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משרד החינוך 
  והתרבות

  
   התוצאות העיקריות–' חלק א

 . םישובי 17 –בתי ספר תיכוניים מ 31 -מ' ויב' יא', ילמידי  ת905השתתפו  ח"בתשס תכניתב .1

ס לא יעמדו בהצלחה בבחינת הבגרות "י חוות הדעת של ביה"שעפשנכשלו או , הינם תלמידים, המשתתפים בתוכנית .2
 שמתאימים להגדרת  תלמידים853ח השתתפו "בתשס(המהווה חסם לזכאות בתעודת בגרות , במקצוע אחד

שאינם מתאימים '  תלמידים מכתות י26 קבוצות של 2ועוד ,אליהם בלבד ח זה מתייחס"אוכלוסיית היעד בתוכנית ודו
  .)נתוניהם מתפרסמים בנפרד.  והשתתפו בפעילות התוכנית בשני מקצועות,)נושרים סמויים(וסיית היעד להגדרת אוכל

  .)תלמיד 1 – נשרו 0.1%( השתתפותם בה בסופה סיימו, לימודיהם בתכנית מהתלמידים שהחלו 99.9% .3

 .עמדו בהצלחה בבחינת הבגרות במקצוע החסם, )853 תלמידים מתוך 798(מהתלמידים  93.6% .4

 .  75 -) כולל הלא מצליחים(י התכנית של כלל תלמיד, הציון הממוצע בבחינת הבגרות במקצוע החסם .5

זכו בתעודת בגרות בעקבות הצלחתם , להם היה מקצוע חסם, ח"בתשס) 465 מתוך 379(תכנית ב'  מכלל תלמידי יב82% .6
 . םבבחינת הבגרות במקצוע החס

 זכו בתעודת בגרות, ח"בתשס'  וסיימו יב)ז"תשס(ל הקודמת "בתכנית בשנה' מכלל תלמידי יא )414 מתוך 330( 80% .7
 תלמידים השתתפו 48. במסגרת התכנית) ז"בתשס(עקבות הצלחתם בבחינת הבגרות במקצוע החסם ב, ח"בתשס

 .ח"ז שסיימו לימודים בתשס"א מתשס"הם נספרים כחלק מתלמידי י, א "והמשיכו גם בכתה י' בתוכנית בכתה י

 . תלמידים זכאים לתעודות בגרות709 –כ "סהב הניבה ח"התכנית בתשס .8

 
  

   ל"י שנ" תלמידים בתכנית עפ– 1' לוח מס
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  ל"י שנ"עפ, בעקבות ההצלחה בבחינת הבגרות במקצוע החסם, זכאים לתעודת בגרות'  מס- 2' לוח מס
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זכאים לת. בגרות  מבין תלמיד יב'
זכאים לת. בגרות מבין תלמידי יא' בתוכנית בשנה"ל הקודמת , שבשנה"ל הנוכחית סיימו יב'
סה"כ הזכאים לת. בגרות 
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משרד החינוך 
  והתרבות

  
  אוכלוסיית יעד יעד ו-'חלק ב

 י חוות"שעפשנכשלו או , )3' כמפורט בלוח מס( ישובים 17 – בתי ספר תיכוניים מ31 -מ', או יב/ו' או יא/ו'  תלמידי כיתות י853
ולכן מהווה , לימודי המעכב זכאות לתעודת בגרות הנם חסרי סיכוי לעמוד בהצלחה בבחינת בגרות במקצוע ,ס"הדעת של ביה
תלמידים אלה ילמדו בשיטת .  יזכו בתעודת בגרותח" בקיץ תשס בבחינה במקצוע החסםבהצלחהו אם יעמד .מקצוע חסם

בקיץ ,  ויעמדו בהצלחה מלאה בבחינת בגרות במקצוע החסם של תוכנית תפנית")המבצע הלימודי("צמצום הפערים המואץ 
  .ח"תשס

  
  ח" תשס–בתי ספר ותלמידים ,   ישובים- 3' לוח מס
 הערות  'תל ל"יח מקצוע  תהכי ס"בי ישוב מחוז
  216כ"תנב"י'מקיף ח באר שבעדרום
 ל" יח3השלמה ל  0318מתמטיקהב"י'מקיף ח באר שבעדרום
  220כ"תנב"י'מקיף ז באר שבעדרום
 ל" יח3השלמה ל  0320מתמטיקהב"י,א"י'מקיף ז באר שבעדרום
  321מתמטיקהא"י'מקיף ז באר שבעדרום
  120אזרחותב"י'מקיף א באר שבעדרום
  216כ"תנב"י'מקיף א באר שבעדרום
 ל" יח3השלמה ל  0319מתמטיקהב"י,א"ימקיף רגר באר שבעדרום
  124אזרחותב"ית"מקיף אמי באר שבעדרום
  320מתמטיקהב"ימקיף טוביהו באר שבעדרום
  120'סטוריה אהב,י,א"ימקיף טוביהו באר שבעדרום
  22 2 ך"תנ ב"י,א"י 'מקיף ו באר שבע דרום
  325מתמטיקהב"י1עמל קרית מלאכידרום
  121אזרחותב"י1עמל אופקיםדרום
  213כ"תנב"י1עמל אופקיםדרום
  214ספרותב"ימקיף דתי אופקיםדרום
  113אזרחותב"ימקיף ממלכתי נתיבותדרום
  320ערביתב"יאל פארוק סייפהכדרום
  322מתמטיקהב"יאל פארוק כסייפהדרום
  122אזרחותב"יעתיד כסייפהדרום
  29עבריתב"יעתיד כסייפהדרום
  310ערביתב"יעתיד כסייפהדרום
  322ערביתב"י,א"ירבין חורהדרום
  22 3מתמטיקה ב"י,א"י רבין  חורה דרום
  10 3 ערבית ב"י אלנור חורה דרום
  10 2 עברית ב"י אלנור חורה דרום
  20 3מתמטיקה א"י ערערה עתיד ערערה דרום
  324מתמטיקהא"יעמל אלנור ערערהדרום
  320מתמטיקהא"יאלנור רהטדרום
  321מתמטיקהא"יח'אלנג רהטדרום
  325מתמטיקהב"יעמל לקיהדרום
  325אנגליתב"ילעמ לקיהדרום
  320מתמטיקהא"יעמל תל שבעדרום
  320ערביתא"יעמל תל שבעדרום
  320מתמטיקהא"יאלביין תל שבעדרום
  320אנגלית'יאלביין תל שבעדרום
א"י אבו קרינת פזורה דרום  ל" יח3השלמה ל  21 )2+3 (מתמטיקה 
 ל" יח3השלמה ל  20 )2+3 (מתמטיקה א"י אלהוושלה פזורה דרום

  21 1 אזרחות ב"י הרצוג חולוןתל אביב
  321מתמטיקהב"י,א"יהרצוג חולוןתל אביב
  313מתמטיקהב"יאורט  ישיבתי טבריהצפון
  18 3מתמטיקה ב"י'ר א'מקיף מאג ר'מאג צפון
  14 3מתמטיקה א"י'ר ב'מקיף מאג ר'מאג צפון
  8 1 אזרחות ב"י,א"י פישתיכון חור חורפיש צפון
  14 3 ערבית א"י תיכון פקיעין פקיעין צפון
  19 3 ערבית ב"י אורט רונסון עיר הכרמל חיפה

  853 כ"סה
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משרד החינוך 
  והתרבות

  קצוע הלימוד וגודל קבוצות הלמידהמ,  בחירת התלמידים,מיפוי
 והתלמידים המהווים פוטנציאל ,לפיו אותר מקצוע החסם', יב ,'יא', י בתי הספר המשתתפים בקרב תלמידי י"התבצע מיפוי ע. 1

 תלמידים שעבורם מקצוע זה הוא המקצוע המעכב 12ס נקבע ככזה בתנאי שישנם מינימום "מקצוע חסם בבי .תכניתל
  .בהתאם לתוצאות המיפוי, זכאות לתעודת בגרות

  . ס"מכל בי  25 עד 20 -כלוסיית היעד מגיע ל וכך גודל א,  תלמידים להם יש מקצוע חסם נוסףהתווספולתלמידים הללו 
 אולם ידוע שגם לאחר העמידה בהצלחה בבחינת הבגרות במקצוע החסם ,תכניתהתלמידים שהתווספו משתתפים ב

  .במצב בו לא יהיו זכאים לתעודת בגרותיתכן שיהיו , תכניתבמסגרת ה
 20(עמדו בקריטריון הכניסה לתכנית כפי שפורט לעיל ,  מהם760 .'או יב/ו' או יא/ו' ידי כיתות יתלמ 853 –כאמור , בתכנית. 2

  . תלמידי השלמה–) ' תל93(השאר , )' תלמידי יב465 –ו'  תלמידי יא275', תלמידי י

  ח" תשס– ותלמידי השלמה ,תכניתי המיפוי עומדים בקריטריוני הכניסה ל" שעפתכנית תלמידים ב– 4לוח 
י המיפוי "שעפ) י כיתה"עפ(' תל

בגרות באם . הבית ספרי יזכו בת
הבגרות . יעמדו בהצלחה בב

במקצוע החסם המטופל והחלו 
 ללמוד בתכנית  

החלו ' כ תל"סה
  -ללמוד בתכנית 

כולל , י כיתה"עפ
ל"יח מקצועכיתה ס"בי ישוב מחוז תלמידי השלמה

כ יזכו "סה'יב'יא 'י
בגרות. בת

' מס
תלמידי 
השלמה 
לקבוצה 
 'יב 'יא 'י לימודית

כ "סה
תלמידים 

החלו ללמוד 
 כל -בתכנית 

דרגות 
כיתהה  

 16 16 0 30 2001313כ"תנב"י 'מקיף חשבע.בדרום
 18 18 0 40 03001414מתמטיקהב"י 'מקיף חשבע.בדרום
 20 20 0 20 2001818כ"תנב"י 'מקיף זשבע.בדרום
 20 18 2 00 03021820יקהמתמטב"י,א"י 'מקיף זשבע.בדרום
 21 0 21 40 3017017מתמטיקהא"י 'מקיף זשבע.בדרום
 20 20 0 40 1001616אזרחותב"י 'מקיף אשבע.בדרום
 16 16 0 00 2001616כ"תנב"י 'מקיף אשבע.בדרום
 19 5 14 30 03014216מתמטיקהב"י,א"י מקיף רגרשבע.בדרום
 24 24 0 20 1002222אזרחותב"ית"מקיף אמישבע.בדרום
 20 20 0 20 3001818מתמטיקהב"ימקיף טוביהושבע.בדרום
 20 4 16 40 1012416'הסטוריה אב,י,א"ימקיף טוביהושבע.בדרום
 22 22 0 30 2001919כ"תנב"י,א"י 'מקיף ושבע.בדרום
 25 25 0 60 3001919מתמטיקהב"י 1עמל מלאכי.קדרום
 21 21 0 40 1001717אזרחותב"י 1עמל אופקיםדרום
 13 13 0 00 2001313כ"תנב"י 1עמל אופקיםדרום
 14 14 0 30 2001111ספרותב"י מקיף דתיאופקיםדרום
 13 13 0 20 1001111אזרחותב"יממלכתי. מ נתיבותדרום
 20 20 0 00 3002020ערביתב"י אל פארוק כסייפהדרום
 22 22 0 00 3002222מתמטיקהב"י אל פארוק כסייפהדרום
 22 22 0 20 1002020אזרחותב"י עתיד כסייפהדרום
 9 9 0 20 20077עבריתב"י עתיד כסייפהדרום
 10 3 7 00 307310ביתערב"י עתיד כסייפהדרום
 22 15 7 00 3071522ערביתב"י,א"י רבין חורהדרום
 22 1 21 00 3021122מתמטירהב"י,א"י רבין חורהדרום
 10 10 0 00 3001010ערביתב"י אלנור חורהדרום
 10 10 0 00 2001010עבריתב"י אלנור חורהדרום
 20 0 20 00 3020020מתמטיקהא"יעתידערערה  ערערהדרום
 24 0 24 00 3024024מתמטיקהא"י עמל אלנור ערערהדרום
 20 0 20 00 3020020מתמטיקהא"י אלנור רהטדרום
 21 10 11 00 30111021מתמטיקהא"י ח'אלנג רהטדרום
 25 25 0 00 3002525מתמטיקהב"י עמל לקיהדרום
 25 25 0 00 3002525אנגליתב"י עמל לקיהדרום
 20 0 20 00 3020020מתמטיקהא"י עמלתל שבעדרום
 20 0 20 00 3020020ערביתא"י עמלתל שבעדרום
 20 0 20 00 3020020מתמטיקהא"י אלבייןתל שבעדרום
 20 0 0 020 3200020אנגלית'י אלבייןתל שבעדרום
א"י אבו קרינת פזורה דרום  3-ל.המתמטיקה 

)2+3( 0 17 0 17 4 0 21 0 21 

 3-ל.המתמטיקה א"י אלהוושלה פזורה דרום
)2+3( 0 15 0 15 5 0 20 0 20 

 21 21 0 60 1001515אזרחותב"י הרצוג חולוןאביב.ת
 21 2 19 70 3012214מתמטיקהב"י,א"י הרצוג חולוןאביב.ת

 13 13 0 40 30099מתמטיקהב"יאורט ישיבתי טבריהצפון
 18 18 0 10 3001717מתמטיקהב"יר 'מקיף מאג ר'מאגצפון
 14 0 14 50 30909מתמטיקהא"יר 'מקיף מאג ר'מאגצפון
 8 5 3 20 10156אזרחותב"י,א"יתיכון חורפישחורפישצפון
 14 0 14 80 30606ערביתא"יתיכון פקיעין יןפקיעצפון
 19 19 0 10 3001818ערביתב"יאורט רונסוןכרמל.עחיפה

 853 519 314 20 93 20275465760 כ"סה
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משרד החינוך 
  והתרבות

  
   שיטה- 'חלק ג

   תקציר-) "המבצע הלימודי"(שיטת צמצום הפערים המואץ 
תעסוקתו ומיקומו , על אושרו של הפרט, מתוך הכרה בחשיבות ובהשלכות של רכישת השכלה בכלל ותעודת בגרות בפרט

 1995 - ב ")הלימודי-המבצע("פותחה שיטת צמצום הפערים המואץ , ס או ישוב ועתידם"בודי העתידי וכן על דימוי של ביההרי
 בעיקר בקרב, השיטה מהווה מענה בלתי שגרתי לצורך בהגברת הצלחה לימודית ומיצוי פוטנציאל אישי. כהן) מקס(י נסים "ע

את (לימודיים רבים ומצטברים במקצועות לימוד רבים " כישלונות"כתוצאה מ"  תחוסר מסוגלו"אוכלוסיית תלמידים בעלי תחושת 
חלק מהתלמידים (או במקצוע לימודי אחד או אחדים , )התלמידים הללו בית הספר ממקם במסלולים הנמוכים או מנשירים

  ).המוסללים למסלולים הגבוהים יחסית

. וצוותו) 1986(סלאוין ' רותיה המחקריים הם עבודתו של פרופב ומקו"ס בארה"הנה תכנית המופעלת בביה, "הצלחה לכל"
, יש הזקוקים לעזרה יותר מאחרים או לגישות שונות. יכול ללמוד ולהגיע להישגים מרשימים, הנחתו היא שכל ילד שאינו מפגר

  ". כל ילד מסוגל להצליח בבית הספר"אולם בדרך זו או אחרת 
  .ועוד) 1984(בתי הספר המואצים של הנרי לוין, )1993(תיהם ובתי הספר של סיזרהנחות מעין אלה עומדות בבסיס תוכניו

שבני אדם ותלמידים בכללם מנצלים רק שעור נמוך מהפוטנציאל הקוגנטיבי הטמון , על ההנחה, אנו בגישתנו נשענים כמו כן
מה עוד שרמת הקוגניציה , תייםבקרב הלא מצליחים תובילם להישגים משמעוגם העלאה דרמטית של המוטיבציה , בהם ולכן
  .על מנת להצליח בבחינות בגרות מצויה בקרב כל אדם שאינו מפגרהנדרשת 

שהסיבות העיקריות לאי הצלחה לימודית אינן , ניתן לסכם) 1990, הרן. ק.'ראה אצל ג(בהתאם לממצאים המחקריים 
  :קוגנטיביות בעיקרן וניתן לחלקן באופן גס לשניים

 ניתן להוסיף גם את(הקבצות מתייגות ,  מסלולים–ס "במרביתן במבנה ביהקשורות  ה– פריותסיבות פנים בית ס  .א
  .ועוד) סיזר-"אנונימיות"תופעת ה

וקשורות בהשפעת , שאין לו עליהם שליטה, ס נוהג להתייחס אליהם ככאלה" סיבות שביה– סיבות חוץ בית ספריות  .ב
  .או סיבות רגשיות התלויות באישיות התלמיד וכדומה" םקבוצת השווי", סביבה,  הורים–" אחרים משמעותיים"

יחד ". כל אחד יכול" על ההנחה של ונשענת" מענה מלא לסיבות הניםמעניק,  רכיביהאופן פעולתה ומבנה, עקרונותיה, השיטה
  .  מוריו ועוד, משפחתו, הגורס אי יכולת בו שרויים התלמיד, "תודעתי"עם זאת השיטה מטפלת ראשית במצב ה

  ככלי להיחלצות ממנה" מבצע הלימודי"וה" יכולת-אי"תודעה הכוזבת בדבר ה
 נקלעים לתפיסה )גדולמקצועות  אחד או במספר  לימודיבמקצוע( או שמות חלופיים" תת משיגנים"מרבית התלמידים המכונים 

קטיבית כוזבת וכושלת זו תפיסה סוביי. הנה נמוכה, סובייקטיבית כוזבת ומוטעית לפיה יכולתם להגיע להישגים מרשימים
 בבחנים ובתעודות הערכה בית, ציונים נמוכים במבחניםשתועדו כהצלחות -התפתחה כתהליך במשך השנים בהם צברו אי

" המשדרות"נותבו תלמידים אלה להקבצות ולמסלולי לימוד נמוכים בהם תוכניות הלימוד נמוכות , בעקבות אלה, לרוב. ספריות
  .ציפיות נמוכות

להנהלת , לצוות ההוראה, להורים, "קבוצת השווים"ל, מועברת במעגלים לחברים בכיתה, "לא מצליחים"זו של ה" כוזבתתודעה "
" מעגל קסמים"כמעט ואין עליו שליטה ופועל כ" משיג-תת"סימבולי שלתלמיד ה-שמתפתח תהליך אינטראקציוני, כך. ס ועוד"ביה

  .נוסף" כשלון"המתחזק עם כל 
סותרת את הדרישות הבית ספריות ממנו למלא את תפקיד , "לא מצליח"בה שבוי התלמיד ה, בית הכושלתהתודעה הסובייקטי

, שההיחלצות ממנו היא דרך רציונאליזציות, בעקבות סתירה זו מתפתח דיסונאנס קוגנטיבי. התלמיד ולרכוש הישגים גבוהים
לא נחוץ ) בו לא מצליח(א נחוצים או המקצוע הלימודי קונפורמית או בהצהרות שהלימודים ל-הבאות לידי ביטוי בהתנהגות א

  .וכדומה
שינוי זה ". תודעה הכוזבת הכושלת" את ה"לנפץ"מ להוביל תלמידים אלה להצלחה משמעותית יש בראש ובראשונה "ע, אי לכך

בו ,  ביותרתוך פרק זמן קצר, י קנה מידה אוניברסאלי"מתבצע באמצעות הובלת התלמיד להצלחה ולהישגים מרשימים עפ
  . מובהר הקשר שבין השקעה להצלחה

י "עפ" הוליסטית"הפועל , )ס"בביה( ממוזער ומתבצע דרך הקמת ארגון קטן וחדש "מבני-שינוי"הינו " הלימודי-מבצע"ה
  :העקרונות הבאים

  .מחנכים וגורמי קהילה, הנהלה, צוות הוראה,הורים,תלמידים , ברמת פרט וקבוצה-תהליך מוטיבציוני מקדים  
  .ליך מוטיבציוני במהלך ההוראה ובסיומהתה 
 ).ועות מצומצםצמק' או במס(התמקדות במקצוע לימודי אחד  
  .מדיד ומוסכם,  ברור,יפלינאריצדיסיעד לימודי ורלוונטית המלווה ב!) לא סלחנית" (מליוניתפיג "- הלימודים תכנית 
  .  שבועות5-4 עד -") מבצע המשנה"או " (הלימודי-מבצעה"אורך  
  .לימודית" סביבה-שנוי"הכוללת " דרמטיזציה"ו, ושה המלווה בשבירת שיגרהנח, "מואצת"מידה ל 
  ".משמעותיים-אחרים"של " מעגלים-לוביש" 
  .להישגים הלימודיים" פומביות" 
  ".תוצאתית " ולמידהחשיבה 
  ".נורמה"גמישות ושנוי כ 
  ".בוצתייםק" הלמידה והיעד, וכן) תמיכה והובלה מתמדת של המנהיג" (לבד-לא" 
  . קבוצה חברתית–קבוצת הלמידה  
  ).יומי ותקופתי, מדוקדק" מיפוי דינמי("מתמיד " מעקב אישי" 
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משרד החינוך 
  והתרבות

  .עקבי ומתמיד" צמצום פערים" 
  ).'לפחות בשלב א.(ב. אין ש-למידה ותרגול בו זמנית  
  . קבוצות לימוד קטנות-" מיותיאנונ"צמצום /ביטול 

  . מקצועות מצומצם'      התמקדות במקצוע לימודי אחד או במס
  .עם התלמידים" פוזייםיד"בהיקף העסקה רחב ויחסים " משמעותי-אחר "-מחנך /      רכז

  . בין צוות ההוראה לבין התלמידים)ההיפך מקונקרטית ("דפוזית"אינטנסיבית אישית ו" אינטראקציה"      
  ").מבחני הצלחה("כבר מיום הלימודים הראשון אמיתית " הצלחה יומיומית" 
  .מתרגלים ,מורים,  רכז-" עבודת צוות" 
  .בתלמידים" דיפרנציאלית"והשקעה " זמן אישי גמיש" 
  .הישגים לימודייםעל , בקרה חיצונית מתמדת 
  . בדיקה לאורך זמן של ביצוע היעד ותיקון 
   .ס"ומהנהלת ביה" ראש הצוות"הבנויים מ" מנהיגות"ו" מנהיג" 

  
  

  הוראה ותרגול, ריכוז
  .ס המשתתפים"אגף החינוך הישובי ובהנהגת מנהלי ביה, יתוף הפיקוחהתכנית הופעלה בש

  . מורים מבתי הספר המשתתפים,  כל הרכזים בכל בתי הספר–ריכוז התכנית 
  .ס" מורים מחוץ לביה–  בלבדבמקרים חריגים. הספר-י מורים מבתי" בוצעה ע-הוראה

  ).רכזי מקצוע(תתפים מורים מבתי הספר המש/י רכזי מקצוע" ע-הנחיה דיסציפלינארית
  . סטודנטים-תרגול

  
  

  הנחיה פדגוגית והכשרה 
  .י צוות המנחים הפדגוגיים של תכנית תפנית" ע–הנחיה פדגוגית 

  .י צוות תכנית תפנית"עברו הכשרה פדגוגית ע, המורים והמתרגלים,  רכזי התוכנית–הכשרה 
  .הנחיה פדגוגית אישית תוך התהליך, התבצעה בנוסף
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משרד החינוך 
  והתרבות

  

   תוצאות כמותיות-' חלק ד
  

  תוצאות כמותיות עיקריות
 .ישובים 17 – בתי ספר תיכוניים מ31 - תלמידים מ853 השתתפו תכניתב .1

 .מהתלמידים עמדו בהצלחה בבחינת הבגרות במקצוע החסם) 853 מתוך 798 (93.6% .2

 .75 -)  כולל הלא מצליחים (תכניתידי השל כלל תלמ, הציון הממוצע בבחינת הבגרות במקצוע החסם .3

   סיכום התוצאות הכמותיות– 5' לוח מס   
 תכניתס ב"בתי' מס  31
 תכניתישובים ב' מס  17

 מתמטיקה 
)03שאלון , 02 - ו01שאלון , ל" יח3(
 )ל" יח3(אנגלית  
 )'א( היסטוריה 
 )ל" יח1( אזרחות 
 )ל" יח2(ך "תנ 
 )ל" יח2(ספרות  
 )ל" יח2(עברית לערבים  
 )ל" יח3( ערבית 

 ח"תכנית בתשסמקצועות הבגרות ב 

 תלמידיםכ "סה  853
 בהצלחהבחינת הבגרות במקצוע החסם  שעמדו בתכניתתלמידי ה' מס  798

' ביחס למס, בבחינת הבגרות במקצוע החסםבהצלחה  שעמדו תכנית ה'תל(%) שיעור   93.6%
 .המתחילים

ם יזכו בתעודת בגרות א, תכניתי המיפוי הבית ספרי טרם הפעלת ה" שעפ'תלמידי יבמספר   465
 .במקצוע החסם, יעמדו בהצלחה בבחינת בגרות

בעקבות עמידתם בהצלחה בבחינת הבגרות במקצוע ( שזכו בתעודת בגרות 'תלמידי יבמספר   379
 )החסם

 בבחינת הבגרות בעקבות עמידתם בהצלחה( שזכו בתעודת בגרות 'תלמידי יב(%) שיעור   82%
 ביחס לצפי) במקצוע החסם

יזכו בתעודת בגרות אם , תכניתי המיפוי הבית ספרי טרם הפעלת ה" שעפ'תלמידי יאמספר   275
 יעמדו בהצלחה בבחינת הבגרות במקצוע החסם

יזכו בתעודת בגרות באים , תכניתי המיפוי הבית ספרי טרם הפעלת ה" שעפ'תלמידי ימספר   20
 ל" יח3בגרות במתמטיקה יעמדו בבחינת 

 ציון סופי ממוצע בבחינת הבגרות במקצוע החסם   75
 תכניתתלמידים נשרו מה' מס  1

 תכניתשיעור נשירה  מה  0.1%
 )ל קודמת"שנ  (ז"בתשס תכניתב' תלמידי יא' מס  471

י המיפוי יזכו בתעודת בגרות באם יעמדו בהצלחה " שעפז"בתשס תכניתב' תלמידי יא' מס  414
 חינת הבגרות במקצוע החסםבב

' בסוף לימודיהם בכיתה יבבגרות עודת  שזכו בת,ז" בתוכנית בתשס'תלמידי יאמספר     330
 )ז" בתשסבעקבות עמידתם בהצלחה בבחינת הבגרות במקצוע החסם(ח "בתשס

כשהיו תלמידי  (ו" בתשסז שהשתתפו בתכנית" בתשס'שיעור זכאים לבגרות מקרב תלמידי יב  80%
 )ז"בתשס(י המיפוי המקדים " עפ,ביחס לצפוי) 'יא

 בתעודת בגרות בעקבות הצלחתם בבחינת הבגרות במקצוע ח"כ תלמידים זכו בתשס"סה  709
 ) 'כשהיו תלמידי יא ז"תלמידים שהשתתפו בתוכנית בתשסוח "בתשס' תלמידי יב(החסם  
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משרד החינוך 
  והתרבות

  
  ס"י בי"  תוצאות עפ- 'חלק ה

  . ס משתתף"י כל בי"צאות התכנית עפמפרט את תו, הלוח להלן .א

  בתי הספרי "וללות עפתוצאות כ  משתתפים ו– 6' לוח מס

דרגת  ס"בי ישוב מחוז
' תלל"יח מקצוע כיתה

החלו 
' תל
סיימו

' מס
נשרו

שיעור 
' תל(%) 

 נשרו

הצלחה(%) שיעור 
בבחינות הבגרות 

' ביחס למס(
 )*המתחילים

ציון סופי 
ממוצע 
בבחינת 
הבגרות

 68 94% 0% 216160כ"תנב"י'מקיף ח באר שבעדרום
 73 83% 0% 0 18 18 03מתמטיקה ב"י 'מקיף ח באר שבע דרום
 69 100% 0% 220200כ"תנב"י'מקיף ז באר שבעדרום
 76 100% 0% 0320200מתמטיקהב"י,א"י'מקיף ז באר שבעדרום
 75 76% 0% 321210מתמטיקהא"י'מקיף ז באר שבעדרום
 65 100% 0% 120200אזרחותב"י'מקיף א באר שבעדרום
 66 88% 0% 216160כ"תנב"י'מקיף א באר שבעדרום
 78 89% 0% 0319190מתמטיקהב"י,א"ימקיף רגר באר שבעדרום
 77 100% 0% 124240אזרחותב"ית"מקיף אמי באר שבעדרום
 75 90% 0% 320200מתמטיקהב"ייהומקיף טוב באר שבעדרום
 63 80% 0% 120200'הסטוריה אב,י,א"ימקיף טוביהו באר שבעדרום
 73 100% 0% 222220כ"תנב"י,א"י'מקיף ו באר שבעדרום
 78 76% 0% 325250מתמטיקהב"י1עמל קרית מלאכידרום
 66 95% 0% 121210אזרחותב"י1עמל  אופקיםדרום
 58 69% 0% 213130כ"תנב"י1עמל  אופקיםדרום
 62 79% 0% 214140ספרותב"ימקיף דתי אופקיםדרום
 77 100% 0% 113130אזרחותב"ימקיף ממלכתי נתיבותדרום
 64 100% 0% 320200ערביתב"יאל פארוק כסייפהדרום
 70 82% 0% 322220מתמטיקהב"יאל פארוק כסייפהדרום
 75 100% 0% 122220אזרחותב"י עתיד כסייפהדרום
 77 100% 0% 2990עבריתב"י עתיד כסייפהדרום
 73 100% 0% 310100ערביתב"י עתיד כסייפהדרום
 73 100% 0% 322220ערביתב"י,א"י רבין חורהדרום
 83 100% 0% 322220מתמטיקהב"י,א"י רבין חורהדרום
 68 100% 0% 310100ערביתב"י אלנור חורהדרום
 74 100% 0% 210100עבריתב"י אלנור חורהדרום
 91 100% 0% 320200מתמטיקהא"יערערה עתיד ערערהדרום
 94 100% 0% 324240מתמטיקהא"יעמל אלנור ערערהדרום
 91 100% 0% 320200מתמטיקהא"י אלנור רהטדרום
 91 100% 0% 321210מתמטיקהא"יח'אלנג רהטדרום
 74 100% 0% 325250מתמטיקהב"י עמל לקיהדרום
 74 100% 0% 325250אנגליתב"י עמל לקיהדרום
 82 100% 0% 320200מתמטיקהא"י עמל תל שבעדרום
 54 70% 0% 320200ערביתא"י עמל תל שבעדרום
 85 100% 0% 320200מתמטיקהא"י אלביין תל שבעוםדר

 74 100% 0% 320200אנגלית'י אלביין תל שבעדרום
 3-ל.המתמטיקהא"יאבו קרינת פזורהדרום

)2 3(
21210 0% 100% 78 

 3-ל.המתמטיקהא"יאלהוושלה פזורהדרום
)2 3(

20200 0% 95% 81 
 74 100% 0% 121210רחותאזב"י הרצוג חולוןתל אביב
 68 76% 0% 321210מתמטיקהב"י,א"י הרצוג חולוןתל אביב
 75 85% 0% 313130מתמטיקהב"יאורט  ישיבתי טבריהצפון
 68 94% 6% 318171מתמטיקהב"י'ר א'מקיף מאג ר'מאגצפון
 78 79% 0% 314140מתמטיקהא"י'ר ב'מקיף מאג ר'מאגצפון
 71 100% 0% 0 8 8 1 אזרחותב"י,א"י תיכון חורפיש חורפיש צפון
 74 100% 0% 0 14 14 3 ערבית א"י תיכון פקיעין פקיעין צפון
 68 100% 0% 0 19 19 3 ערבית ב"י אורט רונסוןעיר הכרמל חיפה

 75 93.6% 0.1% 8538521 כ"סה
  .בשאלון אחד מכמה שאלונים  רקהשליםגם במקרים בהם התלמיד , ת הבגרות כולהציון כולל בבחינ* 
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משרד החינוך 
  והתרבות

  
  תכניתב' ות לתעודת בגרות בקרב תלמידי יבאזכ. ב
לא יזכו בתעודת בגרות בשל כישלון צפוי בבחינת , י המיפוי טרם הפעלת התכנית"שעפ'  תלמידי יב465בתכנית השתתפו . 1

 זכו בתעודת בגרות בעקבות הצלחתם בבחינת ,תכנית בשהשתתפו) 82% (465מתוך ' די יבתלמי 379. הבגרות במקצוע חסם
  .הבגרות במקצוע החסם

  

 בהתאם למועד 2008 או ינואר 2007ספטמבר (תוצאות המיפויים הבית ספריים , ח"בגרות תשס. זכאות לת - 7' לוח מס
  בתכנית' רות בפועל בקרב תלמידי יבבג. בגרות לפיהם ומספר הזכאויות לת. הצפי לת, )בחינת הבגרות

 ס"בי ישוב מחוז

העונים ' תלמידי יב' מס
לקריטריון הכניסה 

תוספת תעודת בגרות (
י תוצאות "עפ) צפויה

) 2007בינואר (המיפוי 
 בתכנית' תלמידי יב

 בפועלתוספת תעודות 
' בקרב תלמידי יב

 בתכנית

זכאים (%) שיעורי 
בפועל בגרות תעודת ל

בות  בעקביחס לצפוי
 המיפוי

 62% 8 13 'מקיף חבאר שבע דרום
 86% 12 14 'מקיף חבאר שבע דרום
 100% 18 18 'מקיף זבאר שבע דרום
 89% 16 18 'מקיף זבאר שבע דרום
 50% 8 16 'מקיף אבאר שבע דרום
 50% 8 16 'מקיף אבאר שבע דרום
 250% 5 2 מקיף רגרבאר שבע דרום
 105% 23 22 ת"מקיף אמיבאר שבע דרום
 89% 16 18 מקיף טוביהובאר שבע דרום
 100% 4 4 מקיף טוביהובאר שבע דרום
 89% 17 19 'מקיף ובאר שבע דרום
 100% 19 19 1עמל קרית מלאכי דרום
 88% 15 17 1עמל  אופקים דרום
 54% 7 13 1עמל  אופקים דרום
 91% 10 11 מקיף דתי אופקים דרום
 109% 12  11  ממלכתימקיף נתיבות דרום
 65% 13 20 אל פארוק כסייפה דרום
 73% 16 22 אל פארוק כסייפה דרום
 95% 19 20 עתיד כסייפה דרום
 100% 7 7 עתיד כסייפה דרום
 100% 3 3 עתיד כסייפה דרום 
 93% 14 15 רבין חורה דרום
 100% 1 1 רבין חורה דרום
 70% 7 10 אלנור חורה דרום
 80% 8 10 לנורא חורה דרום
 90% 9 10 ח'אלנג רהט דרום
 60% 15 25 עמל לקיה דרום
 68% 17 25 עמל לקיה דרום

 93% 14 15 הרצוג חולון תל אביב
 100% 2 2 הרצוג חולון תל אביב
 22% 2 9 אורט  ישיבתי טבריה צפון
 82% 14 17 'ר א'מקיף מאג ר'מאג צפון
 80%  4 5 תיכון חורפיש חורפיש צפון
 89% 16 18 אורט רונסוןעיר הכרמל צפון

 82% 379 465 כ"סה
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משרד החינוך 
  והתרבות

  
  ח" תשס- לוח מסכם – 8 'לוח מס

 ס"בי ישוב מחוז
דרגת
 מקצועכיתה

' תל
החלו

(%) שיעור 
 נשרו' תל

(%) שיעור 
הצלחה בבחינות

ביחס (הבגרות 
למספר 
 )המתחילים

ציון סופי
ממוצע 
בבחינת 
הבגרות

מספר 
הזכאים 
לתעודת 

בגרות מבין 
' תלמידי יב
 בתכנית

(%) שיעורי 
זכאים 

לתעודת 
בגרות בפועל 
בקרב תלמידי 

ביחס ' יב
לצפוי בעקבות

 המיפוי
 62% 8 68 160%94%כ"תנב"י 'מקיף חבאר שבעדרום
 86% 12 73 180%83%מתמטיקהב"י 'מקיף חבאר שבעדרום
 100% 18 69 200%100%כ"תנב"י 'מקיף זבאר שבעדרום
 89% 16 76 200%100%מתמטיקהב"י,א"י 'מקיף זבאר שבעדרום
 אין תלמידי יב אין תלמידי יב 75 210%76%מתמטיקהא"י 'מקיף זבאר שבעדרום
 50% 8 65 200%100%אזרחותב"י 'מקיף אבאר שבעדרום
 50% 8 66 160%88%כ"תנב"י 'מקיף אבאר שבעדרום
 250% 5 78 190%89%מתמטיקהב"י,א"י מקיף רגרבאר שבעדרום
 105% 23 77 240%100%אזרחותב"ית"מקיף אמיבאר שבעדרום
 89% 16 75 200%90%מתמטיקהב"ימקיף טוביהובאר שבעדרום
 100% 4 63 200%80%'הסטוריה אב,י,א"ימקיף טוביהובאר שבעדרום
 89% 17 73 220%100%כ"תנב"י,א"י 'מקיף ובאר שבעדרום
 100% 19 78 250%76%מתמטיקהב"י 1עמל מלאכי.קדרום
 88% 15 66 210%95%אזרחותב"י 1עמל  אופקיםדרום
 54% 7 58 130%69%כ"תנב"י 1עמל  אופקיםדרום
 91% 10 62 140%79%ספרותב"י מקיף דתי אופקיםדרום
 109% 12  77 130%100%אזרחותב"ימקיף  נתיבותדרום
 65% 13 64 200%100%ערביתב"י אל פארוק כסייפהדרום
 73% 16 70 220%82%מתמטיקהב"י אל פארוק כסייפהדרום
 95% 19 75 220%100%אזרחותב"י עתיד כסייפהדרום
 100% 7 77 90%100%עבריתב"י עתיד כסייפהדרום
 100% 3 73 100%100%ערביתב"י עתיד כסייפהדרום
 93% 14 73 220%100%ערביתב"י,א"י רבין חורהדרום
 100% 1 83 220%100%מתמטיקהב"י,א"י רבין חורהדרום
 70% 7 68 100%100%ערביתב"י אלנור חורהדרום
 80% 8 74 100%100%עבריתב"י אלנור חורהדרום
 אין תלמידי יב אין תלמידי יב 91 200%100%מתמטיקהא"יערערה עתיד ערערהדרום
 אין תלמידי יב אין תלמידי יב 94 240%100%מתמטיקהא"י עמל אלנור ערערהדרום
 אין תלמידי יב אין תלמידי יב 91 200%100%מתמטיקהא"י אלנור רהטדרום
 90% 9 91 210%100%מתמטיקהא"י ח'אלנג רהטדרום
 60% 15 74 250%100%מתמטיקהב"י עמל לקיהדרום
 68% 17 74 250%100%אנגליתב"י עמל לקיהדרום
 אין תלמידי יב אין תלמידי יב 82 200%100%מתמטיקהא"י עמל תל שבעדרום
 תלמידי יבאין  אין תלמידי יב 54 200%70%ערביתא"י עמל תל שבעדרום
 אין תלמידי יב אין תלמידי יב 85 200%100%מתמטיקהא"י אלביין תל שבעדרום
 אין תלמידי יב אין תלמידי יב 74 200%100%אנגלית'י אלביין תל שבעדרום
 אין תלמידי יב אין תלמידי יב 78 210%100%מתמטיקהא"י אבו קרינת פזורהדרום
 אין תלמידי יב אין תלמידי יב 81 200%95%מתמטיקהא"י אלהוושלה פזורהדרום

 93% 14 74 210%100%אזרחותב"י הרצוג חולוןתל אביב
 100% 2 68 210%76%מתמטיקהב"י,א"י הרצוג חולוןתל אביב
 22% 11 75 130%85%מתמטיקהב"יאורט  ישיבתי טבריהצפון
 82% 14 68 186%94%מתמטיקהב"יר 'מקיף מאג ר'מאגצפון
 אין תלמידי יב אין תלמידי יב 78 140%79%מתמטיקהא"יר 'מקיף מאג ר'מאגצפון
 80% 4 71 80%100%אזרחותב"י,א"יתיכון חורפיש חורפישצפון
 אין תלמידי יב אין תלמידי יב 74 140%100%ערביתא"יתיכון פקיעין פקיעיןצפון
 89% 16 68 190%100%ערביתב"י רונסוןאורטעיר הכרמלחיפה

 82% 379 75 93.6% 8530.1% כ"סה
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משרד החינוך 
  והתרבות

  

  'חלק ו
  מעקב זכאות לתעודת בגרות

  ח"בתשס'  וסיימו יבז"ל תשס" בשנהתכניתב' תלמידי יא
  ח"ושיעור הזכאים מבניהם לתעודת בגרות בסוף תשס, ז"ל תשס" בשנהתכניתב' תלמידי יא

  .שובים י17 – בתי ספר תיכוניים מקיפים מ 35 -מ' יבו'  יא', י תלמידי כיתות939 תכניתהשתתפו בז "בתשס. 1
לא יעמדו בהצלחה , טרם הפעלת התוכנית שעל פי המיפויים המקדימים של בתי הספר ,'כיתות  יא תלמידי 414ל  "מתוך הנ

   .שימנע מהם זכאות לתעודת בגרות,  חסםמהווה עבורם מקצוע מקצוע זה  ו,באחד ממקצועות הבגרות

'  משכבה יאתכניתאם תלמידי הה היא לבדוק ,ומטרת חלק זה במסמך',  תלמידים אלה סיימו יבח"ל תשס"בסוף שנה. 2
תעודת בגרות בעקבות , )'כשסיימו יב (ח"ל תשס"בסוף שנהאכן רכשו , מקצוע חסם לרכישת תעודת בגרותלהם היה   ,ז"בתשס

  .תכניתבמסגרת השלמדו  ות במקצוע החסםבגרהצלחתם ב
י " ועפ,ז"בתשס'  שהיו בדרגת שכבה יא)80%( תכנית תלמידי ה414מתוך  330 , בעמוד הבא10 פורט בלוחי המ"עפ .4

חינת הבגרות שו תעודת בגרות בעקבות הצלחתם בברכ, מהווה עבורם חסם לרכישת תעודת בגרותש יש מקצועהמיפוי 
   .תכניתבמסגרת הבמקצוע זה 

  ז" נתוני תשס– תכנית בעקבות הצלחה בבחינת הבגרות ב, וצפי לרכישת תעודת בגרות,כ תלמידים"  סה- 9' לוח מס
י "שעפ) י דרגת כיתה"עפ(' תל

. המיפוי הבית ספרי יזכו בת
. בגרות באים יעמדו בהצלחה בב

החסם והחלו ' הבגרות במק
 ללמוד בתכנית

' כ תל"סה
החלו ללמוד 

 ל"יח מקצועכיתה ס"בי ישובמחוז תכניתב

כ יזכו"סה 'יב 'יא 'י
בגרות.בת

' מס
מידי תל

השלמה
לקבוצה
'יב'יא 'ילימודית

' כ תל"סה
החלו 
ללמוד 

 - תכניתב
כל דרגות 
 הכיתה

 18 18 0 0 0 18 0018יחידה בהיסטוריה ביב ישיבתיתאורטטבריהצפון
 11 0 11 0 5 6 3060מתמטיקהיאמקיף חורפישחורפישצפון
 11 6 5 0 0 11 4056-ל ל"יח3מתמטיקהיא מקיף פקיעיןפקיעיןצפון
 12 0 12 0 0 12 30120ערביתיב-יא מקיף פקיעיןפקיעיןצפון
 17 0 17 0 6 11 30110מתמטיקהיא מקיף אאר'מעצפון
 17 0 17 0 2 15 30150מתמטיקהיא מקיף באר'מעצפון
 18 0 18 0 0 18 20180היסטוריהיא אורט רונסוןעיר כרמלצפון
 20 20 0 0 1 19 20019ך"תניב 'מקיף ושבע.בדרום
 19 19 0 0 3 16 20016ך"תניב מקיף חשבע.בדרום
 18 18 0 0 6 12 30012שאלוןמתמטיקהיב מקיף חשבע.בדרום
 20 4 16 0 4 16 30142טיקהמתמיב-יא רגרשבע.בדרום
 21 0 21 0 3 18 30180שאלוןמתמטיקהיא מקיף זשבע.בדרום
 21 2 19 0 3 18 30162מתמטיקהיא מקיף זשבע.בדרום
 14 14 0 0 4 10 30010מתמטיקהיב טוביהושבע.בדרום
 20 5 15 0 5 15 0105יחידה בסטוריה ביהיב-יא 'מקיף אשבע.בדרום
 16 16 0 0 0 16 10016אזרחותיב ת"אמישבע.בדרום
 22 0 22 0 7 15 30150מתמטיקהיא מקיף דתיאופקיםדרום
 12 0 0 12 0 12 21200מתמטיקה'י מקיף דתיאופקיםדרום
 37 0 37 0 7 30 30300מתמטיקהא'י 1עמל אופקיםדרום
 18 0 18 0 0 18 30180מתמטיקהיא 1עמל אופקיםדרום
 20 20 0 0 4 16 30016מתמטיקהיב עמל יבאופקיםדרום
 16 16 0 0 0 16 30016מתמטיקהיב עמלמלאכי.קדרום
 30דרום
 24 24 0 0 0 24 24 0 40-ל ל"יח3 אנגלית יב אל פארוק כסייפהדרום

 22 22 0 0 5 17 30017יקהמתמטיב אל פארוקכסייפהדרום
 21 0 21 0 0 21 20210עבריתיא אל פארוקכסייפהדרום
 20 10 10 0 0 20 401010-ל ל"יח3מתמטיקהיב,יא עתידכסייפהדרום
 24 9 15 0 0 24 30159מתמטיקהיב-יא אלנורערוערדרום
 20 10 10 0 0 20 301010מתמטיקהיבעתיד-ערוער.מערוערדרום
 20 6 14 0 0 20 30146מתמטיקהיב-יא אח'אלנגרהטדרום
 20 14 6 0 0 20 30713ערביתיב-יא אח'אלנגרהטדרום
 21 0 21 0 0 21 30210מתמטיקהיא אל נוררהטדרום
 20 0 0 20 20 - 1000מתמטיקהי אלהואשלהפזורהדרום
 19 0 0 19 19 - 1000טיקהמתמי אבו קרינאתפזורהדרום
 22 17 5 0 7 15 10312לשוןיב,יא שזרבת יםמרכז
 24 24 0 0 16 8 2008ספרותיב רמותבת יםמרכז
 12 10 2 0 7 5 3023שאלוןמתמטיקהיא יב רמותבת יםמרכז
 16 0 16 0 16 - 000יחידה א אהיסטוריהיא חשמונאיםבת יםמרכז
 23 23 0 0 10 13 30013מתמטיקהיב נבוןחולוןזמרכ
 24 24 0 0 4 20 10020אזרחותיב הרצוגחולוןמרכז

 939 417 471 51 164 775 414349 12 כ"סה
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משרד החינוך 
  והתרבות

  ח"בתשס'  עם סיום יב–שיעור רוכשי תעודת בגרות , ז"בתכנית בתשס'  תלמידי כיתות יא- 10' מסלוח 

 ל"יח מקצוע  ס"בי ישוב

' תלמידי יא' מס
משנה שעברה 

י המיפוי "שעפ
בעלי מקצוע חסם

זכאים לתעודת 
בגרות בסוף 

מבין , ח"תשס
 ז" בתשס'תלמידי יא

 להם מקצוע חסם 

הזכאים (%) שיעור 
בגרות בקרב תעודת ל

 ז" מתשס'תלמידי יא

 100% 18 18 3מתמטיקה 'מקיף ז באר שבע
 100% 16 16 3מתמטיקה 'מקיף ז באר שבע

 93% 13 14 3מתמטיקה רגר ר שבעבא
'יחידה בהסטוריה ב 'מקיף א באר שבע  10 5 50% 
 53% 8 15 3מתמטיקה מקיף דתי אופקים
 40% 12 30 3מתמטיקה 1עמל  אופקים
 83% 15 18 3מתמטיקה 1עמל  אופקים
 100% 21 21 2 עברית  אלפרוק כסייפה
4 ל 3מ מתמטיקה עתיד כסייפה   10 10 100% 
 71% 10 14 3 ערבית  עתיד כסייפה 
 89% 16 18 3מתמטיקה רבין חורה
4 ל 3מ מתמטיקה רבין חורה  19 17 89% 

 64% 9 14 3 ערבית אלביין תל שבע
 89% 16 18 3מתמטיקה אלביין תל שבע
 85% 17 20 3מתמטיקה עמל תל שבע
 70% 14 20 3 ערבית עמל  תל שבע
 100% 15 15 3מתמטיקה ערערה ערוער
 90% 9 10 3מתמטיקה ערערה ערוער 
 86% 12 14 3מתמטיקה  ח'אלנג רהט
 71% 5 7 3 ערבית ח'אלנג רהט
 90% 19 21 3מתמטיקה אלנור רהט

 100% 3 3 1 לשון ר"שז בת ים 
03שאלון מתמטיקה  רמות בת ים  2 2 100% 
 82% 9 11 3מתמטיקה ר א'מקיף מאג ר'מאג

 47% 7 15 3מתמטיקה  בר'מקיף מאג מאגר
 100% 6 6 3מתמטיקה  תיכון חורפיש חורפיש

 תיכון פקיעין פקיעין
  )12(ערבית

)5(מתמטיקה 
   3 ערבית

4 ל 3מתמטיקה   17 12 71% 

 78% 14 18 2 הסטוריה אורט רונסון עיר כרמל
 80% 330 414 כ"סה
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משרד החינוך 
  והתרבות

  

  'חלק ז
  ח סטטיסטינספ

   מקצוע חסם-תכנית תפנית לבגרות 
  

  -11' לוח מס
ושיעור הזכאים לתעודת בגרות מבין , )המתחילים' ביחס למס(שיעור התלמידים שעמדו בהצלחה בבחינת הבגרות 

  ) בהתאם למיפוי המקדים-ביחס לצפי (בתכנית ' תלמידי יב
  
  

96.4%99.7%
93%93.6%

77%
82%

95.2%98.7%
93.2%92.7% 91.2%
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תשס"חתשס"זתשס"ותשס"התשס"דתשס"גתשס"בתשס"א

שיעור התלמידים שעמדו בהצלחה בבחינות הבגרות (ביחס למספר המתחילים) 
שיעור הזכאים לתעודת בגרות מבין תלמידי יב' שהחלו לימודיהם בתוכנית


