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האגף האקדמי, מזכירות מל"ג

 

 

 

 
  

  ח"תשע חשון ז"ט
   2017ובמבר 05

  לכבוד
  ראשי המוסדות להשכלה גבוהה

  
  שלום רב,

  
  אקדמיים של בוגרי סמירים חרדיים להוראהזכאות שווה ערך לבגרות לצורך לימודים  הדון:

  

) קבע, 5(סעיף  1972 -בכללי המועצה להשכלה גבוהה (היתר לפתוח ולקיים מוסד להשכלה גבוהה,) התשל"ג

ערך, או על פי קריטריוים -מוסד לא יקבל תלמידים אלא על יסוד תעודות בגרות ישראליות או שוותכדלקמן: "

  שקבעה המועצה."

  

ריות על העקת תעודות בגרות כמו גם קביעת "שווה ערך" לתעודת בגרות תוה בידי משרד החיוך כידוע, האח

  מתוקף סמכותו. 

  

 ה המועקת לבוגרי סמירים חרדיים להוראה, כולל עמידה/בכיר ת/מוסמך סוגיית ההכרה בתעודת מורה

בגרות בחה ארוכות במשרד  לתעודת ערך סולד, כשוות למבחי כתחליף השלמה סולד או לימודי במבחי

 ה החתומה/בכיר ת/מוסמך מורה תעודת ות/החיוך. בסופו של תהליך החליט משרד החיוך לאחרוה כי בעלי

 סולד), ייחשבו למבחי (כתחליף השלמה לימודי/סולד במבחי משרד החיוך אשר בוסף עמדו בהצלחה י"ע

אקדמיים, ועל כן יהיו פטורים מלימודים  ללימודים רישוםלצורך  לתעודת הבגרות ערך שוות תעודה כבעלי

  .18.10.17מצ"ב מכתבו של מכ"ל משרד החיוך בדון מיום  .במכיה קדם אקדמית

  

ודה לכם אם תעדכו את כל הגורמים הרלבטיים במוסדכם (כגון: מדור הרישום/קבלת סטודטים, האחראים 

  שיוכלו לפעול בהתאם לדברים האמורים.  על הוראת חרדים  וכד') בושא זה, על מת

  

  או עומדים לרשותכם למתן הבהרות בושא ככל שיידרש.

 

   ,ה כ ר ב ב

  
  מיכל וימן

  אקדמיים לעייים ל"סמכ
  גבוהה להשכלה המועצה ומזכיר

  

 :העתקים
  שר החיוך ויו"ר המל"ג –מר פתלי בט 

 סגן יו"ר המל"ג – אדו פרלמןפרופ' 
  יו"ר הוות"ת –פרופ' יפה זילברשץ 
  מכ"ל משרד החיוך  –מר שמואל אבואב 
  ות"ת –סמכ"לים במל"ג 

  סמכ"ל ומהל מיהל עובדי הוראה, משרד החיוך –מר אייל רם 
  מהל האגף להכשרת עובדי הוראה, משרד החיוך –מר ח גריפלד 

  מל"גב צוות האגף האקדמי
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 "א אב תשע"זיירושלים, 
18/10/2017 

 14434162מספר סימוכין: 
 

 לכבוד
 אדו פרלמן, סיו"ר מל"ג

 המועצה להשכלה גבוהה
 

 שלום וברכה, 

 

 הנושא: זכאות שוות ערך לבגרות, לצורך  לימודים אקדמיים של בוגרי 

 סמינרים חרדיים להוראה 

 

הוחלט על דעת שותפי הנושא  5/07/17תשע"ז,  בישיבה שהתקיימה בנושא הנ"ל ביום רביעי י"א בתמוז,

במשרד החינוך: האגף להכשרת עו"ה, המחוז חרדי, האגף לבחינות במינהל הפדגוגי, האגף לחינוך 

במבחני בהצלחה שעמדו   ,החתומה ע"י המשרד ",בכיר מוסמך מורה"כי בעלי/ות תעודת מבוגרים, 

 דה שוות ערך לבגרות. יחשבו כבעלי תעו לימודי השלמה למבחני סולד,סולד/

 

  רקע ונתונים 

להיות בעלי תעודת בגרות, או שווה ערך לבגרות.   םחוק המל"ג מחייב את המועמדים ללימודים אקדמיי

 האחריות לתקפות מסמכים אלו חלה על משרד החינוך.

 

לתעודה אקדמיות כאופציות להשלמת לימודים  -בעקבות דיונים רבים בנושא בעבר, נבחרו המכינות הקדם

שוות ערך לבגרות, הנדרשת למבקשים להתקבל ללימודים אקדמיים.  התוכן הפדגוגי והיקפי הלימודים 

 במשרד החינוך, בשיתוף פעולה בין האגפים ובהובלת האגף לחינוך מבוגרים. נקבעו ,במכינות

ודת "מורה בתשע"ג הומלץ ע"י האגף להכשרת עו"ה, בשיתוף האגף לחינוך מבוגרים, לפטור את בעלי תע

מוסמך בכיר" ממכינה קדם אקדמית ולראות בתעודת ההוראה שוות ערך לבגרות. מסתבר כי ההמלצה לא 

 יושמה. בעקבות פניית מוסדות אקדמיים, התחדש הדיון בנושא זה.  

 

 המצב כיום

 קיים הבדל בהשכלה קודמת בין "בנות"  לבין "בנים" במגזר החרדי:

 

יעקב", חלקן מסיימות תיכון עם תעודות בגרות וחלקן, מסיבה בוגרות מוסדות "בית  – הבנות

תחומי דעת: עברית, היסטוריה, מתמטיקה, אנגלית. בשאר  4-אידיאולוגית, נבחנות בשאלוני סולד ב

 יח"ל. 10-תחומי הדעת מתקיימת הערכה בית ספרית. בחינות אלו הוכרו במשרד החינוך כשוות ערך ל

 , הם:  עמידה במבחני סולד וראיון התאמה למקצוע. מורותתנאי הקבלה לסמינרים להכשרת 
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 בוגרי ישיבות, מסיימים את לימודי הישיבה ללא תעודה רשמית מטעם משרד החינוך. - הבנים

, מבחן קטע 18: שנתיים לימודי ישיבה שנלמדו מעל גיל תנאי הקבלה למכונים להכשרת הוראה לגברים

לפחות וראיון התאמה למקצוע. המועמדים הם בחלקם כבר  75%בגמרא, בציון  (unseen)שלא נלמד  

 ומעלה.  17בו מתקיימים לימודי ישיבה לבני  –מורים בפועל וחלקם באים מתוך ה"כולל" 

 

לפני תחילת בוגרי/ות הסמינרים / המכונים, המעוניינים/ות להמשיך וללמוד באקדמיה, נדרשים להשלים 

בהתאם להנחיות  -כינה קדם אקדמית, כשוות ערך לתעודת בגרות תעודת בגרות, או לימודי מ  הלימודים

 האגף לחינוך מבוגרים במשרד. 

 

 המלצתנו לשינוי

אשר עמדו  החתומה ע"י המשרד," בכירהמוסמכת מורה "בעלות תעודת  ,בית יעקבמוסדות בוגרות  – בנות

  .תעודה שוות ערך לבגרות ותכבעל נהחשבבהצלחה במבחני סולד,  ת

 

בוגרי המכונים, בעלי תעודת "מורה מוסמך בכיר", חייבים בלימודי השלמה שיהיו שווי ערך למבחני – בנים

סולד, כתחליף למבחני סולד. ניתן לקיים לימודים אלה במהלך לימודי תעודת ההוראה, או בלימודי מכינה 

. האחריות נפרדים. תכנית הלימודים תכלול: לשון עברית, מתמטיקה, היסטוריה, אזרחות ואנגלית

 והפיקוח על לימודים אלה הם של משרד החינוך.

  

 :להלן  סיכום ההמלצות

 

 גיל הלומד/ת

 

בעלי/ות  

מבחני 

 'סולד'

 

בוגר/ות 

סמינר/מכון 

 להוראה

 המצב כיום

 לימודי מכינה:

 מקוצרת –ש'  12

 תייעודי -ש' 22

 

 המלצתנו

 בנות

 30מתחת לגיל 

V X אין שינוי מכינה מקוצרת 

 בנות

 30ת לגיל מתח

V V פטורות. לימודיהן  מכינה מקוצרת

הקודמים שוות 

 ערך לבגרות

 בנות

 30מעל גיל 

V X  אין שינוי +30מכינה לגיל 

 בנים

 30מתחת לגיל 

X X 22*סמסטרים 3ש"ס 

)ניתן בשנת לימודים 

 אחת(

 אין שינוי

  

חייבים בלימודי  מכינה מקוצרת X V בנים
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השלמה כתחליף   30מתחת לגיל 

 בחני סולדלמ

 בנים

 30מעל גיל 

X X 22*סמסטרים 3ש"ס 

)ניתן בשנת לימודים 

 אחת(

 

 אין שינוי

 בנים

 30מעל גיל 

X V חייבים בלימודי  מכינה מקוצרת

השלמה כתחליף 

 למבחני סולד

 

 

לסיכום:  משרד החינוך קבע כי בעלי/ות תעודת "מורה מוסמך/ת בכיר/ה" החתומה ע"י המשרד וגם עמדו 

במבחני סולד/לימודי השלמה כתחליף לבחני סולד, יחשבו כבעלי תעודה שוות ערך לבגרות, לצורך בהצלחה 

 רישום ללימודים אקדמיים.

 

 בכבוד רב                                                                                 

  

 שמואל אבואב                                                                                   

                                                                                                              

 

 

 

 

  :העתק
 מר איל רם, סמנכ"ל ומנהל מינהל עו"ה

 גב' מיכל נוימן, סמנכ"לית האגף האקדמי ומזכירת מל"ג
 מנהל אגף הכשרת עו"ה,  -ינפלד מר נח גר

 מנהל פרויקט המח"רים, מל"ג/ות"ת –מר רביד עומסי 
 גב' דסי בארי, מנהלת אגף על יסודי

    מנהל אגף בכיר בחינות -מר דוד גל 
 מנהלת אגף לחינוך מבוגרים  -גב' מגי קורן 

 מפמ"ר, מחוז החרדי   -גב' רות אלמליח 
 עו"ה מפקחת  אגף הכשרת -ד"ר לאה ריימן 

 מפקחת  אגף הכשרת עו"ה -גב' חנה שטיינברג 
 
 


	זכאות שווה ערך לבגרות לצורך לימודים אקדמיים של בוגרי סמינרים חרדיים להוראה.
	תנאי-הקבלה-של-בוגרי-סמינרים-להור

