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 ב "פתש  – 2220סמסטר קיץ"  –"המחצית השלישית  –תקנון לימודים 
 

    
 

 שם מרכז הלמידה  שם בית הספר  מספר ת.ז.   שם התלמיד/ה 

 
 תלמיד/ה שלום רב, 

 
 ב " פ תש  תמוזב ו'–  סיוןב 'טזסמסטר קיץ" שיתקיימו בין התאריכים:  –נרשמת ללימודים במסגרת תכנית "המחצית השלישית 

 .  שבועות עד יום בחינת הבגרות  3, במשך 3/7/2022, 5/7/2022  – 15/6/2022
               

   .6/7/2022  ,4/7/2022,-בחינות הבגרות ב יעד למועד,  ישישהלימודים יתקיימו בימים ראשון עד 
 

על מנת להצליח בבחינת הבגרות, שתתקיים בסיומה של התכנית בקיץ זה, ובמטרה להגדיל את סיכוייך לזכאות לתעודת בגרות, עליך לעמוד  
 בתנאי הלמידה הנדרשים על ידינו. 

ץ אינה חובה ואינה יכולה להוות תנאי להישארותך בביה"ס או לעלייה לכיתה הבאה. הרשמתך וחתימתך על טופס זה הינם  זכור/י: הלמידה בקי
 הצהרת כוונות אישית שלך על רצונך ללמוד ולהצליח! 

 התקנון נועד לאפשר אוירה לימודית תומכת ומקדמת לקראת הצלחתך בבחינת הבגרות.  
 דיווח על הישגיך והתנהגותך.  עם סיום התכנית יועבר לבית ספרך

 
 עליך להגיע בזמן שנקבע לשיעורים, להשתתף בשיעורים במהלך כל יום הלימודים, כולל בשעות שיקבעו לחזרה על החומר ותרגולו.  נוכחות :

מהשיעורים בתכנית יאפשרו היבחנות בבחינת הבגרות בסוף התכנית. אם לא תעמוד/י בתנאי זה לא   80% -רק נוכחות סדירה והשתתפות ב 
 תוכל/י לגשת לבחינת הבגרות.  תוכל/י לקבל ציון מסכם ולא 

להצטרף לתכנית זו. בקשה לשחרור מלימודים לצרכים הנ"ל    אינך יכול/האם בכוונתך לצאת לנופש או למחנה פעילות כלשהוא במהלך התכנית, 
 לא תאושר, ויציאה לאחת מהפעילויות הנ"ל תגרור הפסקת לימודיך לאלתר. 

   מסך כל שעות הלימודים. שלושה ימים עד  יקף שלבהתוכר היעדרות רק בשל מחלה )באישור רופא( 
 

 הנך מתחייב/ת להישאר ללמוד בשיעורי התגבור הנוספים שייקבעו במהלך הלימודים, ובהתאם לדרישת המורה.   :למידה נוספת
 

 . עם ספר הלימוד בו למדת בביה"ס. לא ניתן להשתתף בתכנית ללא ספר לימוד  עליך להגיע לתכנית  :הצטיידות
 

: כתנאי להשתתפותך בתכנית עליך לבצע את כל המטלות שינתנו בשיעורים על ידי המורה, ובכלל זה היערכות לשיעורים, הכנת  ביצוע מטלות 
 נת. שיעורי בית ועמידה בבחנים ובמבחנים כנדרש, כולל היבחנות בבחינת המתכו 

 
 במגמת עליה.   יהיו  ,כפי שישתקפו בבחנים שבועיים ,הישגיךיש חשיבות למאמצים שתעשה במהלך הלימודים כדי ש: הישגים

 
כללי ההתנהגות במסגרת התוכנית זהים לאלה המחייבים אותך במסגרת הלימודים הסדירים בבית הספר. חריגה מכללי התנהגות   התנהגות:

ו/או לשוחח בטלפון נייד    S.M.Sחשוב לזכור:  אין לקבל או לשלוח הודעות   ללא החזר כספי.כנית באופן מיידי אלה תגרום להפסקת לימודיך בת
 בזמן השיעור ו/או לצאת מהשיעור לצורך זה. חל איסור מוחלט על עישון בשטח בית הספר ועל יציאה משטח בית הספר לפני סיום הלימודים. 

 
 פגיעה ברכוש תחייב נשיאה בהוצאות הנזק שייגרם.,  והניקיון.יש לשמור על השקט, הסדר, הרכוש 

 
 : בנים ובנות מחויבים בחולצה עם חצי שרוול. לא תותר כניסת בנים בגופיה ובנות בחולצות בטן. תלבושת  

  
אם הנך בסטאטוס של חשד או פסילה במשרד החינוך, הלמידה וההבחנות הינם באחריותך בלבד. האמצעים המשמעתיים  חשד או פסילה: 

והמנהליים שנקבעו לך, או שייקבעו בסיום תהליך בדיקת החשד, תקפים גם למועד זה והם יופעלו. לא יוחזרו לך כספים אם נרשמת בסטאטוס  
 חשד או פסילה.  

 
 : החזרי כספים

לא יוחזרו כספים , תהיה זכאי להחזר כספי מלא. 226/20/41תחילת הלימודים לפני האחרון של ביטול הרישום עד ליום במקרה  
 . החזר כספי מלא יינתן אם לא תפתח קבוצת הלימוד אליה נרשמת.  226/20/51החל מיום 

 
 אנו מאחלים לך הצלחה!  

 צוות מנהלת התוכנית 
 ומתחייבים לפעול על פי תוכנו.הננו מאשרים שקראנו את התקנון 

  
 

  

 חתימת הורה התלמיד/ה  חתימת התלמיד/ה  שם התלמיד/ה  תאריך 

                                                          
 


