
 התייחסות לתוצאות בחינות בגרות
 ד"תשע



 :חוקת הזכאות לבגרות
 :אלו תנאים הממלא הספר בבית תלמיד בגרות לתעודת זכאי

 .ומתמטיקה אנגלית ,אזרחות ,היסטוריה ,ספרות ,והבעה לשון ,ך"תנ :החובה בחינות בכל נבחן•

  אינן ל"יח 5 ברמת במתמטיקה או/ו באנגלית בחינות .לפחות אחד התמחות במקצוע (ל"יח 5) גבוהה ברמה נבחן•

 .גבוהה ברמה אחד התמחות במקצוע מאשר ביותר להיבחן יכול התלמיד .זה התמחות מקצוע להחליף יכולות

  יהיה ,ל"יח 21מ־ ביותר להיבחן התלמיד נדרש מסוים בהרכב אם .(לפחות) ל"יח 21 של בהיקף בגרות בבחינות נבחן•

 .זה בהרכב שנקבעו הלימוד יחידות בכל להיבחן התלמיד על

  הוא שבו ההרכב פ"ע הבגרות בבחינות להיבחן עליו היה בהם המקצועות בכל ,(ומעלה 55) חיוביים ציונים השיג•

 .(בהמשך כמפורט ,זה תנאי מתקיים לא אם גם לבגרות חריגה לזכאות אפשרות קיימת אך) לומד

  27 לפחות ייכללו הבגרות שבתעודת כך ,הספר בית מטעם פנימיים במקצועות ,(ומעלה 55) חיוביים ציונים השיג•

 .[14] (הפנימיים המקצועות לרבות) ל"יח

 .החינוך משרד הנחיות פי על "גופני כושר"ב במבחנים והשתתף גופני בחינוך חיובי פנימי ציון השיג•

 .אישית מחויבות פרויקטב השתתף :הספר מבתי בחלק•
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עמק   -רשות מקומית בה לומד התלמיד , בתשעדשיעור הניגשים והזכאים מהלומדים 

 יזרעאל  

 ב"לומדים בי סמל מוסד שם מוסד

אחוז הגרים  

 ברשות

ניגשים  

 לבגרות

אחוז ניגשים  

 מלומדים  

זכאים לבגרות  

לאחר מועד  

 חורף העוקב

אחוז הזכאים  

לבגרות  

מהלומדים 

 ב"בי

ב  "לומדים בי

ללא חינוך  

 מיוחד

זכאים לבגרות  

לאחר מועד  

-חורף העוקב

ללא חינוך  

 מיוחד

אחוז זכאים  

מהלומדים 

ללא  -ב"בי

 חינוך מיוחד

 0 0 0 0 0 0 0 14.58 48 331017ס מרכז אלון      "בי

בית יעקב אור  

 60 6 10 60 6 100 10 0 10 241026 רחל    

ישיבת תקות 

 79.66 47 59 80 48 100 60 18.33 60 240176 יעקב     

מקיף העמק  

 86.34 139 161 86.42 140 100 162 87.65 162 260257 המערבי    

מקיף ולדורף 

 55.1 27 49 41.67 30 87.5 63 34.72 72 240572 הרדוף    

מקיף חקלאי 

 74.46 172 231 74.57 173 99.57 231 76.72 232 280057 נהלל      

-מקיף עמקים

 85.95 104 121 77.61 104 99.25 133 48.51 134 260182 תבור      

 10.53 2 19 10.53 2 89.47 17 0 19 280016נוה עמיאל            



 :התייחסות –ו נהלל "ד ויצ"נתוני הבגרות של תשע
 

 75.6%= זכאים  174מתוכם , בוגרים 231
 

 34.5%= זכאים   20מתוכם    58פנימייה בוגרי 
 

 89%=  זכאים   154=174-20מתוכם   173= 231-58בוגרי הרשות  


