משרד החינוך
המינהל הפדגוגי
אגף א' בחינות

טופס  – 2009דוח בחינה
המטרות

טופס דוח בחינה "ילווה" את מנת המחברות עד למסירתה בתחנת הקליטה.
לטופס זה  4מטרות:
 .1לדווח על הנבחנים שנכחו בבחינה.
 .2לדווח על הציון השנתי/הבית ספרי/מסכם של התלמיד.
 .3לדווח על השאלון הראשי ,אם השאלון שבו התלמיד נבחן הוא חלק משאלון ראשי.
 .4לדווח על מהלך הבחינה (בגב הטופס).
יש להקפיד על מילוי חלקו האחורי של טופס דוח הבחינה .חלק זה כולל פרטים על מהלך
הבחינה ,והוא חשוב בעיקר במקרים של חשודים ,ערעורים ,חריגים ,יציאה/חזרה של
נבחן מהכיתה בזמן הבחינה וכד'.

הסבר כללי

טופס דוח בחינה כולל כותרת ומקום לדיווח על פרטי הנבחנים .להלן ההנחיות למילוי
הכותרת:
מס' מנה  -אין למלא שדה זה .הוא מיועד לשימוש תחנת הקליטה.
סמל שאלון  -במקום זה יש להדביק את מדבקת השאלון הלבנה ("ברקוד") ,או למלא
בכתב יד ברור במידה וחסרה מדבקה.
סמל בית הספר – יש להדביק את מדבקת בית הספר ("ברקוד") ,או למלא בכתב יד ברור
במידה וחסרה מדבקה.
דף מס' – יש לרשום כאן את מספרו הסידורי של הדף.
מתוך – יש לרשום כאן את מספר הדפים הכולל של המנה.
סה"כ בדף – סך כל מדבקות הנבחנים בדף.
סה"כ במנה – סך כל מדבקות הנבחנים במנה.
מספר המחברות במנה חייב להתאים למספר הכולל של המדבקות בדוחות הבחינה
(המודבקות על דף אחד או יותר) .מספר המחברות המרבי במנה הוא .84
לאחר מילוי הכותרת יש להדביק את המדבקות הירוקות מס'  2הכוללות את שם הנבחן
המסומנות במספר .2
יש להדביק את המדבקות לפי סדר הישיבה ("תמונת ראי" של הנבחנים בכיתה).
יש להשתמש אך ורק בטופס שדוגמתו מופיעה להלן (כל טופס אחר לא יתקבל בתחנת
הקליטה).
אם על הטופס מופיעה מדבקה של נבחן שנעדר מהבחינה ,יש לבטל את המדבקה על ידי
הסימן  Xבעט ובחתימת המשגיח או רכז הבחינות על המדבקה .יש לרשום בסעיף 3
"הערות" שעל גב הטופס את סיבת ביטול המדבקה.
נבחן שנכנס לחדר הבחינה ונרשם בדוח הבחינה ,אינו רשאי לבטל את בחינתו .המשגיח
יאסוף את המחברת גם אם היא ריקה ,ויכלול אותה במסגרת המנה שתועבר לתחנת
הקליטה .נבחן שמסר מחברת חלק א' ,אך לא השלים ולא מסר מחברת חלק ב' ,יצוין
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הדבר בגב הטופס בסעיף .4
דיווח על ציון שנתי/בית ספרי/מסכם
חובה למלא לכל נבחן המופיע בדוח הבחינה ציון שנתי/בית ספרי/מסכם במשבצת
המתאימה (גם בבית הספר שאינו מוכר לצורך שקלול ציונים שנתיים) בכתב יד ברור.
ציון שנתי/בית ספרי/מסכם
יש לרשום את הציון המדויק בסולם של  .0-100הציון המינימלי הינו ( 001אסור לרשום
 .)000לדוגמה :הציון  73יירשם .073
ציון ביקורת :הציון הבקרה המינימלי הוא  .01יש לעגל את הציון כלפי מטה מ 0-עד 4
בספרת האחדות וכלפי מעלה מ 5-עד  9בספרת האחדות.
לדוגמה 074 :יירשם  07ו 058-יירשם .06
לנבחני משנה בוגרים :יש למלא במשבצת ציון שנתי/בית ספרי/מסכם את הספרות 111
ובמשבצת "ציון ביקורת" את הספרות .11
דיווח על סמל השאלון הראשי
 סמל השאלון הראשי חייב להירשם אם השאלון הוא תת-שאלון ,לכל הנבחנים
בכיתות י"ב .חובה לרשמו בכיתות י' וי"א אם התלמיד סיים להיבחן בכל תתי
השאלון באותו מקצוע.
 יש לרשום את סמל השאלון הראשי עבור התלמיד במשבצת סמל שאלון
ראשי/משולב ,בכתב יד ברור.
סמלי השאלונים הראשיים מופיעים ב"קובץ השאלונים והבחינות" .הם מסומנים
בכוכבית (*) .בעמודת ההערות לכל שאלון ראשי מפורטים תתי השאלונים המרכיבים
אותו.
לבירורים

בנושא ציונים :הגב' זהבה סינה ,מנהלת גף נבחנים ,בטלפון .02-5602797 :
בנושא העברת החומר :מר עדאל יונס ,מנהל מטה תחנות הקליטה במרב"ד,
בטלפון .03-5300807
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