
 אוניברסיטת תל אביב
 

 חישוב ממוצע הבגרות המותאם

 לחלק מציוני הבגרות ניתנות תוספות )בונוסים(.
במקצוע אשר מתקיימים עבורו התנאים רק לציון הניתן יש להוסיף את התוספות המפורטות 

 הבאים:
 

 .00הציון במקצוע הוא לפחות א.  
 

 הציון לא ניתן על צירוף של מקצועות )לדוגמה: הבעה עברית + ספרות עברית(. ב.  
 

 המקצוע נמנה עם המקצועות הבאים:ג.  

 רשימת המקצועות
 

 אופטיקה יישומית
 אזרחות

 אופטיות-מערכות אלקטרו / אלקטרואופטיקה
 רוניותמערכות אלקט / אלקטרוניקה כללית ותקשורת / אלקטרוניקה ומחשבים / אלקטרוניקה

 אמנות שימושית / מחול / אמנות המחול / תולדות האמנות / אמנות
 ביולוגיה/מיקרוביולוגיה

 מדעי החיים וחקלאות / ביולוגיה חקלאית
 בקרת מכונות

 מערכות בקרת תהליכים / בקרת תהליכים
 גיאוגרפיה
 כדור הארץ מדעי / גיאולוגיה

 עבודת גמר -גרפיקה ממוחשבת 
 הבעה עברית

 היסטוריה + ידע העם והמדינה )לא כולל אזרחות( / היסטוריה
 המסוק ומערכותיו / המטוס ומערכותיו

 חינוך גופני
 חישוב סטטי וקונסטרוקציות

 חקלאות
 תורת החשמל / מערכות חשמל / חשמל

     חשבונאות
 טכנולוגיה מוכללת

 ית הבנייהטכנולוגי
 כימיה

 כימיה טכנולוגית
 מדעי הסביבה / לימודי הסביבה

 ישראל-לימודי ארץ
 מדע חישובי

     מדעי הבריאות
 מדעי ההנדסה
 חוק ומשפט -חברה  / מדעי החברה
 מדעי החיים

 מדעי הטכנולוגיה
 קומפוזיציה - יקהזמו / רסיטל - יקהזמו / יקהז/תורת המו יקהזידיעת המו יקה/זמו

 מחשוב ובקרה / מדעי המחשב / מחשבים ומערכות / יסודות תורת המחשב / מחשבים
 מחשבת ישראל

 מטאורולוגיה
 מיכון חקלאי ומערכות

 מינהל וכלכלה
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 מכשור ובקרה בהתיישבות / בקרה ומחשבים / מכשור / מכשור ובקרה / מכטרוניקה
 ביוטכנולוגיה / ביוטכנולוגיות  מערכות

 מערכות מכשור ובקרה
 חקלאיות וטרקטוריםמכונות 

 מכונות חום ותרמודינמיקה
 מכניקה

 מכניקה הנדסית
 מכשירים ופיקוד

 מנועי מטוסים ותרמודינמיקה
 בזק טלקומוניקציה / מערכות תקשורת ומיתוג

 מערכות תוכנה וחומרה
 מערכות אלקטרוניות / מערכות בקרה ממוחשבות / בקרה ומחשבים / מערכות פיקוד

 מערכות פיקוד ובקרה
 מערכות תעופה / רכות תעופה ומנועיםמע

 מתמטיקה
 ניהול

 ניהול הייצור
 ניהול משאבי אנוש

 ארגון קבצים / ניתוח מערכות וארגון קבצים
 ספרות
 עברית

 תולדות הערבים והאיסלם / עולם הערבים והאיסלם
 עיבוד נתונים אוטומטי

 מפגש בין תרבות ישראל לתרבויות העמים -עם ועולם 
 לבעלי תעודת בגרות ערבית יח"ל 5-ערבית ב

 פילוסופיה
 יקהזפי

 תכנון פרקי מכונות / פרקי מכונות וחוזק חומרים
 אמנות הקולנוע / קולנוע

 קירור ומיזוג אוויר
 שפה זרה 

 תורה שבעל פה )תושב"ע(
 אטרוןיאמנות הת / אטרוןיספרות הת / אטרוןיתולדות הת אטרון/ית

 תכנון הנדסי של מבנים
 עבודת גמר -תכנות יישומים מנהליים  / מערכותתכנון ותכנות 

 תלמוד
 תנ"ך

 תיירות ותפעול / תיירות
 תקשורת וחברה / תקשורת המונים / תקשורת

 תרמודינמיקה טכנית / תרמודינמיקה

  

 


