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 הערות אחרונות:

 .10/11/17 עד לעשות יוכלו, האקסטרנית השלוחה מול הבאות מהפעולות אחת לעשות נדרשים אשר נבחנים

 ).לשלוחה בכתב פניה( לשלוחה משלוחה תיק העברת. 1

 ).לשלוחה בכתב פניה( כתובת שינוי או/ו האישיים בפרטים שינוי. 2

 ).לשלוחה בכתב פניה( בחינה רמת או מקצוע החלפת. 3

 ).לשלוחה בכתב פניה( הבחינות להרכב מקצוע הוספת. 4
 

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

 

 רישום במרב"ג לנבחנים אקסטרניים ונבחנים שבית ספרם נסגר בלבד:

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

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

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

 :לרישום הנחיות ולהלן, הרישום לצורך ג"במרב להתייצב יצטרך), הגמיש בחינה מרכז( ג"במרב להיבחן המעוניין נבחן

 .16:00-8:00 השעות בין הבחינה למועד קודם יום יעשה ג"במרב הרישום. 1

 ).תוקף בר דרכון או( זהות תעודת להציג הנבחן חייב ג"במרב להירשם בבואו. 2

 ציוני יתבטלו, בזמן תיק הנבחן יפתח לא אם! הבחינה יום לאחר ימים שבוע עד האקסטרניים לנבחנים בשלוחה התיק את לפתוח יצטרך, אקסטרני נבחן תיק פתח שלא תלמיד. 3
 .)ג יום לפני הבחינה"עדיין יש גם צורך להגיע למרב( !!!הבחינות

 .בלבד אחריותו על הינה טעות וכל להיבחן מבקש הוא שבו השאלון סמל בהגדרת הנבחן על היא האחראיות! הנכון השאלון למספר נרשמים שאתם לב שימו. 4
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 :ג"במרב לקבל על התלמיד ההרשמה בסיום

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

 נרשם התלמיד. אליה בבחינה בשימוש המותר העזר חומר פרוט. 2

 

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

 

 תחבורה ציבורית טלפון בשלוחה כתובת המרב"ג

שלוחת הבחינות  –ירושלים 
 6,15,55,65,67,74,75 –קווי אוטובוס  02 -6515913 , כניסה א', ירושלים24רח' כנפי נשרים  האקסטרנית

 03 -6164022 , ת"א10רח' חידושי הרי"ם  יפו-אביב-עירוני ז', תל -ת"א והמרכז
מתחנה  26,41,42,44,83 –קווי אוטובוס 

 מרכזית ת"א

 03-6164022 רסקו ג', חולון 8רח' הכנסת  תיכון איילון חולון –ת"א והמרכז 
, 146, 144, 95, 88, 76 –קווי אוטובוס
172 ,271 ,404 ,406 

 10,12,40,111,115,136 –אוטובוס קווי  04 -8645584 , חיפה33שד' הציונות  בית הגפן בניין התיאטרון -חיפה

שנתי אשכול -אורט במעלה שש -טבריה
 4,6,11 –קווי אוטובוס של חברת קונקס  04 -8645584 מורדות טבריה, טבריה פיס למדעים ולאמנויות

 08 -6283291 צומת אלי כהן, קניון הנגב, באר שבע שלוחת הבחינות האקסטרנית -באר שבע
המגיעים לתחנה כל קווי האוטובוס 

 מרכזית

 מתחנה מרכזית 5,15קווי אוטובוס  08 -6283291 , אשדוד10רח' ברק בן אבינועם  מקיף ח' -אשדוד
               


