
15.11.2021
ב  "תשפ

תעודת הבגרות

ובחירת המגמות

'שכבה י



?על מה נדבר

מושגים מרכזיים ופריסת תוכנית הלימודים✓

?  כיצד משוקלל ציון הבגרות הסופי✓

תהליך בחירת המגמות  ✓



מושגים מרכזיים 

(  מגמה)מקצוע מורחב 

נבחר על ידי•

5התלמיד ונלמד  ברמה של 

,  ל"יח

.  ואנגלית' למתמטבנוסף 

,  ערבית, גיאוגרפיה, פיסיקה: ' לדוג

...כימיה ועוד, תקשורת

מקצועות חובה  

ך"תנ•

ספרות•

אזרחות•

היסטוריה•

עברית•

מתמטיקה•

אנגלית•

המקצועות נחלקים למקצועות  . היקף הלימוד של רוב המקצועות נספר ביחידות לימוד' החל מכיתה י
.חובה ומקצועות בחירה מורחבים



המשך  –מושגים מרכזיים 

השכלה כללית

.ומוערך בהערכה פנימית' נלמד בכיתה י

.  הציון מופיע בתעודת הבגרות אך לא נכלל בחישוב הממוצע

פיסיקה/ כימיה / ביולוגיה : מדעים•

'ב+ ' השכלה כללית א•

..תקשוב ועוד, חינוך פיננסי, פסיכולוגיה, ערבית, חינוך אזרחי, ג"ג-'לדוג

ב "י-' לומדים בכיתות י:  חינוך גופני•



?מהן חובות המינימום לקבלת תעודת בגרות

בחינוך  ציון עובר 
גופני

עמידה בדרישות 
התכנית 

להתפתחות  
האישית  

והמעורבות 
החברתית

ציון עובר  
במקצועות 

להשכלה כללית  
בסוף ומדעים 

'כיתה י

ציון עובר  
במקצוע  
הבחירה 

ברמה ( מגמה)
ל "יח5של 

ציון עובר  
במקצועות  

החובה 



?מהן החובות לתוכנית התפתחות אישית ומעורבות חברתית

התנסות מעשית פרטנית ' ש60-"אני והקהילה"•
(פרויקט)התנסות קבוצתית ' ש30+ 

'כיתה י

' ש90= כ "סה

התנסות  ' ש30-"אני והחברה הישראלית•
התנסות קבוצתית  ' ש30+ מעשית פרטנית 

(פרויקט)

א  "כיתה י

' ש60= כ "סה

מיזם קבוצתי  או  ' ש30-"אני ומדינת ישראל"•
(  פרויקט)אישי 

ב  "כיתה י

' ש30= כ "סה

"(.                         בהצטיינות יתרה/ בהצטיינות/ בצורה ראויה)"" עמד בדרישות התכנית: "התלמיד מחויב בהערכה

.ב"ס בסוף י"י ביה"מדווח למשרד החינוך ע





כיצד משוקלל ציון הבגרות הסופי

ציון סופי בתעודת הבגרות  -100%

30%

הערכה  

בית  

ספרית  

70%

ציון  30%

הגשה  
ציון הבחינה 70%

.ציון בחינה50%-ציון הגשה ו50%: במתמטיקה השקלול הוא* 



:לדוגמה
המקצוע

ך  "תנ
הבגרותשקלול ציון בחינת30%–פנימית הערכה

70%-וציון הגשה  

הבגרות ציון סופי בתעודת

70%–ציון בחינה 30%–ציון הגשה 

1דוגמה 
8578

908083

2דוגמה 
8578

708077

:חשוב לדעת

.לשנות ציון של הערכה חלופית לאחר שליחתו למשרד החינוךלא ניתן 

.   בבחינת בגרות חיצוניתרקלשפר ציון של הערכה חלופית /ניתן לשנות 

3דוגמה 
5747

855061



מקצועות חובה–ב "י-' פריסת תוכנית הלימודים י

(ד"תשפ)ב "כיתה י(ג"תשפ)א  "כיתה י(ב"תשפ)' כיתה יהמקצוע  

+  נבחנים בשני שאלונים √ נבחנים בשאלון אחד  √ √אנגלית

פ "בע

נבחנים בשאלון אחד  √ נבחנים בשאלון אחד  √ √מתמטיקה

----30%+ 70%בגרות  √√עברית

מקצוע  

/  הרחבה 

מגמה   

בהתאם למקצוע   -√ ----* 

ההרחבה  

בהתאם למקצוע    -√ 

ההרחבה  

ב  "א או י"י-ונבחנים ב' י-מקצועות הרחבה תלת שנתיים שמתחילים ללמוד ביש: הערה* 



המשך–ב "י-' פריסת תוכנית הלימודים י

(ד"תשפ)ב "כיתה י(ג"תשפ)א  "כיתה י(ב"תשפ)' כיתה יהמקצוע  

----70%בגרות  √ 30%√ך"תנ

----70%בגרות √30%√  היסטוריה

70%בגרות  √ 30%√----ספרות

20%+ 80%בגרות   √√----אזרחות



?מהם מקצועות ההרחבה

,  הרחבה מסלול תלת שנתימקצועות

'  י-נלמד מכיתה 

הבריאותמדעי •

ביוטכנולוגיה•

תוכנה הנדסת •

מוסיקה•

תיאטרון•

-אומנויות העיצוב •

א"י-מקצועות הרחבה מ

ביולוגיה•

כימיה•

פיסיקה•

מדעי המחשב•

גיאוגרפיה•

ניהול עסקי•

('סוציו/ ' פסיכו)מדעי החברה •

תקשורת•

ערבית•

א  "י-מקצוע הרחבה נוסף ב

פיסיקה  / כימיה / ביולוגיה 

-אפשר לבחור מקצוע הרחבה נוסף ב

א מרשימת המקצועות המופיעים  "י

בעמודה הימנית

-א "י-מקצוע הרחבה נוסף ב

פיסיקה  

,  לומדים אמנות ועיצוב

בוחרים מגמה נוספת  לא

א"י-ב



?  מהו תהליך בחירת המגמות

.  ת/י המחנך"הסבר על תהליך קבלת החלטות ע➢

.י רכזת השכבה"הסבר על מבנה תעודת הבגרות ע➢

ביום כל תלמיד יצפה במקצועות אותם בחר לראות ולהכיר –יום הצגת המגמות ➢

4.3.2022שישי 

חוברת מידע דיגיטאלית על מגמות הלימוד ותנאי הקבלה תפורסם לתלמידים  ➢

.ולהורים

י התלמיד תיעשה  "בחירת המגמות ע➢

ס                                                          "באמצעות מילוי טופס אישי באתר ביה

24.3.2022עד יום שלישי  



א "בחירת מגמות לימוד לקראת י

:תהליך שיבוץ  התלמידים למגמות יתבצע בהתאם לעקרונות הבאים

פרופיל לימודי של התלמיד* 

תלמידאות* 

למגמות המדעיות

.  ומעלה80מציון ל"יח5מתמטיקה ברמה של -פיסיקה 

.לפחות75בציון של ל"יח4ומעלה או מתמטיקה ברמה של 65מציון ל"יח5מתמטיקה ברמה של -כימיה 

.    לפחות80בציון ל"יח4ומעלה או מתמטיקה ברמה של 65מציון ל"יח5מתמטיקה ברמה של -מדעי המחשב 

.  לפחות70בציון של ל"יח5או 4מתמטיקה ברמה של -ביולוגיה 



הנחיות והבהרות  

אנו נבדוק את התאמתו של -בקשה של תלמיד אינה מבטיחה את קבלתו•
.כל תלמיד למגמה המבוקשת

.ס"הרישום רק באמצעות אתר ביה•

לאחר  )24.3.2022–' חובה על כל תלמיד למלא את טופסי הרישום עד יום ג•
(.מכן המערכת תיסגר

פוגעים בסיכוייהם , תלמידים שלא ימלאו את טופס הבקשה בזמן•
.שכן אנו ממלאים קבוצות,  להתקבל

.  ל"תשובות סופיות לתלמידים תתקבלנה עד סיום שנה•



ראש העין-" בגין"תיכון 

http://beginhs.co.il/



