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  כיתה יב' כיתה יא' כיתה י' מקצוע

  00% –בחינה חיצונית     30% –בגרות פנימית  תנ"ך

 00% –בחינה חיצונית      אזרחות

 תלקיט - 20% –בגרות פנימית 

 

   30% –בגרות פנימית  היסטוריה

 00% –בחינה חיצונית 

   

 30% –בגרות פנימית  לשון

 תלקיט ובחינה -

    00% –בחינה חיצונית 

 00% –בחינה חיצונית   30% –בגרות פנימית  ספרות

 חורף

 

 3מתמטיקה 

 יח"ל

 22% –בגרות פנימית 

 בחינה -

 00% –בחינה חיצונית 

 32% –בחינה חיצונית 

  

 0מתמטיקה 

 יח"ל

  32% –בחינה חיצונית  52% –בחינה חיצונית   



 2מתמטיקה 

 יח"ל

  00% –בחינה חיצונית  50% –בחינה חיצונית   

 Dבגרות פנימית לוג  יח"ל 0אנגלית 

25% 

 

  c 20%בחינה חיצונית 

)חורף רשת ביטחון 

A,C) 

 20%בחינה חיצונית בע"פ 

  E 20%בחינה חיצונית 

 

 Fבגרות פנימית לוג  יח"ל 2 אנגלית

25%  

 20%חיצונית בע"פ בחינה   E 20%בחינה חיצונית 

  G 20%בחינה חיצונית 

 

השכלה כללית, 

 מדעים

  - - 000%הערכה פנימית 

  

  

  

 ג'מחזור ק -מגמות  –ריסת בגרויות פ

 כיתה יב' כיתה יא' כיתה י' המגמה

 07%בגרות חיצונית    אמנות

פרויקט  –בגרות פנימית 
 07%סיום 

  ביולוגיה

 4% -כ -דוח סיור 
 הערכה פנימית

 

 62% -כ -ביוחקר 
 הערכה פנימית 

בחינה  55% -עיוני
 חיצונית

בחינה  55% -מעבדה
 חיצונית 



בגרות  67%  גיאוגרפיה
 פנימית

 בגרות פנימית 67% בגרות חיצונית 27%

לימוד לבגרות  כימיה
 חיצונית 

לימוד לבגרות 
 חיצונית ופנימית 

 פנימי 07%

חיצוני )מעבדה  07%
 ובחינה( 

הערכה חלופית  מדעי החברה
פסיכולוגיה.  

אחוז מהציון 07
הסופי 
 יחל6בפסיכולוגיה 

בגרות חיצונית 
 יחל.6בפסיכולוגיה. 

בגרות פנימית 
יחל.  6בסוציולוגיה 

עבודת היחידה 
אחת.   החמישית יחידה 

 פנימי

 פנימי  07% חיצוני 07%    מחשבים

 יחידה פנימית 5 יח"ל חיצוניות  6   מגמת ספרות

 פנימי 57% פנימי 57% פנימי  57% ערבית

 בגרות חיצונית 07%

בגרות פנימית  פיזיקה
55%  

בגרות חיצונית 
  07%)מכניקה( 

בגרות חיצונית )חשמל( 
, בגרות מעבדה 65%
, בגרות פנימית 55%

55% . 

דיפלומטיה ותקשורת 
 בינ"ל

לימוד לבגרות 
 חיצונית  

לימוד לבגרות 
 חיצונית ופנימית  

דיווח תלקיט תירגום 
07% 

  07%בחינה חיצונית 



לימודים לבגרות  תיאטרון
 פנימית 

 עיוני פנימי 20% פנימי  30%

 מעשי חיצוני  20%

סוף כיתה י' בגרות  מגמת תנ"ך
פנימית בנושא 
 "שייכות וזרות"

 סוף כיתה י"א 
בגרות חיצונית 

בנושא "הולך נגד 
 הרוח" 

אמצע שנה או חודש 
אפריל יחידת הערכה 

חלופית בנושא 
 "מנהיגות במבחן" 

 -הערכה חלופית  מחשבת ישראל
: מבחן  57%

בנושא "מעגלי 
 שייכות"

 -חיצונית בגרות 
07% 

 -הערכה חלופית 
57%  

 47% -בגרות פנימית  

 57% -הערכה חלופית 

 מדיה וקולנוע )עיוני( 

 

 מדיה וקולנוע )מעשי(

 חישוב סופי לתעודה:

 מעשי 57%עיוני+ 57%

הערכה  07%  
 חלופית 

 בגרות פנימית 07%

פרויקטון   07% 
 )הערכה חלופית(

סרט גמר )בגרות  07%
 חיצונית(

  

 


