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 חלשנת הלימודים תשע" נוהל מועדי ב' ושיפור ציוןהנדון: 

היא מחייבת אישור והינה עבור תלמידים שהחסירו בחינה במקצוע מסוים  –  בחינת מועד ב' .1

במקרים חריגים שאינם רפואיים,  .מותנית באשור המורה המקצועיעם זאת הבחינה  רפואי,

 תתבצע בקשה והנושא ידון אצל מקשר המקצוע בשיתוף המורה המקצועי.

ומטה ומותנית  65הינה עבור תלמיד אשר השיג בבחינת מועד א' ציון  -בחינה לצורך שיפור ציון .2

 באישור המורה מקצועי. 

לימודי, משמעת( לא  תפקודיש לציין כי תלמיד בעל התנהלות לימודית לקויה )היעדרויות, חוסר  .3

 יורשה לגשת לבחינת מועד ב' / שיפור ציון.  

לא ניתן להיבחן מועד ב' ושיפור ציון באותו המקצוע או לחילופין שני מועדי ב' או שני שיפורי  .4

 ציון באותו המקצוע.

כבה על מנת שתדון שב' במקצועות חובה שונים, יפנה למקשרת התלמיד הזקוק לשני מועדי  .5

 בבקשתו.

 מועד ב' יתקיים לשלוש השכבות במחצית הראשונה. מבחן  .6

 ולשון. מתמטיקה ותלא יתקיימו מבחני מועד ב' במקצוע .7

יכלול את כל חומר הלימוד שנלמד במהלך המחצית  היקף חומר הבחינה במועד ב' / שיפור ציון .8

באחריות התלמיד לברר מול המורה המלמד מהו   או לחילופין עד שבוע לפני מועד הבחינה.

 החומר הלימודי לבחינה.

עפ"י שישי ימי  בשלושהו וירוכזחטיבה עליונה הנהלת היקבע ע"י  ציון לו"ז מועדי ב' / שיפור .9

 לא יתקיימו מועדי ב' בימים בהם מתקיימת בחינת מועד א'.  לוח הבחינות.

 . בטופס אינטרנטי מאתר "דרור"יתבצע  . הרישוםרישום לבחינהעל התלמיד האחריות על  .10

לא יורשה  שיפורסם יחד עם לוח הבחינות,עד לתאריך  תלמיד שלא יסדיר רישומו לבחינה .11

 להיבחן במועד הבחינה ולא יהא זכאי למועד חלופי.

הכנת הבחינה, שיבוץ מורה מצוותו אשר ישהה בזמן הבחינה וייתן  -המקצועבאחריות מקשרי  .12

מענה לצרכי התלמידים המערכת, תיאום צרכים מיוחדים לבחינה וכן מענה להתאמות למול 

 יועצות השכבה ומנהלת תחום מערכת. 
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 מחצית ראשונה -מבחני מועדי ב'
 

 מקצועות בחירה:
  71.12.201תאריך המבחן: 

 '"א, י"ב י',

ביולוגיה, פיזיקה, כימיה, מדעי המחשב, כלכלה, מדעי הסביבה, לימודי ארץ ישראל, ספרדית, 
תקשורת, תולדות המוסיקה, תורת המוסיקה, תולדות הקולנוע, תולדות האמנות, תולדות התיאטרון, 

 תולדות המחול, ספרות מורחב, עיצוב חזותי, סוציולוגיה, פסיכולוגיה.
  26.11.2017ההרשמה למועד זה תיסגר 

 

 מקצועות חובה:
  22.12.2017תאריך המבחן:

 או מבוא למדעים אנגלית -'שכבת י
 ספרות או אנגלית -שכבת י"א
 תנ"ך או אנגלית -שכבת י"ב

 13.12.2017ההרשמה למועד זה תיסגר בתאריך 
 

 מקצועות חובה:
 29.12.2017תאריך המבחן:

 היסטוריה -שכבת י"א
 אזרחות -י"ב שכבת

 24.12.2017ההרשמה למועד זה תיסגר בתאריך 
 

 

 

 בברכה,

 הנהלת חטיבה עליונה


