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 )מקדמי הטבה( בונוסים 

יחידות  4למיד אשר נבחן או הגיש עבודת גמר במקצועות )ראה רשימה בהמשך( ברמה של ת
 לימוד לפחות, יקבל בונוסים בתנאים הבאים:  

 לפחות. 0.0הציון בבחינה או בעבודה חייב להיות  .א

 המקצוע אינו מורכב מצירוף מקצועות. .ב

יחידות  4 של עבור בחינה או עבודת גמר בהיקף לציון ואנגלית הבונוסבמקצועות מתמטיקה  .ג

 (; 5.21-ל יהפוך 0.0)לדוגמה: ציון  10.0נקודות בסולם  1.21לימוד הוא 
 5.0)לדוגמה: ציון  10.0נקודות בסולם  2.1 הבונוס לציון הוא ויותר לימוד יחידות 1עבור 

 (.11.1-ל יהפוך

נקודות )לדוגמה:  1.0הוא  יחידות לימוד 4עבור  לציון ביתר המקצועות המזכים, הבונוס

 5.0נקודות )לדוגמה: ציון  2.0 יחידות לימוד הבונוס הוא 1עבור ו ,(0.0-ליהפוך  0.0ציון 
 (.11.0-יהפוך ל

 יינתן בונוס רק  ,למקצוע טכנולוגי ראשי אשר לא מופיע ברשימת המקצועות המזכים .ד

 ומעלה. יחידות לימוד 0-מ

 

 רשימת המקצועות המזכים בבונוס 

 אופטיקה יישומית / אלקטרואופטיקה / מערכות אלקטרואופטיקה

 אזרחות

 אלקטרוניקה / אלקטרוניקה כללית ותקשורת / מערכות אלקטרוניות

 אלקטרוניקה ומחשבים

 אמנות / תולדות האמנות / אמנות שימושית

 אנגלית*

 מיקרוביולוגיה / מערכות ביוטכנולוגיותביולוגיה / ביולוגיה חקלאית / 

 בקרת תהליכים / בקרת מכונות / בקרה ומחשב

 גיאוגרפיה / גיאולוגיה



 הבעה עברית

 היסטוריה** / היסטוריה+ידע העם והמדינה )לא כולל אזרחות( / תולדות הערבים והאיסלם

 חינוך גופני

 חקלאות / מדעי החיים והחקלאות

 החשמלחשמל / מערכות חשמל / תורת 

 חישוב סטטי וקונסטרוקציות

 חשבונאות

 הית הבנייטכנולוגי

 טכנולוגיה מוכללת

 טלקומוניקציה

 יה כימיתיכימיה / כימיה טכנולוגית / תעש

 לימודי ארץ ישראל

 לימודי הסביבה

 מדע חישובי

 מדעי הבריאות

 ומשפט חוק -מדעי החברה  / מדעי החברה

 מדעי ההנדסה

 מדעי הטכנולוגיה

 יקהזמו

מדעי המחשב / יסודות תורת המחשב / בינה מלאכותית ומערכות מומחה / מחשבים ומערכות / 
 גרפיקה ממוחשבת

 מחול / אמנות המחול

 מחשבת ישראל

 מחשוב ובקרה

 מטאורולוגיה



 מטוס ומערכותיו / מסוק ומערכותיו / מערכות תעופה

נמיקה / מכונות חום מיכון חקלאי / מכונות חקלאיות וטרקטורים / מכונות כוח ותרמודי
 ותרמודינמיקה

 מכניקה / מכניקה הנדסית

 מכשור ובקרה

 יחידות לימוד( 1-ממינהל וכלכלה )

 מכשירים ופיקוד

 מערכות בקרה ממוחשבות / מערכות פיקוד ובקרה 

 מערכות בזק

 מערכות חומרה ותוכנה / מערכות תכנון וייצור / מערכות סיב"מ / מערכות תיב"מ

 ומיתוגמערכות תקשורת 

 מתמטיקה

 ניהול

 ניהול משאבי אנוש

 ספרות 

 (ערביתעברית )לבעלי תעודת בגרות ששפת ההוראה 

 ניתוח מערכות וארגון קבצים / עיבוד נתונים אוטומטי

 עם ועולם

 יחידות לימוד( 1-מערבית )שפה זרה( / ערבית לערבים )

 פילוסופיה

 יקהזפי

 פרקי מכונות וחוזק חומרים

 צרפתית*

 אמנות הקולנוע / קולנוע

 ירוקירור ומיזוג או



 (ההוראה שפת לא -לפחות  יחידות לימוד 4שפה זרה נוספת )

 תושב"ע

 ספרות התיאטרון / תולדות התיאטרון / תיאטרון

 תיירות

 תכנון הנדסי של מבנים

 תכנון ותכנות מערכות

 תכנון פרקי מכונות / תכנון יישומים מנהליים

 תלמוד

 תנ"ך

 תקשורת המונים

 ת וחברהתקשור

 תרמודינמיקה / מנועי מטוסים ותרמודינמיקה

 התוספת לא תינתן אם זו שפת ההוראה הראשית בביה"ס. *

יפוצל המקצוע כך שיחידת לימוד אחת תוקצה  ,בהם אין בחינת בגרות באזרחותשבמקרים  **
לאזרחות והיחידות הנותרות להיסטוריה. במקרה זה יינתן בונוס רק אם יוותרו בהיסטוריה 

 לפחות. יחידות לימוד 4

 


