
נוהל בחינות בגרות
 וטוהר הבחינות

הסבר לתלמידים

תשפ"ב



הגעה לבחינה
יש להגיע עם תעודת זהות ותלבושת בית ספר❑
יש להגיע 30 דקות לפני מועד תחילת הבחינה❑
יש לברר מהו חדר הבחינה בו אתם נבחנים בלוח ❑

המודעות של השכבה שלכם.
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שיבוץ החדר ישלח 
ע"י רכז/ת השכבה

http://www.katza.hs.ksedu.co.il/BRPortal/br/P100.jsp?device=desktop


הגעה לבחינה
יש לגשת לכיתה ששם אתם רשומים – רק בכיתה ❑

זו תוכלו להיבחן.
בכניסה לכיתה יקבל אותכם משגיח, שאינו מצוות ❑

עובדי בית הספר – הוא אינו מכיר אתכם.
עליכם לשבת בדיוק לפי סדר הישיבה שנקבע ❑

לכם. אין אפשרות לשבת במקום על פי בחירתכם 
האישית. – יש למשגיח מפת כיתה וסדר הישיבה המוגדר 

לכל תלמיד. [דוח הבחינה מועבר למשרד החינוך בתום 
המבחינה - משרד החינוך יודע בצורה מדויקת את סדר 

הישיבה שלכם בכל בחינה, מי ישב ליד מי ומי, מאחורי מי 
וכו'. כך קל למשרד לאתר כל חשד בהעתקה]. 3



הגעה לבחינה
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הגעה לבחינה
את הטלפונים הסלולריים עליכם להניח על שולחן ❑

המשגיח בתחילת הבחינה.
את התיקים יש להניח ליד הקיר, ליד המשגיח.❑
על שולחן הבחינה מותר להניח רק: עטי כתיבה ❑

(כחול או שחור), עטי סימון (מרקרים), שתיה, אוכל. 

ציוד המותר לשימוש בבחינה (מחשבון 
במתמטיקה, מילונית באנגלית וכו').

 תלמיד שאיחר מרגע תחילת הבחינה, לא יוכל❑

להיכנס ולהיבחן – יצטרך לגשת לבחינה במועד 
אחר.
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כתיבת הבחינה
יש לכתוב רק בעט כחול או שחור❑

אסור לכתוב בעפרון או בעטים צבעוניים❑
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כתיבת הבחינה
אין למחוק בטיפקס❑
מוחקים ע"י מתיחת קו על הכתוב.❑

טיוטה יש לכתוב במחברת הבחינה. לסמן X ולכתוב ❑
בגדול: "טיוטה".
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מחברת הבחינה
המשגיח יחלק לכם מחברת בחינה, בה אתם ❑

רושמים את התשובות

יש לוודא שמספר תעודת 
הזהות שלכם מופיע על 

המדבקה

מדבקת שאלון 
הבחינה 8

מדבקת 
זיהוי



מחברת הבחינה
לתלמיד עם התאמות בדרכי היבחנות יופיעו ❑

מדבקות עם פירוט ההתאמות.

יש לוודא שישנן את 
המדבקות של ההתאמות 

שאושרו לתלמיד
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מחברת הבחינה
יש מקצועות שבהן השאלון מגיע במחברת כרוכה ❑

ויש לענות בתוך השאלון.

אין למסור מחברת אם לא 
מופיעה מדבקה של 

תעודת הזהות שלכם.
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מחברת הבחינה - עברית

11



מחברת הבחינה - עברית
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מחברת הבחינה
יש לכתוב רק בתוך השוליים, המחברות נשלחות ❑

לסריקה והסורק אינו קורא את השוליים המסומנים 
בקווים.
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מחברת הבחינה

המחברת תוצמד בתום 
הבחינה עם מדבקה 

למחברת האחרת.
יש לוודא שמופיע מספר 

תעודת הזהות של הנבחן 
על המחברת הנוספת

במידה וניגמר המקום, המשגיח יתן לכם מחברת ❑
נוספת. מחברת נוספת ניתנת רק כאשר כל הדפים 

במחברת הראשונה מולאו במלואם.
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מחברת הבחינה
אין לרשום את שמך על מחברת הבחינה – יש ❑

לוודא שעל המדבקת המבחן מופיעה תעודת 
הזהות שלכם בלבד.

כל כתיבה במחברת הבחינה של דברי מחאה ❑
בדיחות וכו' תגרום לפסילת המבחן.

אסור לתלוש דף ממחברת הבחינה – מחברת עם ❑
דף תלוש, תביא לפסילת המבחן.
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התנהלות בזמן הבחינה
בבחינות קצרות אין יציאה לשירותים. בבחינות ❑

ארוכות – כל תלמיד שיצא לשירותים, יציאתו 
נרשמת ובחינתו תיבדק בהקפדה יתרה. לכו 

לשירותים לפני הבחינה.
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התנהלות בזמן הבחינה
חל אסור לדבר זה עם זה במהלך הבחינה.❑
אין שאילת שאלות במהלך המבחן – אל תשלחו ❑

משגיחים עם שאלות. לנו אסור לענות.
אם יש בעיה בטופס המבחן נציגים מבית ספר יכנסו ❑

ויאמרו לכם רק לאחר שנקבל הודעה ממטה 
הבחינות.

בחינתו נפסלת על הסף.כל חומר שיימצא בידיו של תלמיד – ❑
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טוהר הבחינות
הבחינה מיועדת לבדוק בצורה הוגנת את הישגיו ❑

האישיים של כל אחד מכם.
עליכם לעבוד באופן עצמאי ולעשות כמיטב יכולתכם ❑

להצליח.
כל חשד להעתקה גורם לפסילת הבחינה – מחייב ❑

לחזור על הבחינה, גם אם אין לכם צורך בכך.
עדיפה הצלחה בציון נמוך מאשר אי זכאות לתעודת ❑

בגרות ומניעת האפשרות להיבחן במועד אחר.
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טוהר הבחינות
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שימרו על טוהר הבחינות, 
ועל שמכם הטוב

בהצלחה


