
 2016 ותשע"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 
  

  .11:00החל מהשעה  4.7.2016, שניבחינות מועד ב' באנגלית נקבעו ליום 

החל מהשעה  11.7.2016, חמישיבחינות מועד ב' במתמטיקה נקבעו ליום 

11:00 .  

  טרם פורסמו שעות היבחנות לפי מספר שאלון ורמת יחידות.
  

באותה רמת מועד ב' תלמיד שנבחן במועד א' חייב להיבחן ב -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!

  

 .16.6.2016, חמישישל התלמיד עד יום בביה"ס התיכון   .א

  .30.6.2016, ועד יום חמישי 19.6.2016 ,ראשוןהחל מיום באינטרנט   .ב

  

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

  
על פי  ,לתלמידים לקויי למידה תסופק ההתאמה הדרושה להם -לקויות למידה

  .ושע"הדיווח למועד ב' ולא על סמך הדיווח למועד א' קיץ ת

  .16.6.2016המועד האחרון להגשת בקשה להקלות הוא 

  
  בתי הספר העל יסודיים. -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 ד ב' ההרשמה לבחינות מוע

19.6.2016.  

המעוניין להיבחן באנגלית ו/או במתמטיקה, להגיע לשלוחת  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

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

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

www.education.gov.il/exams 

 19.6.2016עד 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 השוברים אשר קיבלתם במועד א' אינם תקפים למועד ב'

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

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

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

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

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

  במקצוע האנגלית:

 –סמל שאלון אינטרניים  סמל שאלון אינטרניים

  טפסי רפורמה

 דמי בחינה סמל שאלון אקסטרניים

016102  16381  401  30  

016103  16384  402  30  

016104  16382  403  30  

016106  16481  405  60  

016108  16582  407  30  

016115  16484  414  30  

016117  16584  416  60  

  

  במקצוע המתמטיקה:

 –סמל שאלון אינטרניים  סמל שאלון אינטרניים

  טפסי רפורמה

 דמי בחינה סמל שאלון אקסטרניים

035801  35182  311  30  

035802  35381  312  30  

035803  35382  313  30  

035804  35481  314  90  

035805  35482  315  30  

035806  35581  316  90  

035807  35582  317  60  

  

 
 
 
 
 
 

 
 


