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 מדינת ישראל
  החינוך משרד

 הפדגוגי נהליהמ
 בחינותא'   אגף

 
 
 

 של בחינות הבגרות הצטרפות למאגר מעריכים  תטופס בקש
 

 הוראה הפעילים במערכת בחינות הבגרות והכנתן.ה עובדיאת כל את מאגר המעריכים וכן אגף הבחינות מדי שנה מעדכן 
 5פעמים במרוצת  4לפחות אקדמי שהגישו תלמידים לבחינות בגרות טופס זה מיועד אך ורק לעובדי הוראה בעלי תואר 

 ומעונינים/ות להיכלל במאגר משרד החינוך . השנים האחרונות 
 בקשה בנפרד .לכל מקצוע יש לצרף טופס לתשומת ליבך: 

 
 פרטים אישיים. .1

 פרטים מזהים: .א
   

                                       

 תאריך לידה                                שם פרטי        שם משפחה                                             בקורת                   מספר ת.זיהוי כולל ספרת
 
 
 

 מיקוד _________      ישוב ______________  ___      _____       מס' בית _________כתובת מגורים : ____________________
 

 _________________     _______________               לפון:    _________________          ______________   ט .ב

 פקס                                                    נייד                              בבית                                                     עבודה                                                      

 _________________________________________________________________________דואר אלקטרוני  .ג

 קוד המקצוע   _________        מקצוע בו אני מבקש/ת להעריך ______________________________________   .ד

   ___________     _____________     _____________        ___________     _____________           שאלון יסמלה.  

 ) יש לצרף צילום (הוראה :  ןהכשרה וניסיו .2

 במקצוע   ____________                  שמספרו _________________        _________________ הוראה מיום ןרישיו א.

 . ( _________________________________________________ )שם המוסד_____________הוצאה ע"י ב.  ש

 ניסיון מקצועי בהגשת בחינות בגרות במקצוע המבוקש , יש לרשום שנה בה הגשת לבחינות בגרות. .ג

   _______________        ______________       _______________       _______________    _____________ 

 ( יש לצרף צילום)  :.   תארים אקדמיים3

 

 שם המוסד נותן התואר שם המקצוע 

  

  

  

 
 בו הנך מועסק/ת לפי סדר היקפי המשרה ,  בסדר יורד. ( וסמלו ) יש לרשום את שם ביה"ס –.  מקום העבודה 4

 מגיש לבחינות סמל  ביה"ס שם ביה"ס
 בגרות בביה"ס

 מקצוע ההגשה
 בחינות בגרותל
 

  כן/לא  

  כן/לא  

  כן/לא  
במקצוע בו הנך  ,בשנתיים האחרונותהשתתפת  ןבהת שיוההשתלמופרטי .  השתלמויות מקצועיות: נא ציין/י את 5

 ( יש לצרף צילום)  מבקש/ת להיכלל  במאגר.



__________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 שנה בה בוצעה ההשתלמות מוסד מבצע ההשתלמות שם ההשתלמות 

   

   

   
 

 יש באפשרותי לבדוק בחינות גם בשפה זרה נוספת : _______________.   6

 .   המלצת מנהל/ת ביה"ס בו הנך מגיש בחינות בגרות בשנת הלימודים הנוכחית.7

_______________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 

___________________________     ____________________________________________________________

______________________        _________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________                  

_______________________________________________________________________________________    

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 שם ביה"ס ___________________________

 שם המנהל/ת וחתימה ___________________                                                                                                                       

 תאריך ________________                                                                                                                       
 .  פרטי בנק8

              

   מס' חשבון                              סמל סניף      סמל בנק                                                  שם הבנק                                
 

 הצהרת המועמד/ת:.    9

 אני מצהיר/ה שכל הפרטים שמסרתי נכונים. .א

 :אני מקבל/ת על עצמי את כל התנאים הר"מ , אם אזומן לשמש כמעריך/ה .ב

 .ולא ייווצרו ביני לבין המשרד יחסי עובד  מעביד  עשה על בסיס חוזה קבלנייההתקשרות בין המשרד וביני ת .1

 אחתום על חוזה התקשרות בנוסח שיועבר לי ע"י המשרד. .2

 ע"י המשרד . וקבעימספר המחברות והתגמול י .3

 .המפקח על המקצוע כפי שיקבע ע"י  ,  מרב"דב תקופת ההערכההשתתפות בהערכה במשך כל  .4

 וך.לרבות תדר,השתתפות מלאה בהשתלמויות נדרשות  .5

 ביצוע הערכה בהדרכת צוות פיקוח ומעריכים בכירים. .6

 קבעו מעת לעת ע"י אגף הבחינות .ינחיות שיהביצוע העבודה בהתאם לנהלים וה .7

 הבחינות ,כפי שייקבעו ע"י אגף הבחינות .בכל מועדי במקצוע בו שובץ , ביצוע הערכה  .8

 

 תאריך _______________

 חתימת המועמד/ת ___________________                                                                                                             

 

  המצ"ב בצירוף צילומי התעודות המעידות על הכשרה וניסיון הוראהפס ונא להחזיר את הט

  בדצמבר  31  לתאריךעד 

                                      



__________________________________________________________________________ 
 

 

 

      02-5602492טלפון:  ירושלים. 29,  רח' שבטי ישראל  ,אגף א' בחינותמשרד החינוךשושנה אלישקביץ : אל

 טפסים ,אישורים  ותעודות אשר יישלחו באמייל  או בפקס לא יטופלו .
 

 לשימוש המשרד:
 אישור בדיקת הטופס ע"י המנהלה ________________ .1

 אלישקביץ _______________ נה אישור וחתימת נציג אגף הבחינות  שוש .2

 פמ"ר ___________________אישור וחתימת המ .3

 יש לצרף טופס הנמקה ()  –אושר  ביום __________________ לא אושר 

 נתוני עזר:

קוד 
 מקצוע

קוד   שם המקצוע
 מקצוע

קוד   שם המקצוע
 מקצוע

 שם המקצוע

 חקלאות  74        טכנולוגית /העיצוב  אומנות 35                 כלכלה 1

 האסלם             דת 75  המדינה          מדעי 37  ואלקטרוניקה     חשמל 2

           סוציולוגיה 76                תיירות 38                 כימיה 3

 בקרת תהליכים 77  וצילום       יזיהוטלו 39              ביולוגיה 4

          הסביבה מדעי 80  עצמאי          יהדות 40  יהודי    סלבי" ערבית 5

 וכלכלה          מנהל 81  כללי      סלבי" ך"תנ 41  תורת המחשב    יסודות 6

             חע" לשון 82  דתי       סלבי" ך"תנ 42              גאוגרפיה 7

 כללי          ע"תושב 83  ערבי     סלבי" עברית 43                 רוסית 8

               אמהרית 85  עיונית  /כללית  אומנות 44  דרוזים         מורשת 9

 נוצרית            דת 86   היסטוריה 45  ידת סישראל לבי" מחשבת 10

 ארץ ישראל     לימודי 87  (דתי) יותע" היסטוריה 46  המנהל           תורת 11

 סינית 89  )עצמאי( עם ישראל תולדות 47  אנוש           משאבי 12

 איטלקית 90  דרוזי    סלבי" עברית 48  עסקית         תכתובת 13

 מדעי הים 91  הנדסית        מכניקה 49  וניהול         תעשיה 14

 מדעי הטכנולוגיה 92  לחינוך העצמאי   ך"תנ 50            פסיכולוגיה 15

 דסהמדעי ההנ 93                צרפתית 51  דתי      סלבי" ספרות 16

 תיקשוב 94     ולדרוזים ערבי סלבי" אזרחות 52  טכני           סרטוט 17

 צבירה מתמטיקה 95  דרוזי  סלבי" היסטוריה 53  ומכונות         בקרה 18

 מחשבת ישראל כללי  96                פיסיקה 54  עצמאי    סלבי" ספרות 19

 תאטרון 97  ביוטכנולוגיה 55                אזרחות 20

 תקשורת המונים 98              חשבונאות 57  ובנייה      אדריכלות 21

              מתודולוגיה 58  לערבים         ערבית 22

                   חינוך 60                אנגלית 23

    חינוך גופני 61  תעופה         מערכות 25

    בריאות       מקצועות 62  רכב וחשמל    מכונאות 27

    וקידום מכירות  שיווק 63  ערבי   סלבי" היסטוריה 28

    כללי    ס"לבי  ספרות 64  לדרוזים        ערבית 29

                    לשון 65  ערבית לערבים / ספרות 30

    עצמאי           לשון 71  ותלמוד       פ"תושבע 31

    עצמאי         אזרחות 72  מכונאות ימית 33

 


