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המורה- כמלווה
היערכות לקראת הבחינה

רכז הבגרויות הגיש בקשת היבחנות ב"שילובית"

המורה/רכז הפיזיקה יקבל דוא"ל/הודעה ממדריך
הפיקוח ובה פרטי הבוחן.

 המורה יתאם עם הבוחן תאריך בחינה ואת אופיה   
(זום או פנים אל פנים )

המורה/ רכז יעביר את ציוני ההגשה לרכז
 הבגרויות, לעידכון במערכות המתאימות.

 העידכון במערכות חייב להתבצע עד 24 שעות
 לפני מועד הבחינה

המורה/ רכז מעביר לרכז הבגרויות את 
התאריכים שנקבעו, כדי שייעדכן ב"שילובית" 

לאחר הבחינה, בית הספר מקבל את
רשימת התלמידים שנבחנו.

ציוני התלמידים יתפרסמו כשבוע 
לאחר מועד הבחינה 

פיצול הזמנה: בבתי ספר מרובי נבחנים, רכז הבגרויות יחלק את מספר
התלמידים לקבוצות של עד 25 תלמידים לכל ארוע בחינה. 



המורה- כבוחן
היערכות לקראת הבחינה

הבוחן קיבל דוא"ל/הודעה ממדריך הפיקוח
 ובו מצויין שם בית הספר שבו עליו לבחון.

הבוחן ורכז הפיזיקה של בית הספר הנבחן 
מתאמים תאריך בחינה ואת אופייה

 (זום או פ"אפ).

דוא"ל ובו כתב מינוי-  הבוחן יאמת את פרטיו
ויחתום

סמוך ליום הבחינה יקבל הבוחן מהמרב"ד:
.1

 2.  הודעת סמס ובה קישור וסיסמה  לכניסה
לאפליקציה (שבה יוקלדו הציונים ביום הבחינה). 

ניתן להעביר את הקישור  למחשב הנייד 
 
 
 

הבוחן יקבל דוא"ל מהמרב"ד ובו הודעה רשמית 
על פרטי בית הספר שעליו לבחון. 

הפיקוח על הוראת הפיזיקה

ניתן לפתוח את האפליקציה רק! ביום הבחינה
הבוחן יראה באפליקציה את רשימת התלמידים שעליו לבחון

חשוב!



חשוב!
כדאי לשמור את קובץ האקסל על המחשב האישי
במעבר עם העכבר על כל מרכיב הערכה, 

ניתן לראות מה הוא כולל.
 
 

המורה- כבוחן
התנהלות בזמן הבחינה

במהלך הבחינה מומלץ למלא את הציונים 
בקובץ האקסל המצורף.

לחצו  להורדת
קובץ האקסל- למתן ציונים

 על פי הקריטריונים  להערכה

לחצו להורדת
סרטון הסבר על דרך הפעלת 

האפליקציה

הפיקוח על הוראת הפיזיקה

בסיום תהליך בחינת התלמידים
יש להזין את הציון לכל מרכיב הערכה גם

באפליקציה
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LkSXYpvb8yrwT3nCZWxGDXL9h1w3hdLq/copy#gid=1494120654
https://www.youtube.com/watch?v=2196pJDEgPI&ab_channel=%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%9E%D7%A8%D7%91%D7%93%D7%9C%D7%95%D7%93

