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 ואינו קטין 9/2016לפני שפתח תיק  נבחן אקסטרני
 : הגדרה

 מהמערכת תלמידים: למשל( כלשהי מסיבה אקסטרני לתיק תיקו את שהמיר או, בתיכון לימודיו בתקופת בגרות בחינת לאף ניגש לא אך, לימוד שנות 12 שסיים או, לימוד שנות 12 סיים שלא מי כל הוא
 .בעבר תיק פתח וכבר). הממלכתי בזרם בגרות בבחינות להיבחן ומעוניינים בגרות לתעודת זכאים שאינם הדתית
 לבחינת הבגרות:  הרישוםאופן 

 .20/11/17יום ב, : הוא אלה נבחנים עבור להרשמה האחרון יךהתאר  . החינוך משרד של האינטרנט באתר הרישום לבחינת הבגרות ייערך
 . הרישום את לערוך יש ודרכו זה, למועד אקסטרניים לנבחנים לרישום באתר קישורבימים הקרובים ייפתח ) 1
                                                            – והמרכז אביב תל האקסטרנית השלוחה .באתר רישום לבצע יוכל לא אחרת, אותה ולהשלים לשלוחה להתקשר חייב, מייל כתובת מסר לא התיק פתיחת שבעת תלמיד – חשוב) 2

 .03-6164022': טל). היצירה' מרח נעשית עמל' לרח הכניסה( .תקוה פתח, אריה קרית, 48 עמל' רח
 

 :הערות
 ) אנא וודאו שנרשמתם למספר/י השאלון/נים הנכון/נים.1
צילום  ערכו ,במידת האפשר .בעניין משהו לברר או לרישום הוכחה להציג תדרשו בו מקרה בכל אתכם ישמש זהמס' . המערכת י"ע שתינתן האסמכתא מספר את לרשום חובה ,הרישום תהליך בסוף) 2

 מסך של הרישום, והדפיסו אותו.
 יחד עם תעודת הזהות שלכם. מס' האסמכתא, /  יום הבחינה את הדפסת צילום המסךהביאו אתכם ב) אנא 3

 הקפידו להירשם בזמן!   הרישום לבחינת הבגרות. עבוראין תשלום 
 מספרי השאלון/ השאלונים:

  .אקסטרניים םנבחני של שאלונים מספרי
 התאמות היבחנות:

 .25 גיל עד להן זכאי, התיק פתיחת בעת לשלוחה אותן הגיש וכבר התיכון הספר בבית להקלות זכאי שהיה מי* 
 .20/11/17: הוא להגשתם האחרון התאריך כאשר, ביותר הקרוב בזמן להקלות הבקשה את ולהגיש, הקרובים בימים ממש לבצעם להזדרז חייב, אבחונים לעבור שצריך מי כל* 
 שאלון השמעת, שאלון הגדלת, נפרד בחדר היבחנות, שאלון הקראת או מותאם שאלון פ"בע בחינה, ניטרלי לבוחן תשובות הכתבת, שעתוק: הבאות מההתאמות יותר או אחת להם שאושרו נבחנים* 

  .הועדה החלטת קבלת מיום יום 14-ל ועד הבחינות אגף של האינטרנט אתר באמצעות מיידי מימוש לבצע עליהם, לקלטת תשובות הקראת או מתקליטור


