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שלבים מרכזיים בדיווח הבחינות באמצעות נייד

 )מהפיקוח על הוראת המקצוע(שיבוץ ומחוון , קבלת כתב מינוי. 1 �

 כניסה למערכת. 2 �

 
 אימות פרטים אישיים והסכם מתן שירות. �3

 הזנת ציוני נבחנים. �4

 משלוח הדיווח הסופי. �5

שימו לב: העבודה במערכת אפשרית 

,  במאגר המומחיםלמי שרשום 

!ומאושר על ידי צוות הפיקוח בלבד  



שיבוץ ומחוון  , קבלת כתב מינוי .1
)מהפיקוח על הוראת המקצוע(

נציגי צוות הפיקוח שולחים  

ובו כתב  , לבוחני המקצוע מייל

מחווני  , שיבוצים למוסדות, מינוי

 השאלונים והנחיות לנותן שרות

SMS  בנוסף לכך : מתקבלת לנייד הודעת

:לדוגמא, מצורף) לינק(הכוללת קישור   

 

 

 

 

 

  



כניסה למערכת. 2

בהקשה על הלינק שצורף  

SMS  להודעת ה

יתקבל מסך ההזדהות  

 לכניסה למערכת

)ספרות 9בת . (ז.יש להקיש ת  

)ד"מהמרבשסופקה (ואת הסיסמא   

 יש להזין קוד אבטחה 

:פעמי שהגיע לנייד-חד

 

 



אימות נתונים אישיים והסכם מתן שירות. 3

, בכל מועד בחינות, בפעם הראשונה בה נכנסים למערכת   

 יש לאמת חד פעמית את הנתונים האישיים ולאשר את הסכם מתן השירות.

שימו לב: יש לבצע שלב זה בבית , לפני ההגעה לבחון 

!במוסדות אליהם שובצת  



אימות נתונים אישיים והסכם מתן שירות: המשך

יש  

לקרוא  

ולגלול  

...מטה  

יש  

לאשר 

תנאי 

 ההסכם



הזנת ציוני נבחנים. 4
בשיבוצים צפיה) א

לרשימת  

השיבוצים  

הפעילים במועד

יש ללחוץ על  

 העיגול האדום

:בכל כניסה מחדש למערכת יופיע המסך הבא  

  הכחול העיגוללכניסה יש ללחוץ על 
 בשורת השיבוץ הרצוי



הזנת ציוני נבחנים) ב

בכניסה להזנת התלמיד הראשון  

יש לבחור את אופן , בשיבוץ

)לצורך תשלום נסיעות(ההגעה למוסד   

חזרה למסך הראשי *    

.סמל הקבוצהבהקשה על העיגול עם      

. סיכום ציוני התלמיד יועברו*    

נבחן שאינו  . ז.לתהוספת דיווח 

במצבת תלמידים או שלא דווח  

 עבורו ציון מגן מהמוסד



   המשך: הזנת ציוני נבחנים

לנבחן שקיים  הוספת דיווח 

עבורו  דווח במצבת תלמידים ו

הקש   ציון מגן מהמוסד

ציון לכל 

 רכיב

ציון הבחינה יוצג ברשימת 

ניתן לעדכנו על ידי . הנבחנים

 הקשה על הציון



כפתורי התפעול) ג

נבחן. ז.הוספת ת  

 מחיקת נבחן

 חיפוש נבחן

 סינון נבחנים 

 לפי ציון

)כולל חיווי בצבע(  

.יציאה זמנית מהמערכת  

 ניתן לעדכן נתונים בהמשך

 סיום טיפול בשיבוץ

 ושליחת הדיווח הסופי

עיון ברשימת 

 פרטי נבחנים



המשך : כפתורי התפעול

 בכל שלב ניתן לצאת חזרה 

 למסך שיבוצים ראשי 

Home בלחיצה על סמל הבית  

בכל שלב ניתן לצאת  

ולהתנתק מהאפליקציה   

Logout בלחיצה על סמל הכפתור  



משלוח הדיווח הסופי. 5

אישורבהקשה על   
.יתבצע משלוח דיווח נתוני השיבוץ הנבחר  

שיבוץ זה יהיה חסום לעדכונים וסופי!   



YouTubeסרטון הדרכת בוחנים באתר 
https://youtu.be/8Ob2SjB5gCk

 לתמיכה טכנית

:ד"המרבבמוקד  
 

03-5300804

03-5300805

03-5300815

 חוברת מדריך למשתמש

 ניתנת להורדה מאתר

Marvad.co.il
)הורדות/מתפריט הודעות(

!בהצלחה

 לחץ כאן או על התמונה לצפייה בסרט ההדרכה


