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 מידע כללי על תכנית "אקדמיה בתיכון"

לכל מוסד אקדמי שהצטרף לתכנית יש טבלת המרה שאושרה ע"י המפמ"ר במזכירות  .1
בטבלה מופיעים מקצועות בגרות בהם ניתן להמיר קורסים הפדגוגית במשרד החינוך. 

 בבחינות בגרות. לא ניתן לשלב המרה של קורסים אקדמיים ממוסדות אקדמיים שונים. 

 חלקיות: וחלקןמלאות חלק מן ההמרות הן המרות  .2

כל בחינת הבגרות, על כל השאלונים המרכיבים אותה, מומרת  – המרה מלאה .א
 .המוסד האקדמיבקורסים של 

 המוסד האקדמיחלק משאלוני הבגרות מומרים בקורסים של  – המרה חלקית .ב
 .ולחלק מהשאלונים אין המרה וחובה להיבחן בהם במסגרת בית הספר

 לאחר שסיים בהצלחה את קורס ההמרהתלמיד ישוחרר מלימוד מקצוע המרה בביה"ס רק  .3
 אך לא לפני תום כיתה יוד. , הראשון )בנוסף לקורס המקדים(, ולאחר שקיבל אישור מביה"ס

מהווה אישור להעברת  במוסד האקדמיהודעה על מקצוע ההמרה הנבחר ורישומו לתלמיד  .4
 ציוני הקורסים הרלבנטיים למשרד החינוך.

 ומעלה בקורס המקדים מאפשר לתלמיד להמשיך בתכנית. 80ציון  .5

 -בונוס  .6

 8לכל ציון סופי בקורס אקדמי יתווספו  -עד תום שנת הלימודים תשע"ז  שנלמדוקורסים  .א
  נק' לחישוב ציון הבגרות.

לכל ציון סופי בקורס אקדמי המרכיב  - תשע"חשנת הלימודים החל מקורסים שילמדו  .ב
 לחישוב ציון הבגרות. יםאחוז 20 יתווספואת ההמרה 

 
 .הבונוס ניתן רק לציונים עוברים על פי המוסד האקדמי

 ניתן להמיר אך ורק בחינות בגרות אינטרניות. .7

 יש לסיים עד תום המחצית הראשונה של כיתה י"ב את קורסי ההמרה. .8

בו הוא לומד   מוסד האקדמישל ה  לפני בחינה התלמיד אקדמיה בתיכון יקבל יום חופש .9
 .אחד בסמסטר לוחופשה בסך הכ שה ימיי, ולא יותר משולעוד יום חופשה ביום הבחינה

ולתוספת נק' לחישוב  יהיה זכאי להתאמות על פי חוזר מנכ"ל תלמיד המוגדר כעולה חדש .10

בנושא ניתן למצוא  טפירו .ציון בחינת הבגרות על פי הרמה המתאימה בהגדרת הזכאות
 בקישור הבא:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim

37.htm-3-4-1-2-2014-3/HoraotKeva/K-/4/4 
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