
ר"שחותכניותהמחלקה לכיתות 

חינוך ילדים ונוער בסיכון' אגף א



מקצועות החובה  
,  מתמטיקה

אנגלית ושפת אם

חובה לגשת לכל  
השאלונים בבחינה  

החיצונית

י ציון  "פ ע"ציון אנגלית בבחינה בע
בית ספרי משוקלל

ניתן לגשת ליותר משאלון אחד  
במועד אחד

שני מועדי היבחנות לאנגלית  
-ומתמטיקה בהפרש של שבועיים

ניתן בכל מועד לגשת לשאלון אחר

הציון הגבוה יחושב לתלמיד       
('למועד ב' בין מועד א)



האשכול  
ההומניסטי

במקרה של מספר 
ניתן  , מקצועות

לבחור במקצוע  
אחד להבחנות  

חיצונית

ולא  , בית הספר
בוחרים  , התלמיד

לשכבהמקצוע אחד 

מדובר רק במקצועות  
י הועדה  "שאושרו ע

המלווה והוזמן עבורם  
שאלון למועד קיץ

אם לתלמיד מעל 
-מקצוע אחד להבחנות
חייב בחינה חיצונית  
והשאר בציון שנתי 

משוקלל

אם לתלמיד מקצוע  
חייב -אחד להבחנות

בחינה חיצונית

מקצועות חובה  
הומניסטיים נוספים  
בציון שנתי משוקלל 

(בהתאם למגזר)



מקצועות 
מורחבים

חייב את מקצוע  •
הבסיס כבחינה  

חיצונית

מורחב על 
בסיס מקצוע  
חובה

יינתן ציון שנתי  •
משוקלל גם אם לא  

הספיקו לגשת  
לבחינה חיצונית

מורחבים 
שאינם מתחום 
המדעים

ציון שנתי  -מקצוע מוביל•
משוקלל

חובה  -מקצוע התמחות•
להעלות את חוברת  

לשילוביתהפרויקט 
בהתאם להנחיות  )

(ר"המפמ

מגמות  
טכנולוגיות



משפרי ציון

60קורס וירטואלי בן 
למידה פעילה  /'ש

י מפקח"מאושרים ע

הזמנת שאלון

' נק15מקסימום 

שיפור ללא 
תיקון ציון 

שנתי

בנוסף לבחינה  -(אם יש בחינה חיצונית בקיץ)ניתן לשפר בבחינה חיצונית ללא הגבלה •
החיצונית שנבחרה שבאשכול

שיפור מקיץ 
ט"תשע

.הוזמן שאלון, למידה מתחילת השנה, אישור מפקח: תיקון ציון שנתי בתנאים•
יבחן בבחינה חיצונית-אם הבחנות חיצונית יחידה באשכול•
שיפור הציון השנתי לשקלול-אין בחינה חיצונית בלוח/אם הבחנות נוספת באשכול•
ל לגבי תלמיד שקיבל התאמות לאחר ערעור"כנ•

שיפור  
מחורף לקיץ 

ף"תש

.הוזמן שאלון', ש60קורס וירטואלי , אישור מפקח: בתנאים( מהציון שדווח' נק15עד )תיקון ציון שנתי •
יבחן בבחינה חיצונית-אם הבחנות חיצונית יחידה באשכול•
במקצוע אחד בלבד-שיפור הציון השנתי לשקלול-אם הבחנות נוספת באשכול•
רק מקצוע אחד פנימי והשאר הבחנות חיצונית-אם צריך לשפר יותר מציון אחד בנוסף•

תלמיד  
שהוגש בעבר  

ולא נבחן 
בפועל

יבחן חיצונית-אם מקצוע יחיד•

ציון ינתןייגש עם השכבה ולמקצוע ההשלמה -אם השכבה נגשת לבחינה אחרת חיצונית•
(הזמנת שאלון, אישור, למידה)שנתי בית ספרי בהתאם להנחיות 



כללי

הנוסחה לשקלול דיפרנציאלי 
.תופעל גם בשנה זו( ד"שק)

תלמיד שלא ניגש בפועל לבחינת הבגרות 
יחשב כאילו  -גם אם ניתן לו ציון שנתי

לו ציון שנתי חדש  וינתןלא נבחן 

כמו משפר  -חסם
בהתאם לשנת  )ציון 

(הלימודים

-כללי הקומפנסציה
שיפוי לא יופעלו  

בשנה זו

תבנה נוסחה  
לקביעת הציון 

ציון שנתי  )הסופי 
(ומרכיבים נוספים

חייב  -במקרה חשד
הבחנות חיצונית  

אם אין  -במקצוע
,  בחינה במועד קיץ
יבחן במועד אחר



קישורים

קישור למיקוד  
הלמידה

קישור ללוח  
בחינות  
הבגרות

לחץ  
כאן

לחץ  
כאן

https://students.education.gov.il/matriculation-exams/mikud/mikud_bagrut
https://apps.education.gov.il/lernet/default.aspx?luach=3

