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 לשכת סמנכ"לית ומנהלת 
 אדם בהוראה-אגף בכיר כח

 
 י"ד בתמוז תשע"ט              ירושלים, 

 2019ביולי  17
 

   2000-1028-2019-0120466סימוכין: 
 

 9/תשע"טחוזר  לבעלויות 
 
 
 

 לכבוד 
 הבעלויות על מוסדות החינוך בחטיבות העליונות

 
 שלום רב,

 
 בנושא תוכנית היבחנות חדשה בבחינת הבגרות  2עדכון חוזר לבעלויות תשע"ה/ הנדון:

 בחטיבה העליונה
 

 בתחומי הדעת השונים, ה המפרטת את חלוקת גמול הבגרות, פורסמה טבל 2בחוזר תשע"ה/
  הבחינה החיצונית להערכה הבית ספרית.בין 

 ם בחלוקה פנימית זו. עדכוניחלו  , המפורטים בטבלה הרצ"ב,מקצועות הוראה במספר
 

 (.1.9.2019הינה החל משנה"ל תש"פ )העדכונים תחולת 
 

  
 ,בברכה 

 
 

 סוניה פרץ                                                                           
 סמנכ"לית ומנהלת                                                                            

  אדם בהוראה-אגף בכיר כח                                                                          
 

 העתק:
 מר שמואל אבואב, המנהל הכללי, משרד החינוך

 ממונה על השכר, משרד האוצר המר קובי בר נתן, 
 גב' גילה נגר, משנה למנהל הכללי 

 מר יוסי שטראוס, חשב המשרד 
 מר משה שגיא, סמנכ"ל בכיר למינהל כלכלה ותקציבים

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

 מנהלי מחוזות
 לת המינהל הפדגוגימנהסמנכ"לית ו, ד"ר שוש נחום

 אמח"יבכיר מר מנחם מזרחי, מנהל אגף 
 יסודי-גב' דסי בארי, מנהלת אגף א' חינוך על

 גב' מירי כהן, מינהל כלכלה ותקציבים 
 טל, סגנית בכירה ליועצת המשפטית -עו"ד איריס שלו

 מר אסף שירמן, מנהל תחום, משרד האוצר
 ובדי הוראה גב' רחל טייטלבום , מנהלת תחום תנאי שירות ע

 גב' חגית מגן, ראש מנהל שכר והסכמי עבודה, מרכז השלטון המקומי
 מר אבי קמינסקי, יו"ר איגוד מנהלי אגפי החינוך ברשויות המקומיות

 ממונה על תנאי שירות, מרכז השלטון המקומי שני בן חמועו"ד 
 חשבי המחוזות

 מנהלי תחומי כח אדם במחוזות במחוזות
 אדם בהוראה -הנהלת אגף בכיר כוח
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 מקצועות ההוראה בהם חלו עדכונים בחלוקה הפנימית
 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

 0.6% ש"ש 0.6 1.4%* ש"ש* 1.4 2% ש"ש 2   יח"ל 3 תנ"ך דתי
*קיימים שני שאלונים חיצוניים. יש לחלק את הגמול 

 בינהם באופן שווה.

 מקצועות הבחירה שיש לגביהם הוראות מיוחדות          
      

 יח"ל 5 גיאוגרפיה

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

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

 טרום הרפורמה

לימודי ארץ 
 יח"ל 5 ישראל

 70%והבית ספרית  30%משקל הבגרות החיצונית הינו  1.4% 2.45 0.6% 1.05 2% ש"ש 3.5 שאלון

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

 טרום הרפורמה
 

 כל יתר מקצועות הבחירה
        

 1% 1.75 1% 1.75 2% 3.5   יח"ל 5 תנ"ך ממ"ד

. 50%והבית ספרית  50%משקל הבגרות החיצונית הינו 
גם הבגרות הבית ספרית וגם הבגרות החיצונית 

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

 -(. הבית ספרית נחלקת ל25%שני השאלונים )כל אחד 
 .30% -ו 20%
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