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 תמצית

 ,ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת ראש-שבאלכס מילר, יובר הכנסת חמסמך זה נכתב לבקשת 

 ."תלמידי תיכון הלומדים לתואר ראשון"נושא בלקראת דיון בוועדה 

-בביתלימודיהם בד בבד עם י"ב ללמוד לימודים אקדמיים -מכיתות י' החלו תלמידים 01-שנות הראשית ב

 .אקדמיתלהרחיב את השכלתם במסגרת וכדי למצות את יכולתם טיבה העליונה, בח הספר

 במסמך יוצגו הנושאים האלה:

  תתמונת מצב נוכחי –תוכניות הלימודים לתלמידי תיכון הלומדים לתואר ראשון: 

o מספר התוכניות ומספר התלמידים ; 

o התלמידים המשתתפים בתוכניות;  פרופיל 

o כי האיתור והקבלה של התלמידים;תהלי 

o  הםהמוצבות למעמד התלמידים והדרישות האקדמיות; 

o הישגי התלמידים. 

  משרד החינוך והמועצה להשכלה גבוהה –מדיניות הגופים הנוגעים בדבר. 

 של תלמידים צעירים.הם הלימודים האקדמיים על חייפעת הש 

 :מן המסמך עולים, בין היתר, הממצאים האלה 

 לימודיהם לצד  לתלמידי תיכוןלימודים אקדמיים לקראת תואר ראשון מציעות ברסיטאות כל האוני

מסלול אינטנסיבי שהיעד שלו  (1) :בשני מסלולים עיקרייםמתקיימים  ולימודים אל .הספר-בבית

נקודות אקדמיות ללא יעד  לימודים לצבירת (1) ;לפני הגיוס לצה"ל השלמת תואר ראשוןהוא 

  ידים לומדים במסלול זה.התלמ. רוב מוגדר

  הבדלים. לכן, יש עבור תלמידי התיכוןבכל אוניברסיטה מגבשת באופן עצמאי את מסלול הלימודים 

המוצבות  דרישות האקדמיותבתנאי הקבלה אליהם ובבין האוניברסיטאות במבנה המסלולים, 

תחומי וי' ומעלה,  כניות המיועדות לתלמידי כיתותותה. עם זאת, ברוב האוניברסיטאות תלמידיםל

ככלל, תלמידים שמסיימים  הלימוד המרכזיים הם מדעים מדויקים, מדעי הטבע ומדעי המחשב.

במהלכה עליהם להשלים את החובות ושל שנה בגיוס לצה"ל, ה מהחובות לתואר מקבלים דחיי 01%

 לתואר.

  ים מרוכזים נתונ( משרד החינוך והמועצה להשכלה גבוהה)הנוגעים בדבר גורמים לאין כיום

בשנים לימודים אקדמיים לקראת תואר ראשון על מספר תלמידי התיכון שלומדים וממצים 

  האחרונות, בפילוח לפי המסלולים, שיעורי הרשמה, נשירה וכיו"ב.

  על התלמידים הלומדים כיום במסגרות האקדמיות שהתפרסמו לאחרונה בדוח  לא מלאיםמנתונים

 אילן(.-)לא כולל אוניברסיטת בר 5,519-כרם הוא מספעולה כי  בנושא ועדת המל"ג

  עם זאת, . 19%-לזעום  ונע בין שיעור האוניברסיטשונה בכל שיעורי הנשירה מהמסלולים הללו

שכן להעריך את שיעורי הנשירה מהמסלולים לצבירת נקודות אקדמיות לקראת תואר ראשון,  הקש
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היעדר , בלימודיםוקשיים שירה הן עומס הסיבות העיקריות לניעד מוגדר לסיום המסלול. אין 

ספר למסגרת ה-והקושי לשלב בין מסגרת בית הלימודים האקדמייםבדבר מוכנות ותיאום ציפיות 

 . האקדמית

  הספר -לצד לימודיהם בבית ללימודים אקדמייםאין מנגנון מוסדר לאיתור תלמידים בעלי פוטנציאל

הספר; יוזמה -בית ה שלדרכים: יוזמה והמלצ כמהבמגיעים ללימודים אלו התיכון. התלמידים 

מסגרות לנוער של ם ומצטיינים במשרד החינוך וניאגף למחונפנייה של האישית של התלמיד והוריו; 

 .שוחר מדע באוניברסיטה

 ( מהתלמידיםשלישים -שניכרוב תלמידי התיכון הלומדים לימודים אקדמיים הם בנים) .רקע ה

מעמד אם כי במסלולים האינטנסיביים התלמידים באים מן, גוומשל התלמידים אקונומי -סוציוה

אין תמריצים מיוחדים לעידוד תלמידים מהפריפריה  ,ככלל .בינוני ומעלהאקונומי -סוציו

מלבד תוכנית להב"ה של האוניברסיטה העברית  ,בתוכניות הללוהשתתף החברתית והגיאוגרפית ל

 אביב. -לבאוניברסיטת ת "אוניברסיטה לנוער"תוכנית הו

 אין כמו כן  .הללו בנוגע למסלוליםברורה גבוהה אין מדיניות  למשרד החינוך ולמועצה להשכלה

אין גורם במקרים רבים  התאקלמות של התלמידים במסגרת האקדמית.המעקב מסודר אחר 

מלווה אם כי ברוב המסלולים  ,הספר-בביתלימודים האקדמיים ל הלימודים ביןשמתאם ארגוני 

 .מטעם המוסד האקדמייועץ דים את התלמי

  בראשותה של פרופ' ציפי ליבמן, ועדה מטעם המועצה להשכלה גבוהה ישבה  1111-1111בשנים

הספר. -לצד לימודיהם בבית בחנה את סוגיית הלימודים לקראת תואר ראשון בקרב תלמידי תיכוןו

מסגרת הלימודים לגיל, חסמי הלהמלצותיה המרכזיות של הוועדה נוגעות לתנאי הקבלה למסלולים, 

המל"ג אימצה חלשות. מוקבוצות אוכלוסייה טיפוח למהתוכניות ונשירה לוהגבלת היקפם, 

והחליטה ליישם את  ,2955בפברואר  22-לאחרונה את המלצות הוועדה בישיבה שנערכה ב

 ההמלצות בשנתיים הקרובות ולאחר מכן לחזור ולבחון את הנושא. 

 עיקר , בלול הלימודים האקדמיים לתלמידי תיכון תופעה חיוביתרואה במס ועדת המל"ג ,ככלל

, הוועדה מדגישה כי יש חשיבות רבה לליווי חברתי ,תלמידים מוכשרים במיוחד. עם זאת עבורב

, ומעלה את החשש שחלק מהתלמידים אינם מתאימים העבור התלמידים האלבחינוכי ופדגוגי , רגשי

את לאוניברסיטאות לבחון ממליצה  היא כדי למנוע זאת. ללימודים אקדמיים בשלב זה של חייהם

 לב זה של חייו.בשמידת נכונותו ורצונו של התלמיד ללמוד באקדמיה 

  בשיתוף משרד ראש הממשלה תוכנית כוללת למסלולים שיוצעו מגבש בימים אלו משרד החינוך

תלמידים נהוג בצד להספר כי-בבתי םמורילו םהנחיות למנהלי יינתנובמסגרתה ו ,לתלמידי תיכון

 אלו. 
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1כיוםהמצב  –לקראת תואר ראשון של תלמידי תיכון לימודים  .5
 

 רקע כללי .5.5

במסמך זה  .מוסדות להשכלה גבוההמגוון להתקיים כיום בעשויים לימודים אקדמיים של תלמידי תיכון 

 . אחרותת מכללוייסקרו לא  ינהל;של המכללה למייסקרו האוניברסיטאות בישראל וכן המסלול האקדמי 

 לחלק לשני סוגים עיקריים:אפשר באוניברסיטאות את המסלולים המיועדים לתלמידי תיכון 

 תוכנית לימודים המזכה אותו בנקודות אקדמיות. עצמו בו כל תלמיד בונה בשמסלול  .1

  . זהו המסלול הנפוץ יותר.קצובבזמן הראשון תואר הלסיום  בתוכניות הללו אין יעד מוגדר

 לתלמידי תיכון. מיוחדת את תואר ראשון במסגרת לימודים לקר .1

 ןוגכ ,מדעים מדויקים ומדעי הטבע ומדים בעיקרתלמידי התיכון המשולבים במסלולים האמורים ל

מציפייה חברתית מתלמידים מחוננים ללמוד שהדבר נובע ייתכן  יקה, כימיה ומדעי המחשב.זמתמטיקה, פי

ר ענבל שני, פסיכולוגית המתמחה בהיבטים "עניינים אותם. ד, ולאו דווקא מקצועות שמ"מקצוע יוקרתי"

 ,ממליצה לפתוח בפני התלמידים המחוננים מסלולים גם בתחומי מדעי הרוח והחברה ,הרגשיים של מחוננות

ה שבחנה ועדגם  2.שהם מגלים בהם ענייןולנתב את התלמידים לתחומים  ,כמו פילוסופיה ופסיכולוגיה

מליצה לטפח מסגרות לתלמידי תיכון )וראו להלן( ה ועצה להשכלה גבוהההמ לאחרונה את הנושא מטעם

 החברה.במדעי ובמדעי הרוח 

מהחובות לקבלת תואר ראשון בתום כיתה י"ב יכולים לקבל דחייה של  01%ככלל, תלמידי התיכון שסיימו 

ביחידות  אחר מכןלאת לימודי התואר בשנת הדחייה. רובם משתלבים ועליהם להשלים  ,שנה בגיוס לצה"ל

 צה"ל. בלחימה וטכנולוגיה  יהעילית לפיתוח אמצע

בין  בדליםה ישתיכון. העבור תלמידי בכיום כל אוניברסיטה מגבשת באופן עצמאי את מסלול הלימודים 

המוצבות דרישות האקדמיות להקבלה אליהם ותנאי ל, מבנה המסלוליםהאוניברסיטאות בכל הנוגע ל

גופים העיקריים הנוגעים לאין שהיות  ,אמוריםבל נתונים מלאים על המסלולים התלמידים. היה קושי לקל

תוכניות הלימודים על  וממציםמרוכזים נתונים  – מועצה להשכלה גבוהההומשרד החינוך  – בדבר

בתוכניות אלו ועל המשתתפים , על מספר תלמידי התיכון תיכוןהשהאוניברסיטאות מציעות לתלמידי 

  3.הןמהנשירה שיעורי 

לימוד כמו כל סטודנט מן המניין. בחלק מהאוניברסיטאות השכר את  לשלםנדרשים התלמידים  רובפי -לע

פי -על ,אגף למחוננים ומצטיינים של משרד החינוךמהו רשויות מקומיותמ ,קרנותממלגות ניתנות 

 . שמשפחתם מממנת את לימודיהםתלמידים , אולם יש קריטריונים

המוסדות של תשובות על סמך  תוכניות הלימוד שבהן לומדים כיום תלמידי תיכון להלן טבלה המרכזת את

 .פניית מרכז המחקר והמידע של הכנסתעל 

                                                 

אביב, -מרכז המחקר והמידע של הכנסת הפנה שאלות בנושא למוסדות האלה: האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תל 1
 אילן, הטכניון, המסלול האקדמי במכללה למינהל והאוניברסיטה הפתוחה. -אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת בר

 . 1111בפברואר  12ניברסיטת חיפה, שיחת טלפון, ד"ר ענבל שני, פסיכולוגית, או 2
; ריקי מנדלצוויג, סמנכ"ל 1111בפברואר  11שלומית רחמל, מנהלת האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים במשרד החינוך, מכתב,  3

 .1111בפברואר  1לעניינים אקדמיים במועצה להשכלה גבוהה, שיחת טלפון, 
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 גיל שכבת  תנאי קבלה מסלול לימוד תחומי המוסד

האוניברסיטה 
 הפתוחה

המחשב,  מדעי
מדעי , מתמטיקה

החיים, כימיה, פיזיקה, 
כלכלה, ניהול, מדע 

המדינה, יחב"ל, 
ורת, קולנוע, תקש

 היסטוריה פילוסופיה,

צבירת נקודות 
 אקדמיות 

 + 'כיתה ט 

  פרהס-תביהמלצת  

  במקצועות01ממוצע ציונים + 
 הרלוונטיים 

 איון אישי יר 

 מבדק מבדק חשיבה מתמטית / 
 בכלכלה

 י"ב  -י'

 

אוניברסיטת 
 חיפה 

תוכנית  –מדעי המחשב 
 "אתגר"

מסלול לתואר 
 ראשון

 'בוגרי כיתה ט 

 פרהס-תמנהל בי המלצת 

 בהצלחה קורס מבוא  ימוסי
 מדעי המחשב ללימוד 

 איון אישי יר 

 י"ג -י'

צבירת נקודות  מגוון חוגים הטכניון
 אקדמיות

 

 כיתה ט' יבוגר 

 בהצלחה בגרות במתמטיקה ועבר 
או חידות לימוד י 0ל ברמה ש

 בחינת סיווג צלחהבה ועבר
 תמטיקהבמ

 גםהספר ובה -תהמלצה של בי 
 ל הרגלי הלמידה,דעת עחוות 
ויכולת  , התנהגותנפשית בגרות
 לקטואליתאינט

 איון אישי יר 

  בכל סמסטר על התלמיד
 וקבלתו נבחנתמחדש להירשם 

הספר -תבבי הישגיולפי 
  4ובטכניון

 י"ב-י'

תוכנית  –כימיה 
 "ארכימדס"

 10-11 צבירה של
נקודות 

 אקדמיות
שנים,  שלושב

 11%-כשהן 
מהדרישה 

לקבלת תואר 
 כימיהבן ראשו

  'בוגרי כיתה ט 

 מצטיינים במקצועות הריאליים 

 

  י"ב-י'
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 שכבת גיל תנאי קבלה מסלול תחומים המוסד

אוניברסיטת 
 אילן -בר

מתמטיקה מורחבת 
 ,)עיונית, מעשית(

 ,פיזיקה – מתמטיקה

מדעי  – מתמטיקה
 המחשב

תואר ראשון 
 במתמטיקה

  נוער מוכשר"בוגרי התוכנית 
 "מטיקהבמת

 י כיתה י' שסיימו בגרותבוגר 
ידות יח 0ברמה של  מטיקהבמת

 +01בציון לימוד 

 ציון עובר בשני קורסייבלו ק 
 לפני כיתה י"אקיץ 

 י"ב-י"א

 

 מקצועות זולתה כל
בודה קרימינולוגיה, ע

 ,, פסיכולוגיהסוציאלית
משפטים, כלכלה 

 ורפואה

צבירת 
נקודות 

 אקדמיות

 'בוגרי כיתה י 

 לעברו בהצלחה שלב ב' ש 
 )מוכנות מול"אתוכנית 

 וסיימו בממוצע 5טה(לאוניברסי
 את הקורסים האקדמיים 00

  בבגרות ללא בונוסים 00ממוצע 

 ;י"א

 11צבירה של עד 
 קודות זכותנ

 י' כיתה  בוגרי 

  יח"ל בגרות בממוצע  11סיימו
לימוד  תידויח 0)כולל  01

 במתמטיקה(

  יים בלימודים האקדמ 01ממוצע 

 י"ב -י"א

 

ניברסיטה האו
 העברית

לימודים  מדעי הטבע
 לתואר ראשון 

שעברו  6בוגרי תוכנית מול"א
 בגרות בהצלחה בכיתה י'

ידות יח 0במתמטיקה ברמה של 
 לימוד

 י"ב-י"א

 

)לקראת  תוכנית להב"ה
השכלה באוניברסיטה 

 העברית(

 צבירה של 

נקודות  11-1
 אקדמיות

 אחד ההורים לא אקדמאי 

 ולא  ממלכתי ספר-תתלמידי בי
  7דתי-ממלכתי

  פרטיים או חצי  ספר-מבתילא
 יםפרטי

 י"ב-י'

 

 

 

 

 

                                                 

מוכנות לאוניברסיטה, מיועדת לתלמידי כיתה ח' שרוכשים מיומנויות אקדמיות. תלמיד שסיים את השנה  –תוכנית מול"א    5
 6הספר רשאי בכיתה ט' וי' ללמוד עד שלושה קורסים אקדמיים ולצבור עד -בתעודת בית 00-במול"א ו 01הראשונה בממוצע של 

 זכות.  נקודות
רם, והתלמידים רוכשים בה מושגים בסיסיים במדעים -תוכנית זו מיועדת לתלמידי כיתה ח' במשך כשנתיים בקמפוס של גבעת   6

המדויקים, מיומנויות של כתיבה וקריאה אקדמית, עבודה במעבדה ולמידת חקר. תלמידים שהצטיינו בסמסטר א' של כיתה ט' 
 טה. במהלך הלימודים התלמידים עוברים ארבע בחינות סינון.רשאים להשתתף בקורסים באוניברסי

דתיים מסרבים לשלוח את התלמידים שלהם למסגרת שבה -הספר הממלכתיים-פי דרישה של משרד החינוך, היות שבתי-על  7
בפברואר  11לומדים בנים ובנות יחד. שי בן עמי, מנהל מדור נוער ביחידה למעורבות חברתית באוניברסיטה העברית, מכתב, 

1111 . 
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 שכבת הגיל  תנאי קבלה מסלול תחומים המוסד

 נהלימכללה למה
מסלול ה –
 אקדמיה

 –מדעי המחשב 
 תוכנית אל"צ

 (אקדמיה לפני צבא)

לימודים 
 לתואר ראשון

 'תלמידי כיתה ט 

 אחדים ) לציון-תושבי ראשון
 מרחובות(

 ושניב "י-ט'
 סמסטרים בכיתה י"ג 

-אוניברסיטת תל
 אביב

מדעי מדעי החברה ו
  החיים

 

 תצביר
נקודות 

 אקדמיות

  שנת מכינהבוגרי   

 ,מדעים מדויקים
 מחשבמדעי הו הנדסה

 

מספר  תצביר
גדול של 
נקודות 

 אקדמיות

  'בוגרי כיתה י 

  בחינת סינון במתמטיקה 

 בגרות במתמטיקה ברמה של  
לפני  00יון בצידות לימוד יח 0

 כיתה י"ב 

 מתמטיקה   תלמידים שלמדו
 באוניברסיטה הפתוחה

 00בממוצע  מווסיי

 י"ב-"אי

 

-אוניברסיטת בן
 גוריון 

מתמטיקה ופיזיקה 
 מדעי הבריאותו

צבירת 
נקודות 

 אקדמיות

 הספר-תהמלצת בי 

 גיליון ציונים 

 איון אישייר 

 י"ב -י"א

 

 מאפיינים משותפים: כמהעולים  שלעילבלה מהט ,בין המוסדותהבדלים ככלל, על אף ה

  מסלול לתואר ראשון.ההמסלול השכיח הוא המסלול לצבירת נקודות זכות אקדמיות, ולא 

 י' ומעלה.  הרוב המסלולים מיועדים לתלמידי כיתפי -לע 

 .תחומי הלימוד המרכזיים הם מדעים מדויקים, מדעי הטבע ומדעי המחשב 

 8השכלה גבוההמועצה למטעם הלבחינת הסוגיה ועדה 

לצד  לקראת תואר ראשוןשל תלמידי תיכון הלימודים לבחינת ועדה הוקמה במועצה להשכלה גבוהה 

, וחברת המל"ג מסמינר הקיבוציםפרופ' לחינוך ציפי ליבמן ההספר. בראש הוועדה עמדה -לימודיהם בבית

אביב -למאוניברסיטת ת מירוןאביב, פרופ' מרדכי -ובין חברי הוועדה היו פרופ' תמר לוי מאוניברסיטת תל

 נהל הפדגוגי במשרד החינוך. יסמנכ"ל בכיר וראש המ ,מכללת לוינסקי והגב' לאה רוזנברגומ

גי נוער שוחר מדע עם נצינפגשו . חברי הוועדה 1111-1111( פעלה בשנים ועדת המל"ג הוועדה )להלן:

נבדקו שאלון ב 9מכללות.ובהם  ,שאלון מפורט לכל המוסדות האקדמייםאביב ושלחו -באוניברסיטת תל

, תנאי הקבלה ומהלך הלימודים. המל"ג אימצה את המלצות הוועדה בישיבה מאפייני התופעה והיקפה

                                                 

הספר התיכון בראשותה של פרופ' -דוח ועדת המל"ג לבחינת סוגיית קיום לימודים אקדמיים לקראת תואר ראשון במסגרת בית 8
 .1111ציפי ליבמן, פברואר 

יהן כמה גוריון לא שיתפו פעולה עם הוועדה אף שפנו אל-אילן ואוניברסיטת בן-למעט מכללות לחינוך. כמו כן אוניברסיטת בר 9
 . 1111בפברואר  11פעמים. פרופ' ציפי ליבמן, שיחת טלפון, 
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, והחליטה ליישם את ההמלצות בשנתיים הקרובות ולאחר מכן לחזור ולבחון 1111בפברואר  11-שנערכה ב

 ר.במסמך זה לפי ההקש צגוהמלצותיה של הוועדה יואת הנושא. 

 מהןי הנשירה שיעורו בתוכניות מספר התלמידים .5.2

לצד על מספר תלמידי התיכון שלומדים באוניברסיטאות  וממצים מרוכזיםנתונים אין  כיום, כאמור

כדי  וכיו"ב. נשירהשיעורי , , שיעורי הרשמהבפילוח לפי מסלולים בשנים האחרונות תיכוןבלימודיהם 

בכמה  נוכחיהמספר התלמידים להלן נתונים על אלה יוצגו הלולים הלומדים במסמספר אינדיקציה על  לקבל 

 10:המל"גועדת דוח מ הכפי שעול מוסדות

 11להשכלה גבוההמספר תלמידי התיכון הלומדים כיום במוסדות 

 תלמידים ה פרמס מוסד

 תלמידים 206 האוניברסיטה הפתוחה

 תלמידים 110 אביב-אוניברסיטת תל

 דיםתלמי 171 אוניברסיטת חיפה

 תלמידים 06 אוניברסיטה העבריתה

 תלמידים 00 מסלול צבירה – טכניוןה

 תלמידים 70 נהל ימכללה למה

 תלמידים 01-11 כימיה  –טכניון ה

 תלמידים 11 12ריוןוג-אוניברסיטת בן

 תלמידים 1,101-כ סה"כ

 

אותם  לאמיים פנינו ל מספר תלמידי התיכון הלומדים במסלולים האקדשתמונה מדויקת יותר כדי לקבל 

נוכח לפרמטרים שונים, לנגעו מוסדות בבקשה לקבלת נתונים בפילוחים שונים. הנתונים שמסרו המוסדות 

 .האחידהצגה , ועל כן היה קושי לרכז את הנתונים ולהציגם הלימודכניות ובתההבדלים ביניהם 

 .2959-2991שנים ה בשיעורי הנשירעל מספר הלומדים ול שנמסרו לנו ע נתוניםיוצגו הלהלן 

י"ג. -תלמידים בכיתות י"א 16 לומדים כיום למדעי הטבע והמתמטיקהבפקולטה  האוניברסיטה העברית:

 (,58%) תלמידים חמישהתשע"א פרשו -בשנים תש"ע .בכיתה י"ג( 11-ו בכיתה י"ב 11בכיתה י"א,  11)

צה"ל. יש לציין כי הגיוס לדחיית ויתר על אחד מעבר דירה, ו בשלאחד , לימודיםעומס במהם בשל  שלושה

בשל עומס  תוכניות מקדימות ללימודים האקדמיים,של ת ומסגרמ, רוב התלמידים פורשים לפני כיתה י'

  13י' ומעלה קטן.מכיתה שיעור הפרישה התאמה למסגרת האקדמית. -בלימודים ואי

                                                 

הספר התיכון בראשותה של פרופ' ציפי -דוח ועדת המל"ג לבחינת סוגיית קיום לימודים אקדמיים לקראת תואר ראשון בבית 10
 גוריון.-וניברסיטת בןאילן ועל א-. יצוין כי נתוני המל"ג אינם כוללים מידע על אוניברסיטת בר1111ליבמן, פברואר 

 שם. 11
 . 1111בפברואר  10גוריון, מכתב, -צביה אביש, מנהלת המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ באוניברסיטת בן 12
 10שחר, מזכירה לענייני הוראה ותלמידים, הפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע באוניברסיטה העברית, מכתב, -אוסנת בן 13

 . 1111בפברואר 
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 . 1111-1110תלמידים בשנים  100התחילו ללמוד  בפרויקט להב"ה

 סיימוו, תלמידים 160תואר ראשון במתמטיקה להתחילו ללמוד  1111-1110בשנים  :אילן-ת בראוניברסיט

 14.89%הוא  שיעור הנשירה .תלמידים 160מהם 

 15.(10%מהם נשרו ) 16-ו תלמידים החלו בלימודים 120 אוניברסיטת חיפה:

 .מדי שנה דש ניסיוןתלמידים מתקבלים לחו 01-כ :תוכנית "ארכימדס" של הפקולטה לכימיה – טכניוןה

  16.19%-שנה קרוב לכל הנשירה בשיעור 

 112בה תלמידים. בשנת תשע"א לומדים  110באוניברסיטה בשנת תש"ע למדו ב: אבי-אוניברסיטת תל

  17.ביתר המקצועות 1%-במדעים המדויקים וכ 59%-כהוא שיעור הנשירה תלמידים. 

בשנה . בכל שנה( 11) בחמש השנים האחרונות שמותלמידים נר 101 :נהלימכללה למהמסלול האקדמי של ה

 18.מועטההנשירה  שלאחר מכןבשנים  .61%-הוא כהנשירה שיעור ללימודים  הראשונה

שיעורי הנשירה תלמידי תיכון במסלול לצבירת נקודות אקדמיות.  11כיום לומדים גוריון: -אוניברסיטת בן

 19.זעירים

, קשה קצובבזמן לולים ללא יעד מוגדר לסיום תואר ראשון התלמידים לומדים במסרוב יצוין כי היות ש

 .הנשירה לאמוד את שיעורי

( עומס רב שנובע מהצורך 1) :של תלמידי תיכון מתוכניות לימודים אקדמיות לנשירההעיקריות הסיבות 

 תיאום ציפיותאין  (1) ;( קושי בלימודים1) ;הספר-בביתלימודים מלאים ולימודים באוניברסיטה לשלב 

בו ש הספר-ביתגמישות מצד הנהלת חוסר ( 2) ;לימודים בתיכוןלעומת ה האקדמיים הלימודיםבנוגע לאופי 

 21חוסר תקציב אין אפשרות לתת לכל הזכאים מלגות לימוד.בשל  – ( בעיות כלכליות0) 20;לומד התלמיד

מוסד  בות לכך.את הסיאו יותר יבחנו  66.6%הוא הנשירה שיעור בהם שוסדות שממליצה הועדת המל"ג 

יידרש לסגור את המסלול עד לבדיקה מקיפה של הנושא ותיקון דול נשירה גשיעור השנים שלוש בו במשך ש

  22.שיעור נשירה כזההליקויים שגורמים ל

 תלמידי התיכון הלומדים לתואר ראשוןפרופיל  .5.6

 –ת אקדמית לומדים במסגרשרוב תלמידי התיכון  מבדיקת מרכז המחקר והמידע של הכנסת עולה כי

 בטכניוןבמסלול כימיה  .בלבד 10%הוא אילן שיעור הבנות -בראוניברסיטת . בהם בנים –שלישים -כשני

                                                 

 11אילן, מכתב, -וישניה, אחראי התוכנית האקדמית לנוער וסגן ראש המחלקה למתמטיקה באוניברסיטת ברפרופ' עוזי  14
 .1111בפברואר 

 . 1111בפברואר  11מקום מרכז תוכנית "אתגר", החוג למדעי המחשב באוניברסיטת חיפה, מכתב, -טלי שריג, ממלא 15
 1111בפברואר  17תב, פרופ' מוריס אייזן, דיקן קתדרה לכימיה בטכניון, מכ 16
 . 1111בפברואר  10אביב, שיחת טלפון, -אדם הישראלי, מנהל התוכנית "אוניברסיטה לנוער" באוניברסיטת תל 17
 .1111בפברואר  12פרופ' שמואל איציקוביץ', המסלול האקדמי במכללה למינהל, החוג למדעי המחשב, מכתב,  18
 .1111בפברואר  10גוריון, מכתב, -ודי חוץ באוניברסיטת בןצביה אביש, מנהלת המרכז האוניברסיטאי ללימ 19
 . 1111בפברואר  17אביב, מכתב, -פרופ' בנו ארבל, ראש התוכנית לתלמידים צעירים מצטיינים באוניברסיטת תל 20
 .1111בפברואר 16פרופ' מוריס אייזן, דיקן הקתדרה לכימיה בטכניון, מכתב,  21
הספר התיכון בראשותה של -גיית קיום לימודים אקדמיים לקראת תואר ראשון במסגרת ביתמתוך דוח ועדת המל"ג לבחינת סו 22

 .1111פרופ' ציפי ליבמן, פברואר 



 

 
   

  11מתוך 0 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

מליצה לאוניברסיטאות לעודד בנות להשתלב הועדת המל"ג בנות. כמחצית התלמידים בנים וכמחציתם 

ובאמצע  ,בשנים האחרונות במידה ניכרת. נזכיר כי שיעור הנשים שלומדות לתואר ראשון עלה אלובמסגרות 

  23נמוך למדי.עדיין הטכנולוגיה בתחום שיעור הנשים במדעי הטבע ו ך, א06%היה הוא  1111-שנות ה

הספר -ולומדים בבתיים לקמפוסהסמוכים ישובים יעוד עולה מבדיקתנו כי רוב התלמידים מתגוררים ב

 שובים. יבאותם י

ן בתוכניות הללו תמריץ לגיוס של תלמידים מהפריפריה אי .אקונומי של התלמידים מגוון-הרקע הסוציו

התוכניות מושם מבחלק בהן ש, אביב-אוניברסיטת תלבאוניברסיטה העברית ובאלא  החברתית והגיאוגרפית

אוניברסיטה לנוער מהתלמידים המשתתפים בתוכנית  66%גיוס תלמידים מהפריפריה.  לעדגש 

אקונומי גבוה. רוב -סוציובעלי מעמד השאר הם תושבי המרכז ו ;אביב גרים בפריפריה-באוניברסיטת תל

אביב עם צבירה של מספר -באוניברסיטת תללימודים למדעים מדויקים לתואר ראשון ההתלמידים בתוכנית 

אחד באוניברסיטה העברית  24.ומשכילים , מבתים מבוססיםבאים מאזור המרכזגדול של נקודות אקדמיות 

שאחד מהורי התלמיד אינו בעל הוא  הב"ה )לקראת השכלה באוניברסיטה העברית(תנאי הקבלה לתוכנית למ

של את החשיבות ציינו  295526 משנתהאמורה וועדת המל"ג  5991משנת  25וולנסקי-ועדת. השכלה אקדמית

 תוכניות אלו.ב ףלהשתתמוחלשות קבוצות אוכלוסייה עידוד תלמידים מתאימים מהפריפריה ומ

 קבלתםתנאי ו איתור תלמידי התיכון .5.8

האגף ( 1) :הספר-לימודים בביתלצד בעלי פוטנציאל ללימודים אקדמיים תלמידים  מכווניםכמה גורמים 

וחר תוכניות לנוער ש (2; )התלמיד עצמו והוריו( 1) ;הספר-בית (1) ;למחוננים ומצטיינים במשרד החינוך

-מינהל החינוך בראשון( 0) ;ניברסיטה(ותוכנית מול"א )מוכנות לאו, תוכניות לנוער מוכשר במתמטיקה מדע

 27המינהל מוסר כתובות למכללה למינהל וזו פונה אל התלמידים בדיוור ישיר. –לציון 

בכלל ובמקצוע  בלימודיםהישגים גבוהים  בעלי תלמידי כיתה י',הם אקדמיים המועמדים ללימודים  ,ככלל

יכולת על והמעידה על הרגלי למידה  פרהס-ביתשל המלצה . מהמועמדים נדרשת בפרטהם רוצים ללמוד ש

וברוב המוסדות התלמידים נדרשים  ,בכתבסינון מבחן לעבור בהצלחה עליהם  ,כמו כן .אינטלקטואלית

 קבלה אישי. איוןירלעבור 

תחשב ובה ציוניםפי -עלהספר, -פי המלצת המורים ויועץ בית-שהתלמידים יאותרו עלמליצה הועדת המל"ג 

מוסד להשכלה גבוהה. באיון קבלה או מבדק ילקיים רהמליצה הוועדה  ,כמו כן .מתוהסכבו רצון התלמידב

שיוכלו  ,"על-מחונני"של מקרים חריגים זולת  ,כיתה י' ומעלהתלמידי הלימודים יוגבלו למליצה כי ה הוועדה

ת של עשה בהחלטה משותפיתהגיל  דרישתבנוגע לכל חריגה לפי הוועדה, יותר.  להתחיל ללמוד בגיל צעיר

                                                 

 . 1111אר בפברו 10, כניסה אחרונה: התפתחויות עיקריות במערכת ההשכלה הגבוההמתוך אתר המל"ג,  23
 .1111בפברואר  11אביב, מכתב, -אדם הישראלי, מנהל התוכנית אוניברסיטה לנוער באוניברסיטת תל 24
משרד החינוך ואגף כוח אדם בצה"ל לבחינת "סוגיית גיוון הלמידה בחטיבה  ייד-על 1007בדצמבר  10-בוולנסקי הוקמה -ועדת 25

עמי וולנסקי. המלצות הוועדה יושמו בכמה מוסדות לחינוך עמד ד"ר  העליונה באמצעות קורסים אקדמיים". בראשות הוועדה
 . אקדמיים

הספר התיכון בראשותה של פרופ' -דוח ועדת המל"ג לבחינת סוגיית קיום לימודים אקדמיים לקראת תואר ראשון במסגרת בית 26
 . 1111ציפי ליבמן, פברואר 

 .1111בפברואר  12האקדמי במכללה למינהל, מכתב, פרופ' שמואל איציקוביץ, החוג למדעי המחשב, המסלול  27

http://www.che.org.il/download/files/vatat-3_1.pdf
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מקצועית של  דעת חוותוהיא תתבסס על  הספר,-תביהנהלת אוניברסיטה והנהלת הנציגים של שבו צוות 

 28איון אישי וכיוצא בזה.ירעל , מבדקים פנימייםעל הספר, -בית

 הםהמוצבות למעמד התלמידים במוסדות להשכלה גבוהה והדרישות האקדמיות  .5.1

 ,"תלמיד מיוחד"תלמידי התיכון לומדים במעמד של  אוניברסיטה הפתוחהזולת ה בכל האוניברסיטאות

גם את עליהם לעבור בטכניון . ורק לאחר קבלת הזכאות לתעודת הבגרות הם הופכים לסטודנטים מן המניין

ד עם ימן המניין מיהם סטודנטים  ניברסיטה הפתוחההלומדים באו ,לעומת זאת. הבחינה הפסיכומטרית

 . אוניברסיטה זות במיוחדרישומם, בשל שיטת הלימוד ה

המוצבות לדרישות לחלוטין זהות תלמידי התיכון המוצבות להאקדמיות  הדרישות בכל האוניברסיטאות

רוב סגל המרצים אינו פי -עליש לציין שבאותם מועדים. ווהם נבחנים באותן בחינות , הבוגריםלסטודנטים 

 עובר הכשרה מיוחדת להוראת סטודנטים צעירים. 

אלו הלומדים במסלולים לצבירת נקודות ובעיקר , בוגריםהסטודנטים הלצד  התיכון לומדים יתלמיד ,ככלל

כאשר הם  ,אחר כךורק  ,בשנים הראשונותנפרד בלומדים בהם תלמידי התיכון שיש מוסדות  זכות אקדמיות.

 :משתלבים בכיתות עם הבוגרים הם ,בשלים מבחינה מנטלית ואקדמית

 שנתייםב לומדים "ארכימדס"במסגרת תוכנית בפקולטה לכימיה  דיםתלמידי תיכון שלומ :טכניוןה

באותו מועד עם ונבחנים באותה בחינה נפרדות פעם שבוע מדי יום שישי, אבל במסגרות הראשונות 

 הסטודנטים הבוגרים. 

הקורסים מתקיימים ורוב  ,הבוגריםלצד תלמידי תיכון שלומדים במסלול לצבירת נקודות אקדמיות לומדים 

 הספר. -במקביל ללימודים בבית שעות הבוקרב

בשנה הרביעית הם  קשנים הראשונות התלמידים לומדים בנפרד מהבוגרים ורהבשלוש  :אוניברסיטת חיפה

 לומדים עם הסטודנטים הבוגרים. 

פעמיים בשבוע בשעות נפרדות במסגרות לומדים בשנתיים הראשונות תלמידי התיכון : אילן-בראוניברסיטת 

נבחנים במועדים מיוחדים הם  .כסדרםהספר -לימודיהם בביתבוהערב כדי שיוכלו להמשיך הריים ר הצאח

 לומדים עם הבוגרים.  הם שלישיתהובבחינות שונות מהבוגרים, ורק בשנה 

פריסת שנת  .בנפרד יום וחצי בשבועלומדים השנים הראשונות תלמידי התיכון  שלושב נהל:ימכללה למה

 הספר. -פעילויות שנדרשות מהתלמידים בביתלהספר ו-ותאמת למערכת ביתהלימודים והבחינות מ

 נדרשים לעמוד באותן מטלות. ו הסטודנטים הבוגריםלצד לומדים תלמידי תיכון : אביב-אוניברסיטת תל

ולא  ,הסטודנטים הבוגריםלצד  כי הלימודים של תלמידי התיכון יתקיימו בקמפוסמליצה הועדת המל"ג 

  .תיוודבכיתות ייע

 

 

                                                 

הספר התיכון בראשותה של -מתוך דוח ועדת המל"ג לבחינת סוגיית קיום לימודים אקדמיים לקראת תואר ראשון במסגרת בית 28
 .1111פרופ' ציפי ליבמן, פברואר 
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  התלמידים הישגי .5.1

אף הם ו ,רוב האוניברסיטאות מעידות שהישגיהם של תלמידי התיכון זהים לאלו של הסטודנטים הבוגרים

נקודות לטובת  11הוא הפער בשנה השלישית לדוגמה,  אילן,-. באוניברסיטת ברונים גבוהים יותרצימשיגים 

משתלבים בתוכניות למצוינים באוניברסיטאות, רוב התלמידים במסלולים הללו  ,תלמיד התיכון. כמו כן

ביחידות המחקר של הצבא ועוסקים , משתלבים בתחומי המדעלאומיות -ןבאולימפיאדות בי משתתפים

 29בפיתוח הטכנולוגיה העתידית של צה"ל ומשתלבים בפרויקט "תלפיות" של צה"ל.

 מדיניות הגופים הממלכתיים הנוגעים בדבר  .2

בנוגע סדורה ומגובשת אין למשרד החינוך ולמועצה להשכלה גבוהה מדיניות כיום עולה כי  תנומבדיק

תלמידים נהוג בלכיצד  הספר-בבתי יםלצוותברורות הנחיות אין וללימודים האקדמיים של תלמידי תיכון 

 . ההאל

ות התנגשכדי למנוע בין היתר שנועד  הסדרה של התחוםלתיאום וללריכוז, אין מנגנון ארגוני  פעמים רבות 

התלמידים נאלצים לתמרן בין הדרישות של  ,כך 30.הספר-ללימודים בבית יםהאקדמי םלימודיהבין 

ויתור על השתתפות מתנגשים ו מועדי בחינותונוצרות בעיות כמו  ,הספר-ביתשל דרישות האוניברסיטה ל

 ,ודת בגרותא הזכאות לתעואף שבכל האוניברסיטאות אחד התנאים לקבלת התואר ה ,הספר-בפעילויות בית

נהל ובאוניברסיטת יחשוב לציין כי במכללה למספר. ה-ביתבהמעבר משנה לשנה מותנה בגיליון הציונים ו

עדי נהל מויבמכללה לממשל, ל. חיפה תוכניות הלימוד של תלמידי התיכון מותאמות לצרכיהם של התלמידים

 אקדמית הרגילה במכללה.תוכנית הלולא  ,הספר-בבית תוכנית הלימודים מותאמים לשנת הלימודים

 הספר-בביתלימודים ההתלמידים ילמדו באקדמיה לצד כי  המליצה ,נושאהבחנה את אשר  31,וולנסקי-תועד

 .הספר-בביתלימודים התוכנית בעמידתם פעילותם החינוכית, מעורבותם החברתית וייפגעו בתנאי שלא 

צבירת  –"גיוון הלמידה בחטיבה העליונה  ושכותרת משרד החינוך חוזר מנכ"ל 1111בעקבות הדוח יצא ביוני 

לערוך ובו הוצע ", וגיוס לצה"ל לאחר התואר הראשון בחטיבה העליונהקרדיט אקדמי בתקופת הלימודים 

 32.כמה דרכיםהתוכנית יושמה ב .ילמדו תלמידי תיכון באקדמיהשבו שנתיים של פיילוט 

עם ע להם בהתאקלמות במערכת האקדמית. מסייואת התלמידים  יועץ שמלווהברוב האוניברסיטאות יש 

 ,להתמודדות עם תלמידים צעירים בכיתההנחיות ואינו מקבל  סגל המרצים אינו עובר הכשרה מיוחדת זאת,

                                                 

 .שתיות טכנולוגיות במשרד הביטחוןנהל למחקר, פיתוח אמצעי לחימה ותימ –מפא"ת ידי -למנוהלת עתלפיות:  תוכנית 29
 ,שניםנמשכת כשלוש ההכשרה של אמל"ח.  מבצעית מעולה למערכי המחקר והפיתוח-מנהיגות טכנולוגיתמכשירה כנית ותה
שוהים בבסיס חיל האוויר אקדמיים ואימונים צבאיים. במהלך הלימודים האקדמיים החניכים  לימודיםמשלבת ו

הבוגרים שש שנים בתנאי קבע. בתקופה זו של בשירות מחויב בוגר תלפיות שלוש השנים  עלנוסף . באוניברסיטה העברית
 תפקידים מרכזיים ביחידות המחקר והפיתוח במערכת הביטחון.צים במשוב

הספר התיכון בראשותה של -מתוך דוח ועדת המל"ג לבחינת סוגיית קיום לימודים אקדמיים לקראת תואר ראשון במסגרת בית 30
 .1111פי ליבמן, פברואר פרופ' צי

 לעיל. 10ראו הערה   31
צבירת קרדיט אקדמי בתקופת הלימודים בחטה"ע וגיוס לצה"ל לאחר התואר  –"גיוון למידה בחטיבה העליונה חוזר מנכ"ל,  32

 10. תוקפו של החוזר פג. שלומית רחמל, ראש אגף מחוננים ומצטיינים במשרד החינוך, שיחת טלפון, 1111ביוני  1, הראשון"
 .1111בפברואר 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/s10ak3_8_1.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/s10ak3_8_1.htm
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אוניברסיטה העברית ציין כי אין למערכת האוניברסיטאית הנהל. פרופ' נתן פלדור מימכללה למבאלא 

  33תלמידים. טף למספר גדול שלושוליווי צמוד לתת אפשרות 

, שכן במיוחד" עבור תלמידים מוכשרים בפרט", הועדת המל"ג הביעה עמדה חיובית כלפי המסלולים האל

ם שלא קיימים במערכת החינוך הרגילה וכך יהמסגרת האקדמית מציבה בפניהם אתגרים אינטלקטואלי

יל צעיר הוא קריטי מאפשרת להם לממש את הפוטנציאל שגלום בהם. עוד מוסיפה הוועדה כי מכיוון שג

מקדמים  למתאימיםתיכון הלמצטיינים בתחומי האמנויות והמדעים המדויקים, לימודים אקדמיים בגיל 

 34את טובי המוחות ומאפשרים למדינה ולחברה ליהנות מהפירות הללו.

מנהלת האגף למחוננים  ,פניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת השיבה גב' שלומית רחמל לעבמענה 

בשיתוף משרד ראש הממשלה תוכנית כוללת מגבש כי בימים אלו משרד החינוך ינים במשרד החינוך, ומצטי

נהוג הספר כיצד ל-בתילמורים בו םהנחיות למנהלייקבעו במסגרתה יו ,למסלולים שיוצעו לתלמידי תיכון

 35.האלהתלמידים ב

 םיתלמידהשל הם הלימודים על חייפעת הש .6

רובם אחרי שירות ו ,12-11הוא שלומדים לקראת תואר ראשון אלים הסטודנטים הישרחתך הגילים של 

בצרכים ובדרכי  הבוגרים סטודנטיםל הסטודנטים הצעיריםבין יש הבדלים  מטבע הדברים 36.צבאי

. 10-16בני לסטודנטים  אינה מותאמתהמערכת האקדמית . נוסף על כך, ההתמודדות עם המערכת האקדמית

א לאולם , עם החומר הנלמדהיטב יצליחו להתמודד  ,ברובם מחונניםהם ש ,הסטודנטים הצעיריםשייתכן 

חווים  יםילהתמודד עם הלימודים האקדמ בשליםשאינם מי עם המערכת האקדמית. בהכרח יטיבו להתמודד 

שגם בעתיד לא לחשוש טראומה ו. הם עלולים לחוות חשים תסכול רבולראשונה כישלון בלימודים לעתים 

 37קדמיה.יצליחו ללמוד בא

תלמידים מחוננים יש אצל טוענת כי  ,ר ענבל שני, פסיכולוגית המתמחה בהיבטים הרגשיים של מחוננות"ד

שלומדים באוניברסיטה בגיל מי  אצלפער בין היכולת האינטלקטואלית הגבוהה לבין הצרכים הרגשיים, ו

תלמידים שלומדים בקרב  ייםבין השנאיזון את הלמצוא  חשוב מאוד . לדבריה,יותר לוצעיר הפער הזה גד

ימודים התלמיד לל הבשלות של תבחינעל  ,תות נפרדובמסגרלמידה  על ממליצה שני . ד"רבאוניברסיטה

להרחיב מתוך רצון  באקדמיהוד התלמיד ללמ עידודועל  ורגשית אינטלקטואליתמבחינה  באוניברסיטה

כים שחווים בני גילו, והדבר עלול לפגוע שכן כך הנער אינו חווה תהלי, לנצל את הזמןכדי אופקים, ולא 

תלמיד מממש את יכולתו . הלהאצה האקדמית יש מחיר רגשיו. יש לזכור שבזהות האישית של

ללמוד יש לוודא שהילד הולך  , לדבריהכמו כןהאינטלקטואלית אבל אינו נחשף ליכולותיו האחרות. 

יש חשש שתלמידים  כיטוענת ועדת המל"ג גם  38.שלו ולא בגלל דחיפה של ההוריםרצונו מבאוניברסיטה 

מעוניינים או  םאינעצמם הם ובגלל יוקרה ולחץ של ההורים, עושים זאת לומדים במסלולים האקדמיים ה
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, מזהירה כי ראוי לדאוג לליווי חברתי. הוועדה מסוגלים להשתלב במערך האקדמי בשלב זה של חייהםאינם 

  דים לא יינזקו מלימודים אלו.חינוכי ופדגוגי כדי להבטיח שתלמי ,רגשי

 


