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 דף מידע לנבחני שלוחת חו"ל
 

 
לפתוח תיק נבחן אקסטרני ולהבחן עליו נבחן השוהה בחו"ל, ומעוניין להבחן במהלך שהותו שם, 

 בשאלונים אקסטרניים.
 

באחריות הנבחן לברר עם בית הספר בו למד בארץ, מהן הבחינות שבני גילו יבחנו בהן במהלך שהותו 
 ם חופפים את הדרישות האינטרניות.בחו"ל, והאם סמלי השאלונים האקסטרניי

 
 .4262 במרץ 66ועד  4266 באוגוסט 66 -מועדי רישום לנבחני חו"ל: החל מה

יולי, בקונסוליות ונציגויות רשמיות של  –הבחינות בחו"ל מתקיימות אך ורק במועד קיץ, בחודשים מאי 
 משרד החוץ.

 לזכויות תושב חוזר או עולה חדש.נבחנים השוהים בחו"ל, אינם זכאים להתאמת דרכי היבחנות, 
 .ואין הרשמה למאחרים ) מרב"ג( בשלוחת חו"ל לא מתקיימות בחינות מועד ב'

 
 לביצוע הליך רישום לנבחן חו"ל:

  )כולל(.  4262בנובמבר  62 -שנים עד ל 61פתיחת התיק מותנית בכך שימלאו לנבחן 
, רשאים להגיש בקשה 4262 בדצמבר 46 -ועד ה 4262 בדצמבר 6 -שנים מה 61 להםשימלאו  ניםנבח

. בבקשה יש hayahov@education.gov.ilחריגה לפתיחת תיק נבחן חו"ל באמצעות הדוא"ל, בכתובת: 
 לציין מספר ת"ז ואת השלוחה בה מעוניין הנבחן לפתוח תיק במידה ויאושר לו.

 
 ופה כח בארץ, לטיפול בהרשמתו לבחינות בעת שהותו בחו"ל.על הנבחן למנות מי

שבע, או  –, באר תקווה-פתחארץ: חיפה, במיופה הכח יגיע לאחת משלוחות הבגרויות האקסטרניות 
 ירושלים.

מיופה הכח יביא עימו בעת ההרשמה: תצלום דרכון הנבחן, טופס שאלון נבחן חו"ל מלא בכל הפרטים 
, תעודת זהות של מיופה של הנבחן, אישור גריעה ממצבת תלמידים אינטרניתפספורט  תמונתהנדרשים, 

תשלום עבור פתיחת תיק נבחן. )ניתן לשלם באשראי בשלוחות או בתשלום במזומן  ₪  641וסך של  הכח
 בבנק הדואר(.

 
 , שובר לתשלום בבנק הדואר עבור הבחינות.וחומיופה כהנבחן או בעת פתיחת תיק הנבחן יקבל 

, ולפקסס את צילום השוברים המשולמים לשלוחת 4262במרץ  66יש לשלם שוברים אלה עד לתאריך 
 ירושלים עד לתאריך זה.

, יוצא זימון לבחינות עבור הנבחן, והוא ישלח על פי הכתובת הרשומה של 4262במהלך חודש אפריל 
 מיופה הכח בארץ.

בירושלים  בירו את תיקו לשלוחת הבחינותנבחן שכבר פתח תיק נבחן בשלוחה אחרת יבקש בכתב שיע
               )למדור נבחני חו"ל(.  

 )ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי בשלוחה האקסטרנית(. ₪ 96עלות כל יחידת  לימוד לנבחני חו"ל: 
 

 www.education.gov.ilנטרנט של משרד החינוך:יחומר הלימוד לבחינה מופיע באתר הא
משרד החוץ:  האינטרנט של לפנות לאתרלית באזור מגוריכם, ניתן לבדיקת נציגות ישרא

http://mfa.gov.il  
עם שובו של הנבחן לארץ, וקליטתו בבית ספר אינטרני, יש לפנות בבקשה לסגירת התיק האקסטרני 

 והזנת הציונים למערכת האינטרנית.
  :לשלוחת ירושלים הבהרה ניתן לפנותבכל שאלה או 

  ayeletma@taldor.co.ilדוא"ל: 24-1642642פקס:  24-1666866ט"ל: 
   

 בברכה,
 איילת מנצבך 
 מנהלת שלוחת הבגרויות האקסטרניות, 
 ירושלים.מחוז  
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