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 לשכת סמנכ"לית ומנהלת 
 אדם בהוראה-אגף בכיר כח

 
 ב' בתמוז תש"פירושלים, 

 2020ביוני  24
 

   2000-1028-2020-0130295סימוכין: 
 10פ/"חוזר לבעלויות תש

 לכבוד
 הבעלויות על מוסדות החינוך בחטיבות העליונות 

 
 

  שלום רב, 

 תוכנית היבחנות חדשה בבחינת הבגרות בחטיבה העליונה הנדון: 

 . 2תש"פ/ו  9, תשע"ט/5תשע"ה/מאגד את חוזרי  חוזר זה

גמול הבגרות, בתחומי הדעת השונים בין הבחינה החיצונית להערכה  חלוקתהחוזר כולל טבלה המפרטת את 
 הבית ספרית. 

 בברכה,
 
 

 סוניה פרץ
 סמנכ"לית ומנהלת

 אגף בכיר כוח אדם בהוראה
 העתקים:

 מר שמואל אבואב, המנהל הכללי
 הממונה על השכר, משרד האוצר מר קובי בר נתן,

 מר עמוס שקדי, חשב המשרד 
 ד"ר שוש נחום,  סמנכ"לית בכירה ומנהלת המינהל הפדגוגי

 מר משה שגיא, סמנכ"ל בכיר למינהל כלכלה ותקציבים
 יו"ר המזכירות הפדגוגית  גב' מירי שליסל,

 עו"ד אילת מלקמן, היועצת המשפטית
 מר רן ארז, יו"ר ארגון המורים העל יסודיים 

 טל, הלשכה המשפטית-עו"ד איריס שלו
 מר מנחם מזרחי, מנהל אגף בכיר, ארגון מוסדות חינוך, המינהל הפדגוגי

 מנהלי ומנהלות המחוזות
 יסודי-גב' דסי בארי, מנהלת אגף א' חינוך על

 גב' תמר כהן, מנהלת תחום בכיר משכורות עובדי הוראה 
 (מנהלת תחום בכיר )תקציב עו"ה ומוכש"רגב' סיגל אלה, 

 מנהל אגף בכיר בחינות , דויד גלגב' 
 מנהלת תחום )תקצוב מוניציפאלי ועלויות(ליבנת גבריאלוב, גב' 

 ממונה הערכת עובדי הוראה וניהול, ןאיינהורגב' רונית 
 מר טל ביבס, מנהל תחום תשלומים למרכז השלטון המקומי, חשבות המשרד

 מר אסף שירמן, מנהל תחום, שכר והסכמי עבודה, משרד האוצר
 סכמי עבודה, משרד האוצר , תחום שכר והמר עמית ענבר

 גב' רחל טייטלבום, מנהלת תחום תנאי שירות עובדי הוראה 
 מחלקה הפרופסיונאלית ארגון המורים העל יסודיםמר שלמה חדד, מנהל 

 גב' חגית מגן, ממונה על יחסי עבודה ושכר, מרכז השלטון המקומי
 מר אבי קמינסקי, יו"ר איגוד מנהלי אגפי החינוך ברשויות המקומיות

 נאי שירות, מרכז השלטון המקומי, ממונה על תשני בן חמועו"ד 
 מר שי חג'אג',  מנכ"ל ארגון המועצות האיזוריות

 אדם בהוראה במחוזות-מנהלי תחומי כח
 חשבי המחוזות  
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 מקצועות החובה
         

 הערות גמול הבגרות ברפורמה גמול בגרות טרום הרפורמה יחידות מקצוע

גמול הבגרות החיצונית 
(70%) 

גמול הבגרות הבית 
 (30%ספרית )

גמול   
 בש"ש

גמול 
 באחוזים

גמול 
 בש"ש

גמול 
 באחוזים

גמול 
 בש"ש

גמול 
 באחוזים

( 801ן)שאלו יח"ל 3 מתמטיקה* 
035183 

 35183שאלון  הינההבגרות הבית ספרית  2% ש"ש 0.5     2% ש"ש 0.5
 

 (802)שאלון 
035381 

       2% ש"ש 0.5 2% ש"ש 0.5

 (803)שאלון 
035382 

       2% ש"ש 1 2% ש"ש 1

יח"ל 4  שאלון  
(804+803 ) 

035481 

    4% ש"ש 2 4% ש"ש 2

 (805שאלון )
035482 

 

    2% ש"ש 1 2% ש"ש 1

יח"ל 5  שאלון  
(806+805) 

035581 
 

    4% ש"ש 2.25 4% ש"ש 2.25

 (807שאלון )
035582 

    2% ש"ש 1.25 2% ש"ש 1.25
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 הערות גמול הבגרות ברפורמה גמול בגרות טרום הרפורמה יחידות מקצוע

גמול 
הבגרות 

החיצונית 
(70%) 

גמול הבגרות 
הבית ספרית 

(30%) 

גמול   
 בש"ש

גמול 
באחוזי

 ם

גמול 
 בש"ש

גמול 
באחו

 זים

גמול 
 בש"ש

גמול 
באחוזי

 ם

 

  Aשאלון  יח"ל 3 אנגלית
016381 

       2% ש"ש 0.5 2% ש"ש 0.5

 Bשאלון 
016383 

 0.5     2% ש"ש 0.5
 ש"ש

 B 016383שאלון  הינההבגרות הבית ספרית  2%

 Cשאלון 
016382 

     2% ש"ש 1 2% ש"ש 1
 

 Cשאלון  יח"ל 4
016382 

       2% ש"ש 1 2% ש"ש 1

 Dשאלון 
016483 

 D 016483שאלון הינה הבגרות הבית ספרית  2% ש"ש 1     2% ש"ש 1

 Eאלון ש
016481 

     2% ש"ש 1 2% ש"ש 1
 

 Eשאלון  יח"ל  5
016481 

     2% ש"ש 1 2% ש"ש 1
 

 Fשאלון 
016583 

1.25 
 ש"ש

2%     1.25 
 ש"ש

 F 016583שאלון  הינההבגרות הבית ספרית  2%

 Gשאלון 
016582 

1.25 
 ש"ש

       2% ש"ש 1.25 2%

 0.45 1.4% "שש 1.05 2% ש"ש 1.5   יח"ל 2 לכתיתנ"ך ממ
 ש"ש

0.6%   
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 הערות גמול הבגרות ברפורמה גמול בגרות טרום הרפורמה יחידות מקצוע

גמול הבגרות החיצונית 
(%70)  

גמול הבגרות הבית 
(30%ספרית )  

גמול  
 בש"ש

גמול 
 באחוזים

גמול 
 בש"ש

גמול 
 באחוזים

גמול 
 בש"ש

גמול 
 באחוזים

קיימים שני שאלונים חיצוניים. יש לחלק את   0.6% ש"ש 0.6 1.4% ש"ש 1.4 2% ש"ש 2   יח"ל 3 תנ"ך דתי
.הם באופן שווהיהגמול בינ  

   0.6% ש"ש 0.6 1.4% ש"ש 1.4 2% ש"ש 2   יח"ל 3 תושב"ע דתי

   0.6% ש"ש 0.6 1.4% ש"ש 1.4 2% ש"ש 2   יח"ל 3 יהדות חרדי

   0.6% ש"ש 0.3 1.4% ש"ש 0.7 2% ש"ש 1   יח"ל 1 תרבות ומורשת דרוזית/ איסלאם/ נצרות

   0.6% ש"ש 0.45 1.4% ש"ש 1.05 2% ש"ש 1.5   יח"ל 2 היסטוריה

* זהו גמול הבגרות עבור מטלת הביצוע, כשם      2% ש"ש 1.5 2% ש"ש 1.5 שאלון יח"ל 2 אזרחות
 שהיה נהוג טרום הרפורמה

   ש"ש* 0.4       0.4 מטלת ביצוע

   0.6% ש"ש 0.45 1.4% ש"ש 1.05 2% ש"ש 1.5   יח"ל 2 ותספר

   0.6% ש"ש 0.3 1.4% ש"ש 0.7 2% ש"ש 1   יח"ל 1 ספרות דתי

   0.6% ש"ש 0.3 1.4% ש"ש 0.7 2% ש"ש 1   יח"ל 1 מחשבת דתי

 - 50%)למורים המגישים את תלמידיהם למיזם  1.2% ש"ש 0.6 2.8% ש"ש 1.4 4% ש"ש 2   יח"ל 2 לשון והבעה
הערכה בית ספרית(  -50% -בחינה חיצונית ו

 1 -לבגרות החיצונית ו 2%ש"ש + 1החלוקה הינה 
 לבגרות הבית ספרית 2%ש"ש +

   0.6% ש"ש 0.6 1.4% ש"ש 1.4 2% ש"ש 2   יח"ל 3 שפה וספרות ערבית

   0.6% ש"ש 0.6 1.4% ש"ש 1.4 2% ש"ש 2   יח"ל 3 מגזר לא יהודי -שפה וספרות עברית
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 מקצועות הבחירה שיש לגביהם הוראות מיוחדות
 

 הערות גמול הבגרות ברפורמה גמול בגרות טרום הרפורמה יחידות מקצוע

גמול הבגרות 
 (70%החיצונית )

גמול הבגרות הבית 
 (30%ספרית )

גמול   
 בש"ש

גמול 
 באחוזים

גמול 
 בש"ש

גמול 
 באחוזים

גמול 
 בש"ש

גמול 
 באחוזים

       2% 3.5 2% ש"ש 3.5 ומעבדה ןשאלו יח"ל 5 ביולוגיה

ביוחקר/ 
 ביוטופ

* זהו גמול הבגרות עבור הביוטופ/ ביוחקר, כשם    ש"ש* 1.5       ש"ש 1.5
 שהיה נהוג טרום הרפורמה

       2% 3.5 2% ש"ש 3.5 שאלון יח"ל 5 מדעי החיים והחקלאות

ביוחקר/ 
 ביוטופ

זהו גמול הבגרות עבור הביוטופ/ ביוחקר, כשם  *   ש"ש* 1.5       ש"ש 1.5
 שהיה נהוג טרום הרפורמה

       2% 3.5 2% ש"ש 3.5 שאלון יח"ל 5 מדעי הסביבה

* זהו גמול הבגרות עבור האקוטופ, כשם שהיה    ש"ש* 1.5       ש"ש 1.5 אקוטופ
 נהוג טרום הרפורמה

%1.2 ש"ש 2.1 2% ש"ש 3.5 שאלון יח"ל 5 גיאוגרפיה והבית  60%משקל הבגרות החיצונית הינו   0.8%  ש"ש 1.4  
40%ספרית   

* זהו גמול הבגרות עבור הגיאוטופ, כשם שהיה    ש"ש* 1       ש"ש 1 גיאוטופ
 נהוג טרום הרפורמה

%0.6 ש"ש 1.05 2% ש"ש 3.5 שאלון יח"ל 5 לימודי ארץ ישראל   2.45 
 ש"ש

והבית ספרית  30%משקל הבגרות החיצונית הינו   1.4% 
70% 

* זהו גמול הבגרות עבור הגיאוטופ, כשם שהיה    ש"ש* 1       ש"ש 1 גיאוטופ
 נהוג טרום הרפורמה
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 כל יתר מקצועות הבחירה
        

 הערות גמול הבגרות ברפורמה גמול בגרות טרום הרפורמה יחידות מקצוע

גמול הבגרות 
 (70%החיצונית )

גמול הבגרות הבית 
 (30%ספרית )

גמול   
 בש"ש

גמול 
 באחוזים

גמול 
 בש"ש

גמול 
 באחוזים

גמול 
 בש"ש

גמול 
 באחוזים

 0.6% ש"ש 1.05 1.4% ש"ש 2.45 2% 3.5   יח"ל 5 מקצוע בחירה
 

והבית ספרית  50%משקל הבגרות החיצונית הינו  1% 1.75 1% 1.75 2% 3.5  יח"ל 5  תנ"ך ממ"ד
וגם הבגרות החיצונית  . גם הבגרות הבית ספרית%50

שאלונים/ אירועי בחינה. יש לחלק את  2-נחלקות ל
הגמול בהתאם לכך. החיצונית נחלקת באופן זהה בין 

(. הבית ספרית נחלקת 25%שני השאלונים )כל אחד 
30% -ו 20% -ל . 

 
 

 ונית בלבד, אין בגרות בית ספרית. יח"ל, אין שונה מהמצב טרום הרפורמה. הבגרות הינה חיצ 5-ו 4*במקצוע המתמטיקה בהיקף של 

 

)בהתאמה(. במקצועות אלו, גם גמול הבגרות  30% -70% -קיימים תחומי דעת אשר החלוקה בין הבחינה החיצונית לבחינה הבית ספרית שונה מ

לם הערבים והאסלאם, יתחלק בין הבחינה החיצונית לבחינה הבית ספרית בהתאמה לחלוקה באותו תחום דעת. )לדוגמה: סינית, גרמנית, עו

 (.מדעי החברה
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