
  

  )5201( התשע" קיץמועד  -הרשמה מאוחרת במרכז בחינה גמיש (מרב"ג) 

  הסתיימה. ),2015( ה"עתש קיץההרשמה לבחינות הבגרות, שתתקיימנה במועד 

שאיחרו את מועד הרישום  ,(אינטרנים) ונבחנים חיצונים (אקסטרנים) נבחני משנה בוגרים

ה הגמיש (מרב"ג). בסיום הרישום יקבל יוכלו להירשם ולהיבחן במרכז הבחינ ,לבחינות הבגרות

  מקום הבחינה ומועדה. עלבכתב הודעה הנבחן 

  

כל התאמה בדרכי ההיבחנות לנבחנים בעלי לקויות , במרב"ג, לא ניתן ליישם במסגרת היבחנות זו

  . . ניתן להיבחן אך ורק במתכונת הרגילה של הבחינהלמידה

  ם בכתב המופיעים בלוח המועדים. במרב"ג ניתן להיבחן אך ורק בשאלונים חיצוניי

לא יותר שימוש  הכולל סוללות.  AM-ו  FMיש להצטייד במקלט רדיו תדרי  לבחינה באנגלית:

  .mp4/mp3במכשירי 

  

  : למעט השאלונים₪.  60מחיר היבחנות על כל יחידת לימוד הינו: 

  לכל שאלון.₪  E,F -  120 שאלונים -באנגלית

   .לכל שאלון₪  180 – )316, 314( 35806, 35804שאלונים  .₪ 120 -)317( 35807 שאלון -במתמטיקה

  ₪. 96 – 34114שאלון  – באזרחות

  ₪. 90 – 36201, 36002שאלונים  – בפיזיקה

על תשלומים שישולמו במסגרת זו לא יינתן החזר, ולא תתקיים התחשבנות כספית על פעולות 

  תשלום קודמות.

  

  :םלנבחני משנה אינטרני נוהל ההרשמה

 טופסנבחן המעוניין להיבחן במרב"ג (מרכז בחינה הגמיש) צריך להגיע לביה"ס לקבלת  .1

  סמל השאלון המדויק שעליו להיבחן בו.ובו יירשם , )9587הרשמה לבחינות משנה (

על התלמיד לשלם עבור השאלונים בהם ייבחן (שובר נפרד עבור כל בחינה), טרם הגעתו  .2

 למרב"ג!!!

 .8:00-16:00יום קודם למועד הבחינה בין השעות הרישום במרב"ג יעשה  .3

  נבחנים שלא ישלימו את התהליך במלואו עד השעה הנקובה, לא יורשו להיבחן!

תוקף), שובר תשלום - שם במרב"ג חייב הנבחן להציג תעודת זהות (או דרכון ברבבואו להיר .4

 הספר.- ) שיימסר לו ע"י בית9587וכן את טופס ההרשמה (

  

ההרשמה במרב"ג מותנית בתשלום שובר בבנק הדואר ובהצגת השובר המשולם בעת כאמור, 

תהליך ההרשמה  באמצעות השובר טרם הגעה לרישום, כדי להשלים אתלכן שלמו  ההרשמה.

  במלואו עד השעה הנקובה.

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 

 
 



  :לנבחנים אקסטרנים נוהל ההרשמה

, יצטרך להתייצב במרב"ג המעוניין להיבחן במרב"ג (מרכז בחינה הגמיש)נבחן אקסטרני  .1

כדי שירשמו אותו  ,לתשלום, לגשת לבנק הדואר לשלמו, ולחזור למרב"ג לצורך קבלת שובר

לשלמו בבנק ה, לקבל שובר, סטרנית כבר בימים אלהאק ניתן להתייצב בשלוחהלבחינה. 

שלפני הבחינה, כשבידי הנבחן כבר מצוי שובר  הדואר ולהתייצב להרשמה במרב"ג ביום

 .ששולם

 .8:00-16:00הרישום במרב"ג יעשה יום קודם למועד הבחינה בין השעות  .2

  נבחנים שלא ישלימו את התהליך במלואו עד השעה הנקובה, לא יורשו להיבחן!

 בבואו להירשם במרב"ג חייב הנבחן להציג תעודת זהות (או דרכון בר תוקף). .3

במרב"ג ₪)  254(את עלות פתיחת התיק תלמיד שלא פתח תיק נבחן אקסטרני, יצטרך לשלם  .4

ולפתוח את התיק בשלוחה לנבחנים האקסטרניים עד שבוע ימים  ביום ההרשמה לבחינה,

 תיק בזמן, יתבטלו ציוני הבחינות!!! אם לא יפתח הנבחןלאחר יום הבחינה! 

הגדרת סמל ב היא על הנבחן ותהאחראישאתם נרשמים למספר השאלון הנכון!  שימו לב .5

  שבו הוא מבקש להיבחן וכל טעות הינה על אחריותו בלבד.השאלון 

  

ההרשמה במרב"ג מותנית בתשלום שובר בבנק הדואר ובהצגת השובר המשולם בעת כאמור, 

לכן, או שתיקחו שובר בשלוחה לנבחנים האקסטרנים מראש, תשלמו אותו ותגיעו  ההרשמה.

את תהליך ההרשמה  מושלישתדי כ בשעת הפתיחהלמרב"ג עם שובר משולם, או שתגיעו למרב"ג 

נבחנים שלא ישלימו את התהליך במלואו עד השעה הנקובה, לא יורשו  במלואו עד השעה הנקובה.

   !להיבחן

  

  בסיום ההרשמה עליך לקבל במרב"ג:

  מקום הבחינה ומועדה. מצויןכרטיס נבחן מלא וחתום ע"י פקיד/ה השלוחה ובו  .1

.ליה נרשמתפרוט חומר העזר המותר בשימוש בבחינה א .2

 
 
 
 
 
 

 
 



  

  

  מרכזי הרישום/ הבחינה: (לפרטים נוספים או בירורים, בטלפונים ובשלוחות)להלן רשימת 

  

טלפון  כתובת המרב"ג
 בשלוחה

 תחבורה ציבורית

שלוחת  –ירושלים 
הבחינות 

 האקסטרנית

רח' כנפי נשרים 
  ,כניסה א', 24

 ירושלים

  –קווי אוטובוס  02 -6515913
6,15,55,65,67,74,75 

 -ת"א והמרכז
-אביב-עירוני ז', תל

 יפו

רח' חידושי הרי"ם 
 , ת"א10

   –קווי אוטובוס  03 -6164022
מתחנה  26,41,42,44,83

 מרכזית ת"א

 –ת"א והמרכז 
תיכון אנקורי ראשון 

  לציון

אזור  21רח' פיקא 
התעשייה הישן, 

ראשל"צ (ליד 
  מאפיית הטאבון)

קווי אוטובוס פנימיים   03-6164022
כל  5,85 –בראשון לציון 

ווי האוטובוס לרח' הרצל ק
  באזור התעשייה ראשל"צ

בית הגפן  - חיפה
 בניין התיאטרון

, 33שד' הציונות 
 חיפה

 –קווי אוטובוס  04 -8645584
10,12,40,111,115,136 

אורט  -טבריה
  שנתי-במעלה שש

אשכול פיס למדעים 
 ולאמנויות

מורדות טבריה, 
 טבריה

קווי אוטובוס של  04 -8645584
 – חברת קונקס

4,6,11 

שלוחת  -באר שבע
הבחינות 

 האקסטרנית

, בית 35שד' שז"ר 
, 6נועם, קומה 
 באר שבע

מתחנה  4,5אוטובוס  יווק 08 -6283291
 מרכזית

רח' ברק בן  מקיף ח' -אשדוד
, 10אבינועם 
 אשדוד

 5,15אוטובוס  ויקו 08 -6283291
 מתחנה מרכזית

  
  

  לפרטים נוספים:
  02-6515913גבעת שאול, ירושלים, טל': , 24רח' כנפי נשרים  –שלוחת ירושלים 

  03-6164022, קרית אריה, פתח תקווה, טל': 48רח' עמל  –שלוחת ת"א והמרכז 
  04-8645584), חיפה, טל': 9, בית מנהל הנדסה (קומה  3רח' ביאליק  –שלוחת חיפה והצפון 

  08-6283291), באר שבע, טל': 6, בית נועם (קומה 35שד' שזר  –שבע והדרום -שלוחת באר

 
 
 
 
 
 

 
 



מס' שאלון אקסטרנייםמס' שאלון אינטרנייםתאריך הבחינהיח"להמקצוע
שעת

 התחלה
שעת סיום

יום ד' 16.5.15פיזיקה
917555

(מעבדת חקר)
098

(מעבדת חקר)
11:0013:00

1610240113:0014:15
1610340214:4516:00
1610440316:4518:00
1611541413:0014:30
1610640515:0016:15
1610440316:4518:00
1611741613:0014:30
1610640515:0016:15
1610840716:4518:15
3580331313:0015:00
3580231215:3017:00
3580131118:0019:15
3580531513:0014:45
3580431415:3019:00
3580731713:0015:00
3580631615:3019:00

2120613615:0017:45תנ"ך

110613311:0012:30 - יח' 3
110713413:0014:30 - יח' 4
110813518:1519:45 - יח' 5

90444100514:3017:30יום ב' 21.6.15ספרות

ספרות 
(השלמה ל-5 יח')

0830210710:3014:00יום ב' 31.6.15

3420417514:3016:45יום ה' 211.6.15אזרחות

אזרחות - 
לתלמידים עם ציון 
במטלה אזרחית 

בלבד!

34114-14:3016:45יום ה' 211.6.15

12211522015:0017:00היסטוריה א'

12211622117:3019:30היסטוריה ב'

היסטוריה 
(השלמה ל-5 יח')

32230302411:0014:30

11110721013:0015:30עברית א'

11110821109:0012:30עברית ב'

36002
(חשמל)

655
(חשמל)

09:0010:45

36003
(קרינה וחומר)

657
(קרינה וחומר)

11:1513:00

36201
(מכניקה)

656
(מכניקה)

13:3016:00

57203
(א"י והמזה"ת)

573
(א"י והמזה"ת)

09:0011:00

57204
(הפיתוח והתכנון המרחבי)

575
(הפיתוח והתכנון המרחבי)

11:3013:30

57102
(נתי"ב)

574
(נתי"ב)

14:3016:00

יום ב' 6.7.15אנגלית - מועד ב'

יום ה' 9.7.15מתמטיקה - מועד ב'

לוח מועדי בחינות בגרות - קיץ 2015 

לוח הבחינות יכול להשתנות, בהתאם לשינויים של משרד החינוך.

אנגלית

יש להתייצב במקום הבחינה 30 דקות לפני תחילתה!

מתמטיקה

5

יום ב' 15.6.15

יום ב' 29.6.15פיזיקה 4

יום ה' 28.5.15

יום ב' 22.6.15

יום ה' 52.7.15גאוגרפיה

תנ"ך
  (השלמה ל-5 יח')

יום ב' 11.5.15

3

4

5

3

יום ד' 20.5.15

3

4

 
 
 
 
 
 

 
 


