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 בס"ד

 נהלים לקראת בחינות הבגרות
 נעימויות.-אנא קראו בקפידה ומלאו אחר הנהלים כלשונם, על מנת להימנע מאי

 מידע כללי

  .בחינות הבגרות הן ארציות. התאריכים והשעות נקבעים ע"י משרד החינוך 
 בשעות הבחינה הסופיות מספר ימים לפני מועד הבחינה.  יש להתעדכן 

  ניתן לגשת למספר מועדים באותו שאלון במהלך תקופת הלימודים. ציון ההגשה לא ישתנה והציון הגבוה
 הוא שיחשב. 

  ומועד ב' נחשבים מועד אחד 'מועד א –באנגלית ומתמטיקה . 
 

 ביום הבחינה

 יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני תחילתה ולהירשם אצל המחנכת או המורה המקצועית. - הגעה 

 בתלבושת בית ספר תקניתחובה להגיע  - תלבושת. 

  אין לאחר!דקות לפני תחילת הבחינה 15 חובה להיכנס לחדר הבחינה –כניסה לבחינה . 
 חובה להציג תעודת זהות למשגיח. – תעודת זהות 

  ע ע"י המשגיח.נקב –מקום הישיבה 

  חובה לכבות ולשים בתיק! )כולל שעון חכם( –מכשירים ניידים 
  דמת החדר.להניח תיק בקיש  –תיקים 

 מומלץ להביא בקבוק מים אישי 
 

 בזמן הבחינה
  לבחינה.  המאושרעל השולחן יש להניח כלי כתיבה וכל ציוד 
  לוודא שעל מחברת הבחינה שקיבלתם מופיע מספר תעודת זהות תקין. יש 

 .יש לוודא שההתאמות שאושרו מודפסות על גבי מדבקת המחברת 
 יש לוודא שהודבק סמל שאלון על המחברת. 

  .יש לקרוא היטב את ההנחיות ואת תוכן השאלות בבחינה 
 .)אסור לכתוב בשולי מחברת הבחינה )החלק האפור 

 .יש לכתוב בשני צידי הדף, בכתב קריא ומרווח 
 .מותר לכתוב בעט כחול או שחור בלבד. ניתן להשתמש בטוש זוהר בצבע בהיר בלבד 

 .אסור לכתוב בעפרון או בעט מחיק 
  ניתן לכתוב טיוטא אך ורק במחברת הבחינה. חובה לרשום 'טיוטא' בראש הדף ובסוף לסמןX  על

 אין לכתוב טיוטא על דפי עזר כלשהם. הכתוב. 

  .אין לעזוב את חדר הבחינה לפני שעברה חצי שעה מתחילת המבחן 
  במהלך הבחינה מותר לצאת לשירותים רק חצי שעה לאחר תחילת הבחינה ועד חצי שעה לפני תום

 !היציאה לשירותים בליווי בלבדהבחינה. 
 דינם של השותפים במעשה ההעתקה דין ת בלבד. חובה לשמור על טוהר הבחינות ולעבוד עבודה עצמי

 .  אחד הוא

  ,ניתן לבקש מחברת בחינה נוספת ולוודא שמודבקות עליה כל המדבקות המוזכרות לעיל. במידת הצורך 

  תלישת דפים תגרום לפסילת הבחינה! –חל איסור לתלוש דפים ממחברת הבחינה 
 

 תשפ"בשנה"ל מהחל  – נהלים עדכניים של משרד החינוך

  תחילתהלאחר לחדר בחינה לא ניתן להיכנס.  
  המצאות מכשירים אלקטרוניים כלשהם ברשות הנבחן במהלך בחינה תגרור פסילת המבחן ועיכוב

 הבחנות לשני מועדים רצופים!

  בהצלחה!


