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 טבלת דרישות היבחנות לקבלת זכאות לתעודת בגרות

 (2017החל מבוגרי תשע"ז )

 דרוזי ערבי (חרדי) עצמאי דתי-ממלכתי ממלכתי מקצועות

  

  

  

  

        מקצועות חובה

 תנ"ך 
 יחידות לימוד 2

 תנ"ך
 יחידות לימוד 3 

  תנ"ך
 יחידות לימוד 3

עברית לערבים 
 יחידות לימוד 3

  לדרוזים עברית
 יחידות לימוד 3

 ספרות 
 יחידות לימוד 2

 ומחשבת ספרות
  ישראל

 יחידות לימוד 2

 ספרות 
 יחידות לימוד 2

תרבות ומורשת 
 אואיסלאם 

 נצרות דת
 יחידות לימוד 1 

 ומורשת תרבות
  דרוזית

 יחידות לימוד 1

 עברית 
 יחידות לימוד 2

 עברית
 יחידות לימוד 2 

 עברית
 יחידות לימוד 2 

 לערבים ערבית
 יחידות לימוד 3 

 ערבית לדרוזים
 יחידות לימוד 3 

 היסטוריה
 יחידות לימוד 2

 היסטוריה 
 יחידות לימוד 2

 היסטוריה 
 יחידות לימוד 2

 היסטוריה 
 יחידות לימוד 2

 היסטוריה 
 יחידות לימוד 2

 אזרחות
 לימודיחידות  2 

 אזרחות 
 יחידות לימוד 2

 אזרחות 
 יחידות לימוד 2

 אזרחות 
 יחידות לימוד 2

 אזרחות
 יחידות לימוד 2 

 מתמטיקה 
 יחידות לימוד 3

 מתמטיקה
 יחידות לימוד 3 

 מתמטיקה
 יחידות לימוד 3 

 מתמטיקה
 יחידות לימוד 3 

 מתמטיקה
 יחידות לימוד 3 

 אנגלית 
 יחידות לימוד 3

 אנגלית 
 יחידות לימוד 3

 אנגלית
 יחידות לימוד 3 

 אנגלית
 יחידות לימוד 3 

 אנגלית
 יחידות לימוד 3 

תושבע"פ /  
 תלמוד 

 יחידות לימוד 3

 יהדות
או  יחידות לימוד 3 

 פה-עלרה שבתו
או  יחידות לימוד 3 

 תלמוד 
 יחידות לימוד 3

  

ידות לימוד מינימום יח
 במקצועות חובה 

יחידות  16סה"כ 
 לימוד

יחידות  20 סה"כ
 לימוד

יחידות  20 סה"כ
 דלימו

יחידות  17 סה"כ
 לימוד

יחידות  17סה"כ 
 לימוד

 (, אנגלית למעט) יחידות לימוד 5 של ברמה לפחות אחד מקצוע  מקצועות בחירה
 (ומתמטיקה אנגלית למעט) יחידות לימוד 5 של ברמה מקצועות 3 מקסימום

  

  

   מקצועות פנימיים

      

  1השכלה כללית 
 שעות 30

  1השכלה כללית 
 שעות 30

  1השכלה כללית 
 שעות 30

 1ת השכלה כללי 
 שעות 30

  1השכלה כללית 
 שעות 30

  2השכלה כללית 
 שעות 30 

  2השכלה כללית 
 שעות 30 

  2השכלה כללית 
 שעות 30

  2השכלה כללית 
 שעות 30 

  2השכלה כללית 
 שעות 30 

 מבוא למדעים 
 שעות 90 

 מבוא למדעים 
 שעות 90 

 מבוא למדעים 
 שעות 90

 מבוא למדעים 
 שעות 90 

 מבוא למדעים 
 שעות 90 

 חינוך גופני 
 שעות 180 

 חינוך גופני 
 שעות 180 

 חינוך גופני 
 שעות 180 

 חינוך גופני 
 שעות 180 

 חינוך גופני 
 שעות 180

מעורבות חברתית 
 שעות 180

מעורבות חברתית 
 שעות 180

מעורבות חברתית 
 שעות 180

מעורבות חברתית 
 שעות 180

 מעורבות חברתית 
 שעות 180

 


