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 תהליך רישום מבחני משנה  -א'  4ב נוהל 

 

יחידות לימוד  1-2וחסר לו בין ה סיים את לימודיו "תלמיד שלמד בתוכנית היל והיננבחן משנה 

עד לסוף שנת הלימודים שבה ימלאו לו התלמיד זכאי להיבחן   .שנות לימוד 12ת תעודל  לזכאות 

                                                                                                                שנים. 24

על מנת יחידת קידום נוער שיבחר  אמצעות כלאו ב למד וב מרכז השכלהנבחן יוכל להיבחן דרך ה

 .להשלים את לימודיו

 הרשמה: 

 :את המסמכים הבאיםולמלא ולהציג  למרכז השכלה  להגיע, על הנבחן הרשמה לבחינה לצורך 

  .תוקף-דרכון בר או ודת זהותתעודת מזהה: תע .1

)במידה  יש לדווח  במועד ההרשמה לבחינות בדבר ההתאמות שהוא זכאי להן - אבחון  .2

 .ויש(

 לנבחן 12 לבחינות זכאות בדיקת" טופס ג"ע בחינותה למרכז בקשהאת ה ישלח ההשכלה מנהלא. 

 .הפדגוגי מנחההו ההשכלהמנהל על ידי חתום   המצורף לנוהל )נספח א'(" משנה

 מקצועהאישור יכלול את . משרד החינוך לאישורלבדיקת מרכז בחינות יעביר את הבקשה ב. 

 ., מועד ההיבחנות ומקום ההיבחנותהבחינה

למרכז ההשכלה עבור  תשובת משרד החינוךטופס הבקשה עם ת מרכז הבחינות יעביר אג.  

 )עד שבועיים לפני הבחינה( התלמיד.

 באחריות מרכז ההשכלה להודיע לנבחן על מקצוע  ומועד הבחינה .ד. 

  :התאמות

 .התאמות בדרכי היבחנות  על סמך אבחון, ההתאמות תקפות לולנבחן משנה שהיה זכאי *

הבקשה תעשה   הבחינה .מימוש ההתאמות תלמיד נבחן המשנה יעשה עפ"י שבועיים  ממועד *

 עפ"י הנוהל של מרכז בחינות .

שנקבע לו בטופס הבקשה, למקום ההיבחנות במועד הבחינה , על הנבחן להגיע ביום הבחינה 

                         .  תוקף-תעודת זהות, דרכון בר-מזהה התעוד   :ולהציג 
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  המבחנים שליחת

 במעטפת מבחן המשנה יופיעו: 

 שאלון הבחינה+ מחברת .1

 .בחינות מרכז י"ע ויוזנו הממוחשבת המערכת דרך שלא מיוחד באופן וונפקיש מדבקת .2

 ירשם באופן ידני בטופס הנבחנים. בחינותה מרכז חתימת לצד התלמיד שם .3

 :לאחר בחינה, המשך טיפוליון צ  

 לנבחן משנה אין ציון מגן. ציון הבחינה הוא הציון הסופי. .1

הבחינה, הציון יישלח למשרד החינוך להקלדה במערכת )בסיום המועד בצורה לאחר בדיקת  .2

 מרוכזת (

 נבחן המשנה. הציון יימסר למנהל ההשכלה לעדכון    

 :הערות

 לנבחני ייעודי בדף "ההיל תכנית באתר ימצאוומבחני דגם  ותהלמידה עבור הבחינ חומרי 

 .המשנה

 נושא אישי/עבודת חקר יוכל להיבחן במקצועות הבאים: נבחן במידה וחסר ל 

 , חינוך תעבורתי , מדע וטכנולוגיה לכל. 1פיזיקה, יישומי מחשב 

 במקום.יבחן במבחן באזרחות  -מטלת ביצוע באזרחות נבחןבמידה וחסר ל 

 הבחינה. ציוןל לעזכאי לערעור  נבחןה 

 

 מקצוע חסרי שהם נבחניםל רק נועדה הבחינה - ציון שפרהיבחן כדי לל יכולאינו   נבחןה 

     .שוב להיבחן יוכל ונכשל במידה -שניים או

 יוכל להיבחן בשני מועדים במידה וחסרים לו שני מקצועות. נבחן 
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 תאריך:
 
 
 

 למתנסים  החברה –מדור בחינות    :  לכבוד
   

 
 

 נבחן חיצוני  12לבחינת  בדיקת זכאות – 3. 1טופס מס' ב
 

 
 _________ מחוז:

 ___________יחידת קידום נוער :

 ___________שם מנהל השכלה : 

 ____________מנחה השכלה :

 _______ מועד סיום הלימודים בהילה:

 
 הבאות. 12נבקש לבדוק ולאשר זכאות של הנבחן הבא להיבחן בבחינות 

 
 

בחינות  ת. לידה שם משפחה שם פרטי ת. זהות
 מבוקשות

 מועד הבחינה

 
 
 
 

     

 
 כתובת מייל_________________________ מספר טלפון_________________

 
 .לצרף אבחון ניתן התאמות להם זכאי התלמיד: 

 
 מיקום ההבחנות הנדרש )מרכז השכלה(:___________________

 
 

החלטת משרד החינוך : 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
 
 
 

http://www.masa.co.il/MASA/_fck_uploads/Image/masaacher/169_new/169_P76B.jpg

