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נוהלי הרשמה לבחינת הכניסה הפסיכומטרית
בחו"ל 2019
יש לקרוא היטב נהלים אלה לפני מילוי טופס ההרשמה המצורף!
שימו לב לפעולות שתוכלו לבצע ב״אזור האישי״ באתר המרכז (ר׳ עמ׳  4להלן)
ההרשמה לבחינה הפסיכומטרית היא הליך נפרד מן ההרשמה למוסדות הלימוד .לפיכך ,הרשמה למוסד לימודים איננה הרשמה לבחינת
הכניסה הפסיכומטרית ,והרשמה לבחינה איננה הרשמה למוסד לימודים .אין צורך להירשם למוסד כלשהו כדי להיבחן .מועמד שנרשם
ליותר ממוסד אחד ,ייבחן רק פעם אחת ,וציוניו יועברו לכל המוסדות בהתאם לבקשתו.
תוצאות הבחינה תקפות לצורך קבלה ללימודים באוניברסיטאות למשך  7שנים לפחות .מידע מפורט מצוי בידיעוני המוסדות.
רשאי להיבחן בבחינה הפסיכומטרית ,כל מי שבידו תעודת זהות ישראלית או דרכון בר-תוקף.

מועד ומקום הבחינה

בחינת ידע בעברית (יע"ל) בחו"ל
בסיום הבחינה הפסיכומטרית יוכלו הנבחנים בשפה שאינה עברית
(ובכלל זה הנבחנים בנוסח משולב/אנגלית) להיבחן גם בבחינת
יע"ל לקביעת רמת ידיעותיהם בעברית .הציון בבחינת יע"ל אינו
נכלל בציון הפסיכומטרי ,והוא מועבר למוסדות הלימוד בנפרד.
לא כל המוסדות משתמשים בציון זה באותו האופן :במוסדות
לימוד אחדים הציון משמש לבדיקת מידת השליטה בעברית
ולשיבוץ התלמידים בקורסי הכנה על פי רמתם ,ובאחרים הוא
משמש גם כתנאי קבלה .יש מוסדות המחייבים בבחינה נוספת
בעברית .עליך לבדוק אם במוסדות הלימוד שנרשמת אליהם
נדרש ממך להיבחן בבחינת יע"ל .ציוני יע"ל יועברו רק למוסדות
המשתמשים בהם (מוסדות אלו מסומנים בכוכבית ברשימת
המוסדות בעמ'  ,2המתעדכנת מעת לעת באתר המרכז).

הבחינות הפסיכומטריות ניתנות פעם בשנה באירופה,
ובאמריקה הלטינית.
ודא במוסדות שאתה מעוניין ללמוד בהם שמועד הבחינה הנבחר
תקף להרשמה לחוגים ולשנת הלימודים הרצויים לך.
רשימה מפורטת של מקומות הבחינה ומועדיה מופיעה בדף
נפרד .ככל שתקדים להירשם לבחינה ,כך יירבו הסיכויים שנוכל
להיענות להעדפותיך .המרכז הארצי לבחינות ולהערכה שומר
לעצמו את הזכות לשנות תאריכים ולהוסיף מקומות בחינה או
לבטלם .שינויים אלה ידווחו רק לנרשמים לבחינה.
בעת הבחינה אסור להשתמש במחשבונים (ובכלל זה שעוני
מחשב) ,בשעונים או בשעוני עצר המשמיעים קול ,בטלפונים,
במכשירי קשר ,במכשירים אלקטרוניים כלשהם וכן במילונים,
בספרים ,בדפים ובכל חומר עזר אחר.

אם אתה מעוניין להיבחן בבחינת יע"ל בחו"ל ,סמן זאת בטופס
ההרשמה (סעיף ד) .ניתן גם להיבחן בבחינת יע"ל בארץ
(בתשלום) במועדים :יולי ,ספטמבר ודצמבר.

העישון בכל כיתות הבחינה אסור.

הטיפול בטופס ההרשמה

שפות הבחינה

מילוי הטופס

תוכל להיבחן באחת משש השפות האלה :עברית ,ערבית,
רוסית ,צרפתית ,ונוסח משולב/אנגלית .מומלץ להיבחן בשפה
שהשליטה בה היא הטובה ביותר .נוסח משולב/אנגלית מיועד
לנבחנים ששפת אימם אנגלית ,וכן למי ששפת אימם אינה
עברית ,אך שליטתם בעברית או באנגלית טובה יותר משליטתם
בשפות הבחינה האחרות .בנוסח זה הבחינה מוגשת באנגלית
ובעברית ,ומילים נבחרות מתורגמות לשפות האלה :רוסית,
גרמנית ,איטלקית ,הונגרית ,אמהרית ,פורטוגלית ,הולנדית,
ספרדית.

לדפים אלה מצורף טופס הרשמה .יש להקפיד למלאו כראוי:
8

העתק מתעודת הזהות את מספר הזהות שלך .את ספרת
הביקורת (ס"ב) כתוב בנפרד .אם ספרת הביקורת אינה
ידועה לך ,השאר את המשבצת המיועדת לה ריקה .אם
במספר הזהות שלך פחות מ 8-ספרות  -מלא באפסים
את המשבצות הריקות שלשמאלו.

8

אם אין בידך תעודת זהות ישראלית ,אולם יש בידך דרכון
ישראלי  -אל תרשום את מספר הדרכון ,אלא העתק את
מספר תעודת הזהות המופיע בתוכו.

8

אם אין בידך תעודת זהות או דרכון ישראליים או תעודת
עולה ,העתק את מספר הדרכון הזר שלך כך שהספרה
האחרונה תהיה במשבצת הימנית ביותר (השאר את
המשבצת המיועדת לספרת הביקורת ריקה).

שים לב :ציוני הבחינה אינם מושפעים מהשפה שנבחנת בה.

טופס שיגיע ללא מספר ת"ז/דרכון  -לא יטופל!
הערה :הקפד שהרשמתך למוסד הלימודים תיעשה על פי מספר
הזהות שבטופס ההרשמה לבחינה הפסיכומטרית.
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רשימת המוסדות וסמליהם

תשלום
התשלום עבור בחינה בחו"ל הוא  ₪ 790או  .€200/US$210ניתן
לבצע העברה בנקאית לחשבון הבנק של המרכז הארצי לבחינות
ולהערכה:
חשבון מספר 92166
בנק הפועלים 12-690
סניף ראשי ,ירושלים
עליך לצרף לטופס ההרשמה אישור על העברה בנקאית .טופס
שיתקבל ללא אישור תשלום לא יטופל.

משלוח
שלח את הטופס בדואר רשום .הקפד שהטופס יתקבל במרכז
עד תאריך סיום ההרשמה למועד שאליו נרשמת .חשוב לדעת כי
התשלום בבנק אינו הרשמה לבחינה (הבנק אינו מעביר למרכז
את פרטיך האישיים) .ההרשמה נעשית רק כשטופס ההרשמה
והתשלום מתקבלים במרכז.
אין לשלוח טופס הרשמה בפקס.

זימון לבחינה
לאחר קבלת טופס ההרשמה והתשלום ביחידת בחינות חו"ל
יישלח אישור הרשמה לדואר האלקטרוני (דוא״ל) .ודא שהפרטים
הכתובים בו מדויקים (שמך ,מספר זהות ,מועד הבחינה ושפת
הבחינה) .אם נפלה טעות  -שלח מייל ליחידת בחינות חו"ל .אם
לא קיבלת זימון לבחינה עד  20יום לפני מועד הבחינה  -טלפן
או שלח דוא״ל ליחידת בחינות חו"ל כדי לברר אם נקלט טופס
ההרשמה שלך .אם קיבלת יותר ממכתב זימון אחד ,המכתב
שנשלח בתאריך המאוחר יותר הוא הקובע.

תוכל לעקוב אחר נתוני שיבוצך לבחינה גם באתר
האינטרנט של המרכז www.nite.org.il

שינוי מועד
אם נרשמת למועד מסוים וברצונך לשנות את מועד הבחינה,
פנה ליחידת בחינות חו"ל בדוא״ל .אם בקשתך תגיע
ליחידת בחינות חו"ל לפני סיום ההרשמה למועד שאליו
נרשמת מלכתחילה ,ייעשה השינוי בלי תשלום .אם בקשתך
תגיע לאחר סגירת ההרשמה ,תחויב בדמי טיפול בשיעור
של כ 18% -מדמי הבחינה שיהיו בתוקף ביום הבקשה.

ביטול הרשמה
אם נאלצת לבטל את הרשמתך לבחינה ,פנה ליחידת בחינות
חו"ל בדוא״ל  ,Yifat@nite.org.ilבמכתב בדואר רשום או
בפקס  .02-6750620דמי הבחינה יוחזרו לך בניכוי דמי הטיפול
הכרוכים בהרשמה ,בכפוף להוראות החוק :ככלל ,ולמעט מקרים
שבהם נקבע אחרת בחוק ,אם יתקבל מכתבך לפני יום סיום
ההרשמה למועד שאליו נרשמת ,ייגבו דמי טיפול בשיעור של
כ 15%-מדמי הבחינה .אם יתקבל מכתבך אחרי יום סיום
ההרשמה לבחינה ובתוך שלושה חודשים לאחר הבחינה ,ייגבו
דמי טיפול בשיעור של כ 30%-מדמי הבחינה.
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אוניברסיטת אריאל בשומרון *

03

המכללה האקדמית של תל-אביב  -יפו

04

המכללה האקדמית תל-חי *

05

המכללה למינהל  -המסלול האקדמי

06

המרכז האקדמי לב

07

מכון אקדמי טכנולוגי חולון

08

המרכז האקדמי רופין *

09

המרכז הבינתחומי הרצליה

10

שנקר  -הנדסה .עיצוב .אמנות.

11

המכללה האקדמית ספיר

12

מכללה אקדמית הדסה ירושלים

13

המכללה האקדמית עמק יזרעאל *

14

המכללה האקדמית כנרת

15

הקריה האקדמית קריית אונו

16

המכללה האקדמית אחוה *

17

המכללה האקדמית אשקלון

18

צה"ל  -עתודה אקדמית

19

עזריאלי  -המכללה האקדמית להנדסה ירושלים

20

"חמדת הדרום"  -המכללה האקדמית לחינוך

21

המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין

22

המכללה האקדמית הרצוג

23

המכללה האקדמית בית-ברל

24

מכון וינגייט ,מכללה לחינוך גופני *

25

מכללת "בית רבקה"

26

מכללת לוינסקי לחינוך

27

מכללת סמינר הקיבוצים *

28

אורט בראודה ,המכללה האקדמית להנדסה

29

אורנים ,המכללה האקדמית לחינוך

30

אלקאסמי  -מכללה אקדמית לחינוך

31

מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה

32

המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל  -חיפה *

33

המכללה האקדמית לחינוך גורדון  -חיפה

34

מכללת אוהלו בקצרין *

35

המכללה האקדמית לחינוך תלפיות

36

אפקה  -המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב

37

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי באר שבע *

38

אורות ישראל  -מכללה אקדמית לחינוך

39

אפרתה  -מכללה אקדמית לחינוך

40

המכללה האקדמית צפת

41

המרכז האקדמי שלם

42

המכללה האקדמית גליל מערבי

43

מל״א  -המרכז ללימודים אקדמיים

* מוסד המשתמש בבחינת יע"ל
אם ברצונך להעביר את ציוניך למכינות קדם אקדמיות ,סמן את
מוסד הלימוד שהמכינה פועלת במסגרתו.

דיווח הציונים

מאל״ו אינו מעביר את ציוני הבחינה למוסדות אחרים מלבד
המוסדות המפורטים לעיל .כל המוסדות התחייבו להשתמש
בציונים רק לצורך תהליך הקבלה ללימודים אצלם.
מוסדות הלימוד מטפלים במועמדיהם על סמך הציונים שהמרכז
הארצי לבחינות ולהערכה העביר להם במישרין.

דיווח ציונים למוסדות הלימוד
ציוניך ידווחו בתוך  45יום למוסדות הבאים:
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ,בר-אילן ,חיפה,
העברית בירושלים ,תל-אביב והטכניון.
לפי בקשתך ידווחו הציונים גם למוסדות אחרים שתסמן בטופס
ההרשמה לפי מפתח הסמלים שלהלן:
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הרשמה מחו"ל לבחינה בארץ

דיווח ציונים לנבחן
בתוך  45יום מיום הבחינה ידווחו הציונים לנבחנים בדוא"ל
או יישלחו בדואר ישראל לכתובת שרשמו בטופס ההרשמה.
אם לא התנגדת לקבלת הדיווח בדוא"ל ,יישלחו הציונים
בדרך זו בלבד .אם התנגדת לקבלת הדיווח בדוא"ל,
יישלחו הציונים לביתך בדואר ישראל בלבד .כמו כן תוכל
לראות את ציוניך באתר מאל״ו באינטרנט,www.nite.org.il ,
סמוך ליום העברתם למוסדות הלימוד ,לפי פרטים אישיים מזהים:
מספר זהות ומספר האסמכתה (מספר האסמכתה מצוין באישור
ההרשמה ,בזימון לבחינה ובאישור לנבחן הניתן בסוף הבחינה).

אם ברצונך להירשם מחו"ל לבחינה בארץ ,סמן במקום המתאים
בטופס ההרשמה את מועד הבחינה ,את השפה ואת אזור הבחינה.
התשלום עבור בחינה בארץ הוא  .€155/US$160 ,₪ 560יש לשלוח
את טופס ההרשמה בצירוף אישור העברה בנקאית (מס' חשבון
בנק  -ראה עמ'  .)2הקפד שטופס ההרשמה יתקבל במרכז עד
תאריך סיום ההרשמה למועד שאליו נרשמת.

טבלת מועדי הבחינות הקרובות בארץ

בכל מועד הציונים מחושבים לכל הנבחנים בו-בזמן ואין
אפשרות להקדים ולדווח את ציוניו של נבחן יחיד.

ודא במוסדות שאתה מעוניין ללמוד בהם שמועד הבחינה הנבחר
תקף להרשמה לחוגים ולשנת הלימודים הרצויים לך.

מאל״ו אינו מעביר ציונים לנבחנים לא בטלפון ולא בפקס.

כדאי שתוודא שמועד הבחינה הנבחר אינו מתנגש במועדי בחינות
הבגרות שלך.

משלוח עותק נוסף של דיווח הציונים בדואר לנבחן פטור
מתשלום עד  3חודשים מיום הבחינה.

שים לב :במועדים שבהם שני ימי בחינה ייתכן שלא תוכל לבחור
את יום הבחינה.

בקשות לשינויים
אם תרצה ,לאחר שנרשמת ,להעביר את ציוניך למוסדות נוספים
על המוסדות שציינת בטופס ההרשמה ,או להתנגד להעברתם
לאוניברסיטה אחת או יותר ,ובהן הטכניון ,או למשלוח בדואר
האלקטרוני ,תוכל לעשות זאת באמצעות אתר המרכז או
בהודעה למדור ציונים בדוא״ל  score@nite.org.ilאו בפקס
 .02-6754765מדור ציונים יאשר את בקשתך בכתב.

מועד
הבחינה
אפריל
17-18.4.19
י״ב-י"ג ניסן
תשע"ט

העברת ציונים למוסדות פטורה מתשלום.

יולי
4.7.19
א׳ תמוז
תשע"ט

בקשה לבדיקה חוזרת

את גיליון התשובות קורא סורק אופטי .קריאה זו מדויקת ביותר,
ועם זאת מאל״ו מאפשר בדיקה חוזרת של גיליון התשובות.
הבדיקה החוזרת היא בדיקה ידנית .בבדיקה החוזרת אין מעריכים
שוב את מטלת הכתיבה ,אלא בודקים אם נתוני ההערכה נקלטו
במדויק.
הליך זה כרוך בתשלום דמי טיפול ,אבל אם בעקבות הבדיקה
החוזרת יתברר שאומנם אירעה טעות בקריאה של גיליון
התשובות ,יוחזרו דמי הטיפול לנבחן .אם אתה מעוניין בבדיקה
חוזרת של גיליון התשובות ,תוכל לעשות זאת באמצעות אתר
המרכז או בהודעה למדור ציונים בדוא״ל score@nite.org.il
או בפקס .02-6754765

25.2.19

14.5.19

ספטמבר
2-3.9.19
ב׳-ג׳ אלול
תשע"ח

8.7.19

דצמבר
27 ,29.12.19
כ"ט כסלו ,א׳ טבת
תש״פ

5.11.19

*

אפשר לבקש בדיקה חוזרת של גיליון התשובות עד שלושה
חודשים מיום הבחינה .תשובתנו תשלח שבעה ימי עבודה לאחר
שתתקבל הבקשה בצירוף התשלום.

סיום
ההרשמה*

שפות
הבחינה

אזורי
הבחינה

עברית ,ערבית,
רוסית,
משולב/אנגלית,
צרפתית

אילת ,דרום,
י-ם ,מרכז,
צפון

עברית ,ערבית,
רוסית,
משולב/אנגלית,
צרפתית,

דרום ,י-ם,
מרכז ,צפון,
אצבע
הגליל

עברית ,ערבית

עברית ,ערבית

אילת ,דרום,
י-ם ,מרכז,
צפון

דרום ,י-ם,
מרכז ,צפון

טופסי ההרשמה לכל מועד צריכים להגיע למאל״ו עד תאריך
זה .טופס שיגיע לאחר סיום ההרשמה יועבר למועד הבא.

תכיפות הבחינות המותרות
אדם רשאי להיבחן בבחינה הפסיכומטרית כמה פעמים שירצה
ומעתה הוא רשאי להיבחן גם במועדים רצופים.

הזמנה לבחינה חוזרת

עם זאת מאל״ו אינו מתחייב לדווח ציונים לפני סיום ההרשמה
למועד הבא.

בעת הערכת הבחינות נעשות בדיקות שגרתיות שמטרתן
להבטיח כי הציונים המחושבים לכל נבחן משקפים את יכולתו
נאמנה .לעיתים מאל״ו מתקשה להעריך ציון בבחינה בשל
ממצאים חריגים או בלתי עקיבים שנמצאו בה או בשל בעיות
טכניות.

בדרך כלל מוסדות הלימוד מתחשבים בציון הגבוה מקרב ציוני
המועמד אולם כדאי לוודא זאת במוסד המבוקש.

פניות והערות

אם מתעורר ספק בנוגע למהימנותה של בחינה כלשהי מכל
סיבה שהיא  -לרבות הסיבות המפורטות לעיל  -הנבחן מוזמן
לבחינה חוזרת במשרדי מאל״ו בירושלים ,וציונו מוקפא עד
להסרת הספק .רק לאחר הבחינה החוזרת מאל״ו מחליט על
המשך הטיפול במקרה.

השגות על מהלך הבחינה (אם יש כאלה) יש להפנות בכתב,
דרך האתר ,בפקס או בדואר אל המדור לפניות הציבור,
בתוך שבוע מיום הבחינה.

בדרך כלל ההזמנה לבחינה נשלחת בכתב לנבחנים הנוגעים בדבר
בתוך כשישה שבועות מיום הבחינה ,אך היא עשויה להישלח גם
במועד מאוחר יותר.

בכל פנייה למאל״ו ,אנא ציין שם ,מספר תעודת זהות ,סוג
הבחינה ותאריך הבחינה.
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לשירותך האזור האישי

באתר המרכז

www.nite.org.il
באזור האישי תוכל לצפות במידע האישי ולעשות את
הפעולות האלה:
8
8
8
8
8

צפייה בפרטי השיבוץ לבחינה
שינוי מוסדות היעד לדיווח הציונים
בקשה לבדיקה חוזרת של הבחינה
צפייה בציונים
בקשת עותק נוסף של תעודת הציון

לפרטים נוספים:
מרכז ארצי לבחינות ולהערכה
יחידת בחינות חו"ל
טל'  8 02-6759555פקס 02-6759543
ת"ד  26015ירושלים 9126001
ימים א-ה 14:30 - 08:30
e-mail:yifat@nite.org.il
www.nite.org.il

המרכז הארצי לבחינות ולהערכה שומר לעצמו את
הזכות לשנות את הנהלים ואת התנאים
הכתובים לעיל ,לפי הצורך.

PRCH1218
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לאחר מילוי הטופס יש להחזירו
בצירוף דמי הבחינה אל:

מרכז ארצי לבחינות ולהערכה

(ע"ר)
NATIONAL INSTITUTE FOR TESTING & EVALUATION

מרכז ארצי לבחינות יחידת בחינות חו"ל
ת.ד 26015 .ירושלים 9126001

املركــز القـطــري لالمتحــانات والتّقييـم
של

מיסודן

בישראל

האוניברסיטאות

ט ֹו פ ס ה ר ש מ ה ל ב ח י נ ת ה כ נ י ס ה ה פ ס י כ ו מ ט ר י ת ב ח ו " ל 2 0 1 9
קרא בעיון את דף נוהלי ההרשמה לפני מילוי הטופס.
א .פרטים אישיים
שם משפחה בעברית

שם פרטי בעברית

סוג תעודה (הקף בעיגול)

ס"ב מספר זהות  /דרכון

Name

שם בלטינית

מין (הקף בעיגול)

Address: Number & Street

כתובת :שם הרחוב ומספר הבית

Postal Code

מיקוד

Country

ארץ

שנה

חודש

יום

2

City

שם היישוב

Telephone Number

מספר טלפון וקידומת

E-mail

כתובת דוא"ל (כתובת זו תשמש למשלוח ציונים)

ב .פרטים על הבחינה הרצויה

3

דרכון

תאריך לידה

זכר נקבה

1

1

ת .זהות

הקף בעיגול את הספרות שליד האפשרויות המתאימות לך .הקפד למלא את העדיפויות.

מועד הבחינה

תאריך סיום
ההרשמה

 1904אפריל 2019

25.2.2019

 2אירופה-צרפת

 1907יולי 2019

14.5.2019

 3אמריקה הלטינית

שפה מבוקשת

אזור
בחינה

עיר מועדפת
(לוח בחינות בחו"ל מצורף):

שים לב! טופס שיגיע
לאחר סיום ההרשמה,
לא יטופל.

עדיפות ראשונה

1

עברית

3

Français

5

الــعربيـة

6

Heccrbq

7

Combined / English

9

( Portuguêsבברזיל בלבד)

עדיפות שנייה

ג .יעדים להעברת הציונים
01

ציוניך יישלחו אוטומטית אל
האוניברסיטאות והטכניון:
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
אוניברסיטת בר-אילן
אוניברסיטת חיפה
האוניברסיטה העברית בירושלים
אוניברסיטת תל-אביב
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל

הקף בעיגול סמלי מוסדות
נוספים הרצויים לך:

ראה רשימת המוסדות וסמליהם
בנוהלי ההרשמה ,עמ' 2

סמן כאן אם אתה מתנגד
לקבל את ציוניך בדוא״ל

ד .בחינת ידע בעברית** בחו"ל
סמן  xאם אתה מעוניין להיבחן
בבחינת ידע בעברית שתתקיים בסיום
הבחינה הפסיכומטרית בחו"ל.

02

12

22

32

42

03

13

23

33

43

04

14

24

34

05

15

25

35

06

16

26

36

07

17

27

37

08

18

28

38

09

19

29

39

10

20

30

40

לשימוש משרדי בלבד

11

21

31

41

אסמכתא:
אישור

** בחינת ידע בעברית מיועדת לנבחנים בשפה שאינה
עברית פרטים  -ראה בנוהלי ההרשמה עמ' .1
חתימת הנרשם

ַה משך במילוי הטופס מעבר לדף!

ה :אם ברצונך להיבחן בישראל ,הקף בעיגול את הספרות שליד האפשרויות המתאימות לך (מועד בחינה ,שפה ואיזור בחינה).
תאריך הבחינה

שפות הבחינה

סיום ההרשמה

אזור בחינה מועדף

1904

 18-17באפריל 2019

25.2.19

עברית ,ערבית ,רוסית,
משולב/אנגלית ,צרפתית

1907

 4ביולי 2019

14.5.19

1909

עברית ,ערבית ,רוסית,
משולב/אנגלית ,צרפתית

 3-2בספטמבר 2019

8.7.19

עברית ,ערבית

1912

 29 ,27בדצמבר 2019

5.11.19

עברית ,ערבית

שפה מבוקשת

01

אזור אילת

02

אזור דרום

03

אזור צפון

04

אזור ירושלים

05

אזור מרכז

06

אצבע הגליל

לשימוש המשרד
1

1

עברית

3

Français

العربية

5
6

Heccrbq

7

Combined/English

בחינה בתנאים מותאמים
טופס שיגיע לאחר סיום ההרשמה יועבר למועד הבא

הרשמה לבחינה בתנאים מותאמים  -מועדים ופרטים
בנוהלי ההרשמה הנמצאים באתר www.nite.org.il

שימוש בטופס זה מהווה אישור לנוהלי הבחינה המחייבים המופיעים באתר www.nite.org.il
ו :נתונים נוספים*

הקף בעיגול את הספרות שליד האפשרויות המתאימות .ענה בתוך המלבנים הלבנים ופרט במידת הצורך.

 .1ותק בארץ

0
1
2
3
4

 .2רמת ההכנסה של המשפחה
בהשוואה לממוצע בארץ

יליד הארץ
 15שנים ויותר
בין  5ל 15-שנים
בין שנה ל 5-שנים
פחות משנה

1
2
3
4
5
6

 .4השכלת ההורים
האב

האם

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4

.9

רגילה
אקסטרנית
מחוץ לארץ
אין לי תעודת בגרות

עדיפויות
תחומי לימוד :מלא להלן את
סמלי התחומים שאתה מעוניין
ללמוד בעדיפות ראשונה
ובעדיפות שנייה
במשבצות המתאימות:

עדיפות
ראשונה
שנייה

גבוהה בהרבה מהממוצע
גבוהה מהממוצע
גבוהה במעט מהממוצע
נמוכה במעט מהממוצע
נמוכה מהממוצע
נמוכה בהרבה מהממוצע

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ישראל
אסיה ,צפון אפריקה
מערב אירופה ומרכזה
מזרח אירופה
ארה"ב ,קנדה
אמריקה הלטינית
אוסטרליה ,דרום אפריקה
אתיופיה
אחר ,פרט:

0
1
2
3
4
5
6

עדיין לומד בתיכון
עזבתי תיכון לפני סיום
סיימתי תיכון ולא נבחנתי כלל בבחינות בגרות
סיימתי תיכון ויש לי תעודת בגרות חלקית
סיימתי תיכון ויש לי תעודת בגרות מלאה
בעל השכלה על-תיכונית או אקדמית חלקית
בעל השכלה אקדמית מלאה

 .7ציוני בגרות (לבעלי בגרות מלאה)
א .ממוצע פשוט לפני שקלול ובונוסים
על סולם 99-40
ב .ממוצע אחרי שקלול ובונוסים אוניברסיטאיים
על סולם ( 120-40עגל לשלמים ,הצמד ימינה)

סמל תחום
11
16
26
12
21
14
25
15
13
27
20
18
19
23
22
17
91
90

תחום לימודים

מדעי הרוח
אמנויות ,קולנוע ,תקשורת
אדריכלות ,עיצוב
מדעי החברה
כלכלה ,עסקים ,ניהול ,חשבונאות
עבודה סוציאלית
פסיכולוגיה
חינוך ,הוראה
מדעי הטבע ,מדעים מדויקים,
רוקחות ,חקלאות
רפואת שיניים
מדעי המחשב ,הנדסת מחשבים
משפטים
רפואה
סיעוד
ריפוי בעיסוק ,פיזיותרפיה,
קלינאות תקשורת
הנדסה
אחר
עדיין לא החלטתי

* פרטים אלו נחוצים למטרות מחקר וסטטיסטיקה ,ויישמרו חסויים לחלוטין.
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הנבחן האב

 .5השכלה

לא למד כלל
יסודית
תיכונית חלקית
תיכונית מלאה
על-תיכונית או אקדמית חלקית
תואר אקדמי ראשון
תואר אקדמי שני
תואר אקדמי שלישי

 .6סוג תעודת הבגרות

 .3מקום לידה
האם

 .8שנת בגרות
(שתי הספרות האחרונות)
השנה שנבחנת בה
ברוב בחינות הבגרות

 .10מוסדות לימוד:
מלא להלן את סמלי
המוסדות שבהם אתה
מעוניין ללמוד לפי
סדר עדיפויות:

עדיפות
ראשונה
שנייה
שלישית

סמל מוסד מוסד לימודים
51

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

52

אוניברסיטת בר-אילן

53

אוניברסיטת חיפה

54

הטכניון

55

האוניברסיטה העברית בירושלים

56

אוניברסיטת תל-אביב

אחר :בחר את סמל/י
המוסד/ות האחר/ים
		
( )43-02מתוך
		
רשימת המוסדות
		
וסמליהם שבנוהלי
		
ההרשמה ,עמ’ 3
		
99

עדיין לא החלטתי

