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 ה"ז תשרי תשע"כ, ירושלי�

21/10/2014  

06649135  

   "התכנית הלאומית ללמידה משמעותית"

  הכניסה לאקדמיה   מסלול –תעודת הבגרות החדשה 

קבלה ללימודי� אקדמיי� על החל מהשנה הבאה תתאפשר : לראשונה •
  סמ� תעודת הבגרות בלבד

  בלי פסיכומטריאחד מכל שלושה סטודנטי� יתקבל לאקדמיה : היעד •
  

  

 מתווה קבלה קבעראשי האוניברסיטאות והמכללות , ג"המל, ו� למשרד החינהפורו� המשות! 

 . ללא חובת היבחנות בבחינה הפסיכומטרית ללימודי� אקדמיי�חדש

מתווה הקבלה החדש לאקדמיה ותעודת הבגרות החדשה יוצרי� רצ! בי# מערכת החינו� למערכת  

 .  מעמד� של המורי�חיזוקוראה ולהעמקת איכות הה ותורמי� ההשכלה הגבוהה

. מסלולי הנדסה ומדעי�בה� ג� , למגוו# רחב של חוגי�תאפשר קבלה החדשה עודת הבגרות ת 

 . מתמטיקה ומדעי�, המטרה לעודד את התלמידי� להעמיק במסלולי� מוגברי� באנגלית

ה התכנית החדשה פותחת את שערי האקדמיה ג� לתלמידי� מהפריפריה החברתית שיד� אינ 

 .משגת לשל� עבור הבחינה הפסיכומטרית

יוצר אמו# בתעודת טוהר הבחינות  המסר של &תעודת הבגרות החדשה תהייה מהימנה יותר  

יידרשו לבצע את הבחינה מחו' לכתליי בתי ספר שאינ� מקפידי� על טוהר הבחינות . הבגרות

 . המוסד החינוכי

  

מדובר במתווה . ימודי� אקדמיי� על סמ� תעודת הבגרות בלבדאת מתווה הקבלה לל', ג,משרד החינו� מפרס� היו� 

ועד ראשי האוניברסיטאות , )ג"מל(המועצה להשכלה גבוהה , אשר נקבע במסגרת הפורו� המשות% למשרד החינו�, חדש

 בינוארהפורו� החל בעבודתו , כזכור .)מ"ול( וועד ראשי המכללות הלא מתוקצבות )מ"ור(ועד ראשי המכללות ) ה"ור(

 פרי עבודת� של אנשי המקצוע מתווה הקבלה החדש הינו". למידה משמעותית"במסגרת התכנית הלאומית , 2014

  . תלמידי� והורי�, מורי�, מנהלי בתי ספר, מומחי� מהאקדמיה, במשרד החינו�

  

ת את התכנית החדשה מחזק, 21 –יצאנו לדר� ארוכה המתאימה את הלמידה למאה ה ": שר החינו� הרב שי פירו#

 הבאי�   ומהווה בשורה חברתית המרחיבה את מספר� שליכי הלמידה והמדידה בשנות התיכו+את תהל, המצוינות

ההשקעה הכספית בלימודי . יש הרואי� בבחינה הפסיכומטרית כלי הלוקה בהטיה תרבותית. בשערי ההשכלה הגבוהה
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ד ולהפו� לחומה בצורה המונעת מתלמידי� ההכנה והמבנה של חלקי� מהבחינה עלולי� להפלות בי+ תלמיד לתלמי

לימודי� באקדמיה חשובי� ג� כדי לגבש . האקדמיה אינה רק מוסד ללימודי� גבוהי�. רבי� לבוא בשערי האקדמיה

אול� עתה .  המבח+ הפסיכומטרי היה רע הכרחי . וערכיה של המדינה  לעצב את תרבותה של החברה, את רוחו של הבוגר

  . " הגיע העת לשינוי המצב משיצאנו לדר� חדשה–

  

בוגרי מערכת החינו� יוכלו להתקבל לאוניברסיטאות ולמכללות על סמ� תעודת בגרות , על פי מתווה הקבלה שהוסכ�

 הקבלה ללימודי� אקדמיי� ללא חובת היבחנות בבחינה הפסיכומטרית .ו"תשע, הבאהבשנת הלימודי�  כבר, בלבד

מדובר . סיימו לימודיה� טר� כניסתה לתוק% של התכנית הלאומיתאשר ,  אלוג�, תתאפשר לכלל בוגרי מערכת החינו�

  .של תעודת הבגרות החדשה) בעוד כשלוש שני�(במהל� הדרגתי שיצבור תאוצה ע� כניסתה לתוק% 

המוסדות האקדמיי� יפרסמו את רמת ההישגי� הדרושה לקבלה ללימודי� על , בסמו� לפתיחת ההרשמה, מדי שנה

   .גרות בלבדסמ� תעודת הב

  

 רצ% בי+ מערכת החינו� למערכת ההשכלה הגבוההמתווה הקבלה החדש לאקדמיה ותעודת הבגרות החדשה יוצרי� 

מהל� זה הינו שלב נוס% בהטמעת . מערכת החינו� של איכות ההוראה וחיזוק מעמדה, הלמידהלהעמקת ותורמי� 

התכנית מדגישה . ד'בחודש ינואר תשערד החינו� עליה הכריז מש, במערכת החינו�" התכנית ללמידה המשמעותית"

יצירתיות ומקוריות ומטרתה לקד� למידת חקר ולהכשיר את התלמיד , פיתוח כלי� ביקורתיי�, תהליכי חשיבה

  . '21 , להתמודד ע� אתגרי המאה ה

  

 , ק מהבגרותהערכה חלופית מגוונת כחל: בה+, שורה של שינויי� במתכונת בחינות הבגרותהפעימה הראשונה כללה 

בחינות ). מטלות ביצוע וכדומה, עבודות חקר( מהציו+ הסופי לבגרות של התלמיד ייקבע באמצעות הערכה חלופית 30%

 במטרה לפנות זמ+ לביצוע עבודות החקר בתחומי הדעת השוני� וליותר , ב בלבד "א וי"הבגרות יתקיימו בכיתות י

  מקצוע אותו בוחר בית ,  כתנאי לזכאות לתעודת בגרות כלה כלליתחובת לימודי הש. פעילות ערכית ותרומה לקהילה

  . רוח ושפות, חברה, אומנויות: כאשר הוא ייבחר מתו� התחומי�, הספר ללמד לצור� העשרה

  

, הנכו+, אני מבר� ומחזק את ידו של שר החינו� הרב שי פירו+ על המהל� האמי/" :ת"ר ות"יו,  מנואל טרכטנברג'פפרו

ולאור כל אלה יחזק ג� את , ימנע אפליה של מגזרי� מסוימי�, יקצר את ההגעה להשכלה הגבוהה שרא, המהותי

ה את  מכא+ שיש לבר� על תכנית שמחזיר, מלבד היותו כלי סינו+מואי+ לפסיכומטרי ער� כשלעצ .ההשכלה הגבוהה

  ."אנושי משובחי� לצעירי ישראלוהו+ , יידע, זו תרומה מהותית למטרה המשותפת להעניק חינו�. המהימנות לבגרויות

  

הרב שי פירו+ הוא תהלי� , התהלי� שהוביל והתניע שר החינו� ויו0ר מל0ג" :ג"סג# יו(ר מל, ופ) חגית מסר ירו#פר

 שותפה המל0ג. הרלבנטיי�ומוסכ� על כל השותפי� , המכבד את האוטונומיה של מערכת ההשכלה הגבוהה, משת%

וברוח זו ג� קיבלה החלטה להנחות את הועדות הבודקות תכניות אקדמיות , ישומהבת לימברכת עליה ומחוי, לתכנית

   ."לעודד שימוש בתעודת בגרות איכותית כמסלול קבלה ללימודי�, חדשות ומלוות אות+ עד להסמכת+
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עולה האוניברסיטאות מכירות בחלק+ החשוב ברצ% החינו� ומצפות להמש� שיתו% פ ":ה"ר ור"יו, שו#מנח� ב# ש' פרופ

היא חיזוק מעמדה של  הצעד שהוצג היו� הוא הראשו+ מבי+ שורה של צעדי� שמטרת� הסופית .פורה ע� משרד החינו�

ביטול חובת ההיבחנות בפסיכומטרי עבור  י"שתושג בי+ היתר ע, תעודת הבגרות ובכ� העצמת הלמידה בבית הספר

עד לסו% דצמבר תגדיר . לאת אמינות בחינות הבגרותזאת במקביל לפעילות משרד החינו� להע. קבלה לאוניברסיטאות

 ."ה ודרישות ייעודיות לכל חוג וחוגכל אוניברסיטה בנפרד את רמת ההישגי� הדרושי� לקבל

  

, כלכלי� ותרבותיי� בפני צעירי� רבי�מחסומי� שתסיר , זוהי בשורה חברתית משמעותית ":מ"ר ור"יו, יונה ח#' פרופ

המכללות האקדמיות  .הבחינה הפסיכומטרית בתהלי� הקבלה ללימודי� אקדמיי�להתמודד ע� כה   עדשנדרשו

יותר צעירי� שעברו בהצלחה רבה את בחינות הבגרות להתקבל  שיאפשר ל,זהההציבוריות רואות חשיבות רבה במהל� 

  . "ללימודי� אקדמיי�

  

י מהפכני בכ� שיחסו� לצעירי� בישראל 0היוזמה שהוביל שר החינו� מהווה מהל� חברת :מ"ר ול"יו,  דודי שוור''פרופ

שנה מחייה� של לימוד חסר תוחלת למבח+ פסיכומטרי ויאפשר לה� להשקיע את העלויות שהיו כרוכות בכ� בלימודי� 

ת ה התרבותישוויו+ שמבח+ זה לקה בו בשל ההטיתה ג� את אי יביטול חובת הפסיכומטרי מבטלת א .האקדמיי� עצמ�

    .0והכלכלית שהשפיעה על תוצאותיו 

  

בתהלי� לביטול , מדובר בפריצת דר� משמעותית" :אורי רשטיק, ר התאחדות הסטודנטי�"יו, אורי רשטיק

אני מאמי+ במשרד החינו� צועד בדר� . הפסיכומטרי שמהווה נטל כלכלי כבד ומחסו� משמעותי בדר� להשכלה גבוהה

   "ונית לצד השכלה גבוהה ואיכותיתהנכונה לקראת מערכת חינו� שיווי

  

אנו רואי� את המהל� כחיובי בכ� שהוא מעניק חשיבות רבה יותר לתעודת  ":ר מועצת התלמידי�"יו, גל יוס!

הרעיו+ מאחורי . מוביל את החזו+ והמצב האידאלי בו למידה נעשית לש� למידה ולא לש� ציו+ או תעודה ,הבגרות

תמודדי� והתלמידי� בכ� שאי+ צור� להשקיע בקורסי� יקרי� או חודשי� ולעתי� השינוי מקד� את השוויו+ בי+ המ

אנו מאמיני� כי התכנית לשמירה על טוהר הבחינות תל� יד ביד , בנוס% .שני� נוספות בלימודי� לקראת השכלה גבוהה

  ."ותשפר את חשיבות+ של הבגרויות ואמינות+

  "מיה מסלול הכניסה לאקד–למידה משמעותית :  "הרחבה

  לאוניברסיטאות ולמכללות ללא חובת היבחנות בבחינה הפסיכומטריתקבלה  .1

  

משרד החינו� פועל לבניית אמו+ ושיתופי פעולה בי+ מערכת החינו� , 21 ,במסגרת הכשרת התלמיד למיומנויות המאה ה

בי+ מערכת לימודי  וליצור רצ%זאת במטרה לחזק את מעמדה החברתי והאקדמי של תעודת הבגרות , למוסדות האקדמיי�

    .החינו� לבי+ האקדמיה

. לחיזוק מעמד� של המורי� בבתי הספרחיזוק מעמדה של תעודת הבגרות יתרו� תרומה משמעותית ג�  �

ווה מסלול כניסה לאקדמיה תעודד את המורי� והתלמידי� להגשמה ה תה כי תעודת בגרות איכותיתההבנ

 .   ראהמקוריות ושיפור איכות ההו, יצירתיות, עצמית
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 תו� מת+ דגש על הוראההלשיפור איכות  יתרו�שיתו% הפעולה בי+ המוסדות האקדמיי� למערכת החינו�  �

  .  לתלמידי�כלי� וכישורי� אקדמיי�הקניית 

 יתקבל ללימודי� אקדמיי� על סמ� תעודת הבגרות אחד מכל שלושה סטודנטי� :היעד לשני� הקרובות �

 ).  מהסטודנטי� במכללות40% ,יטאות וכ מהסטודנטי� באוניברס30% , כ(בלבד  

המטרה לעודד את ). בהתא� לרמת ההישגי�(תעודת הבגרות תאפשר קבלה ג� למסלולי הנדסה ומדעי�  �

 . מתמטיקה ומדעי�, התלמידי� להעמיק במסלולי� מוגברי� באנגלית

שגת לשל� התכנית החדשה פותחת את שערי האקדמיה ג� לתלמידי� מהפריפריה החברתית שיד� אינה מ �

עבור הבחינה הפסיכומטרית וכ+ לעולי� חדשי� ובני מיעוטי� שהמחקרי� מצביעי� על כ� שהבחינה 

  .הפסיכומטרית מהווה עבור� מכשול

  

  

ודרישות , לה רמת ההישגי� הדרושה לקב.)המפורטי� בטבלה(תעודת הבגרות חייבת לעמוד בתנאי הס! 

  .  לקראת עונת הקבלה באתרי האינטרנט של המוסדות, ייעודיות בכל חוג יתפרסמו מדי שנה

תחו� 

  קבלה

  תנאי ס! לקבלה למכללה  תנאי ס! לקבלה לאוניברסיטה

  

   ל אנגלית" יח5  מדעי הרוח

  ל במקצוע אחר" יח5

ל " יח4בחלק מהחוגי� אפשר  �

 ליתאנגב
  

  ל אנגלית" יח4

  ל במקצוע אחר"יח 5

  ל אנגלית" יח5  מדעי החברה

  ל מתמטיקה " יח5

ל " יח4בחלק מהחוגי� אפשר  �

 במתמטיקה
  

  ל אנגלית" יח4

  ל מתמטיקה " יח4 או 5

ל " יח3בחלק מהחוגי� יידרשו  �

  במתמטיקה

  ל אנגלית" יח5  מדעי הטבע

  ל מתמטיקה " יח5

/ מיהכי/ פיסיקה: ל במקצוע מדעי" יח5

  ביולוגיה 

מקצוע המדע המורחב חייב להיות  �

 מותא� לחוג

ל " יח4בחלק מהחוגי� אפשר  �

 במתמטיקה
  

  ל אנגלית" יח4

  ל מתמטיקה" יח4 או 5

במקרה של אי (  מוגבר ל במקצוע מדעי"יח 5

עמידה בתנאי ס% זה יידרש המועמד לקורס הכנה 

  )מותא� לחוג

ל " יח3בחלק מהחוגי� אפשר  �

  במתמטיקה

  ל אנגלית " יח5  ההנדס

  ל מתמטיקה " יח5

  ל פיסיקה או כימיה" יח5

רק בחלק מהחוגי� תתאפשר קבלה  �

  .על סמ� תעודת הבגרות בלבד

  ל אנגלית " יח4

  ל מתמטיקה " יח4 או 5

  יתכנו הבדלי� בתחומי הנדסה שוני� �
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 ל טוהר הבחינות  והגברת האכיפה עחיזוק מהימנותה של תעודת הבגרות .2

  

 קידו�, בה מודגשי�  חינו� לערכי�, "תכנית הלאומית ללמידה משמעותית"כיעד מרכזי של ה העמקת הלמידה הוגדרה

משרד החינו� רואה חשיבות רבה בקידו� תעודת הבגרות והגברת האכיפה ,  במסגרת כ�.חברה ערכית ומחויבות חברתית

, לאמינות,  להגינותת תלמידיו לחנ� את הספרמידת הצלחתו של ביאת  בוח+מדד טוהר הבחינות . על טוהר הבחינות

  . וליושר

  

שמטרתו הגברת האמו+ בבתי ,  של התכניתפיילוט רחב היק% , בהמשרד החינו� יבצע במהל� השנה הקרו, בהתא� לזאת

לעומת . המסר של שמירה על טוהר הבחינות יוצר אמו+ בתעודת הבגרות ומחזק את מעמדה . הספר והצוותי� החינוכיי�

ו+ של  וכ+ פוגעת באמשל הנבח+ידיעותיו ויכולותיו משקפת את פגיעה בטוהר הבחינות מחבלת במהימנות הבחינה כ, זאת

  . המערכת האקדמית בבתי הספר התיכוניי� בכלל ובציוני תעודת הבגרות בפרט

  

 קטגוריות על פי אחוז המחברות הפסולות במבחני� 3 ,משרד החינו� יחלק את בתי הספר באר/ ל, במהל� הפיילוט

, וחלט על ידי משרד החינו�המתווה לפיילוט ה. ה'חור% תשע, הפיילוט ייצא לדר� במועד בחינות הבגרות הקרובות. קודמי�

  . מנהלי  בתי ספראנשי אקדמיה ונציגות של 

משרד החינו� יפי' . ו'בגרויות קי' תשע, מדובר במהל� הדרגתי שיוטמע בכלל מערכת החינו� בשנת הלימודי� הבאה

  . ל שיסדיר הנהלי� וההנחיות בנושא"חוזר מנכ

  

צבע ירוק מצביע על התנהלות . 1% , הוא קט+ מבתי ספר בה� אחוז המחברות הפסולות :בתי ספר ירוקי� �

ולמנות קבל אחריות ליוכלו , שירצו בכ� ואשר ימצאו ראויי�בתי הספר בח+ אפשרות ש משרד החינו� י–תקינה 

הנושא ייבח+ בפיילוט ויעשה תחת בקרה ופיקוח של . בבית הספר להשגיח על בחינות הבגרותאת צוות המורי� 

 .   החינו�הגורמי� המקצועיי� במשרד

הבחינות יתנהלו  בבתי ספר אלו , 3% עד 1.1%בתי ספר בה� אחוז המחברות הפסולות הוא  :בתי ספר צהובי� �

ל ארגו+ ותפעול יהיו אחראיי� ער ששימנה משרד החינו� ואנאמני� חיצוניי� באמצעי� טכנולוגיי� או באמצעות 

 .  וחלוקתה לתלמידי�הבחינה

חינת הבגרות בתי ספר אלו ב ב– ומעלה 3%אחוז המחברות הפסולות הוא  בתי ספר בה� :בתי ספר אדומי� �

א� במרכזי ההיבחנות � ילוו את התלמידינציגי צוות בית הספר .  בתי הספרילכתליתתבצע במרכזי היבחנות מחו/ 

 .  בזמ+ הבחינהלא יוכלו להיכנס לכיתות

    

  

  

  025602710: דוברות משרד החינו�: לפרטי� נוספי�
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