
 ריענון ותזכורת
 

     ראש העין "בגין"תיכון  –  בתשפ" בגרות קיץ נהלים והנחיות לקראת 

 
 תלמידים יקרים ,

נא הקפידו ושימרו על הכללים למען בריאותכם –כללי מצ"ב הנחיות וכללים לקראת מבחני הבגרות 
  לחתכם בבחינות. והצ

 
 

 ה בחינהלפני 
  בחינות המתכונת והבגרות. שעה לפני חצילהגיע יש 
  על התלמיד להיבחן בחדר בו הוא משובץ בלבד. חדרים לבחינה מפורסמות במשוב.שיבוץ הרשימות 
  אין לשנות / להחליף / לעבור חדרים בשום מצב!!!!תלמידים.  91מס' הנבחנים בחדר בחינה הוא עד 
  מתאים(. לאחובה להגיע לבחינה עם תעודת זהות או דרכון . )רשיון נהיגה 
 תלמידים לא יוכלו להכנס לכיתת הבחינה לאחר תחילתה  -על פי הנחיות משרד החינוך . 
  דקות לפני מועד 15 -ה כולהיכנס לכיתת הבחינדקות לפני הבחינה  30על התלמידים להיות נוכחים בבית הספר 

 להיבחן. גיע לאחר תחילת הבחינה לא יורשה להיכנסד שהתלמי. תחילתה
 הניח אותו בקידמת לבתוך התיק ו ושעון חכם  טלפון נייד במצב כבוי כולל. על התלמיד לשים את חפציו האישיים

 הכיתה. 
ויעכב היבחנות חוזרת  חינה יפסול את הב אגף הבחינות. מכשיר נייד שימצא אצל תלמיד = חשד להעתקה

 הלך שני מועדים.  במקצוע במ
  .על התלמיד לשבת בכיתה ע"פ הנחיות המשגיח בחדר הבחינה 

 
 במהלך בחינת הבגרות 

 הבוחנים יהיו בכיתות  ד' לפני מועד הבחינה. 15חובה לשבת בכיתה !  תלמיד מאחר לא יורשה להכנס לבחינה
 ם הטכניים של הבחינה. ויתחילו את הנהלי

 חיות לפני שאתם מתחילים לענות. שימו לב לבחירה ולהנחיותההנאת קראו היטב  -וב מאדחש. 
  בעיפרון לא (,)שחור או כחול בעטיש לכתוב במחברת הבחינה.  
 אין להוסיף דפיםמשגיח ויקבל מחברת נוספת. נבחן המעוניין להוסיף על המחברת יבקש מה. 
 אסור לתלוש דפים ממחברת הבחינה . 
 ים המסומנים באפור.בשולי לא בלוב משני צידי הדף, אניתן לכת 
 ות במחברת.יש להקפיד לשמור על רווח בין השור 
 סיים את  הבחינה ת השעה הראשונה של הבחינה גם אםהנבחן לא יורשה לצאת מחדר הבחינה במחצי. 
  אחד המשגיחים רק באישור ובליווי הנבחן רשאי לצאת לשרותים. 

 

 ברת הבחינהלפני מסירת מח
 

 לפי מס' תעודת הזהות –היא אכן שלו על מחברת הבחינה ל התלמיד לבדוק שהמדבקה ע. 
  וודא שמספר יש לבדוק ול –מחברות ויותר  2-אם השתמשת ב יד למסור את מחברת הבחינה למשגיח.תלמהעל

 המחברות. 2תעודת הזהות שלך מופיע על 
  רת.לחתום אצל המשגיח על מסירת המחב חייבהתלמיד 
  יורשה לחזור לחדר הבחינה.לא  –מוסר את מחברת הבחינה ויוצא מחדר הבחינה לאחר שהתלמיד  
 ה / בעיה  אם מתעוררת  שאלאינם קשורים לביה"ס. ינות הבגרות הם משגיחים חיצוניים, המשגיחים בבח 

  יש לבקש מהמשגיח לקרוא לרכז הבחינות.במהלך הבחינה               
 

 טוהר בחינות
 במהלך הבחינות יש לשמור על טוהר בחינות!                                         

 התלמיד יבחן בעבודה עצמית. 
  וכו'.אין להיעזר בחבר, אין לשוחח, אין להעביר כלי כתיבה בין התלמידים 
 .יפר את תקנון יישא באחריות אם  הנבחן לבדו חובתו של הנבחן לשמור על טוהר הבחינות היא אישית ומוחלטת

 הבחינות ולא ישמור על טוהר הבחינות.
  חובתו של הנבחן לכתוב את הבחינה באופן הוגן, בלי להיעזר באחרים או לעזור לאחרים, בלי לקבל מידע ממקור

טלפון נייד( ובלי להשתמש א להיעזר בחומר שלא הותר לשימוש באותה בחינה. )חוזר חיצוני )כגון באמצעות 
 (.טוהר הבחינות 4.3-38ד 9תשעה/ מנכ"ל 

 
 שתקפידו על טוהר הבחינותסומכים עליכם הצלחה רבה בבחינות . בטוחים וכםמאחלים ל


