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 ,תלמידים יקריםהורים ושלום וברכה 

שהשנה יערכו בחינות הבגרות בהתאם להגבלות משרד משרד החינוך לפני צאתנו לחופשת פסח, הודיע 

הבריאות נכון לתקופה זו. כיוון שתעודת הבגרות של בוגרי שנת הלימודים הזו תהיה שונה מתעודות בגרות 

המהלך מתואם עם צה"ל ועם האקדמיה כדי שתעודת הבגרות תהיה בתוקף כפי של שנים קודמות, 

 שהייתה בשנים קודמות.

 

ועד לסוף חודש  22.6  - על פני חמישה שבועות, החל מפורסם לוח הבחינות, ולפיו הבחינות יתפרסו  6.4 –ב 

 . מקצועות 5 -יולי, במסגרתם יבחן התלמיד לכל היותר ב

 הבאים: הבחינות יהיו במקצועות 

)כימיה/ פיזיקה/ ביולוגיה/ מדעי  אחדספרות, אנגלית, מתמטיקה, מקצוע מדעי  – שכבת י"ב •

 המחשב( 

)כימיה/ פיזיקה/ ביולוגיה/ מדעי  אחדתנ"ך, אנגלית, לשון, מתמטיקה, מקצוע מדעי  – שכבת י"א •

 המחשב( 

 

 או על הכותרת( כאן יש ללחוץ  –)לפתיחת הקישור  לוח הבגרויות

 .  הספר בית להחלטתע"פ , המחשב מדעי /ביולוגיה  /יקה זפי /כימיה– מדעים אשכול:  הראשון בשבוע    

 .במתמטיקה בגרות :השני בשבוע    

 ע השלישי: בגרות במקצוע אנגלית.  בשבו    

 .אזרחות/ספרות /ך"תנ/היסטוריה –אשכול הומניסטי  :הרביעי בשבוע    

 לשון. ב בגרות: החמישי בשבוע    

 

במקצועות הבחירה שעליהם תלמידים לא ייבחנו השנה יופעל  כפי שהודיעו שר החינוך ומנכ"ל המשרד 

 שייקבע בתיאום עם נציגי האקדמיה.   ציון בית ספרי משוקלל

 

 או על הכותרת( כאן יש ללחוץ  –פתיחת הקישור )ל ים במקצועות השוניםמיקוד

מיקוד נוסף במקצועות הבגרות.  לאור זאת, התלמיד יקבל יותר בחירה   פורסםלצד פרסום הלוח הסופי, 

 וגמישות בשאלות הבגרות, כך למשל:  

 היו הפרקים בהם, עברו  לשנים בניגוד.  לבחירה נפתחו לימוד יחידות 5 -ו 4 שאלוני כל :מתמטיקה    

 רים, דבר שמנע מהתלמיד בחירה רחבה.  סגו

 לענות נדרש תלמיד עברו בשנים. בוטל החובה פרק כאשר, פרקים 4 מתוך  3 על ייבחן התלמיד :ספרות     

 . כחובה נקבע מהם אחד כאשר, פרקים 4 על

 

תלמידים שיהיו מעוניינים בכך, יוכלו לגשת לבגרות חיצונית נוספת מעבר לתוכנית  – משפרי ציון 

 ספרית. –ההיבחנות הבית 

 

 לקראת הבגרויות השונות יתקיימו מבחנים מסכמים ע"פ הנחיות משרד החינוך.   – מסכמיםמבחנים 

 

 ה וחג שמח!ריאות טובמאחלים לכם ולבני משפחותיכם ב
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