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 מדינת ישראל
  משרד החינוך
 המינהל הפדגוגי

   בחינות בכיר אגף 
 ניסן תשע"וב ד"כירושלים,  

 2016 במאי   2
 

 05449368סימוכין: 
 
 

 לכבוד
 העל יסודיים מנהלי בתי הספר

 
 

 שלום רב,
 
 

 ות גמישמרכז בחינ -(2016קיץ תשע"ו ) מועדהנדון: 
 
 

בחינות בכיר (, הסתיימה. אגף 2016) וההרשמה לבחינות הבגרות, שתתקיימנה במועד קיץ תשע"

בחנים מאחרים ברישום יכולים בכל זאת להיבחן בהליך רישום של מאפשר שירות מיוחד בו נ

 מיוחד ומזורז. -הרגע האחרון

 

יוכלו (, 2016) ונבחני משנה בוגרים, שאיחרו את מועד הרישום לבחינות הבגרות בקיץ תשע"

בסיום תהליך הרישום המיוחד יקבל הנבחן מידע כתוב על   )מרב"ג(. להירשם במרכז בחינה גמיש

 בחינה ומועדה. מקום ה

המרב"ג פועל כשירות מיוחד למאחרים בלבד. ככזה, הוא מצריך היערכות נפרדת וייחודית, 

לפיכך, לא ניתן ליישם במסגרת היבחנות זו כל התאמה . להיבחנות מיידיתהמאפשרת גישה 

מרב"ג ניתן  -בדרכי ההיבחנות לנבחנים בעלי לקויות למידה. במסגרת מרכז הבחינה הגמיש 

חן אך ורק במתכונת הרגילה של הבחינה, שכן השירות מלכתחילה מוגבל לתהליכי להיב

 היבחנות רגילים.

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

 להיבחן בבחינות מעבדה, בבחינות בע"פ, בבחינות הדורשות שימוש במחשבים וכד'.

ות את נבחניכם שהופנו להרשמה באמצעות המרב"ג, שאין צורך לפנות בכל הנכם מתבקשים להנח

שאלה בנוגע להרשמה ודרך קבלת ציונים בתום המועד, לצוות ביה"ס המארח בו מתקיים הליך 

 ההרשמה, שכן הצוות אינו מעורב בתהליך זה.

הכולל   .A.M-ו  .F.M: יש להצטייד במקלט רדיו הפועל בתדרי הערה מיוחדת לבחינה באנגלית

 .mp4/mp3סוללות. לא יותר שימוש במכשירי שמע בעלי יכולת הקלטה או זכרונות מסוג 

 לתשומת לבכם:

בחינות במשרד החינוך בכיר ספר ובנוסף באתר האינטרנט של אגף -מועדי הבחינות פורסמו לבתי

 IL/EXAMSWWW.EDUCATION.GOV.בכתובת: 

 לבחינות באמצעות המרב"גים, שכן המרב"ג אינו פעיל. אין הרשמה –במועד ב' 
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 מדינת ישראל
  רד החינוךמש

 המינהל הפדגוגי
   בכיר בחינות אגף 

ההרשמה במרב"גים מתקיימת בכל יום במסגרת שעות ההרשמה, רק לבחינות המתקיימות ביום  

 שלמחרת. אין הרשמה ביום הבחינה.

 מרב"ג: –נוהל ההרשמה לבחינות במרכז בחינה גמיש 

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

(, על מנת שבבית הספר יסייעו לו בקביעת סמל השאלון ושם 9587) הרשמה לבחינות משנה 

השאלון המדויק שעליו להיבחן בו. על כל נבחן לשמור טופס זה ולוודא שבבית הספר ישאר 

  צילום טופס זה.

 עפ"י לוח הזמנים הבא: לבחינות במרב"ג ניתן להירשם .2

 .16:00 - 8:00ההרשמה לבחינות תתבצע יום קודם למועד הבחינה בין השעות  .א

תתבצע ביום  ,15.5.2016 ,ו"יום ראשון, ז' באייר תשעבשתתקיימנה ך "בתנההרשמה לבחינות  .ב

 .12:00 -8:00בין השעות , 13.5.2016ו, "שלפניו, ה' באייר תשעשישי 

בבוא הנבחן להרשם חובה עליו להציג תעודת זהות )או דרכון בר תוקף(, שובר תשלום וכן את  .3

 ( שיימסר לו ע"י ביה"ס. 9587ההרשמה ) טופס

 למעט לשאלונים הבאים: ₪  60מחיר היבחנות על כל יחידת לימוד הינו:  .4

 מחיר לתשלום סמל שאלון מקצוע

 E -16106 אנגלית

16117- F 

120 ₪ 
120 ₪ 

 35807 מתמטיקה
35804 
35806 

120 ₪ 
180 ₪ 
180 ₪ 

 36002 פיזיקה
36201 
36001 

90 ₪ 
90 ₪ 
150 ₪ 

 43003 ביולוגיה
43211 

45 ₪ 
120 ₪ 

 34114 אזרחות
34124 

96 ₪ 
96 ₪ 

 

עבור תשלומים שישולמו במסגרת ההרשמה במרב"ג לא יינתן החזר בגין אי הגעה לבחינה ולא 

 תתקיים כל התחשבנות כספית על פעולות תשלום קודמות.

 

השובר החתום ע"י בנק ההרשמה במרב"ג מותנית בתשלום באמצעות שובר בבנק הדואר ובהצגת 

הדואר בעת ההרשמה. רצוי להקדים את ביצוע ההרשמה, ולשלם באמצעות השובר טרם ההגעה 

לרישום, וזאת כדי להשלים את תהליך ההרשמה במלואו עד השעה הנקובה. בנוסף, מומלץ לשלם 

 בשובר תשלום נפרד עבור כל יום בחינה.

 

 .נבחנים שלא ישלימו את תהליך ההרשמה במלואו במסגרת השעות הנקובות, לא יורשו להיבחן 
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 להלן רשימת מרכזי הרישום למרב"ג:

 תחבורה ציבורית טלפון בשלוחה כתובת המרב"ג

שלוחת  –ירושלים 
 הבחינות האקסטרנית

, 24רח' כנפי נשרים 
 ירושליםכניסה א', 

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

 –והמרכז  אביב-לת
 יפו -אביב -תלעירוני ז' 

, 10רח' חידושי הרי"מ 
 יפו -אביב -תל

 אביב-למתחנה מרכזית בת 03 - 6164022
 .41, 83, 26, 42, 44 –קווים 

 - והמרכז אביב-לת
 איילון חולוןתיכון 

רסקו ג'  8הכנסת רח' 
 חולון

, 76מהאזור: קווי אוטובוס  03 – 6164022
88 ,95 ,144 ,146 ,172 ,271 ,

404 ,406 
בית הגפן בניין  –חיפה 

 התיאטרון 
 40, 12, 10קווי האוטובוס:  04 - 8645584 חיפה 33שד' הציונות 

111 ,115 ,136  

אורט במעלה  –טבריה 
אשכול פיס  –שש שנתי 

 למדעים ולאומנויות

קווי אוטובוס של חברת  04 – 8645584 טבריהמורדות טבריה, 
 .11, 6, 4 :םאפיקי

שלוחת  –באר שבע 
 הבחינות האקסטרניות

צומת אלי כהן, קניון 
 באר שבעהנגב, 

 המגיעים אוטובוסהוי וקכל  08 - 6283291
 תחנה מרכזיתל

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

מתחנה  15 ,5י אוטובוס: וקו 08 - 6283291
 מרכזית

 
 

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

 03-6164022וה, טל': ות אריה, פתח תקי, קר48רח' עמל  –והמרכז  אביב-לשלוחת ת
 04-8645584(, חיפה, טל': 9, בית מנהל הנדסה )קומה  3אליק רח' בי –שלוחת חיפה והצפון 

 08-628329ר שבע, טל': בא צומת אלי כהן, קניון הנגב –שבע והדרום -שלוחת באר
 
 
 
 
 

 בכבוד רב, 
 
 

 דויד גל 
 מנהל אגף בכיר סגן                                                                                                  

 
 
 

 העתק: מר אריאל לוי, סמנכ"ל בכיר ומנהל המינהל הפדגוגי
 המרב"דמר יצחק מור, מינהלת             
 מר יזהר בסרמן, מינהלת השלוחות, טלדור            
 בחינותבכיר צוות הנהלה אגף             
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