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 מעריכים

 

 .ולעדכן את פרטיו אתר מאגר מומחיםמועמד חדש המעוניין להשתלב בהערכת בחינות בגרות בכתב נדרש להיכנס ל

יש להקפיד ולהשלים את כל הפרטים והמסמכים הנדרשים. רק לאחר השלמת כל הליך הרישום ניתן יהיה להתחיל לטפל 

 .בבקשה

 .בדצמבר בלבד 31-כניסה ועדכון פרטים במערכת מתאפשר עד ל

 .ק בסביבות אמצע חודש פברואר או תחילת חודש מרץניתן לקבל תשובה ר

   לדואר אלקטרוני עברית, מתבקש לפנות אל הפיקוח על הוראת המרץחודש  אמצעמורה שהגיש בקשה ולא קיבל תשובה עד 

tomerbu@education.gov.il 

 

 קריטריונים

 תנאי הסף לקליטת עובדי הוראה במאגר המעריכים של בחינות הבגרות הם: חוזר מנכ"ל, על פי

 

 מבקשים להעריך. בעלי תעודת הוראה/רישיון הוראה במקצוע שבו הם .1

 בעלי תואר אקדמי במקצוע שבו הם מבקשים להעריך. .2

 השנים אחרונות. 5פעמים במרוצת  4הגישו לבחינות בגרות במקצוע המבוקש לפחות  .3

 בתחום המקצוע המבוקש )מפמ"ר( מהמפקח המרכז עם ציון בעלי אישור השתלמויות  .4

 . )ראה נספח בהמשך(  / בשאלוןאו אישור מנהל/ת על הוראה בפועל לבגרות במקצוע בית הספר /תהמלצה של מנהל .5

 אחת לשלוש שנים.  5אחת לשנתיים ואת סעיף  4מעריך ותיק צריך לעדכן את סעיף 

 יודגש כי האחריות לעדכון זה היא על המעריך עצמו. 
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 נספח:

 הצעה לנוסח אישור מנהל

 לכבוד המרב"ד

 הגב'/מר ...... מלמד/ת בחט"ע...... סמל מוסד..... החל משנת......

 הנ"ל מגיש/ה לבגרות במקצוע עברית החל משנת.....בשאלונים:

, וכו'...... )לפי מה שמתאים( 11284, 11282, 11281  

 אני ממליץ/ממליצה על ......להעריך בחינות בגרות בכתב )להיות מעריך( במקצוע עברית.

ף כמובן התייחסות אישית.ניתן להוסי  

 חתימה 

 חותמת

 *עדיף מכתב עם לוגו של בית הספר

 

 


