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          מקצועות החובה

 הערות גמול הבגרות ברפורמה הרפורמהגמול בגרות טרום  יחידות מקצוע

גמול הבגרות 
 (07%החיצונית )

גמול הבגרות הבית 
 (07%ספרית )

גמול   
 בש"ש

גמול 
 באחוזים

גמול 
 בש"ש

גמול 
 באחוזים

גמול 
 בש"ש

גמול 
 באחוזים

 801הבגרות הבית ספרית באה במקום שאלון  2% ש"ש 0.5     2% ש"ש 0.5 801שאלון  יח"ל 3 מתמטיקה* 

       2% ש"ש 0.5 2% ש"ש 0.5 802שאלון 

       2% ש"ש 1 2% ש"ש 1 803שאלון 

       2% ש"ש 0.5 2% ש"ש A 0.5שאלון  יח"ל 3 אנגלית

 Bהבגרות הבית ספרית באה במקום שאלון  2% ש"ש 0.5     2% ש"ש B 0.5שאלון 

       2% ש"ש 1 2% ש"ש C 1שאלון 

       2% ש"ש 1 2% ש"ש C 1שאלון  יח"ל 4

 Dהבגרות הבית ספרית באה במקום שאלון  2% ש"ש 1     2% ש"ש D 1שאלון 

       2% ש"ש 1 2% ש"ש E 1שאלון 

       2% ש"ש 1 2% ש"ש E 1שאלון  יח"ל  5

 F 1.25שאלון 
 ש"ש

2%     1.25 
 ש"ש

 Fהבגרות הבית ספרית באה במקום שאלון  2%

 G 1.25שאלון 
 ש"ש

2% 1.25 
 ש"ש

2%       

 1.05 2% ש"ש 1.5   יח"ל 2 תנ"ך ממ'
 ש"ש

1.4% 0.45 
 ש"ש

0.6%   

 

 יח"ל, אין שונה מהמצב טרום הרפורמה. הבגרות הינה חיצונית בלבד, אין בגרות בית ספרית.  5-ו 4*במקצוע המתמטיקה בהיקף של 
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 הערות גמול הבגרות ברפורמה גמול בגרות טרום הרפורמה יחידות מקצוע

גמול הבגרות החיצונית 
(07%)  

גמול הבגרות הבית 
(07%ספרית )  

גמול  
 בש"ש

גמול 
 באחוזים

גמול 
 בש"ש

גמול 
 באחוזים

גמול 
 בש"ש

גמול 
 באחוזים

   0.6% ש"ש 0.6 1.4% ש"ש 1.4 2% ש"ש 2   יח"ל 3 תנ"ך דתי

   0.6% ש"ש 0.6 1.4% ש"ש 1.4 2% ש"ש 2   יח"ל 3 תושב"ע דתי

   0.6% ש"ש 0.6 1.4% ש"ש 1.4 2% ש"ש 2   יח"ל 3 יהדות חרדי

תרבות ומורשת דרוזית/ 
 איסלאם/ נצרות

   0.6% ש"ש 0.3 1.4% ש"ש 0.7 2% ש"ש 1   יח"ל 1

 0.45 1.4% ש"ש 1.05 2% ש"ש 1.5   יח"ל 2 היסטוריה
 ש"ש

0.6%   

* זהו גמול הבגרות עבור מטלת הביצוע, כשם שהיה      2% ש"ש 1.5 2% ש"ש 1.5 שאלון יח"ל 2 אזרחות
 נהוג טרום הרפורמה

   ש"ש* 0.4       0.4 מטלת ביצוע

 0.45 1.4% ש"ש 1.05 2% ש"ש 1.5   יח"ל 2 ספרות
 ש"ש

0.6%   

   0.6% ש"ש 0.3 1.4% ש"ש 0.7 2% ש"ש 1   יח"ל 1 ספרות דתי

   0.6% ש"ש 0.3 1.4% ש"ש 0.7 2% ש"ש 1   יח"ל 1 מחשבת דתי

בחינה  - 50%למורים המגישים את תלמידיהם למיזם ) 1.2% ש"ש 0.6 2.8% ש"ש 1.4 4% ש"ש 2   יח"ל 2 לשון והבעה
 1הערכה בית ספרית( החלוקה הינה  -50% -חיצונית ו

לבגרות  2%ש"ש + 1 -לבגרות החיצונית ו 2%ש"ש +
 הבית ספרית

   0.6% ש"ש 0.6 1.4% ש"ש 1.4 2% ש"ש 2   יח"ל 3 שפה וספרות ערבית

 -שפה וספרות עברית
 מגזר לא יהודי

   0.6% ש"ש 0.6 1.4% ש"ש 1.4 2% ש"ש 2   יח"ל 3
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 מקצועות הבחירה שיש לגביהם הוראות מיוחדות

 הערות גמול הבגרות ברפורמה גמול בגרות טרום הרפורמה יחידות מקצוע

גמול הבגרות 
 (07%החיצונית )

גמול הבגרות הבית 
 (07%ספרית )

גמול   
 בש"ש

גמול 
 באחוזים

גמול 
 בש"ש

גמול 
 באחוזים

גמול 
 בש"ש

גמול 
 באחוזים

       2% 3.5 2% ש"ש 3.5 ומעבדה ןשאלו יח"ל 5 ביולוגיה

ביוחקר/ 
 ביוטופ

 1.5       ש"ש 1.5
 ש"ש*

* זהו גמול הבגרות עבור הביוטופ/ ביוחקר, כשם   
 טרום הרפורמהשהיה נהוג 

מדעי החיים 
 והחקלאות

       2% 3.5 2% ש"ש 3.5 שאלון יח"ל 5

ביוחקר/ 
 ביוטופ

 1.5       ש"ש 1.5
 ש"ש*

* זהו גמול הבגרות עבור הביוטופ/ ביוחקר, כשם   
 שהיה נהוג טרום הרפורמה

       2% 3.5 2% ש"ש 3.5 שאלון יח"ל 5 מדעי הסביבה

 1.5       ש"ש 1.5 אקוטופ
 ש"ש*

* זהו גמול הבגרות עבור האקוטופ, כשם שהיה   
 נהוג טרום הרפורמה

       2% 3.5 2% ש"ש 3.5 שאלון יח"ל 5 גיאוגרפיה

* זהו גמול הבגרות עבור הגיאוטופ, כשם שהיה    ש"ש* 1       ש"ש 1 גיאוטופ
 נהוג טרום הרפורמה

       2% 3.5 2% ש"ש 3.5 שאלון יח"ל 5 לימודי ארץ ישראל

* זהו גמול הבגרות עבור הגיאוטופ, כשם שהיה    ש"ש* 1       ש"ש 1 גיאוטופ
 נהוג טרום הרפורמה
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         כל יתר מקצועות הבחירה
 הערות גמול הבגרות ברפורמה גמול בגרות טרום הרפורמה יחידות מקצוע

גמול הבגרות 
 (07%החיצונית )

גמול הבגרות הבית 
 (07%)ספרית 

גמול   
 בש"ש

גמול 
 באחוזים

גמול 
 בש"ש

גמול 
 באחוזים

גמול 
 בש"ש

גמול 
 באחוזים

 2.45 2% 3.5   יח"ל 5 מקצוע בחירה
 ש"ש

1.4% 1.05 
 ש"ש

0.6%   

 
 

 

קיימים תחומי דעת אשר נהגה בהם הערכה חלופית עוד טרום הרפורמה ללמידה משמעותית והחלוקה בין הבחינה החיצונית לבחינה הבית 

)בהתאמה(. במקצועות אלו, גם גמול הבגרות יתחלק בין הבחינה החיצונית לבחינה הבית ספרית  30% -70% -ונותרה שונה מ ספרית היתה

 (.בהתאמה לחלוקה באותו תחום דעת. )לדוגמה: סינית, גרמנית, עולם הערבים והאסלאם, מדעי החברה

  


