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 ספרית באישור מפמ"ר -בחינה בית
 

ספרי בגלל חפיפה במועדי בחינות -אגף הבחינות מאשר לקיים בחינה כשאלון בית
 הבגרות.

 
 

כאשר קיימת חפיפה בתאריכי בחינות הבגרות של המגמה עם בחינה אחרת, על בית הספר לפעול 

 ופן הבא:בא

 

 קוח על קיום חפיפה.יליידע בכתב את אגף הבחינות ואת הפ .1

המורה  ספרי, על -עם קבלת ההחלטה מאגף בחינות ששאלון המגמה יהיה שאלון בית .2

המלמד את המקצוע לחבר שאלון מקורי במבנה וברמת קושי תואמת  לרמת בחינות 

 הבגרות. יש להתייחס למיקוד של אותה שנה.

 20.03.2015-קוח לא יאוחר מישור הפילא רוף תשובוןיבצאלון המקורי יש להעביר את הש .3

  .2הטופס שבעמ' יש לצרף את  שאלוןל

   ל:  דוא"לב אותם יש  להעביר. קוחיבדקו על ידי הפיתשובון יהשאלון וה .4
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 ייתכן כי יידרש תיקון. - מטיתהשאלון לא יאושר אוטו .5

 (.2' עמ)יישלח לבית הספר על גבי הטופס המצורף שאלון האישור של  .6

 ולא על ידי המורה המלמד.  ,תתקיים על ידי מורה מומחה שאלון הבחינהבדיקת  .7

   .9577 טופסלאגף הבחינות על גבי  ותוצאות הבחינה ידווח .8

 וצילום הבחינה יישלחו לפיקוח לבקרת איכות. 9577צילום של טופס  .9

 

 המלצה:

רוף מכתב יקוח בציכדאי לחבר שאלון ולהעבירו לפ ,גם אם טרם התקבלה החלטת אגף הבחינות

 השאלון יאושר על תנאי עד לקבלת החלטת אגף הבחינות. –הבקשה לאגף הבחינות 

 

   .קוחיו לפיש להעביר - (בעמוד הבא) מצורף טופס אישור בחינה חלופית *

.9577יש לצרף טופס זה לטופס  *
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 מדינת ישראל

 משרד החינוך
 המינהל הפדגוגי
 אגף א' בחינות

 
 

 ( 8120) ח"עלשאלון בית הספר במועד קיץ תש טופס אישור המפקח המרכז
 

הריני לאשר כי השאלון שפרטיו רשומים להלן, אושר על ידי לביצוע ולהערכה על ידי 
 בית הספר.

 
 

 שם השאלון סמל שאלון עשם המקצו

   
 
 

 
 

  

 תאריך חתימת המפמ"ר שם המפמ"ר

 
 

   
 חתימת מנהל בית הספר שם וחותמת בית הספר סמל בית הספר

 
 הערות כלליות:

 
 
 
 
 
 
 
 

המתייחס לסמל השאלון  9577לתשומת מנהל בית הספר: צילום מטופס זה יש לצרף לכל טופס 
 .שלעיל

 נע את קליטת הציונים וביצוע התשלום לבוחן.אי מסירת הצילום ימ
 
 

 טופס אישור המפקח המרכז
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