
  
 

  2016 קיץ הלי הרשמה לבחינות הבגרותנ
  

נוהלי ההרשמה שונים לגבי תלמידים אינטרנים ותלמידים אקסטרנים, לכן שימו לב  לאיזו 

  יכים, ומה הנוהל הרלוונטי לגביכם:קטגוריה אתם משתי

הוא תלמיד שלומד כעת בבית ספר תיכון. על תלמיד זה להירשם לבחינות  תלמיד אינטרני  .א

 הבגרות דרך בית ספרו, והוא ייבחן בבית ספרו. 

שנות לימוד בבי"ס תיכון שכפוף למשרד  12הוא בוגר תיכון שסיים  נבחן משנה אינטרני  .ב

תיק בבחינת בגרות אחת במסגרת בית ספרו (ולא המיר את תיקו ל לפחותהחינוך, נבחן 

 אקסטרני). על תלמיד זה להירשם לבחינות הבגרות דרך בית ספרו והוא ייבחן בבית ספרו.  

שנות לימוד, אך לא ניגש  12שנות לימוד, או שסיים  12הוא כל מי שלא סיים  נבחן אקסטרני  .ג

לאף בחינת בגרות בתקופת לימודיו בתיכון, או שהמיר את תיקו לתיק אקסטרני מסיבה 

ד זה (אם לא פתח כבר בעבר) לפתוח תיק באחת השלוחות של משרד החינוך כלשהי. על תלמי

שפועלות עבור הנבחנים האקסטרנים. שלוחת גוש דן, שהיא השלוחה המרכזית, נמצאת 

. בעת פתיחת התיק יבקש התלמיד 03-6164022קרית אריה. טל'  48בפתח תקווה, רח' עמל 

רק ע"י תשלום השובר באינטרנט, או ת. שוברי תשלום עבור הבחינות אליהן בכוונתו לגש

 . בבנק הדואר, נרשם התלמיד לבחינה

הרלוונטיות  מי שכבר פתח תיק אקסטרני בעבר, מספיק שישלם את השוברים של הבחינות

למועד זה, ובכך יירשם. אם אין לתלמיד שוברים מתאימים, הוא יכול לבקש בפקס מאנשי 

  השלוחה, שישלחו לו. 

  במועד קיץ במקצועות אנגלית ומתמטיקה ישנן בחינות במועד א' ובמועד ב'. –שימו לב 

תקפים למועד ב'. עבור כל אחד מהמועדים יש לקבל  אינםהשוברים אותם תקבלו למועד א' 

  שוברים נפרדים, ולשלם על כל מועד בנפרד. 

י למועד עצם תשלום השובר למועד א' אינו רושם אותך באופן אוטומט –חשוב לא להתבלבל 

  ב'. יש לקחת שוברים מהשלוחה, ייעודיים למועד ב', ולשלם אותם כנדרש.

תמונות דרכון, בתעודת זהות  2- להצטייד ב חובהלצורך פתיחת תיק אקסטרני בשלוחה, 

עבור פתיחת התיק. אם יש לתלמיד ציונים ₪,  127 - ובכ"א באמצעותו ישולם סכום של כ

, יביא בבקשה גם את גיליון ציוני הבחינות שנבחן שברצונו להעביר מהמערכת האינטרנית

  בהן במערכת האינטרנית.   

שנים, ימציא פטור מחוק  18נבחן שאינו לומד בבית ספר אינטרני כלשהו, ושטרם מלאו לו 

חינוך חובה, וכן אישור גריעה מבית הספר האחרון בו למד, קרי, אישור מהנהלת בית הספר 

  ותר על תלמידי אותו בית הספר.  האינטרני כי אין הוא נמנה י

לתעודת  זכאיםאו  בעלי תעודת בגרות. יש תלמידים שסיימו בי"ס תיכון, הם תיק משפר ציון  .ד

, וייצטרכו מסיבות מיוחדות לפתוח "תיק משפר ציון" בשלוחה לנבחנים האקסטרנים בגרות

לצורך בחינה מסויימת. למשל, תלמיד שיש לו תעודת בגרות דתית וכעת מיועד להיבחן בתנ"ך 

או בספרות בשאלונים הרגילים, לא של הדתיים. דוגמה אחרת: תלמיד שלא רוצה להבחן 

  למד באילת וכעת הוא גר בת"א.  בבית הספר התיכון בו למד, כי

על תלמידים כאלה לפתוח "תיק משפר ציון" באחת השלוחות של משרד החינוך שפועלות 

  עבור הנבחנים האקסטרניים. השלוחה הראשית, שלוחת גוש דן, נמצאת בפתח תקווה, 

 
 
 
 
 
 

 
 



  
 

 חובה. ₪ 127 -פתיחת "תיק משפר ציון" עולה כ. (6164022-03קרית אריה. טל'  48רח' עמל 

 ובתעודת בגרות או גיליון ציוניםתמונות דרכון בעת ההרשמה, בתעודת זהות  2-להצטייד ב

שעל פיו התלמיד זכאי לתעודת בגרות). בעת פתיחת התיק יבקש התלמיד שוברים עבור 

רק ע"י תשלום השובר באינטרנט או בבנק הדואר, נרשם הבחינות אליהן בכוונתו לגשת. 

ם אלו נשארים בסטאטוס של נבחן אינטרני, ורק לעניין הבחינה או . תלמידיהתלמיד לבחינה

  הבחינות המסויימות לה/ן פתחו תיק משפר ציון, הם מטופלים כאקסטרנים דרך השלוחה.  

, שזכאי לבגרות, החליט לשפר ציונו בתנ"ך, בוגר ישיבהלהבהרת העניין הנה דוגמה: תלמיד 

. חובה עליו לפתוח תיק משפר ציון לצורך י"ל 3ולשפר את ציונו במתמטיקה בהיקף של 

התנ"ך, וזאת יעשה דרך השלוחה לנבחנים האקסטרניים, בשעה שלמתמטיקה הוא רשאי 

  להירשם או בשלוחה לאקסטרנים או בישיבה בה למד, לפי בחירתו.   

, יירשם לבחינה באמצעות השלוחה לנבחנים נבחן משנה אינטרני, שבית ספרו נסגר  .ה

ישלם עבור השירות, אלא  לאיפתח תיק אקסטרני,  לאה כזה, התלמיד האקסטרנים. במקר

יציין בשלוחה לנבחנים האקסטרנים שבית ספרו האינטרני נסגר ועל כן הוא פונה אליהם כדי 

תאריכי הרישום ותאריכי הגשת ההקלות של תלמיד זה, הם לפי להירשם לבחינות. 

  הנבחנים האקסטרנים!

  הסטטוס שלו, יגיע למשרדנו, ישאל ונעזור לו.תלמיד שאיננו יודע מה 

  

  תאריכי הרשמה

 3.3.2016התאריך האחרון להרשמה . ההרשמה לאינטרנים ולנבחני משנה אינטרנים .1

ם א שלושה קודם.-כיומייםיש להביא בחשבון שמרבית בתי הספר סוגרים את ההרשמה 

נהלי הרשמה ממשרד החינוך, בבי"ס תיכון כלשהו ייאמר למי מיכם שיפנה, שעדיין לא הגיעו 

יש להפנות את המזכירה לאתר האינטרנט של משרד החינוך, שם פירסם המשרד את הודעתו 

 הרשמית על נהלי ההרשמה.

הבגרות  לבחינותפתיחת תיק נבחן אקסטרני או פתיחת "תיק משפר ציון" אקסטרני ורישום  .2

 7.3.20161 -יימו עד היתק )ציון"תיק משפר "(כולל אלה שפתחו  לתלמידים אקסטרנים

 

 16.10.3 -נבחנים שצריכים לבצע את הפעולות הבאות, יוכלו לעשותן רק עד ה: 

o (פניה בכתב לשלוחה) העברת תיק משלוחה לשלוחה. 

o (פניה בכתב לשלוחה) שינוי בפרטים האישיים ו/או שינוי כתובת.  

o (פניה בכתב לשלוחה) החלפת מקצוע או רמת בחינה. 

o (פניה בכתב לשלוחה) הבחינות הוספת מקצוע להרכב. 

o (פניה בכתב לשלוחה) הזמנת שוברים מודפסים לנבחנים שאין להם שוברים. 

באינטרנט או בבנק הדואר.  התשלוםההרשמה לאקסטרנים מתבצעת באמצעות שימו לב, 

  מהווה הרשמה עד שלא בוצע התשלום. איננהלקיחת השוברים בשלוחה האקסטרנית 

  
צריכים להירשם דרך תלמידים מהמערכת הדתית שלומדים כעת אצלנו ספרות/תנ"ך/היסטוריה, 

, או ע"י הפיכת (אם הם זכאים כבר לתעודת בגרות) משפר ציוןתיק השלוחה האקסטרנית, או ע"י 

   .(אם הם עדיין לא זכאים לתעודת בגרות) תיק לאקסטרני

 הירשמו כעת! אל תתעכבו!

 
 
 
 
 
 

 
 



  
 

  

  הקלות

  יש תלמידים הזקוקים להקלות עקב לקויות למידה. 

  3.3.16 האינטרנייםהמועד האחרון להגשת בקשה להקלות עבור התלמידים  .1

 17.3.16הוא  האקסטרנייםהמועד האחרון להגשת בקשה להקלות עבור התלמידים  .2

  

הבקשה כל מי שצריך לעבור איבחונים, חייב להזדרז לבצעם ממש בימים הקרובים, ולהגיש את 

להקלות בזמן הקרוב ביותר, כשהתלמיד נרשם לבחינה בבית ספרו. ניתן לערער על החלטת ועדת 

ימים מיום קבלת  20-זאת לא יאוחר מ החריגים, ע"י פניה לועדת עירעורים, אך חובה לעשות

התשובה של ועדת החריגים. בכל מקרה של דחיית ההמלצות של המאבחנים ע"י ועדת החריגים, 

   .ירות למורה מלמד/ת אתכם ולמאבחן/נת על מנת לפעול להגשת עירעורפנו במה

כנבחן משנה, ללא אבחון  25מי שהיה זכאי להקלות בבית הספר התיכון, זכאי לקבלן עד גיל 

זכאי להקלות ושהוא  . כשהוא נרשם כעת בבית ספרו לבחינות, חובה עליו להזכיר שהיהחדש

בעבר, לדיון מחודש בוועדת  את האבחון שעשיתםלא למסור כעת בשנית מבקשן גם כעת. 

רק אבחון חדש, לצורך קבלת הקלות שלא אושרו לתלמיד בעבר, יש למסור כעת (אם  חריגים!

המזכירה בביה"ס מבקשת לראות את ההמלצות של האבחון הישן שלכם, כדי לדעת אלו הקלות 

אל תמסרו את האבחון להגשה אושרו לכם בזמנו, הראו לה את ההמלצות, אך כפי שהוסבר לעיל, 

  מחדש וועדת חריגים). 

תלמיד שאושרו לו הקלות בתיכון ופותח כעת תיק אקסטרני מאיזו סיבה שלא תהיה, יבקש ויקבל 

(הוא יצטרך להציג בשלוחה אישור מהתיכון בו  ללא אבחון מחדשאותן הקלות כנבחן אקסטרני, 

  למד, על ההקלות שניתנו לו כשהיה בתיכון).  

  

השאלונים של בחינות המתמטיקה ניתן להזמין מביה"ס או השלוחה בתרגום לרוסית או  את

      ערבית.

  

בחנים אקסטרנים או נבחנים שפתחו תיק משפר ציון (אקסטרני) או נבחנים אינטרנים שבית נ

או יותר מההתאמות הבאות:  ספרם נסגר ונרשמו דרך שלוחת האקסטרנים, שאושרו להם אחת

היבחנות תשובות לבוחן ניטרלי, בחינה בע"פ שאלון מותאם או הקראת שאלון,  שעתוק, הכתבת

בחדר נפרד, הגדלת שאלון, השמעת שאלון מתקליטור או הקראת תשובות לקלטת , עליהם לבצע 

יום מיום קבלת החלטת  14-מימוש מיידי באמצעות אתר האינטרנט של אגף הבחינות ועד ל

  הועדה.

  

ישלם  יומיים לפני כל בחינה,- להירשם, יצטרך לעשות זאת במרב"ג, יוםמי שיאחר שימו לב, 

כפליים על כל י"ל, לא יהיה זכאי להקלות, גם אם אושרו לו, וייבחן במרב"ג, ולא בסמוך למקום 

  מגוריו.

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 

 
 



  
 

  

  מחירים

  שנה ביום ההרשמה, לא יצטרך לשלם כלל . 18נבחן שלא מלאו לו עדיין 

  

  , אך יש שאלונים בהם המחיר שונה, להלן: ₪ 30מחיר יחידת בגרות הוא 

  

 ₪  90שאלונים שעלותם  ₪ 60שאלונים שעלותם  ₪ 45שאלונים שעלותם   מקצוע

 אקסטרנים אינטרנים  אקסטרנים אינטרנים אקסטרנים אינטרנים

 4אנגלית 

  יח"ל
_________  

016106  405  
______  ______  

 5אנגלית 

  יח"ל
_________  

016106  

16117  

405  

416  
______  ______  

מתמטיקה 

  יח"ל 4
_________  

    35804  314  

מתמטיקה 

  _________  יח"ל 5
35807  317  35806  316  

  פיזיקה

  יח"ל 5

36002  

36201  

655  

656  
______  ______  ______  ______  

  

  ₪! 48, מחיר הבחינה הינו 34114 –אזרחות לתלמיד עם מטלת ציון, מספר שאלון  –שימו לב 

  

  לסיכום...

  אקסטרנים  אינטרנים  

  17.3.16עד יום ה'   3.3.16' העד יום  הרשמה לבחינות

  17.3.16עד יום ה'   3.3.16ה'  עד יום  הגשת הקלות

  

  

  מספרי שאלוני הבחינה

  

  מצ"ב לוח המבחנים כולל מספרי שאלוני הבחינות. 

  

  השאלונים:למספרי  החשוב הערה

ומעוניין לשמור על הציון  %20תלמיד שביצע בתיכון מטלת ביצוע שערכה  – יח"ל 2אזרחות 

 אינטרני בלבד. – 034114 –במטלה זו, צריך להירשם למספר שאלון שונה שמספרו 

אנו ממליצים לכם להתייעץ עם המורה לגבי השיקול האם להשאיר את הציון במטלת הביצוע או 

  לא.

  .175 –, אקסטרני 034204 –מספר השאלון למי שלא רוצה להשאיר את מטלת הביצוע: אינטרני 

  

 
 
 
 
 
 

 
 



  
 

  

   ההרשמה לשאלונים הנכונים היא באחריותכם, לכן:

 שהמזכירה רושמת אתכם לשאלון הנכון. ,וודאו בביה"ס  

  מספרי השאלונים שהמזכירה רשמה.של קחו עותק/צילום  

  .ביום הבחינה, על כל צרה ותק והקבלה הביאו עימכם את העקחו קבלה על התשלום לבחינה

  שלכם.  תעודת הזהות, ובנוסף הביאו עמכם לבחינת הבגרות את שלא תהיה

  

נחזור ונדגיש שחובה עליכם לעיין בהודעות המתפרסמות באתר האינטרנט שלנו ו/או על לוחות 

        .המודעות בסניפינו

חובה לעקוב אחרי לוח הבחינות גם בחודשים הבאים, כי בהחלט סביר שיחולו שינויים בתאריכי 

    המבחנים או שעות התחלה שלהם. 

  

  

  

      בהצלחה!                                                                      

 
 
 
 
 
 

 
 



מס' שאלון אקסטרנייםמס' שאלון אינטרנייםתאריך הבחינהיח"להמקצוע
שעת

 התחלה
שעת סיום

21206136תנ"ך

1106133 - יח' 3
1107134 - יח' 4
1108135 - יח' 5

16102401
16103402
16104403
16115414
16106405
16104403
16117416
16106405
16108407
35803313
35802312
35801311
35805315
35804314
35807317
35806316

3420417514:3017:00יום ב' 26.6.16אזרחות

אזרחות - 
לתלמידים עם ציון 
במטלה אזרחית 

בלבד!

34114-14:3017:00יום ב' 26.6.16

פיזיקה - מעבדת 
חקר

יום ג' 17.6.16
917555

(מעבדת חקר)
098

(מעבדת חקר)

2904441005ספרות

ספרות 
(השלמה ל-5 יח')

308302107

111107210עברית א'

111108211עברית ב'

122115220היסטוריה א'

122116221היסטוריה ב'

היסטוריה 
(השלמה ל-5 יח')

322303024

36002
(חשמל)

655
(חשמל)

36003
(קרינה וחומר)

657
(קרינה וחומר)

36201
(מכניקה)

656
(מכניקה)

57203
(א"י והמזה"ת)

573
(א"י והמזה"ת)

57204
(הפיתוח והתכנון המרחבי)

575
(הפיתוח והתכנון המרחבי)

57102
(נתי"ב)

574
(נתי"ב)

יום ב' 4.7.16אנגלית - מועד ב'

יום ב' 11.7.16מתמטיקה - מועד ב'

5

טרם פורסמו שעות הבחינות

שעת התחלה - 13:00
טרם פורסמה החלוקה 

לשעות.

טרם פורסמו שעות הבחינות

טרם פורסמו שעות הבחינות

טרם פורסמו שעות הבחינות

לוח הבחינות יכול להשתנות, בהתאם לשינויים של משרד החינוך.

יש להתייצב במקום הבחינה 30 דקות לפני תחילתה!

לוח מועדי בחינות בגרות - קיץ 2016 - סופי

יום ה' 9.6.16

טרם פורסמו שעות הבחינותיום ה' 16.6.16

אנגלית

טרם פורסמו שעות הבחינותיום א' 15.5.16
תנ"ך

  (השלמה ל-5 יח')
3

שעת התחלה - 13:00
טרם פורסמה החלוקה 

לשעות.
יום ה' 19.5.16

3

4

טרם פורסמו שעות הבחינות

יום ה' 530.6.16גאוגרפיה

יום ב' 23.5.16

3

4
מתמטיקה

5

יום ה' 23.6.16

יום ב' 27.6.16פיזיקה 4

 
 
 
 
 
 

 
 


