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יש לקרוא נהלים אלו בעיון לפני ההרשמה.
שים לב לפעולות שתוכל לבצע באזור האישי באתר המרכז (ר׳ עמ׳  4להלן)
ההרשמה לבחינה הפסיכומטרית של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה (מאל״ו) 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.

מועדי הבחינה

תכיפות הבחינות המותרות

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

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

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

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

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

בדרך כלל מוסדות הלימוד מתחשבים בציון הגבוה מקרב ציוני
המועמד אולם כדאי לוודא זאת במוסד המבוקש.
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מקום הבחינה
באפשרותך לבקש להיבחן באזור הבחינה הנוח לך בלי קשר למוסד
שנרשמת אליו .ככל שתקדים להירשם לבחינה ,יגדלו הסיכויים
שנוכל להיענות לבקשתך .אם לא ייוותרו מקומות באזור שבחרת
בו ,תשובץ לאזור הקרוב ביותר שנותרו בו מקומות.
ציוניך יישלחו לכל המוסדות שביקשת לשלחם אליהם.
בדרך כלל הבחינה נערכת באולמות ,בתנאי הישיבה המקובלים
באוניברסיטאות .מטבע הדברים ,האולמות אינם שווים זה לזה
מבחינת גודלם ,תנאי הישיבה בהם וכו' .אין אפשרות לבחור את
אולם הבחינה.
בעת הבחינה אסור להשתמש במחשבונים (ובכלל זה שעוני
מחשב) ,בשעונים או בשעוני עצר המשמיעים קול ,בטלפונים,
במכשירי קשר ובמכשירים אלקטרוניים כלשהם ,וכן במילונים,
בספרים ,בדפים ובכל חומר עזר אחר.

אילת ,דרום,
י-ם ,מרכז,
צפון

העישון אסור בכל אולמות הבחינה.

בחינות בחוץ לארץ
עברית ,ערבית

הבחינה הפסיכומטרית נערכת גם במדינות אחדות בחו"ל (קיומה
מותנה במספר הנרשמים).

דרום ,י-ם,
מרכז ,צפון

טופס ההרשמה לבחינה בחו"ל והתשלום בעבור הבחינה שונים
מאלה הנהוגים בבחינות בארץ .לקבלת טופס הרשמה ופרטים
נוספים יש לפנות ליחידה לבחינות חו"ל במרכז הארצי לבחינות
ולהערכה.

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

נתונים ואבחונים נוסף על אלה שקיבל ממנו .תוכל לעקוב אחרי
שלבי הטיפול בבקשתך באזור האישי באתר המרכז באמצעות
לחיצה על ״הצג מצב פנייה״.

תוכל להיבחן באחת משש השפות האלה :עברית ,ערבית,
רוסית ,צרפתית ,ספרדית 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.

שים לב :מוסדות הלימוד שיקבלו את ציוניך יהיו רשאים לקבל
גם מידע על התנאים שבהם נערכה הבחינה.
כל בחינה פסיכומטרית בתנאים מותאמים בשפה שאינה עברית
מזכה את הנבחן בבחינת יע״ל אחת בתנאים מותאמים ללא
תשלום ,וזאת החל מהמועד העוקב .לאחר הבחינה הפסיכומטרית
בתנאים מותאמים יישלח לנבחנים הזכאים לכך מכתב המסביר
כיצד יש להירשם לבחינת יע"ל בתנאים מותאמים.

שים לב:

הטיפול בטופס ההרשמה

הבחינה בשפות שאינן עברית או ערבית אינה נערכת
בכל מועד .ודא שבחינה בשפה שאתה מעוניין בה נערכת
בתאריך הרצוי לך.

מילוי הטופס
לדפים אלו מצורף טופס הרשמה .יש להקפיד למלאו כראוי.

הבחינה בשפות שאינן עברית נערכת רק בכמה מאזורי
הבחינה .לכן אם נרשמת לבחינה בשפה כזו ,ייתכן שלא
תשובץ לאזור שביקשת להיבחן בו.

עליך להעתיק 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 את
המשבצות הריקות שנותרו משמאלו באפסים.

ציוני הבחינה אינם מושפעים מהשפה שנבחנת בה.

בחינת ידע בעברית (יע"ל)

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

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'  ,3המתעדכנת מעת לעת באתר המרכז).

תשלום בבנק

שים לב :יש להמתין  35יום לפחות בין שתי היבחנויות בבחינת
מיון בעברית (בין שתי היבחנויות ביע"ל ,בין שתי היבחנויות
ביעלנט ,או בין היבחנות ביע"ל להיבחנות ביעלנט ,או להיפך) .נבחן
שייבחן בחינה נוספת בטווח זמן קצר מ 35-יום ,בחינתו תיפסל
וכספו לא יוחזר .מי שבחינתו נפסלה ,עליו להמתין  35יום לפחות
ממועד הבחינה שנפסלה לפני שייבחן שוב בבחינת מיון בעברית.

לאחר שמילאת את הטופס משני צידיו ,חתום עליו ושלם את
דמי הבחינה באחד מסניפי הבנקים באמצעות שובר התשלום
שבשוליו .תלוש את ה"קבלה לנבחן" ושמור עליה .אם יאבד
טופס ההרשמה ,זו ההוכחה ששילמת! על שובר התשלום מצוין
התאריך האחרון שבו מחיר הבחינה בתוקף .הקפד לשלם עד
תאריך זה ,וָלא  -טופס ההרשמה שלך לא ייקלט.

אם אין בידך תעודת זהות או דרכון ישראליים או תעודת
עולה ,העתק את מספר הדרכון הזר שלך כך שהספרה
האחרונה תימצא במשבצת הימנית ביותר (את המשבצת
המיועדת לספרת הביקורת השאר ריקה).
טופס שיגיע ללא מספר זהות או דרכון  -לא יטופל!
הערה :הקפד שהרשמתך למוסד הלימודים תיעשה על פי מספר
הזהות שבטופס ההרשמה לבחינה הפסיכומטרית.

שים לב :אין קשר בין התאריך האחרון לתשלום לבין מועד סיום
ההרשמה לבחינה.

בחינה בתנאים מותאמים
מאל״ו מאפשר למועמדים עם מגבלות להיבחן בבחינה בתנאים
מותאמים .בחינה זו נערכת רק בארץ.

הקפד שטופס ההרשמה יוחתם בשלושת המקומות המיועדים
לכך .טופס שיגיע למאל״ו בלא חותמת הבנק לא יטופל עד
שיאומת ביצוע התשלום ,והדבר עלול לעכב את הרשמתך למועד
שביקשת.

לצד כל מועד בחינה נערכת גם בחינה בתנאים מותאמים במועד
הבחינה הרגילה או במהלך שלושת השבועות שלאחריו .הודעה
על התאריך המדויק תישלח לנרשמים.

משלוח הטופס

מועמד עם מגבלה (רפואית ,פיזית או פסיכיאטרית ,וכן לקות
למידה או קשב) המצריכה לדעתו בחינה בתנאים מותאמים
יוכל לקבל הסבר על תהליך ההרשמה ומסמכים נדרשים באתר
. www.nite.org.il

שלח את הטופס במעטפה המצורפת בדואר רשום על פי ההנחיות
הרשומות עליו .הקפד שהטופס יגיע למאל״ו עד תאריך סיום
ההרשמה למועד שנרשמת אליו .חשוב לדעת כי התשלום בבנק
אינו הרשמה לבחינה (הבנק אינו מעביר את פרטיך האישיים
למאל״ו) .ההרשמה נעשית רק כשטופס ההרשמה מגיע למאל״ו.

מי שבגלל מגבלה גופנית (כגון הריון מתקדם ,משקל עודף
מאוד ,ריתוק לכיסא גלגלים וכדומה) אינו יכול לשבת בכיסא
אוניברסיטאי ,נדרש להגיש בקשה לתנאים מותאמים על פי
הנהלים המפורטים באתר (מגבלות פיזיות).

אין לשלוח טופס הרשמה בפקס.

זימון לבחינה

את טופס ההרשמה ואת המסמכים הנדרשים יש להעביר למאל״ו
בדואר או במסירה ידנית לא יאוחר ממועד סיום ההרשמה .לאחר
מועד זה לא יוכל המועמד לעדכן או לתקן דוחות רפואיים או
אבחונים ולא יוכל להגיש ערעורים .הטיפול בפנייה עשוי להימשך
עד  25ימי עבודה מעת הגעתה ,ולכן מי שיגיש את בקשתו בחודש
האחרון להרשמה  -קרוב לוודאי שלא יספיק להוסיף חומר או
להגיש ערעור .מאל״ו שומר לעצמו את הזכות לדרוש מן הנרשם

לאחר שיתקבל טופס ההרשמה במרכז הזימונים יישלח אליך
אישור הרשמה בדואר או בדואר אלקטרוני (דוא״ל).
ודא שהפרטים הכתובים באישור ההרשמה מדויקים (שם,
מספר תעודת זהות ,מועד הבחינה ושפת הבחינה) .אם נפלה
בו טעות ,תקן אותה מייד באזור האישי באתר או טלפן למרכז
הזימונים.
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דיווח הציונים

לאחר סיום ההרשמה יישלחו אליך פרטי שיבוצך לבחינה בדואר
או בדוא״ל .אם תרצה לבדוק אפשרות לשנות את מקום הבחינה
שנקבע לך ,תוכל לעשות זאת עד כשבוע לאחר השיבוץ ,על
בסיס מקום פנוי ,באזור האישי באתר או בטלפון למרכז הזימונים.

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:

שינוי מועד הבחינה
אם נרשמת למועד בחינה כלשהו וברצונך לשנות אותו ,תוכל
לעשות זאת באזור האישי באתר או בפנייה למרכז הזימונים
בטלפון או במכתב רשום .אם תתקבל בקשתך במרכז הזימונים
לפני סיום ההרשמה למועד שנרשמת אליו מלכתחילה ,ייעשה
השינוי בלי תשלום .לשינוי מועד הבחינה לאחר סיום ההרשמה
יש לפנות בטלפון למרכז הזימונים .שינוי כזה יחויב בדמי טיפול
בשיעור של  18%מדמי הבחינה שיהיו בתוקף ביום הבקשה .נבחן
שלא הגיע לבחינה יוכל לבחור מועד אחר באזור האישי באתר
כעשרה ימים לאחר הבחינה תמורת דמי טיפול בשיעור הנ"ל.

רשימת המוסדות וסמליהם

ביטול הרשמה
אם נאלצת לבטל את הרשמתך לבחינה ,פנה למרכז הזימונים
בדוא"ל  ,zimunim@nite.org.ilבפקס  ,02-6759538או
במכתב רשום .דמי 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 שנרשמת אליו ,ייגבו דמי טיפול בשיעור של  15%מדמי
הבחינה .אם יתקבל מכתבך אחרי יום סיום ההרשמה לבחינה
ובתוך שלושה חודשים לאחר הבחינה ,ייגבו דמי טיפול בשיעור
של  30%מדמי הבחינה.

02

אוניברסיטת אריאל בשומרון *

03

-------------------

04

המכללה האקדמית של תל-אביב  -יפו

05

המכללה האקדמית תל-חי *

06

המכללה למינהל  -המסלול האקדמי

07

המרכז האקדמי לב

08

מכון אקדמי טכנולוגי חולון

09

המרכז האקדמי רופין *

10

המרכז הבינתחומי הרצליה

11

שנקר  -הנדסה .עיצוב .אמנות.

12

המכללה האקדמית ספיר

13

מכללה אקדמית הדסה ירושלים

14

המכללה האקדמית עמק יזרעאל *

15

המכללה האקדמית כנרת

16

הקריה האקדמית קריית אונו

הרשמה מאוחרת

17

המכללה האקדמית אחוה *

אם החמצת את מועד סיום ההרשמה לבחינה ואינך יכול לדחות
את בחינתך למועד הבא ,תוכל לנסות להירשם בהרשמה
מאוחרת עד שמונה ימי עבודה לפני הבחינה .לשם כך עליך
לטלפן למרכז הזימונים ולברר אם נותרו מקומות ומהו נוהל
ההרשמה .במקרה כזה יהיה התשלום בשיעור של 150%
מדמי הבחינה הרגילים ,ולא תוכל לבחור את האזור שתשובץ
להיבחן בו .בשל מורכבות הטיפול בנבחנים המבקשים
התאמה של תנאי בחינתם ,אין הרשמה מאוחרת לבחינה
בתנאים מותאמים.

18

המכללה האקדמית אשקלון

19

צה"ל  -עתודה אקדמית

20

עזריאלי  -המכללה האקדמית להנדסה ירושלים

21

"חמדת הדרום"  -המכללה האקדמית לחינוך

22

המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין

הרשמה ביום הבחינה
אם לא נרשמת כלל ,ובכל זאת עליך להיבחן ,ייתכן שתוכל
להירשם ביום הבחינה עצמו.

23

המכללה האקדמית הרצוג

24

המכללה האקדמית בית-ברל

25

מכון וינגייט ,מכללה לחינוך גופני *

26

המכללה האקדמית לחינוך גבעת ושינגטון

27

מכללת "בית רבקה"

28

מכללת לוינסקי לחינוך

29

מכללת סמינר הקיבוצים *

30

אורט בראודה ,המכללה האקדמית להנדסה

31

אורנים ,המכללה האקדמית לחינוך

32

אלקאסמי  -מכללה אקדמית לחינוך

33

מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה

34

המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל  -חיפה *

הבחינה תיערך במקום אחד בלבד בארץ.

35

המכללה האקדמית לחינוך גורדון  -חיפה

מספר המקומות מוגבל וכל הקודם זוכה .אין אפשרות
לשמור מקומות מראש לבחינה זו.

36

מכללת אוהלו בקצרין *

37

המכללה האקדמית לחינוך תלפיות

38

אפקה  -המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב

39

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי באר שבע *

40

אורות ישראל  -מכללה אקדמית לחינוך

41

אפרתה  -מכללה אקדמית לחינוך

42

המכללה האקדמית צפת

43

המרכז האקדמי שלם

44

המכללה האקדמית גליל מערבי

45

מל״א  -המרכז ללימודים אקדמיים

במקרה כזה עליך להתקשר בתוך שישה ימי עבודה לפני
מועד הבחינה אל מרכז הזימונים ,לוודא שיש מקום ולקבל
פרטים מדויקים בדבר נוהלי הבחינה .נוהל בחינה זה מחייב
היערכות מיוחדת ,ולכן עלות הבחינה גבוהה במיוחד :בשיעור
של  250%מדמי הבחינה הרגילים (פי שניים וחצי) .אם תיערך
בחינה בנוהל זה ,יצוין כי:

הנבחנים יתייצבו לבחינה שעתיים לפני תחילתה כדי
שיהיה אפשר לגבות מהם תשלום ולהציבם בחדרים.
התשלום ייעשה במקום הבחינה ובמזומן בלבד .לא
יתקבלו המחאות.
המאחרים להירשם ,שימו לב:
בשל המחיר הגבוה ובשל העובדה שמקום אינו מובטח -
הרשמה מאוחרת והרשמה ביום הבחינה אינן מומלצות ,והן
נועדו למקרי חירום בלבד.

* מוסד המשתמש בציוני בחינת יע"ל
אם ברצונך להעביר את ציוניך למכינות קדם אקדמיות ,סמן את
מוסד הלימוד שהמכינה פועלת במסגרתו.
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מאל״ו אינו מעביר את ציוני הבחינה למוסדות אחרים מלבד
המוסדות המפורטים לעיל .כל המוסדות התחייבו להשתמש
בציונים רק לצורך תהליך הקבלה ללימודים אצלם.

הבדיקה החוזרת היא בדיקה ידנית .בבדיקה החוזרת אין מעריכים
שוב את מטלת הכתיבה ,אלא בודקים אם נתוני ההערכה נקלטו
במדויק.

מוסדות הלימוד מטפלים במועמדיהם על סמך הציונים שהמרכז
הארצי לבחינות ולהערכה העביר להם במישרין.

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 .02-6759765

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).

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

הזמנה לבחינה חוזרת
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.

בכל מועד הציונים מחושבים לכל הנבחנים בו-בזמן ואין
אפשרות להקדים ולדווח את ציוניו של נבחן יחיד.
מאל״ו אינו מעביר ציונים לנבחנים לא בטלפון ולא בפקס.

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.

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

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

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

העברת ציונים למוסדות פטורה מתשלום.

בקשה לבדיקה חוזרת של גיליון התשובות

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

את גיליון התשובות קורא סורק אופטי .קריאה זו מדויקת ביותר,
ועם זאת מאל״ו מאפשר בדיקה חוזרת של גיליון התשובות.

חשוב למלא כתובת דוא״ל בטופס ההרשמה

לשירותך האזור האישי

באתר המרכז www.nite.org.il

באזור האישי תוכל לצפות במידע האישי ולעשות את הפעולות האלה:
עדכון הפרטים האישיים
שינוי מקום הבחינה ומועדה
שינוי רשימת מוסדות הלימוד שהציונים יועברו אליהם
בקשה לבדיקה חוזרת של הבחינה
צפייה בציונים
בקשת עותק נוסף של תעודת הציונים
מעקב אחר הטיפול בבקשה לבחינה בתנאים מותאמים (מצב פנייה)

פניות לפרטים נוספים ולבירורים:
הרשמה לבחינה,
תיקון פרטים אישיים

דיווח ציונים,
בקשה לבדיקה חוזרת

בחינה
בתנאים מותאמים

שאלות והערות כלליות

מרכז הזימונים

מדור ציונים

היחידה לבחינות
מותאמות

המדור לפניות הציבור

מרכז ארצי לבחינות ולהערכה
www.nite.org.il
ת"ד  26015ירושלים 9126001
טל'  02-6759555א-ה 15:30-8:30
פקס' 02-6759543

הנהלים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
מאל״ו שומר לעצמו את הזכות להשתמש בתשובות הנבחנים (בהשמטת פרטיהם האישיים) למטרות הדגמה ומחקר.
מאל״ו שומר לעצמו את הזכות לשנות את הנהלים והתנאים הכתובים לעיל ,לפי הצורך.
PRH0418S
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