
2019 טתשע"קיץ  -אנגלית מועד ב' במתמטיקה/הרשמה ל

  נבחני משנה אינטרנים:

 ,לכל התלמידים להיבחן באנגלית ו/או במתמטיקהמאפשר משרד החינוך 

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

  נים.מבין שתי ההיבחנויות בכל אחד מהשאלו הגבוהיםיורכב מהציונים 

  .10:00החל מהשעה  8.7.2019, שניבחינות מועד ב' באנגלית נקבעו ליום 

החל מהשעה  11.7.2019, חמישיבחינות מועד ב' במתמטיקה נקבעו ליום 

10:00 .  

 יורדניתן לשנות רמה בין מועד א' למועד ב', ובלבד, שהנבחן   -רמת יחידות

  ברמת ההיבחנות ממועד א' למועד ב'.

  :טרניםמשנה אינלנבחני  ההרשמהמועדי 

.20.6.2019 חמישי, של התלמיד עד יום בביה"ס התיכון ההרשמה תיעשה 

באופן רציף  ניתן לשייך גם נבחני משנה בוגרים המבקשים להירשם לבחינות

  .שעות לפני יום הבחינה 24עד 

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

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

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

  .20.6.2019 הקלות הואלהצהרה על המועד האחרון 

  בתי הספר העל יסודיים. -ם ההיבחנותמקו



  :נבחנים האקסטרניםההרשמה למועדי 

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

 חמישיעד ליום תתקיים לנבחנים האקסטרנים ההרשמה לבחינות מועד ב' 

6.6.2019.  

נבחן המבקש לשנות את רמת ההיבחנות שלו באנגלית או במתמטיקה ממועד 

צע שינוי בהרכב הבחינות. שינוי א' למועד ב', עליו להגיע לשלוחת הבחינות ולב

  .ברמת ההיבחנות לרדת הרמה מאושר אך ורק אם הנבחן מבקש

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

ההרשמה בתאריכים שנקבעו  הבחינות בה מצוי תיק הנבחן שלו לצורך ביצוע

 6.6.2019ניתן לבצע רישום בשלוחות הבחינות, עד ליום חמישי,  !בלבד

  ., לפי שעות קבלת הקהל המקובלות14:00בשעה 

 .6.6.2019 חמישיעד ליום הרישום באמצעות האינטרנט יתבצע גם שימו לב: 

  .16:00בשעה:  6.6.2019המערכת תיסגר לרישום ביום חמישי 

 www.education.gov.il/examsכתובת האתר של משרד החינוך היא: 

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/  

  .6.6.2019מועד אחרון למימוש התאמות הוא ה

שעות  כשבוע לאחר הרישום באתר תיפתח מערכת הזימונים, שבה יפורסמו

  .ומקום ההיבחנות של כל נבחן שנרשם בזמן



2019קיץ  -וח בחינות מועד ב'ל אינטרנים ואקסטרנים:ם נבחניהלכל 

 י"ל המקצוע
תאריך
  הבחינה

שעת   מס' שאלון
  התחלה

שעת 
  סיום

 מועד ב' -אנגלית

3  

יום ב' 
8.7.2019  

16381  10:00  11:15  
16382  12:00  13:30  
16384  14:15  15:45  

4
16481  10:00  11:15  
16382  12:00  13:30  
16484  14:15  16:00  

5
16481  10:00  11:15  
16582  12:00  13:45  
16584  14:15  16:00  

מועד  -מתמטיקה
  ב'

3

' היום 
11.7.2019  

35382  10:00  12:00  
35381  12:45  14:15  
35182  14:45  16:15  

4
35482  10:00  11:45  
35481  12:45  16:15  

5
35582  10:00  12:15  
35581  12:45  16:15  


