
ארגון הלימודים ובחינות  

'הבגרות בכיתה י



ישראל עולה כיתה
יסודי  -הלימודים ומבנה ההערכה בבית הספר העלארגון : רציונל

,  צריכים לשקף תפיסה חינוכית כוללת הנשענת על תשתית ערכית

למידה ועל דמותם הרצויה של  -על גישה ברורה לתהליכי הוראה

21-של המאה ההמערכתבוגרי 

ערך

רלוונטיותמעורבות



המחודשת המתוארת בהוראה  ההתארגנות 

את תחומי האוטונומיה של בתי  מרחיבה , זו

, הספר מצד אחד

שני מגדירה קריטריונים ברורים למתן  ומצד 

תעודות הסיום המחייבים את כלל מוסדות 

.החינוך





:  תכנית הלמידה וההיבחנות
המקצועות שיילמדו ושייבחנו בהם בבחינות חיצוניות יתחלקו לפרקי חובה 

שתהיה עליהם בחינת בגרות חיצונית לצד פרקי בחירה שיוערכו על ידי מורי  

.בית הספר



חיצוניתהערכה70%הערכה פנימית30%

9050לשון

הערכה  30%

פנימית

הערכה  70%

חיצונית

ציון סופי

905057היסטוריה

506254עברית

605154

505352

ו"נתונים מתוצאות תשע



תעודת הבגרות הבסיסית תכלול 

:  הערכות בתחומים האלה

.  מקצועות חובה ללמידה ולהערכה באמצעות היבחנות חיצונית•

.חובת למידה והיבחנות חיצונית–ל"יח5מקצוע מורחב ברמה של •

חובות למידה נוספות שאין עליהן חובת  –חינוך גופני והשכלה כללית , מדעים•

.היבחנות בבחינות חיצוניות והמוערכות בהערכה פנימית בלבד

חובת עמידה  –קהילתית -תכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית•

.במשימות המוגדרות

יחידות לימוד לפחות במקצועות החובה והבחירה  21לצבור סך של יש●       

.המחייבים היבחנות חיצונית



–בכל מקצוע שמתקיימת בו הערכה חיצונית ●

–ע "ך ותושב"תנ, אנגלית, למעט מתמטיקה

,  יתקיים אירוע בחינה חיצוני אחד

ספרי שיבוסס -וציון הבחינה ישוקלל  עם ציון בית

.  על מגוון כלי הערכה



ט"תשע'  מגמות י

פיזיקה•

ביוטכנולוגיה•

מחשבים•

מדעי החברה•

תאטרון•

יפתח שנה הבאה-ספרות•



היקפי יחידות הלימוד המחייבים הנדרשים  

:ד"לבחינות חיצוניות בממ

.ל"יח3תלמוד /ע"תושב+ ל"יח3ך "תנ: אשכול מורשת ותרבות

.ל"יח2אזרחות + ל"יח2היסטוריה : אשכול ידע עם מדינה ועולם

.ל"יח1מחשבת ישראל , ל"יח1ספרות , ל"יח2לשון והבעה : אשכול עברית

.ל"יח3מתמטיקה לפחות ברמה של 

.ל"יח3אנגלית לפחות ברמה של 

ל"יח5מקצוע מורחב בהיקף של 



מצטייני משרד החינוך
תלמידים יקבלו תעודת הצטיינות ממשרד החינוך אם יעמדו בכל הדרישות

:המצטברות הבאות

.הצטיינו בתכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית קהילתית

. ל"יח5למדו ונבחנו באנגלית ברמה של 

.לפחותל"יח4למדו ונבחנו במתמטיקה ברמה של 

.ומעלה90ממוצע ציוניהם בתעודת הבגרות 



מבנה תעודת הבגרות החדשה

תעודת הבגרות החדשה תכלול את הנתונים המזהים  .א

.של התלמיד ואת שם בית הספר שהוא סיים

בתעודה יופיעו רשימת המקצועות שהתלמיד נבחן בהם .ב

בבחינות ממלכתיות חיצוניות באמצעות משרד החינוך או  

וכן , היקף כל בחינה ביחידות לימוד ולצדה ציון, באישורו

רשימת המקצועות שהתלמיד למד והוערך בהם בהערכה  

.פנימית ולצדם הציונים שניתנו לו

בית הספר יעביר למשרד החינוך בסיום כל שנת  .ג

את הציונים השנתיים של  ', החל מסיום כיתה י, לימודים

ציונים אלה יהיו . התלמידים במקצועות שנלמדו באותה שנה

חלקם  . חלק מהציון הסופי של המקצוע בתעודת הבגרות

וחלקם יופיעו בתעודה בפני  , ישוקללו עם הבחינות החיצוניות

.עצמם



יבכיתה  כיתה יב 'כיתה יב כיתה יא כיתה יא כיתה יא 'כיתה י 'כיתה י 'כיתה י ל"יח' מס

/ כיתה

מקצוע

ציון חיצוני ציון פנימי

' מס

שעות 

לימוד

ציון  

חיצוני ציון פנימי

מספר  

שעות 

לימוד הערכה חלופית 30%

מספר  

שעות 

לימוד

803שאלון  אין ש"ש5

שאלון  

802 אין ש"ש5

בחינה בית  

סיפרית 801שאלון  ש"ש5 ל"יח3 מתמטיקה

805שאלון  אין ש"ש6

שאלון  

804 אין ש"ש7 ש"ש5 ל"יח4

807שאלון  אין ש"ש7

שאלון  

806 אין ש"ש7 ש"ש5 ל"יח5

שאלון  

E+  בחינה

פ"בע פרויקט ש"ש5 Cשאלון 

ספרות  

אנגלית ש"ש5 4 book reports

מבחנים  

ומטלות  

הכיתה ש"ש5 ל"יח4 אנגלית

שאלון  

G+  בחינה

פ"בע פרויקט ש"ש5 Eשאלון 

ספרות  

אנגלית ש"ש5 4 book reports

מבחנים  

ומטלות  

הכיתה ש"ש5 ל"יח5

דתיתציונות ש"ש1

השכלה  

כללית

-ע"תושב

סוגיות  

אקטואליות  

בהלכה ש"ש1

השכלה  

כללית

תכנון לימודים תלת שנתי

מקצועות החובה●



שאלון חיצוני70%הערכה חלופית  בית ספרית ו 30%ציון המורכב מ ●

יבכיתה  כיתה יב 'כיתה יב כיתה יא כיתה יא כיתה יא 'כיתה י 'כיתה י 'כיתה י ל"יח' מס

/  כיתה

מקצוע

ציון חיצוני ציון פנימי

שעות  ' מס

לימוד ציון חיצוני ציון פנימי

מספר שעות  

לימוד הערכה חלופית 30%

מספר שעות  

לימוד

בחינה חיצונית על 

ל"יח2 ש"ש7

-יחידת נושא

ל"יח2 ש"ש7 כתיבת מאמר 'יחידה א ש"ש7 ל"יח5 ך"תנ

ל"יח2 ש"שש3 ש"ש3 מבחן יחידה אחת ש"ש2 ל"יח3 ע"תושב

ל"יח1 מבחנים ש"ש4

1= תלקיט+מבחנים

ל"יח ש"ש4 ל"יח2

/  עברית

לשון

ל"יח2 ראיון  -15% ש"ש4 עבודה/מבחן 15% ש"ש3 ל"יח2 היסטוריה

בחינה חיצונית עבודה ש"ש3 ל"יח2 אזרחות

70%

30%

הערכה  

חלופית 2 ל"יח1 ספרות

ש"ש2 ש"ש1 ל"יח1

מחשבת  

ישראל

מבחנים ש"ש2 מדעים

:מגמות

אין 7 אין 7

+  דוחות מעבדה

בניית דגם אין 5 ל"יחי10 ביוטכנולוגיה  

+  ל"יח2+ פ"בע

1ל"יחאנסין 

כתיבה  1+2

יוצרת

כתיבה  1+2

יוצרת ספרות

מעבדה+ל"יח2 ש"ש6 ל"יח2 ש"ש6 ל"יח5 פיזיקה

ל"יח2 ל"יח2 ל"יח5

/סוציולוגיה

פסיכולוגיה

עיונית+ מחזה ש"ש4 יחידה ש"ש4 ש"ש2 תאטרון

ל"יח2 ש"ש6 ל"יח2+1

פרוייקט

באקסל ש"ש6 ש"ש2 ל"יח5 מחשבים


