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 .1רקע
בשנת  2000הציעו חברי הכנסת יוסי שריד ואיל .גילאו .הצעת חוק ,שעניינה איסור דרישת בחינות
כניסה וציו .פסיכומטרי במסגרת הלי 9הקבלה והמיו .במוסדות להשכלה גבוהה .1הצעת החוק
מבקשת לבטל את השימוש בבחינה הפסיכומטרית ולהסתמ 9על ציוני בחינות הבגרות בלבד
בתהלי 9הקבלה למוסדות להשכלה גבוהה .כיו; ,במרבית חוגי הלימוד באוניברסיטאות ,מדיניות
הקבלה מבוססת על ציו .התאמה ,שהוא ממוצע של ציוני בחינות הבגרות וציוני הבחינה
הפסיכומטרית .מציעי החוק טענו ,כי הבחינה הפסיכומטרית איננה כלי הערכה הוג ,.וכי היא
מאופיינת בהטיה על רקע מגדרי ,לאומי ומעמדי .לדברי המציעי; ,ביטול הבחינה הפסיכומטרית
יאפשר לתלמידי; רבי; יותר נגישות להשכלה הגבוהה .מנגד ,יש שטענו נגד ההישענות על ציוני
הבגרות כאמצעי מיו .יחיד ,וסיפקו טיעוני; רבי; נגד ביטול הבחינה הפסיכומטרית ,כגו:.
העובדה שהלי 9המיו .לאוניברסיטאות מבוסס על שני כלי; מסייעת למועמדי; בעלי ציוני בגרות
נמוכי;; ביטול הבחינה הפסיכומטרית כשלעצמו אינו יכול להביא להגדלה של מספר מקומות
הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה; אחוז ניכר ממסיימי י"ב אינ; זכאי; לתעודת בגרות; תעודת
הבגרות אינה מבטיחה אחידות ואינה חפה מהטיות שונות.
לאחר שנתקיימו כמה דיוני; בוועדת החינו 9והתרבות ,הושגה הסכמה בי .מציעי החוק לבי.
המוסדות להשכלה גבוהה ,ובעקבותיה הסירו חברי הכנסת את הצעת החוק משולח .הוועדה.
ועד ראשי האוניברסיטאות והמועצה להשכלה גבוהה הסכימו לשנות את כללי הקבלה למוסדות
להשכלה גבוהה החל מהקבלה לשנת הלימודי 1תשס"ד.
בישיבת ועדת החינו 9והתרבות מיו;  6במאי  2002פורטו כללי הקבלה החדשי;
לאוניברסיטאות:2
א .הבחינה הפסיכומטרית לא תהיה עוד תנאי חובה לקבלה לאוניברסיטה ,אלא תהפו9
לחלופה אפשרית ,הנתונה בידי המועמד.
ב .במקו; הבחינה הפסיכומטרית ,תהיה למועמד אפשרות להתקבל על סמ 9ציוניו בבחינות
הבגרות באחד משני ִמְצָרִפי;:
 .1שפת א; )עברית או ערבית(  +אנגלית  +היסטוריה.
 .2שפת א; )עברית או ערבית(  +אנגלית  +מתמטיקה.
הקבלה לאוניברסיטאות תהיה על בסיס שקלול ציוני תעודת הבגרות ע 1ציוני הִמְצָר%
)ליבה(.
ציו .הִמְצָר? יחושב על0פי ציוני בחינת בגרות חיצונית בלבד )ללא ציוני "מג ,".ללא הציו.
השנתי בבית0הספר(.
האוניברסיטה תבחר את הִמְצָר? המתאי; לתחו; הלימודי;.
בידי המועמד תישאר האפשרות לגשת לבחינה הפסיכומטרית ,א; יחשוב שהיא משפרת את
סיכויי הקבלה שלו.
1הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה )תיקו 0 .איסור דרישת בחינות כניסה וציו .פסיכומטרי( התש"ס ,20000הצעה
מס' פ ,2190 /של חה"כ איל .גלאו .וחה"כ יוסי שריד.
2
נית .להתקבל ללימודי שנה א' לתואר  B.A.באוניברסיטאות בישראל במגוו .ערוצי קבלה ,על0פי שילובי 1שוני1
של נתוני הקבלה של המועמד )קבלה ישירה למועמדי; בעלי ציוני; גבוהי; בבגרות או בבחינה הפסיכומטרית; קבלה
על סמ 9שקלול ציוני תעודת בגרות ובחינה פסיכומטרית; קבלה על סמ 9תעודת בגרות ותעודת ִמְצָר?; קבלה על סמ9
לימודי; אקדמיי; קודמי;; קבלה על סמ 9תעודת מכינה וציו .בחינה פסיכומטרית; קבלה מיוחדת בהעדפה מתקנת(
בנוס? ,יש דרישות ייחודיות לחוגי; מסוימי; :בחינת כניסה לחוג; ריאיו .אישי; מקצוע מדעי נוס? ועוד.
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בכל מקרה ,תבחר האוניברסיטה באפשרות הנותנת למועמד את סיכויי הקבלה הגבוהי; ביותר.
יצוי! ,כי בכל שלבי הדיו! וג 1כאשר הוחלט על כללי הקבלה החדשי ,1לא הובאה בפני
הוועדה כל הסתייגות או הערה בדבר תכניות יחודיות ו/או בדבר נבחני 1שלגביה 1עשויות
להתעורר בעיות לגבי ציו! הִמְצָר ,%ומכ> לגבי הזכות לקבלה לאוניברסיטה.

 .2קשיי 1המתעוררי 1בנוגע ליישו 1הכללי1
על0פי הכללי; שנקבעו ,תעודת הִמְצָר? תכלול א 9ורק ציוני; של בחינות בגרות חיצוניות .משרד
החינו> החליט להנפיק תעודת ִמְצָר %ג 1עבור תלמידי 1שציוניה 1נקבעו בהערכה חלופית
כלשהי .ע; זאת ,על?מנת לציי! את העובדה כי מדובר בציו! שאינו ציו! של בחינת בגרות
חיצונית ,הוחלט לסמ! כל ציו! שכזה בסימו! כוכבית )*( .זאת ,ללא ידיעת ועדת החינו 9והתרבות
של הכנסת וללא ידיעת המועמדי; ללימודי;.
אוניברסיטה המקבלת תעודת ִמְצָר? של תלמיד ובה מופיעי; סימוני כוכביות ,לא יכולה לדעת
מהי הסיבה לסימו .בתעודה .כלומר ,אי .למוסדות להשכלה גבוהה דר 9לקבוע הא; התלמיד
"סומ ".בשל היותו :לקוי למידה ,לקוי שמיעה ,עולה חדש ,כותב עבודת גמר ,שיי 9לבית0ספר שבו
קיימת תוכנית לימודי; מוגברת מיוחדת וכיוצ"ב.
כ 9התעוררה סוגיית תעודות המצר? המסומנות.
חריגי ִמְצָר?
א .מי שנבח! בבגרות בעל?פה או בשאלו! בית?ספרי :תלמידי; בעלי לקויות
למידה ,הנבחני; על0פי שאלוני; המותאמי; לסוג הלקות שלה; .יצוי .כי ג;
עולי 1חדשי 1וכ .תלמידי 1ע 1לקויות שמיעה וראייה ותלמידי 1חולי 1זכאי;
להתאמות שונות )בחינה בעל0פה או שאלו .בית0ספרי( בבחינות הבגרות .כל אלה
נבחני; בבחינות בגרות חיצוניות ע; התאמות ,ולכ .תעודות הִמְצָר? שלה;
מסומנות.
ב .נפגעי פיגועי ,1אשר באופ .מיוחד אושר לה; הציו .השנתי הבית0ספרי ,במקו;
בחינת בגרות חיצונית.
ג .פרויקט "בגרות  ,"2000שבמסגרתו זכו  22בתי0ספר בהסמכה להערכת הישגי;
בית0ספרית מלאה בנוגע לציו .הבגרות במקצוע אחד עד שלושה מקצועות.
ההערכה הבית0ספרית התבססה על מכלול דרכי הערכה .מעמד .של ההערכות
הבית0ספריות נחשב זהה למעמד הבחינות הארציות ,בתנאי שאושרו על0ידי
משרד החינו .9בהקשר זה התעורר קושי בתהלי 9חישוב ציו .הִמְצָר? ,שכ.
תלמידי; שהשתתפו בפרויקט לא נבחנו בבגרות חיצונית ,ולכ .הציו .מסומ.
בכוכבית.
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ד .תלמידי; בעלי רמה אקדמית גבוהה ,שאושרה לה; עבודת גמר ברמה של 504
יחידות לימוד ,כחלופה לבחינת בגרות .הציו .יסומ .בכוכבית משו; שלא היתה
כא .בחינת בגרות חיצונית.
ה .תלמידי; מבתי0ספר שבה; גובשו תוכניות לימודי 1מיוחדות ,איכותיות
ומוגברות ,שאושרו על0ידי משרד החינו .9ג; במקרה זה מסומ .הציו .בכוכבית,
שכ .הוא איננו ציו .בבחינת בגרות חיצונית.
ו .מי שסיימו לימודיה 1לפני שנת  01998במסגרת ההסכמות על כללי הקבלה
על0פי תעודת הִמְצָר? ,הוסכ; כי תעודת ִמְצָר? תונפק רק למי שסיימו את לימודי
התיכו .משנת  1998ואיל .39יש בוגרי תיכו .משני; קודמות המעונייני; ליהנות
מאפשרות של תעודת ִמְצָר? ,א 9ה; אינ; כלולי; במסגרת ההסכמה.
ז .בעלי יותר מתעודת ִמְצָר %אחת ? תעודת הִמְצָר? מחושבת על0סמ 9ציוני התלמיד
בבחינת הבגרות שנבח .בה בתיכו ..בוגרי תיכו .שנבחנו פע; נוספת לאחר סיו;
לימודי התיכו ,.ה; בעלי יותר מתעודת ִמְצָר? אחת .מועמדי; אלה מעונייני;
לקבל את תעודת הִמְצָר? המיטבית ,אשר משרד החינו 9איננו מנפיק עבור;.

 .3נתוני 1על?אודות חריגי הִמְצָר:4%
מנתוני; שנמסרו על0ידי משרד החינו 9עולה כי בכל שנה ,כ 30% 0מהזכאי; לבגרות מסומני;
בכוכביות.
מחזור סיו1

סה"כ זכאי
בגרות

ללא כוכביות

1998

47,118

33,766

13,352

1999

48,844

34,388

14,456

29.59%

2000

48,554

32,378

16,176

33.31%

2001

51,407

33,628

17,779

34.58%

2002

51,513

34,380

17,133

33.26%

ונבחני 1חריגי(1

אחוז בעלי
הכוכביות מתו>
ס> כל זכאי
הבגרות

בעלי כוכביות

28.33%

)לקויי למידה

3תלמידי; שנבחנו במחזורי הלח"ב )לא חייבי בחינה( בשני;  199701995לעתי; חסרי; בחינות בגרות חיצוניות
מסוימות שעלו בהגרלת הבחינות באותה שנה שבה נבחנו ,ולכ .לא נכללו בהסכמות להנפקת תעודת ִמְצָר? .ע; זאת,
יש בי .הנבחני; באות .שני; מי שוויתרו על ההגרלה ,או תלמידי; שעבור; לא עלו מקצועות הִמְצָר? בהגרלה ,ולכ.
נבחנו בכל המקצועות הנדרשי;.
4משרד החינו ,9מינהל תקשוב ומערכות מידע .התפלגות זכאי; לבגרות על0פי סוגי חריגות ,ללא לקויי למידה,
במקצועות הִמְצָר? 11 ,במרס .2003
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בכוכביות מתוך סך הזכאים
תלמידים " מסומנים"
לבגרות בשנים 2002-1998
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סה"כ מסומנים
בכוכביות

בכוכביות בשנים 2002-1998

תלמידים בעלי לקויות
למידה
נבחנים חריגים
1998

1999

2001

2000

2002

 .4התמודדויות ע 1קשיי יישו 1הִמְצָר%
משרד החינו>
בתשובה לשאילתא של חברת הכנסת אתי לבני בנושא ,מציינת שרת החינו 9כי :
5

!

לכל התלמידי; לקויי הלמידה תבוטלנה הכוכביות ותוצא תעודת
ִמְצָר? חדשה.

!

לתלמידי; שנבחנו בדרכי הערכה חלופיות )עבודת גמר ,תוכניות
לימודי; ייחודיות ,פרויקט בגרות  (2000תיבדק האפשרות להפרדת
הציו .השנתי מהציו .החיצוני .לתלמידי; בעלי ציו .חיצוני תונפק
תעודת ִמְצָר? חדשה.

!

תלמידי; בכל הקטגוריות שבה .לא נית .לבצע הפרדה בי .ציו .בית0

ספרי לציו .חיצוני ,יידונו בוועדה משותפת למשרד החינו9
והאוניברסיטאות.
שרת החינו 9פנתה לאוניברסיטאות בבקשה למצוא פתרו .בהסכמה לסוגיית חריגי הִמְצָר? .זאת
על0מנת לאפשר קבלה למוסדות להשכלה גבוהה למי שבאופ .חוקי הותר לה; לגשת לבחינות
פנימיות.

5לשכת שרת החינו .9דברי תשובה לשאילתא בעל0פה ,בנושא :סימו .של תלמידי; לקויי למידה ,שהעלתה חה"כ אתי
לבני ,ב 40במרס .2003
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ועד ראשי האוניברסיטאות
ועד ראשי האוניברסיטאות קובל על כ 9שמשרד החינו 9לא בח .את שיטת הִמְצָר? בחינה מוקדמת
באופ .מעשי )כגו .על0ידי הנפקת תעודות0דמה( .עבודת הכנה מתאימה עשויה היתה לחשו? את
הסוגיות הללו מראש ,ללא צור 9בפגיעה המיותרת בתלמידי;.
בתחילת יוני  2002העביר משרד החינו 9לאוניברסיטאות קבצי; )לא לגמרי תקיני;( של ציוני
הִמְצָר? של התלמידי; שנרשמו בעבר לצור 9עריכת בדיקות .האוניברסיטאות דחו את פתיחת
הרישו; בשלושה שבועות )במקו; ראשית ינואר נדחתה ההרשמה ל ,(26.1.03 0כדי להספיק
להיער 9לשיטת הקבלה החדשה בלוח הזמני; המצומצ; שעמד לרשות..
ב 300בדצמבר  2002העלה משרד החינו 9לראשונה את בעיית לקויי הלמידה בפני
האוניברסיטאות .טענת משרד החינו 9היתה ,כי מרבית התלמידי; הנבחני; בשאלו .פנימי ו/או
בבחינות בית0ספריות הנ; תלמידי; לקויי למידה ,ומיעוט; תלמידי; שציוניה; ניתנו על תוכניות
לימודי; ייחודיות ועבודות גמר.
בינואר  2003התקיימה פגישה שבה פנו האוניברסיטאות למשרד החינו 9בבקשה להפריד את
הציוני; החיצוניי; של לקויי הלמידה .האוניברסיטאות התחייבו להמתי .לאישורי; המתוקני;
עד מאי  .2003בישיבה זו הודיע משרד החינו 9לאוניברסיטאות ,כי הציוני; יגיעו לתלמידי; רק
במחצית פברואר )כמעט חודש לאחר פתיחת הרישו;(.
באמצע פברואר החליט משרד החינו 9באופ .חד0צדדי להנפיק תעודות ִמְצָר? מסומנות בכוכביות,
בה .הופיעו כל הציוני; הפנימיי; והציוני; של בעלי לקויות הלמידה .משרד החינו 9יצא בהודעה
לעיתונות כאילו הדבר נעשה בהסכמת האוניברסיטאות ,על א? שלא כ 9היה.
מראש ,וכ! במסגרת הדיוני 1בוועדת החינו> והתרבות ,הוסכ 1כי אי! להכניס לתעודת הִמְצָר%
בחינות בגרות ייחודיות .זו לא היתה החלטה שנעשתה בהיסח הדעת ,אלא היה כא! ניסיו!
לשמור על אחידות ולהבטיח מדד אובייקטיבי ביחס לכלל המועמדי 1ללימודי 1במוסדות
להשכלה גבוהה.
האוניברסיטאות טוענות ,כי למרות חוסר שיתו? פעולה מתמש 9מצד משרד החינו ,9התגבשה בי.
הצדדי; הבנה ,וא; משרד החינו 9יפעל לפיה ,ייפתרו מרבית הבעיות.
מקורות
 .1פרוטוקולי; של ישיבות ועדת החינו 9והתרבות .דיוני; בדבר הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה
)תיקו 0 .איסור דרישת בחינות כניסה וציו .פסיכומטרי( ,התש"ס .20000הצעת חוק מס' פ,2190/
של חה"כ איל .גלאו .וחה"כ יוסי שריד )פרוטוקולי; מס' .(446 ,438 ,373 ,331 ,296
 .2משרד החינו ,9מינהל תקשוב ומערכות מידע ,התפלגות זכאי; לבגרות על0פי סוגי חריגות ,ללא
לקויי למידה ,במקצועות הִמְצָר? 11 ,במרס .2003
 .3רחלה שיפר ,גיליונות ִמְצָר? ,מכתב למנהלי בתי הספר העל0יסודיי; 10 ,בפברואר .2003
 .4לימור לבנת ,דברי תשובה לשאילתה בעל0פה בנושא סימו .של תלמידי; לקויי למידה ,מאת
חה"כ אתי לבני 4 ,במרס .2003
 .5הנחיות ונהלי; בנושא ציו .הִמְצָר? ,אתר האינטרנט של משרד החינו, www.education.gov.il 9
 5במרס .2003
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