
 2020אוגוסט          מנהלת מידעת קריית חינוך ניסויית "דרור" -  ננה )רני( כליפאתודה לר

 על עבודת גמר באוניברסיטאות )=מקדמי הטבה(  בונוסים

מצוין כי עבודת גמר מזכה בבונוס זהה   בכל האוניברסיטאות המופיעות ברשימה
נקודות.  20יח"ל. ברוב המקצועות גובה הבונוס הניתן הוא  5של  ת בגרותלבחינ 

בכל הטבלאות המציגות את רשימת המקצועות להם ניתן  מקצוע החקלאות נכלל 
בונוס.                                                                                                                  

 בטכניון ניתן בונוס רק למקצועות טכנולוגיים. )פירוט המקצועות מופיע בהמשך(.

 

 ק וקישור לאתרי האוניברסיטאות:להלן הנוסח המדוי

 תל אביב אוניברסיטת 

  ":ש להוסיף לציונים בבחינות הבגרות או בעבודות הגמר את הבונוסים הבאיםי" 

:רשימת המקצועות המזכים בבונוס  

 

 

 אוניברסיטת חיפה 

יחידות לימוד לפחות, יקבל  4תלמיד אשר נבחן, או הגיש עבודת גמר, במקצוע המזכה בבונוס ברמה של "
 : " בונוסים בתנאים הבאים

 לפחות.  6.0הציון בבחינה או בעבודה חייב להיות  (1

 המקצוע אינו מורכב מצירוף מקצועות. (2

 יח“ל ומעלה.  7( למקצוע טכנולוגי ראשי, אשר לא מופיע ברשימת המקצועות המזוכים יינתן בונוס רק מ־3

 ם, כמפורט להלן )החל משנת הלימודים תשע"ט(: מקצועות הליבה מזכים בבונוסי( 4

 10יח"ל יהפוך לציון  4- ב 8נקודות )לדוגמא ציון  3.5יח"ל בונוס  5נקודות,  2יח"ל בונוס  4מתמטיקה: 
 ( 11.5יח"ל יהפוך לציון  5-ב 8וציון 

יח"ל בונוס   4אנגלית, פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, תנ"ך, היסטוריה, ספרות, ערבית ועברית )לדוברי ערבית(: 
יח"ל יהפוך לציון   5-ב 8וציון  10יח"ל יהפוך לציון   4-ב 8נקודות )לדוגמא ציון  2.5יח"ל בונוס  5נקודות,  2

10.5 .) 

 בונוס     מספר יחידות הלימוד בבחינה או בעבודת גמר מקצועות 

 35 5 מתמטיקה 

)לבעלי  אנגלית, פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, ערבית
היסטוריה, תנ"ך תעודת בערבית(, ספרות,   

5 25 

 12.5 4 אנגלית ומתמטיקה 

המקצועות המזכים בבונוס שאר המקצועות ברשימת * 
5 20 

4 10 

https://www.ims.tau.ac.il/Md/Ut/Bagrut.aspx
https://www.ims.tau.ac.il/Md/Ut/Bagrut.aspx
https://www.ims.tau.ac.il/Md/Ut/Bagrut.aspx
https://www.haifa.ac.il/index.php/he/2017-02-28-14-52-03.html


יחידות  4נקודה לציון עבור  1.0נוס הוא של ביתר המקצועות המזכים )ראה רשימה בהמשך(, הבו    (5
 (. 11.0-יהפוך ל  9.0יחידות )לדוגמה: ציון  5נקודות עבור  2.0 ( ושל8.0יהפוך ל־ 7.0)לדוגמה: ציון 

 " . לציון ממוצע הבגרות 10%( לבוגרי המסלול "תכנית העתודה מדעית טכנולוגית" יוענק בונוס נוסף של 6 

   בר אילןאוניברסיטת 

( נאמר לי שעבודת גמר מקבלת בונוס זהה לבחינת בגרות  9392* בשיחה טלפונית עם מדור ההרשמה )
.  הבונוסים משתנים ממקצוע למקצוע והמערכת מחשבת אותם באופן  באותו מקצוע עם אותו מספר יח"ל

עבודת גמר היא אחד המקצועות המופיעים בטבלת המקצועות   אוטומטי על פי החלטת האוניברסיטה. 
המזכים בבונוס.  כדי להגיע אליה בטבלה, יש לפתוח את הלשונית באחד המקצועות המופיעים מתחת 

 ע "עבודת גמר".קצו ר הא"ב עד לאות ע' ושם נמצא המסד לפי ולרדת למקצוע מתמטיקה 

 אוניברסיטת בן גוריון

 "נקודות. 20ל מזכה בתוספת של "יח 5עבודת גמר ברמה של "

יחידות לימוד  5-ו  4מוגברת למקצועות שנלמדו ברמה  )בונוס)רשימת המקצועות המזכים בתוספת לציון 

יהפוך  70לדוגמה: ציון  . 10יחידת לימוד יש להוסיף  4לציון בחינה ברמה של  : תינתן תוספת באופן הבא

 .100-יהפוך ל 80לדוגמה: ציון   20יחידות לימוד יש להוסיף  5לציון בחינה ברמה של    .80-ל

והוא מזכה בבונוס זהה לנאמר עבודת גמר  : ברשימת המקצועות  המקנים בבונוס נמצא גם מקצוע שנקרא

 .PDFבתוך ידיעון ההרשמה שהוא קובץ  12.  רשימת המקצועות הזו נמצאת בעמוד לגבי בחינות בגרות

 הטכניון 

                                  נקודות.  20בטבלאות תקבל בונוס של ופיע במקצוע המיח"ל ,  5עבודת גמר ברמה של "
 נקודות.  10בטבלאות תקבל בונוס של  במקצוע המופיעיח"ל,   4עבודת גמר ברמה של 

                       ,מקבלת בונוס כלל אינה ,עבודת גמר שאינה רשומה בשמה המפורש כע"ג בטבלאות הנ"ל 

                                                                                                                                         ".היחידות ללא כל קשר למספר
                                                 :                           להלן רשימת המקצועות בהם עבודת גמר מזכה בבונוס

;   תכנון יישומים מנהליים ;תכנון ותכנות    ;גרפיקה ממוחשבת   ;בינה מלאכותית ומערכות מומחה 

 . נויות העיצובומא; תכנות מערכות 

 האוניברסיטה העברית בירושלים 

 :למקצועות העומדים בתנאים הבאים) –  בונוס) תוספת לציון  "

 ברשימה זו. המקצוע נכלל  .1

 "יחידות לימוד עיוניות לפחות.  4הבחינה או העבודה היא בהיקף של " .2

   לפחות.  60הציון הסופי במקצוע הוא  .3

      ת )למשל: מתמטיקה ומדעי המחשב(."המקצוע אינו מורכב מצירוף של מקצועו .4

 

 

https://shoham.biu.ac.il/kabala/Bagrut.aspx
https://shoham.biu.ac.il/kabala/Bagrut.aspx
https://shoham.biu.ac.il/kabala/Bagrut.aspx
https://in.bgu.ac.il/welcome/DocLib4/intro1.pdf
https://admissions.technion.ac.il/calculation-of-the-median-grade/
http://info.huji.ac.il/reception-components/Bagrut
http://info.huji.ac.il/reception-components/Bagrut
http://info.huji.ac.il/reception-components/bagrut-bonus

