
תנאי היבחנות לתלמידים עולים  
ולתלמידים תושבים חוזרים

תעודת  

בגרות

על פי התכנית הלאומית ללמידה משמעותית

משרד החינוך

המנהל הפדגוגי

אגף קליטת  

תלמידים עולים



חוקת הזכאות לתעודת בגרות
מקצועותסוג

יחידות 

לימוד

מקצועות חובה עם מספר  

יחידות קבוע

ך"תנ❑

ד"בחמע "תושב❑

היסטוריה❑

אזרחות❑

לשון והבעה,עברית❑

(ד"בחמומחשבת ישראל )ספרות ❑

2-3

3

2

2

2

2

מקצועות חובה עם מספר  

יחידות משתנה

מתמטיקה❑

אנגלית❑
3-5

מקצוע אחד  מינימום חובה 

ל"יח5ברמה של 

הבחירה מתוך מגוון מקצועות

:לדוגמא

אמנות❑

כימיה  ❑

ביולוגיה  ❑

....י "לימודי א❑

5

התפתחות אישית ומעורבות חברתית                הערכה בית ספרית❑

השכלה כללית                                               ציון בית ספרי❑

מבוא למדעים                                                ציון בית ספרי❑

ציון בית ספריג"חנ❑ קישור לאגף הבחינות

mailto:https://edu.gov.il/minhalpedagogy/exams/matriculation-certificate/Pages/The-Reforma-constition.aspx


הרמות

oעולים
oאזרחים עולים
oתושבים ארעיים
oתיירים
oילדים של נתין זר

תושבים חוזרים

'רמה א

תלמיד שהגיע לישראל והחל  
'ג-'אמהכיתותללמוד באחת

4תלמיד שלא למד בישראל לפחות 
רצופות  לאגם אם *שנות לימוד מלאות

('הספירה היא החל מכיתה א)

'רמה ב

תלמיד שהגיע לישראל והחל  
'ח-'דללמוד באחת מהכיתות

שנות  6תלמיד שלא למד בישראל 
לאגם אם , ומעלה* לימוד מלאות

('הספירה היא החל מכיתה א)רצופות 

תלמיד שהגיע לישראל והחל  **'רמה ג
ב"י-'טללמוד באחת מהכיתות

6תלמיד שלא למד בישראל לפחות 
לא  גם אם , *שנות לימוד מלאות

ושב למערכת החינוך בישראל  , רצופות
',  שנים או בכיתה י15לאחר שמלאו לו 

לפי המוקדם מהם

או

4תלמיד שלא למד בישראל לפחות 
ושב רצופותשנות לימוד מלאות ו

למערכת החינוך בישראל לאחר שמלאו  
לפי המוקדם ', שנים או בכיתה י15לו 

.מהם

רמות היבחנות3

.ביוני כל שנה30בספטמבר ועד 1-החל מ, ימים180שנת לימודים מלאה נחשבת *

'ב-ו' גם ההתאמות הניתנות ברמות א, נוסף על ההתאמות של רמה זו, יינתנו לתלמידים' ברמה ג**

שנים מתאריך עלייתם  10

לפי  ,23ארצה או עד גיל 

.  המאוחר מהם

:תלמידים עולים מאתיופיה 

שנים מתאריך עלייתם  12

לפי  ,25ארצה או עד גיל 

.  המאוחר מהם

תוקף הזכאות

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/Templates/HoraotKevaFreeContent.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7bB043F47F-B2B4-4E4E-B889-59E0A8AB888B%7d&NRORIGINALURL=/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/4/4-3/HoraotKeva/K-2014-2-1-4-3-37.htm&NRCACHEHINT=NoModifyGuest
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/Templates/HoraotKevaFreeContent.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7bB043F47F-B2B4-4E4E-B889-59E0A8AB888B%7d&NRORIGINALURL=/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/4/4-3/HoraotKeva/K-2014-2-1-4-3-37.htm&NRCACHEHINT=NoModifyGuest


איתור זכאות להיבחנות עם התאמות במערכת אגף הבחינות

1

2

3

4

עם סיסמת בית הספר

.  ח עולים"הפקת דו

יופיעו בו רשימת  

התלמידים הזכאים  

רמת  ', מכיתה י

היבחנות ותוקף  

הזכאות של כל אחד 

בקובץ אקסל

5



במידה ותלמיד אינו מופיע ברשימה

במצבת מוסדות  , מרים זגורי' יש לשלוח מייל אל הגב

.ולבקש לעדכן, ותלמידים

עבור תלמידים תושבים חוזרים יש לצרף טופס ברור פרטי נוסע  

.ממשרד הפנים 

miriamza@education.gov.il: מייל

0733931816טלפון 

mailto:miriamza@education.gov.il


התאמות לתלמידים העולים במקצועות החובה ברמה בסיסית

בשאלון עולים ובשאלון רגילעזרהתאמות וחומר שאלון עולים במקצוע

ך"תנ
:לכל הרמות 

עברית-שפת אם-שימוש במילון עברית-

תוספת זמן-

הקראת שאלון-

משגיאות כתיבוהתעלמות-

ך מתורגם"תנ-

:' תוספת לרמה ב

אפשרות להיבחנות דו לשונית

במילון והקראת שאלוןמבטל שימוש

:'תוספת לרמה ג

פ"בעלהיבחנות אפשרות

במילון והקראת שאלוןמבטל שימוש

ע"תושב

מחשבת ישראל

היסטוריה

אזרחות

ספרות

רמה גרמה ברמה א

הבעה ולשון, הבנה, עברית

עולים  112841128411274מספר שאלון

מאתיופיה  

'ברמה ב

יוכלו להיבחן 

בשאלון

11274

VVVתוספת זמן

XXXהקראת שאלון

XVVהתעלמות משגיאות  

XVVשימוש במילון 



התאמות לתלמידים עולים במקצועות מתמטיקה ואנגלית

התאמות וחומר עזרמקצוע

מתמטיקה
ל"יח3-5

'  לרמה א' נק10של תוספת-

'וג' לרמה ב' נק15של תוספת-

לציון השנתי ולציון הבחינה

או
אפשרות לשאלון מתורגם ומענה בשפת אם 

תוספת נקודות וללא הקראת שאלוןללא' וג' לרמה ב

צרפתית וספרדית  , אנגלית, אמהרית, השפות רוסית5-לשוניות יתורגמו ל-הבחינות הדו

האם או בעברית במועד הקיץ  -למענה בשפתהשפות האלו תינתן אפשרות5-ב. בלבד

.ובחורף

אנגלית
ל"יח3-5

'  וג, ב, לרמה א, י המשרד"לציון הסופי המשוקלל ע' נק10תוספת של -
!לא כולל עולים מארצות דוברות אנגלית

אנגלית בבחינות בכתב-אם-שפת, אם-שפת-אנגלית( גם אלקטרוני)שימוש במילון -

ל"יח3,4,5הקראת שאלון לכל הרמות ב-

ל"יח4ו3התעלמות משגיאות כתיב לכל הרמות  ב-



ל  "יח5התאמות במקצועות הבחירה ברמה של 

מקצוע
התאמות וחומר עזר

כימיה❑

פיזיקה❑

ביולוגיה❑

מדעי המחשב❑

אלקטרוניקה ומחשבים❑

מדע וטכנולוגיה לכול ❑

,  סוציולוגיה)מדעי החברה ❑

(פסיכולוגיה ושיטות מחקר

'  לרמה א' נק10של תוספת-

'וג' לרמה ב' נק15של תוספת-

,לציון השנתי ולציון הבחינה אם היא חיצונית בכתב ובעברית

התעלמות משגיאות כתיב  , שימוש במילון, הקראת שאלון, תוספת זמן

או

'וג' לשוני ומענה בשפת אם לרמה ב-שאלון דו

וללא שימוש במילון, ניקוד ללא הקראהללא תוספת

במועד קיץ בלבד
https://apps.education.gov.il/olm.net/knisa.aspx

מקצועות בחירה אחרים

אם הבחינה חיצונית בכתב  
ובעברית

בשאלונים רגילים  

' לרמה א' נק10של תוספת-

'וג' לרמה ב' נק15של תוספת-

שימוש  , הקראת שאלון, תוספת זמן.לציון השנתי ולציון הבחינה

התעלמות משגיאות כתיב  , במילון

https://apps.education.gov.il/olm.net/knisa.aspx


חיונימידע
שלנובאתר



http://meyda.education.gov.il/files/olim/Alternative_assessment2019.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/olim/BagrutMeoravut.pdf


סיכום התאמות  
למילוי



סיכום התאמות

התאמהמקצוע
רמה  

'א

רמה  

'ב

רמה  

'ג
הערות

ספרות

אזרחות

היסטוריה

ך"תנ

ע  "תושב

ד"ממ

ד"תלמוד ממ

מחשבת  

ד"ממ

שאלון עולים  . א

בעברית ובכתב
√√√

-ה-ד-ג-ב

גם בשאלון רגיל

ך מתורגם"תנ

מילון  , מבטל הקראת שאלון-ז-ו

ותוספת נקודות

בבחינה החיצונית בכתב -ח

ובעברית ובציון השנתי

√√√25%תוספת זמן . ב

התעלמות  . ג

משגיאות כתיב
√√√

√√√הקראת שאלון. ד

שפת  -מילון עברית. ה

עברית-אם
√√√

שאלון דו לשוני  -ו

ומענה בשפת אם
X√√

√XXפ"היבחנות בע-ז

תוספת נקודות  -ח

בשאלון רגיל
+10+15+15



הערות'רמה ג'רמה ב'רמה אהתאמהמקצוע

אנגלית

10+תוספת נקודות . א

הקראת שאלון. ב

מילון אנגלית שפת אם. ג

התעלמות משגיאות . ד

כתיב

25%תוספת זמן .ה

√√√

המשוקלל הסופילציון-א

חוץ מעולים דוברי אנגלית

ל"יח3-4רק ל -ד

הערות'רמה ג'רמה ב'רמה אהתאמהמקצוע

מתמטיקה

תוספת נקודות   . א

לשאלון רגיל
+10+15+15

שימוש במילון  , מבטל הקראת שאלון-ה
ותוספת נקודות

√√√הקראת שאלון. ב

√√√תוספת זמן. ג

√√√שימוש במילון. ד
שאלון רגיל  . ה

מתורגם ומענה  

שפות5דו לשוני ב 

X√√



הערות'רמה ג'רמה ב'רמה אהתאמהמקצוע

מגמות
אם הבחינה  

,חיצונית

בכתב  

ובעברית

תוספת נקודות . א

לשאלון רגיל
+10+15+15

בקיץ בלבד  -ה

השאלונים  יש להתעדכן ברשימת

ובמועדים

(3.5.1ראה רשימה בסעיף )

שימוש  , מבטל הקראת שאלון-ו-ה

במילון ותוספת נקודות

המאפשרים  רק במקצועות. ו

פ  "היבחנות בע

ר"יש לקבל קודם אישור ממפמ

√√√שימוש במילון. ב

תוספת זמן .  ג

25%
√√√

√√√הקראת שאלון. ד

שאלון מתורגם . ה

ומענה דו לשוני 
X√√

√XXפ"היבחנות בע. ו

רמה גרמה ברמה א

,  עברית

הבעה  , הבנה

ולשון

112841128411274מספר שאלון

בשאלוןלהיבחןיוכלו' מאתיופיה ברמה בעולים 

11274

√√√תוספת זמן
XXXהקראת שאלון

√√Xהתעלמות משגיאות  

√√Xשימוש במילון  


