת לקבל את התשלום .ציונו של הנבחן ישוקלל
מהערכותיהם של שני הבוחנים ,על ידי המערכת ,באופן ממוכן.
 1.6חשוב להבהיר שבתום הדיווחים על המכללה/בית הספר לקבל במייל אינדיקציה על היבחנות
התלמידים ועל העובדה שדווח עבורם ציון הבחינה (הציון לא יוחצן).
 .2בחינות בעל-פה  /בחינות מעבדה
 2.1באחריות המכללה/בית הספר לפתוח במערכת ה"שילובית" דרישה לשיבוץ בוחן עבור בחינת
המעבדה.
 2.2לאחר הזנת הדרישות ,המערכת תשבץ עבור המכללה/בית הספר ,בוחנים בהתאם לצורך.
על בית הספר לתאם טלפונית מול הבוחן מועד לבחינה.
 2.3יש לדווח את הציונים כמפורט לעיל בסעיף .1.4
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 .3דיווח הציונים
ציון שנתי בעבודת גמר ובפרויקט ידווח עד  24שעות לפני מועד הבחינה במעבדה ,ההגנה על
פרויקטים ועבודות גמר .המועד האחרון לדיווח ציונים של פרויקטים ומעבדות:
לחייבי גיוס עד יום שישי ,ט"ו בתמוז תשפ"א25.6.2021 ,
לפטורי גיוס עד יום שישי ,כ"א באב תשפ"א30.7.2021 ,
הערה :נבחני משנה ידווחו בציון שנתי .111
בסיום תהליך הדיווח ,יש להנפיק ממערכת המנב"סנט טופס ( 9501ממוחשב) המהווה אסמכתא
לדיווח הציונים השנתיים.
יש לוודא בטרם הבחינה עם הבוחן ,כי הוריד את האפליקציה לדיווח ציונים וכי רשימת הנבחנים
קיימת עבורו.
 .4ביצוע הבחינה
א .נבחני משנה בוגרים המבצעים שוב את הבחינה במעבדה ,פרויקט הגמר או עבודת הגמר ידווחו
גם הם באמצעות האפליקציה – יש לדווח את שמם בהזמנת הבוחנים במערכת .ניתן להקים נבחן
נוסף באפליקציה.
ב .במקרים בהם מספר תלמידים נבחנים על אותו פרויקט על הבוחן לדווח לכל תלמיד ציון בנפרד.
 .5קבלת משוב על קיום הבחינה
א .בתום הבחינה ידווח הבוחן את ציוני התלמיד באפליקציה .לא יתקבלו ציוני בכל דרך אחרת.
ב .על ביה"ס לוודא כי קיבל משוב מהמרב"ד עבור התלמידים שנבחנו בבחינה (אסמכתא) .חשוב
להבהיר כי האסמכתא תכלול רק את המידע שהתלמיד נבחן והוגש עבורו ציון.

בברכת הצלחה,
דויד גל
מנהל אגף בכיר בחינות

העתק  :גב' אינה זלצמן ,סמנכ"לית בכירה ומנהלת המינהל הפדגוגי
מר מוהנא פארס ,מ"מ מנהל מינהל מדע וטכנולוגיה
מר אסף מנוחין ,ממונה חינוך טכנולוגי על יסודי
מפמ"רים  -חינוך הטכנולוגי
מינהל תיקשוב ומערכות מידע
מינהלת המרב"ד
צוות אגף הבחינות
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