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 7676ינואר , ף"תש' סמסטר א' מועדי ב
 תלמידים, הורים ומורים,

 הנוהל העוסק במועדי ב' מופיע בתקנון בית הספר אומר:

 ציון למועד ב' זכאי לגשת תלמיד שנעדר ממבחן ותלמיד שמעוניין לשפר. 

 אחד בכל מקצוע מבחני מועד ב' בסמסטר. מבחן לשני לגשת כל תלמיד זכאי. 

  אם יהיה נמוך מהמועד הראשון, גם והוא הקובע אחוז 011ציון מועד ב' יהווה. 

 לא יתאפשר מועד ב' במקרים של הערכה חלופית. 

 :הבהרות והסברים
הנוהל מאפשר לתלמידים בחירה רבה יותר, אולם ִאתה באה גם אחריות גדולה יותר: הגבלת מספר  .0

מועדי ב' מחייבת את התלמידים לרצינות בעת ביצוע מועדי א' והימנעות מדחיית מועדי א' מסיבות 
 שאינן מוצדקות. 

חייבת אותם להתכונן קביעת מועד ב' כציון הקובע מאפשרת לתלמידים להצליח ולשפר את הציון, אך מ .2
 כראוי למועד ב'.

מנהל/ת החטיבה והרכז/ת בהשתתפות  בוועדת חריגים המבקשים להבחן במבחן שלישי, יידונותלמידים  .3
הינן: מחלה עם אישור רפואי, , כל אחד משני המבחניםת, עבור לצורך כך סיבות מוצדקו השכבתי.

בעיות כגון אלה יש השתתפות בפעילויות בית ספריות מאושרות, צו מהצבא, מחנה אימון/תחרות. 
 בפני רכז/ת השכבה וכן לרשום זאת במקום המיועד בטופס. להעלות עד שבוע לפני תחילת מועדי ב'

י ב'. במקרה של מועד מיוחד מורי בית הספר לא יאפשרו מבחנים במועדים "מיוחדים" שאינם מועד .4
 ת המבחן. אשכזה נאלץ בטל 

 :נוהל הרשמה והיבחנות

 .לוח מועדי ב' מצורף בעמוד הבא .0

 http://bit.ly/35GfQpH :יפתח לפני חנוכהשם תהיה בטופס מקוון ההרשמה למבחני .2

אין אפשרות לגשת למבחן ללא הרשמה מראש. ההרשמה מחייבת, והיא דורשת היערכות של המורים  .3
 והמערכת. 

בין ותתקיים  שתפורסם בהמשך תתקיים אך ורק בקישור דיגיטלי בכתובת ההרשמה למועדי ב' .4
 –שימו לב  .02:11בשעה  30.02.2109, שלישיעד יום  0:11בשעה  23.02.2109, ניהמועדים: יום ש

  לא נאפשר הרשמה מאוחרת.לרשותכם כל חופשת חנוכה. 

מידה בנערכים לאחר חופשת חנוכה. המבחנים בתעבורה)י'( ואזרחות )י"א(  י"א שימו לב:-תלמידי י' ו .5
ואתם יודעים שתעדרו ממועד זה עליכם להירשם במהלך חופשת חנוכה כרגיל. רישום של תלמידים 

ובכל מקרה, יהיה חלק משני המבחנים להם לאחר קבלת הציונים.   , יעשה בנפרדהרוצים לשפר ציון
 . אנא הערכו לכך בהתאם.אתם זכאים

ציונים לראות על מנת גם במהלך חופשת החנוכה משו"ב לבדוק  ציונים ב. חשוב אנא התכוננו בהתאם  .6
 שהוזנו במהלך החופשה.

היעדרות כולל הארכת זמן.  41:41ועד לשעה  41:41 החל מהשעה מועדי ב' ייערכו "ביום הארוך",  .7
  מהשיעורים תיחשב כמוצדקת לתלמידים שאכן ניגשו למבחן.

 .לתלמידים דרך המשו"ב ועל מסכי הפלזמה, באחריות רכז המקצוע פרטים על חדרי הבחינה יימסרו .0

  

mailto:info@hfs.school
http://www.hfs.school/
https://www.facebook.com/hofhasharonschool/
https://www.facebook.com/hofhasharonschool/
http://bit.ly/35GfQpH


 
  
  

 בית החינוך המשותף חוף השרון                                    
 (צ"חל)מ "ש פולין והלר בע"ע 

  69-9990-969 -טלפון : הנהלת בית הספר  0699666שפיים , דואר שפיים: כתובת
 905-9990-69 -פקס   info@hfs.school: דואר אלקטרוני

 995-9990-69 -טלפון : חטיבת הביניים    www.hfs.school :כתובתנו באינטרנט
 69-9990-995 -פקס                                                                                                     526079: סמל מוסד

 בית החינוך המשותף חוף השרון: עשו לנו לייק בפייסבוק
 2מתוך  2עמוד 

 

 פ"תש' מחצית א' לוח מועדי ב

 

 2/1/21' ה 1/1/21' ד 91/12/12' ג 91/12/12' ב 22/12/12' א 

 'מתמטיקה ז  חופשת חנוכה חופשת חנוכה ב"חט
 'מתמטיקה ט

 

 

 ע"חט
 (א"י-'י) 

 ' תעבורה י חופשת חנוכה חופשת חנוכה
 '(מועד א)

 א"אזרחות י
 '(מועד א) 

 ';אשכול ב
 (; איל)חזותית.א

 (מבר)קולנוע /עסקי. נ

 היסטוריה

 2/1/21' ה 0/1/21' ד 0/1/21' ג 0/1/21' ב 0/1/21' א 

 'ש ט"תרב לשון ב"חט
 'היסטוריה ח

 'אדם וחברה ט מדעים אנגלית

 ע"חט
 (א"י-'י) 

 א"עברית י
 'ב י"מוט

 5ך יא"תנ
 (בהצגה' שכבת י)

 א"אזרחות י אנגלית ספרות
 'תעבורה י

   12/1/21' ג 19/1/21' ב 12/1/12' א 

 'ארון הספרים ט ב"חט
 'מתמטיקה ח

 'גיאוגרפיה ח

 

   מזרח תיכון/ ערבית

 ע "חט
 (א"י-'י)

 'אשכול א  מתמטיקה
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