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הגדרה - נהלי ההרשמה שונים בין סוגי 
הנבחנים, ולכן חשוב להבין לאיזו 
קטגוריה אתם שייכים, ומהו הנוהל 

הרלוונטי לגביכם

הוא בוגר תיכון שסיים 12 שנות לימוד 
בבי"ס תיכון שכפוף למשרד החינוך, נבחן 

לפחות בבחינת בגרות אחת במסגרת בית 
ספרו (ולא המיר את תיקו לתיק אקסטרני).

הוא כל מי שלא סיים 12 שנות לימוד, או 
שסיים 12 שנות לימוד, אך לא ניגש לאף 
בחינת בגרות בתקופת לימודיו בתיכון, או 
שהמיר את תיקו לתיק אקסטרני מסיבה 

כלשהי (למשל: תלמידים מהמערכת 
הדתית שאינם זכאים לתעודת בגרות 

ומעוניינים להיבחן בבחינות בגרות בזרם 
הממלכתי). וכבר פתח תיק בעבר.

תלמידים שסיימו בי"ס תיכון, הם בעלי 
תעודת בגרות או זכאים לתעודת בגרות, 

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

לצורך בחינה מסויימת. 
למשל: תלמידים מהמערכת הדתית 

שלומדים כעת אצלנו 
ספרות/תנ"ך/היסטוריה ויש להם תעודת 

בגרות דתית וכעת מתכוונים להיבחן בתנ"ך 
או בספרות או בהיסטוריה בשאלונים של 

הזרם הממלכתי, ולא של הזרם הממלכתי 
דתי. 

דוגמה אחרת: תלמיד שלא רוצה להבחן 
בבית הספר התיכון בו למד, כי למד באילת 

וכעת הוא גר בת"א. 

תלמידים אקסטרניים מעל גיל 18 שלא נבחן משנה אינטרני שבית ספרו נסגר
נבחנו בשום בחינת בגרות עד עתה או 

תלמידים מתחת לגיל 18.

תשלום

תהליך הרישום לבחינות הבגרות

רישום לבחינות הבגרות ייעשה במזכירות 
בית הספר בו למד התלמיד ובו הוא צפוי 

להיבחן.  התאריך האחרון להרשמה עבור 
נבחנים אלה הוא  20.4.17

יש להביא בחשבון שמרבית בתי הספר 
סוגרים את ההרשמה כיומיים-שלושה 

קודם. 
אם בבי"ס תיכון כלשהו ייאמר למי מיכם 
שיפנה, שעדיין לא הגיעו נהלי הרשמה 

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

נהלי ההרשמה.

תלמיד זה מחויב לעשות את הרישום 
באתר האינטרנט של משרד החינוך. 

התאריך האחרון להרשמה עבור נבחנים 
אלה הוא 20.3.17

1) ב- 1.2.17 נפתח קישור באתר לרישום 
לנבחנים אקסטרניים למועד קיץ 2017, 

ודרכו יש לעשות את הרישום. 
2) חשוב – תלמיד שבעת פתיחת התיק 

לא מסר כתובת מייל, חייב להתקשר 
לשלוחה ולהשלים אותה, אחרת לא יוכל 

לעשות רישום באתר.
3) בסוף תהליך הרישום חובה לרשום את 
מספר האסמכתא שתינתן ע"י המערכת. 

מספר זה ישמש אתכם בכל מקרה בו 
תדרשו להציג הוכחה לרישום או לברר 

משהו בעניין.

תלמיד שטרם פתח תיק - עליו לגשת 
לאחת השלוחות של משרד החינוך 

שפועלות עבור הנבחנים האקסטרנים 
לצורך פתיחת התיק ורישום לבחינות 

הבגרות.
תלמיד שכבר פתח תיק משפר ציון בעבר 

מחויב לעשות את הרישום באתר 
האינטרנט של משרד החינוך. התאריך 

האחרון להרשמה עבור נבחנים אלה הוא 
20.3.17

1) ב- 1.2.17 נפתח קישור באתר לרישום 
לנבחנים אקסטרניים למועד קיץ 2017, 

ודרכו יש לעשות את הרישום. 
2) חשוב – תלמיד שבעת פתיחת התיק 

לא מסר כתובת מייל, חייב להתקשר 
לשלוחה ולהשלים אותה, אחרת לא יוכל 

לעשות רישום באתר.
3) בסוף תהליך הרישום חובה לרשום את 
מספר האסמכתא שתינתן ע"י המערכת. 

מספר זה ישמש אתכם בכל מקרה בו 
תדרשו להציג הוכחה לרישום או לברר 

משהו בעניין.

על התלמיד לגשת לאחת השלוחות של 
משרד החינוך שפועלות עבור הנבחנים 

האקסטרנים, ושם יירשם לבחינה. במקרה 
כזה, התלמיד לא יפתח תיק אקסטרני, לא 

ישלם עבור השירות, אלא יציין בשלוחה 
לנבחנים האקסטרנים שבית ספרו 

האינטרני נסגר ועל כן הוא פונה אליהם כדי 
להירשם לבחינות. תאריכי הרישום של 

תלמיד כזה הוא לפי הנבחנים 
האקסטרנים, כלומר 20.3.17

1) על התלמיד לגשת לאחת השלוחות של 
משרד החינוך שפועלות עבור הנבחנים 

האקסטרנים. לצורך פתיחת תיק אקסטרני 
בשלוחה, חובה להצטייד ב-2 תמונות 

דרכון, בתעודת זהות ובכ"א באמצעותו 
ישולם סכום של כ- 127 ₪, עבור פתיחת 

התיק. אם יש לתלמיד ציונים שברצונו 
להעביר מהמערכת האינטרנית, יביא 

בבקשה גם את גיליון ציוני הבחינות שנבחן 
בהן במערכת האינטרנית. 

2) בעת פתיחת התיק יבקש התלמיד 
להירשם לבחינות אליהן בכוונתו לגשת. 

תאריך אחרון לפתיחת תיק ורישום לבחינות 
הבגרות הוא 20.3.17

רישום לבחינות הבגרות - מועד קיץ 2017

לא ייגבה תשלום עבור רישום לבחינות הבגרות הן מנבחני משנה אינטרניים והן מנבחנים אקסטרניים! (החל ממועד חורף 2017)
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התאמות בבחינות הבגרות

* מי שהיה זכאי להקלות בבית הספר 
התיכון, זכאי לקבלן עד גיל 25 כנבחן 

משנה, ללא אבחון חדש וכאשר הוא נרשם 
כעת בבית ספרו לבחינות, חובה עליו 

להזכיר שהיה זכאי להקלות ושהוא מבקשן 
גם כעת. המועד האחרון להגשת בקשה 
לקבלת הקלות עבור תלמידים אלה הוא 

20.4.17
* כל מי שצריך לעבור אבחונים, חייב 

להזדרז לבצעם ממש בימים הקרובים, 
ולהגיש את הבקשה להקלות בזמן הקרוב 
ביותר, כאשר התאריך האחרון להגשתם 

הוא 15.3.17

* מי שהיה זכאי להקלות בבית הספר 
התיכון וכבר הגיש אותן לשלוחה בעת 

פתיחת התיק, זכאי להן עד גיל 25.
* כל מי שצריך לעבור אבחונים, חייב 

להזדרז לבצעם ממש בימים הקרובים, 
ולהגיש את הבקשה להקלות בזמן הקרוב 
ביותר, כאשר התאריך האחרון להגשתם 

הוא 20.3.17
* נבחנים שאושרו להם אחת או יותר 

מההתאמות הבאות: שעתוק, הכתבת 
תשובות לבוחן ניטרלי, בחינה בע"פ 

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

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

החלטת הועדה.

* מי שהיה זכאי להקלות בבית הספר 
התיכון, זכאי לקבלן עד גיל 25 כנבחן 

אקסטרני, ללא אבחון חדש . על תלמיד 
כזה להגיע לשלוחת הבחינות האקסטרניות 
עם אישור מבית הספר המכיל את התאמות 
ההיבחנות להן הוא זכאי, וזאת עד לתאריך 

20.3.17
* כל מי שצריך לעבור אבחונים, חייב 

להזדרז לבצעם ממש בימים הקרובים, 
ולהגיש את הבקשה להקלות בזמן 

הקרוב ביותר, כאשר התאריך האחרון 
להגשתם הוא 20.3.17

* נבחנים שאושרו להם אחת או יותר 
מההתאמות הבאות: שעתוק, הכתבת 

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

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

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

החלטת הועדה.

* מי שהיה זכאי להקלות בבית הספר 
התיכון, זכאי לקבלן עד גיל 25 כנבחן 

אקסטרני, ללא אבחון חדש . על תלמיד 
כזה להגיע לשלוחת הבחינות האקסטרניות 
עם אישור מבית הספר המכיל את התאמות 
ההיבחנות להן הוא זכאי, וזאת עד לתאריך 

20.3.17
* כל מי שצריך לעבור אבחונים, חייב 

להזדרז לבצעם ממש בימים הקרובים, 
ולהגיש את הבקשה להקלות בזמן 

הקרוב ביותר, כאשר התאריך האחרון 
להגשתם הוא 20.3.17

* נבחנים שאושרו להם אחת או יותר 
מההתאמות הבאות: שעתוק, הכתבת 

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

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

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

החלטת הועדה.

* מי שהיה זכאי להקלות בבית הספר 
התיכון, זכאי לקבלן עד גיל 25 כנבחן 

אקסטרני, ללא אבחון חדש . על תלמיד 
כזה להגיע לשלוחת הבחינות האקסטרניות 
עם אישור מבית הספר המכיל את התאמות 
ההיבחנות להן הוא זכאי, וזאת עד לתאריך 

20.3.17
* כל מי שצריך לעבור אבחונים, חייב 

להזדרז לבצעם ממש בימים הקרובים, 
ולהגיש את הבקשה להקלות בזמן 

הקרוב ביותר, כאשר התאריך האחרון 
להגשתם הוא 20.3.17

* נבחנים שאושרו להם אחת או יותר 
מההתאמות הבאות: שעתוק, הכתבת 

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

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

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

החלטת הועדה.

בהתאם לטבלאות השאלונים המצורפותמספרי שאלוני הבחינה
הערה חשובה למספרי שאלונים: 

אזרחות 2 יח"ל (טרום רפורמה) – תלמיד שביצע בתיכון מטלת ביצוע שערכה 20% ומעוניין לשמור על הציון במטלה זו, צריך להירשם למספר שאלון שונה שמספרו – 034114 – אינטרני בלבד. אנו ממליצים לכם 
להתייעץ עם המורה לגבי השיקול האם להשאיר את הציון במטלת הביצוע או לא. (מספר השאלון למי שלא רוצה להשאיר את מטלת הביצוע: אינטרני – 034204, אקסטרני – 175).

ההרשמה לשאלונים הנכונים היא באחריותכם, לכן: 
נבחני משנה אינטרניים - 

* וודאו בביה"ס, שהמזכירה רושמת אתכם לשאלון הנכון. 
* קחו עותק/צילום של מספרי השאלונים שהמזכירה רשמה.

* את העותק הביאו עימכם ביום הבחינה, על כל צרה שלא תהיה, ובנוסף הביאו עמכם לבחינת הבגרות את תעודת הזהות שלכם. 
לגבי כל שאר סוגי הנבחנים - 

* וודאו כי בעת הרישום אתם מזינים את מספר השאלון הנכון באתר או שהנציגה בשלוחה האקסטרנית רושמת אתכם לשאלון הנכון.
* במידת האפשר עשו צילום מסך של הרישום, והדפיסו אותו.

* וודאו כי רשמתם את מספר האסמכתא שתקבלו בסוף תהליך הרישום.
* הביאו אתכם ביום הבחינה את הדפסת צילום המסך, מס' האסמכתא, על כל צרה שלא תהיה, ובנוסף הביאו עמכם לבחינת הבגרות 

את תעודת הזהות שלכם.

חובה לעקוב אחרי לוח הבחינות גם בחודשים הבאים, כי בהחלט סביר שיחולו שינויים בתאריכי המבחנים או שעות התחלה שלהם.   
את כל הפרטים והעידכונים תוכלו למצוא באתר בית הספר שלנו בכתובת: www.geva.co.il או במודעות שיפורסמו על לוחות המודעות ברחבי בית הספר.

הקפידו להירשם בזמן!!! שימו לב, עבור נבחני משנה אינטרניים משרד החינוך ביטל את אפשרות הרישום המאוחר במרכז בחינות גמיש (מרב"ג), ולכן, מי שיפספס את 
ההרשמה, לא יוכל להיבחן בבחינת הבגרות.

רק נבחנים אקסטרניים ותלמידים שבית ספרם נסגר יוכלו להירשם במרב"ג, יום לפני הבחינה.

השלוחה האקסטרנית תל אביב והמרכז – רח' עמל 48, קרית אריה, פתח תקוה. (הכניסה לרח' עמל נעשית מרח' היצירה). טל': 03-6164022.

נבחנים אשר נדרשים לעשות אחת מהפעולות הבאות מול השלוחה האקסטרנית, יוכלו 
לעשות עד 10.3.17:

1. העברת תיק משלוחה לשלוחה (פניה בכתב לשלוחה).
2. שינוי בפרטים האישיים ו/או שינוי כתובת (פניה בכתב לשלוחה).

3. החלפת מקצוע או רמת בחינה (פניה בכתב לשלוחה).
4. הוספת מקצוע להרכב הבחינות (פניה בכתב לשלוחה).

בהצלחה!



תחבורה ציבוריתטלפון בשלוחהכתובתהמרב"ג

קווי אוטובוס – 65159136,15,55,65,67,74,75- 02רח' כנפי נשרים 24, כניסה א', ירושליםירושלים – שלוחת הבחינות האקסטרנית

6164022- 03רח' חידושי הרי"ם 10, ת"את"א והמרכז- עירוני ז', תל-אביב-יפו
קווי אוטובוס – 26,41,42,44,83 מתחנה 

מרכזית ת"א

03-6164022רח' הכנסת 8 רסקו ג', חולוןת"א והמרכז – תיכון איילון חולון
קווי אוטובוס– 76, 88, 95, 144, 146, 

406 ,404 ,271 ,172

קווי אוטובוס – 864558410,12,40,111,115,136- 04שד' הציונות 33, חיפהחיפה- בית הגפן בניין התיאטרון

טבריה- אורט במעלה שש-שנתי אשכול 
קווי אוטובוס של חברת קונקס – 86455844,6,11- 04מורדות טבריה, טבריהפיס למדעים ולאמנויות

כל קווי האוטובוס המגיעים לתחנה מרכזית6283291- 08צומת אלי כהן, קניון הנגב, באר שבעבאר שבע- שלוחת הבחינות האקסטרנית

קווי אוטובוס 5,15 מתחנה מרכזית6283291- 08רח' ברק בן אבינועם 10, אשדודאשדוד- מקיף ח'

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

נבחנים חיצונים (אקסטרנים), ונבחנים שבית ספרם נסגר, שאיחרו את מועד הרישום לבחינות הבגרות, יוכלו להירשם ולהיבחן במרכז הבחינה הגמיש (מרב"ג). בסיום הרישום יקבל הנבחן הודעה בכתב על מקום הבחינה ומועדה.

לא ניתן ליישם במסגרת היבחנות זו, במרב"ג, כל התאמה בדרכי ההיבחנות לנבחנים בעלי לקויות למידה. ניתן להיבחן אך ורק במתכונת הרגילה של הבחינה. 
במרב"ג ניתן להיבחן אך ורק בשאלונים חיצוניים בכתב המופיעים בלוח המועדים. 

נבחן המעוניין להיבחן במרב"ג (מרכז בחינה הגמיש), יצטרך להתייצב במרב"ג לצורך הרישום, ולהלן הנחיות לרישום:
1. הרישום במרב"ג יעשה יום קודם למועד הבחינה בין השעות 8:00-16:00.

2. בבואו להירשם במרב"ג חייב הנבחן להציג תעודת זהות (או דרכון בר תוקף).
3. תלמיד שלא פתח תיק נבחן אקסטרני, יצטרך לשלם את עלות פתיחת התיק (254 ₪) במרב"ג ביום ההרשמה לבחינה, ולפתוח את התיק בשלוחה לנבחנים האקסטרניים עד שבוע ימים לאחר יום הבחינה! אם לא יפתח הנבחן תיק בזמן, יתבטלו ציוני הבחינות!!!

4. שימו לב שאתם נרשמים למספר השאלון הנכון! האחראיות היא על הנבחן בהגדרת סמל השאלון שבו הוא מבקש להיבחן וכל טעות הינה על אחריותו בלבד.

רישום במרב"ג עבור נבחנים אקסטרניים ונבחנים שבית ספרם נסגר בלבד.


	גיליון1

