
 2015 התשע"קיץ  -אנגלית מועד ב' במתמטיקה/הרשמה ל
 

  :לכל נבחני המשנה, אינטרנים ואקסטרנים

 ,לכל התלמידים להיבחן באנגלית ו/או במתמטיקהמאפשר משרד החינוך 

במועד קיץ בשני מועדים: מועד א' ומועד ב', כשהציון הסופי שיקבל התלמיד 

  ת בכל אחד מהשאלונים.מבין שתי ההיבחנויו הגבוהיםיורכב מהציונים 
  

  .10:00החל מהשעה  6.7.2015, שניבחינות מועד ב' באנגלית נקבעו ליום 

החל מהשעה  9.7.2015, חמישיבחינות מועד ב' במתמטיקה נקבעו ליום 

10:00.  
  

וחומר העזר המותר לבחינה  מסמך ההלימה -וחומרי עזר מסמך ההלימה

  . )2015( ה"עקיץ תשמועד א', ל יםזה ולמועד ב' יהי

רשאי להירשם ולהיבחן א', שנחשד בהעתקה במועד  תלמיד - חשד להעתקה

במועד ב', וזאת משום שלא הספיק למצות את זכותו לערער על החשד. אך אם 

   וכן בחינתו במועד ב'.א' בחינתו במועד  הבחינות: שתינה אומת החשד, תיפסלי

באותה רמת ב'  תלמיד שנבחן במועד א' חייב להיבחן במועד -רמת יחידות

  .  יחידות

  

  :טרניםמשנה אינההרשמה לנבחני מועדי 

שימו לב, תלמיד שלא ירשם בזמן, לא יוכל להירשם בהרשמה מאוחרת. 

  במועד ב' אין הרשמה לבחינות הבגרות באמצעות המרב"גים!

 .14.6.2015, ראשוןשל התלמיד עד יום בביה"ס התיכון   .א

  .21.6.2015 ,ראשוןהחל מיום באינטרנט   .ב

 9:00בשעה  30.6.2015 ,שלישי תסתיים ביום באנגליתההרשמה לבחינות 

  בבוקר. 
  

בשעה  2.7.2015, חמישיתסתיים ביום  במתמטיקהההרשמה לבחינות 

  בבוקר.  9:00

 www.education.gov.il/examsחינוך היא: כתובת האתר של משרד ה

 
 
 
 
 
 

 
 



  
על פי  ,לתלמידים לקויי למידה תסופק ההתאמה הדרושה להם -ויות למידהלק

  .ההדיווח למועד ב' בלבד ולא על סמך הדיווח למועד א' קיץ תשע"

  .14.6.2015המועד האחרון להגשת בקשה להקלות הוא 

בע"פ של ההבעה  לא מתקיימות בחינות  הבמועד ב' תשע" –שימו לב 

  באנגלית.

  
  הספר העל יסודיים. בתי -ם ההיבחנותמקו

  

  :ההרשמה לנבחנים האקסטרניםמועדי 

שימו לב, תלמיד שלא ירשם בזמן, לא יוכל להירשם בהרשמה מאוחרת. 

  במועד ב' אין הרשמה לבחינות הבגרות באמצעות המרב"גים!

עד ליום ראשון תתקיים לנבחנים האקסטרנים ההרשמה לבחינות מועד ב' 

21.6.2015.  

להיבחן באנגלית ו/או במתמטיקה, להגיע לשלוחת המעוניין  על הנבחן,

ההרשמה בתאריכים שנקבעו  הבחינות בה מצוי תיק הנבחן שלו לצורך ביצוע

  !בלבד

שנה בעת תחילת  18שגילם מעל , נבחנים בעלי תיק נבחן אקסטרני (פעיל

מועד הרישום) יכולים לבצע את תשלום שוברי הבחינה למועד ב' גם באמצעות 

. כתובת האתר של משרד החינוך היא: של אגף הבחינות האינטרנט אתר

www.education.gov.il/exams 

 21.6.2015עד ליום ראשון הרישום באמצעות האינטרנט יתבצע שימו לב: 

  .9:00בשעה 

שנה בעת תחילת מועד הרישום יבצעו  18-נבחנים צעירים שגילם פחות מ

  .בשלוחות הבחינות בלבד הרשמה

  

במועד קיץ במקצועות אנגלית ומתמטיקה ישנן בחינות במועד  –שימו לב 

  א' ובמועד ב'.

. עבור כל אחד תקפים למועד ב' אינם מועד א'ב אשר קיבלתםים השובר

  מהמועדים יש לקבל שוברים נפרדים, ולשלם על כל מועד בנפרד. 

 
 
 
 
 
 

 
 



עצם תשלום השובר למועד א' אינו רושם אותך באופן  –חשוב לא להתבלבל 

אוטומטי למועד ב'. יש לקחת שוברים מהשלוחה, ייעודיים למועד ב', ולשלם 

  אותם כנדרש.
  

להודיע מראש על כוונתם צריכים תלמידים לקויי למידה  - לקויות למידה

לממש את ההתאמות העומדות לרשותם. הדיווח יעשה באמצעות מערכת 

  מימוש התאמות לבחינות בגרות בקישור הבא:

http://meyda.education.gov.il/baghatamot/  

  מחירים

  שנה ביום ההרשמה, לא יצטרך לשלם כלל . 18נבחן שלא מלאו לו עדיין 

  לכל יחידת לימוד. ₪  30תשלום דמי בחינות לנבחן משנה בוגר יהיה 

  בשאלונים ללא יח"ל כלהלן: דמי הבחינות לנבחני משנה בוגרים 
  

  במקצוע האנגלית:

 דמי בחינה סמל שאלון אקסטרניים סמל שאלון אינטרניים

016102  401  30  

016103  402  30  

016104  403  30  

016106  405  60  

016108  407  30  

016115  414  30  

016117  416  60  

  

  במקצוע המתמטיקה:

 דמי בחינה סמל שאלון אקסטרניים סמל שאלון אינטרניים

035801  311  30  

035802  312  30  

035803  313  30  

035804  314  90  

035805  315  30  

035806  316  90  

035807  317  60  

 
 
 
 
 
 

 
 



  

  2015קיץ  -לוח בחינות מועד ב' אינטרנים ואקסטרנים:ם נבחניהלכל 

 י"ל המקצוע
תאריך 
  הבחינה

  מס' שאלון
 לאינטרנים

  מס' שאלון
 לאקסטרנים

שעת 
  התחלה

ת שע
  סיום

 מועד ב' -אנגלית

3  

יום ב' 
6.7.2015  

016102  401  10:00  11:15  
016103  402  11:45  13:00  
016104  403  13:45  15:00  

4 
016115  414  10:00  11:30  
016106  405  12:00  13:15  
016104  403  13:45  15:00  

5 
016117  416  10:00  11:30  
016106  405  12:00  13:15  
016108  407  13:45  15:15  

מועד  -מתמטיקה
  ב'

3 
  

יום ה' 
9.7.2015  

035803  313  10:00  12:00  
035802  312  12:30  14:00  
035801  311  15:00  16:15  

4 
035805  315  10:00  11:45  
035804  314  12:30  16:00  

5 
035807  317  10:00  12:00  
035806  316  12:30  16:00  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 

 
 



  "הבנת הנשמע" בבחינות באנגלית אינטרנים ואקסטרנים:ם נבחניהלכל 

 10:30יהיה בשעה  A( 16102( ע "הבנת הנשמע" לבחינה בשאלון א'שידור קט

  בבוקר.

 12:30יהיה בשעה  E( 16106(שידור קטע "הבנת הנשמע" לבחינה בשאלון ה' 

  בבוקר.

  

  תדרי רשת א' של קול ישראל הם:

A.M :531 בכל הארץ .  
M.F :  

 104.8 אזור ירושלים 104.8 אצבע הגליל
 104.8, 105.3אביב והמרכז-תל 105.1 צפת והסביבה

אזור באר שבע  104.8 אזור חיפה
 וצפון

104.8 ,100.7  

   105.3 שומרון
  
  

  :F.Mתדרי ברשת ג' 

 97.8 ירושלים והסביבה 105.5 אילת
 89.7 ה רמוןמצפ -הנגב מרכז 89.7 צפון בקעת הירדן

 97.8 צפת והגליל 97.8 גרופית -דרום הערבה
 89.7 ת"א והסביבה 97.5 עין יהב -צפון הערבה

הבקעה, יו"ש, כ"ס, 
 הרצליה

 89.7 מנרה -אצבע הגליל 97.5

 105.5 חיפה והסביבה  105.5  באר שבע וצפון הנגב
  

 
 
 
 
 
 

 
 


