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המחצית השלישית

סמסטר קיץ תשפ"א
שיפור ציוני בגרות במקצועות החובה
במעבר מכיתה לכיתה

סגירת פערים ,עידוד מיצוי היכולות וחיזוק
תחושת המסוגלות.
מטרת התכנית לאפשר לתלמידים להשלים את תעודת
הבגרות בטרם עזיבתם את מערכת החינוך העל יסודית.
התכנית במימון משרד החינוך ובשיתוף המפמ"רים ,מנהלי
המחוזות ,מפקחים כוללים ומנהלי מחלקות החינוך
ברשויות המקומיות.
הלימודים ובחינות הבגרות יתקיימו במרכזי למידה ברחבי
הארץ.
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מבוא
במהלך חופשת הקיץ תשפ"א יפעיל אגף א' חינוך על יסודי את התכנית "המחצית השלישית –
סמסטר קיץ" במרכזי למידה אזוריים בכל רחבי הארץ.
התכנית מכוונת לסגירת פערים ,לעידוד מיצוי היכולות של התלמידים ,לחיזוק תחושת המסוגלות
שלהם ולאפשר לתלמידים להשלים את תעודת הבגרות בטרם עזיבתם את מערכת החינוך העל
יסודית.
תכנית זו פועלת מספר שנים רב במימון משרד החינוך ובשיתוף המפמ"רים ,מנהלי המחוזות,
מפקחים כוללים ומנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות.
השנה בעקבות מגיפת הקורונה ואתגרי הלמידה התכנית הורחבה:
 .1הורחבו מספר השאלונים לקראתם תתקיים למידה והבחנות -נוספו מקצועות ושאלונים.
 .2הרחבת קהל היעד שיוכל להשתתף בתכנית -כל תלמיד ותלמידה בוגרי יא' ויב' שלמדו באופן
מלא או חלקי את השאלון ורוצים לשפר את ציונם ולמצות את הפוטנציאל הלימודי שלהם,
יוכלו להירשם לתוכנית ,להשתתף בה ולגשת לבחינת הבגרות במועדה.
בקרוב נוציא הנחיות לאפשרות לפתיחת כיתות בית ספריות באזורים שבהן השתבשה הלמידה
וההבחנות עקב הלחימה במבצע "שומר החומות" ( 80ק"מ) וזאת במקומות המרוחקים ממרכזי
למידה או בשאלונים שלא יפתחו במרכזי הלמידה האזוריים.
תכנית הלימודים וההיבחנות




הלימודים ובחינות הבגרות יתקיימו במרכזי למידה ברחבי הארץ .המרכזים יופעלו בתוך בתי
ספר.
קבוצת הלמידה תורכב מ 15-20 -תלמידים.
בתכנית ילמדו מורים בעלי ניסיון והצלחה בהוראה ובהגשת תלמידים לבחינות הבגרות
מרכזי הלמידה יפעלו במשך שלושה/ארבעה שבועות ,בין המועדים ,יום שני 21
ביוני  ,2021יא' בתמוז תשפ"א ,עד יום חמישי  15ביולי  2021ו' באב תשפ"א
(בתלות במקצוע הנלמד) ,חמישה ימים בשבוע.












בחינות הבגרות תתקיימנה
ביום שני  ,5.7.2021כה' בתמוז תשפ"א.
ביום חמישי  ,8.7.2021כח' בתמוז תשפ"א.
ביום שלישי  ,13.7.2021ד' באב תשפ"א.
ביום רביעי  ,14.7.2021ה' באב תשפ"א.
ביום חמישי  15.7.2021,ו' באב תשפ"א.

הלימודים יתקיימו בימים ראשון עד חמישי ,עד למועדים בהם יתקיימו בחינות
הבגרות(.למעט במתמטיקה ובאנגלית בהם יהיו לימודים גם בימי שישי)
השתתפות התלמידים בשכר הלימוד סמלית.
ההרשמה לתכנית תתקיים במרכזי הלמידה בין ,10.6.2021יום חמישי ל' בסיוון תשפ"א לבין
 ,14.6.2021יום שני ד' בתמוז תשפ"א.
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לאור הקשיים בגיוס מורים ופתיחת קבוצות בגודל מיטבי ,לא תהיה אפשרות לרישום
מאוחר יותר.
לבירורים ניתן לפנות אל:
גב' סמדר אופיר ,ממונה עבודות גמר ,פיתוח חומרי למידה והשתלמויות מורים
ומרכזת תכנית "המחצית השלישית – סמסטר קיץ" ,אגף א' לחינוך עי"ס ,משה"ח.
טל073-3931768 :
דוא"לsmadarof@education.gov.il :
מר איתי טנא ,המנהל הארגוני של התוכנית  ,ויצ"ו -אדיוסיסטמס,
טל03-6940548 :
פקס03-6940550 :
דוא"לbagrut3@wizo.org :
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התכנית
רציונל ומטרה:

השנה בעקבות מגיפת הקורונה ואתגרי הלמידה התכנית מאפשרת לתלמידים
שיפור ציוני בגרות ומימוש הפוטניצאל הלימוד שלהם במעבר מכיתה לכיתה
ולפני עזיבת התלמיד את מערכת החינוך העל יסודית

לוח זמנים ללימודים:

הלימודים יתקיימו מיום שני  21ביוני  ,2021יא' בתמוז תשפ"א ,עד
 oיום ראשון  ,4.7.2021כד' בתמוז תשפ"א -באנגלית.
 ,7.7.2021כז' בתמוז תשפ"א -
 oיום רביעי
במתמטיקה.
 oביום שני  ,12.7.2021ג' באב תשפ"א  -במקצועות
מדעים.
 ,13.7.2021ד' באב תשפ"א -
 oביום שלישי
במקצועות שפה.
 oביום רביעי  14.7.2021,ה' באב תשפ"א  -במקצועות
הומניים.
על התלמיד חלה חובת נוכחות מלאה בתכנית ושמירה על כלל התנהגות
נורמטיביים.
לא תתאפשר יציאה לנופש או למחנות קיץ בזמן הלמידה.

קהל יעד וקריטריונים
לקבלה:

א .הלימודים וההיבחנות מיועדים לכל בוגרי כיתות י"א -י"ב הלומדים
במערכת הלימודים האינטרנית של משרד החינוך ולמדו את חומר
הלימוד במסגרת בית הספר לקראת בחינת בגרות.
השנה הקרטריונים הוגמשו וכל תלמיד שמרגיש שלא מיצה את
יכולתו בלמידה ורוצה לשפר את הישגיו יוכל ללמוד ולהבחן
במסגרת התכנית.
ב .הלמידה וההבחנות יהיו במקצוע לימוד אחד בלבד (סמל שאלון
אחד) במסגרת קורס אחד בלבד.

התאמות ועולים חדשים:

א .התאמות מיוחדות לתלמידים שאובחנו בעבר כבעלי לקויות למידה תינתנה
כמו במועד קיץ (לא ניתן לקבל התאמות מיוחדות למועד זה)
ב  .לעולים חדשים לא יהיו שאלונים מיוחדים ,יינתן ניקוד נוסף על פי חוזר מנכ"ל
תשע"ז ( 11א) ,הוראת קבע מס'  0045מתאריך .1.1.2018

הערכה בסיום התכנית:

הציון המסכם (במקום הציון הבית ספרי) ישוקלל עם ציון בחינת הבגרות.
משקלו של ציון בחינת המתכונת  80%מהציון המסכם.

שכר לימוד:

 ₪ 400ליחידת לימוד אחת
 ₪ 500לשתי יחידות לימוד

הנחות:

תלמיד שקיבל הנחה על תשלומים שנדרש לשלם בביה"ס יצטייד במכתב ממנהל
ביה"ס על גובה ההנחה .כל תלמיד ישתתף בחלק מעלות הלימודים.

תאריכי ההיבחנות:

בחינות הבגרות יתקיימו בתאריכים ,13.7.2021 ,8.7.2021 ,5.7.2021
15.7.2021 ,14.7.2021
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מקצועות הלימוד:

במקצועות ושאלונים המופיעות בטבלה בהמשך

מימון אבטחה,
ניקיון וחומרים מתכלים:

מימון כל ההוצאות הקשורות במבנה בית הספר בו יפעל מרכז הלמידה חל על
הרשות המקומית .מנהל ביה"ס בו יתקיים מרכז הלמידה אחראי לקבל את
הסכמת הרשות לפני התחלת התכנית בכתב ,למימון העלויות הנ"ל על פי הצורך

מידע חשוב
 .1על התלמיד הלומד בתכנית להצטייד בספר הלימוד בו למד בבית ספרו .על מנהלי בתיה"ס
לידע את התלמידים .בבתי ספר בהם נהוג להשאיל לתלמידים ספרי לימוד יש לדאוג
ולהשאיר את הספרים בידי התלמידים הלומדים בתכנית.

 .2תלמיד יוכל להצטרף לתכנית ,באם למד את החומר בעבר לאורך שנה"ל ונכח באופן סדיר
בשיעורים .הלמידה בתכנית מתבססת על היכרותו של התלמיד את חומר הלימוד.
 .3השתתפות תלמיד בתכנית אינה יכולה להוות תנאי למעבר מכיתה לכיתה או למעבר מבית
ספר אחד לבית ספר אחר .ימצא תלמיד שזו הסיבה להשתתפותו בתכנית ,לימודיו יופסקו
מידית ויגבו ממנו דמי רישום מלאים.
 .4מנהל בית ספר שתלמידיו ילמדו במרכז למידה שימוקם בבית ספר אחר ,חייב למנות מורה
אחראי/איש קשר לקבוצה שנשלחת ,שיעמוד לרשות מנהלי התכנית (ברמה של טלפון ו/או
דוא"ל) לאורך כל זמן הפעלתה .ללא מינוי אחראי/איש קשר ,לא יוכלו התלמידים להצטרף
לתכנית .על איש הקשר להיות זמין!
 .5הציון המסכם שיקבל התלמיד בסיום לימודיו בתכנית ישמש כציון השנתי החדש שלו.
ציון זה ייגרר למועדים הבאים ,אלא אם התלמיד ילמד מחדש את המקצוע כנדרש על פי
הנהלים.
 .6לבית ספר שתלמידיו נהנים ממלגות של תורמים ,מומלץ להכניס לחישוב גובה המלגה גם
את עלות התכנית בקיץ.
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מקצועות לימוד והיבחנות
בקיץ תשפ"א נכללים בתכנית השאלונים הבאים:

מקצוע
מתמטיקה  3יח"ל

סמל שאלון

מס'
יח"ל
035381
1

מתמטיקה  3יח"ל

1

035382

מתמטיקה  4יח"ל

2

035481

מתמטיקה  4יח"ל

2

035482

מתמטיקה  5יח"ל

2

035581

מתמטיקה  5יח"ל

2

035582

אנגלית שאלון A

1

016381

אנגלית שאלון C

1

016382

אנגלית שאלון E

1

016481

אזרחות (בעברית וערבית)

2

034281

תנ"ך

2

001261

תנ"ך  -דתי

1

002371

תנ"ך  -דתי

1

002381

היסטוריה

2

022261

היסטוריה  -דתי

1

029281

עברית

2

011281

ערבית לערבים -מרכיב הספרות

1

020181

ערבית לערבים -לשון והבעה

2

020381

עברית לערבים – הבנה ,הבעה ולשון

3

014381

מדעי המחשב

3

899381

פיזיקה מכניקה

1

036361

פיזיקה חשמל

1

036371

כימיה

2

037381

ביולוגיה

2

043381
043371

לתשומת לב :רשימת המקצועות הסופית בכל מרכז למידה שיפעל במסגרת התכנית
ה"מחצית השלישית – סמסטר קיץ" ,שניתן יהיה ללמוד ולהיבחן בהם ,תיקבע בסוף
מועד הרישום על פי מספר הנרשמים בכל מרכז (לא בכל מרכז למידה ניתן יהיה
ללמוד את כל המקצועות).
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רשימת מרכזי למידה
להלן רשימת מרכזי הלמידה .פעילותו של כל מרכז תלויה במספר הנרשמים הסופי.

שם הישוב

מרכז למידה בבית הספר

שם מנהל/ת מרכז הלמידה

טלפון נייד

מייל

אום-אל-פחם

תיכון מקיף עין ג'ראר

עמאד גאברין

052-3623898

emad.jbareen@gmail.com

אילת

גולדווטר

מורין גל דדון

052-6556462

moringa25680@gmail.com

אשדוד

מקיף ה'

רחל זזובסקי

050-5706561

zrachel11@gmail.com

אשקלון

מקיף ה' דרכא

שגיא אליהו

052-6022700

sagi17287@gmail.com

באר שבע

מקיף רבין

מרינה ינובסקי

054-4649309

myanovs@gmail.com

באקה אל גרביה

מקיף אבן אלהייתם

מוחמד ביאדסי

050-8440474

biadsy@yahoo.com

בועינה נוג'ידאת

מקיף בועינה נוג'ידאת

עבד אל האדי חליל

054-6253424

abdkh@walla.co.il

בית שמש

ברנקו וייס

מרים סולטן

054-6339519

mimisultan@gmail.com

ג'סר אל זרקא

תיכון ג'סר אל זרקא

פרח סייף

050-2298100

farah-s@hotmail.com

דימונה

תיכון אפלמן

מורן לוי

052-5412925

morannlev@gmail.com

חדרה

תיכון חדרה

עינב בשארי

052-3331877

enavb0@walla.com

חולון

תיכון הרצוג

רפי כהן

054-4647552

raficohen120@walla.com

חיפה

תיכון חוגים

אביתר גוזנר

052-8214447

eguzner@gmail.com

טבריה

אורט במעלה

ליאת גולן

052-6039249

liatgolan03@gmail.com

טייבה

רב תחומי עמל 1

ראמי ג'באלי

054-9930276

rami33z@gmail.com

טמרה

תיכון אלכוארזמי

עמאד עיסא

054-7368170

imadisaa@gmail.com

יהוד

מקיף יהוד

שלומי נשיא

050-6945116

shlomi.nassi83@gmail.com

יפיע

תיכון מראח אלגזלאן

מוחמד בשירי

052-8666519

modb1@walla.co.il

ירושלים

רנה קאסן

אסף עוז

052-3239626

ozassaf@gmail.com

כסייפה

אורט כסייפה

ג'אסר אל קוראן

054-9933545

jasser913@gmail.com

כפר קאסם

מקיף כפר קאסם

מאלכ סרסור

054-7271208

sar.malik1963@gmail.com

כפר קרע

תיכון אחמד יחיא

מחמוד אבו בכר

050-7990194

mahmod.8111@gmail.com

כרמיאל

אורט כרמים

ארי גל

058-4449611

ari@kramim.ort.org.il

מעלות

אורט מעלות

יבגני טבקין

054-3099209

yvganit@walla.com

נאעורה

מקיף אורט אחווה גלבוע

האשם עומרי

050-6478306

hashim@achva.ort.org.il

נהריה

הרב התחומי שחקים

מילה זגורי

054-7481213

77.milla@gmail.com

נצרת

תיכון הגליל

רים פאיד

050-5937014

rfaied@hotmail.com

נתניה

תיכון טשרניחובסקי

ליאת בן מוחה

052-4248602

liatbmoha@gmail.com

פתח תקוה

תיכון ברנר

שגית שרון

054-4599479

sagitsharon1@gmail.com

קרית אתא

רוגוזין

אושרת דוד

052-2714756

oshrat@rogozin.org.il

קרית גת

תיכון אריה מאיר

לינדה מויאל

052-3630793

lindamoy@zahav.net.il

קרית מוצקין

אורט קרית מוצקין

אבי דביר

054-2162099

dvirav@012.net.il

ראשון לציון

מקיף ט'

יוליה אנגלר

050-7633602

yuliam3@gmail.com

רהט

מקיף רהט

איהאב אלזיאדנה

054-6132102

elzyadna@gmail.com

רחובות

קציר א'

יניב חדד

054-7872680

yaniv6777@gmail.com

רמלה

הרב תחומי ע"ש יגאל אלון

מתניה פרר

054-9202325

matanyayferer@gmail.com

רמת גן

תיכון אלון

אורית מורדוך

054-4421111

oritm79@gmail.com

שדרות

אמית ע"ש גוטוירט

תמר אלימלך

050-7866602

tamar19600@walla.co.il

תל אביב

עירוני יא'

תומר גביש

054-4605430

tomergavish.yudalef@gmail.com

תל שבע

עמל א' תל שבע

נאדיה אבו עצא

054-4452885

nadia1978@walla.com
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מדינת ישראל
משרד החינוך
המינהל הפדגוגי
אגף א' חינוך על יסודי

אופן הרישום של התלמידים
 .1תהליך הרישום על כל שלביו – החל משלב יידוע בתי הספר ועד לרישום בפועל של כל
תלמיד ותלמיד  -יתבצע על ידי מינהלת התוכנית של ויצ"ו -אדיוסיסטמס שזכו במכרז
להפעלת התכנית.
 .2מנהלי בתיה"ס יקבלו מידע כתוב על אופן ומועדי ההרשמה בבית הספר באזורם ,בו מופעל
מרכז הלמידה.
 .3רישום התלמידים יתבצע באופן אישי אצל מנהל מרכז הלמידה בו התלמיד מעוניין ללמוד
 .4ההרשמה תתבצע לאחר הצגת המלצת מנהל/ת ביה"ס ובדיקת עמידת התלמיד בתנאי
הקבלה כפי שהוגדרו בסעיף "קהל יעד וקריטריונים לקבלה".
 .5התשלום יתבצע באמצעות מנהל מרכז הלמידה בלבד .בית הספר בו לומד התלמיד לא
יגבה כסף מתלמידים.
 .6תלמיד הזקוק להנחה בשכר הלימוד צריך להציג בפני מנהל מרכז הלמידה הצהרה
ממנהל/ת בית הספר בו הוא לומד.
 .7בעת הרישום ,יחתמו התלמיד והוריו על תקנון המסדיר את התשלומים ,נוכחות סדירה,
שמירה על כללי התנהגות והצהרת בריאות.

לתשומת לבכם:
המועד האחרון להרשמה  -יום שני  14ביוני  ,2021ד' בתמוז תשפ"א.

ב ה צ ל ח ה!
סמדר אופיר
ממונה עבודות גמר,
פיתוח חומרי למידה
והשתלמויות מורים
מרכזת התכנית
העתק:
דסי בארי ,מנהלת אגף א' חינוך על יסודי
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