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מהי כיתת מב"ר?
כיתת מב"ר (מסלול בגרות רגיל) היא כיתת אם בשכבות י-יב' ✔

והיא מהווה חלק ממערך הכיתות בשכבת הגיל.

כיתת מב"ר ממומנת ומתוקצבת ע"י אגף שח"ר במשרד החינוך ✔

ושייכת לפרוייקט ארצי לעידוד תלמידים לסיום יב' כיתות עם 

בגרות מלאה.

התלמידים נבחרים בקפידה ע"פ קרטריונים שנקבעו ע"י משרד ✔

החינוך ובהמלצת הצוות הפדגוגי והחינוכי של התלמיד.



מטרות כיתת מב"ר
חיזוק תחושת 

המסוגלות ותחושת 
ההצלחה אצל תלמידים

מניעת 
נשירה 

סמויה או 
גלויה 
בתיכון.

חיזוק תלמידים ברמה 
רגשית, ערכית 

וקוגניטיבית-לימודית. 

מתן מענה 
לימודי ספציפי 
לתלמידים עם 
קשיים לימודיים

זכאות לתעודת בגרות 
איכותית ומיטבית 

שתאפשר לתלמידים 
להתקבל למוסדות 
להשכלה גבוהה. 



הרכב הכיתה ותנאי קבלה
בכיתת מב"ר לומדים עד 25 תלמידים הנבחרים בקפידה ע"י הצוות החינוכי של התלמיד.✔

על מנת להתקבל לכיתה זו נדרשים התלמיד לעמוד בתנאים הבאים:✔

1. בעלי תלמידאות טובה ומוטיבציה גבוהה ללמידה.

2. בעלי התנהגות טובה ומעלה (ללא בעיות משמעת!).

3. על כל תלמיד (והוריו) לעבור ריאיון קבלה ע"י ועדת קבלה של המועצה  הפדגוגית של ביה"ס. 

בראיון נוכחים: מנהלת חט"ב, מרכזת השכבה, מחנכים, יועצת השכבה ומרכזת כיתות מב"ר של ביה"

ס.

4. הסכמת ההורים והתלמיד בעל פה ובכתב וחתימה על חוזה מיוחד.

במהלך כל שנות לימודי התלמיד בכיתת מב"ר, ייבדקו המוטיבציה הלימודית, היכולת לעבודה ✔

עקבית והישגיו במקצועות השונים.

ביה"ס שומר לעצמו את האפשרות להוצאת תלמיד מכיתת מב"ר שלא ממלא אחר התנאים הנ"ל.✔



מבנה הלימודים בכיתת מב"ר

לימודי מקצועות 
חובה בכיתת מב"ר:

לשון, ספרות, תנ"כ, 
אזרחות, הסטוריה

חינוך וחנ"ג בכיתת 
מב"ר

מקצוע בחירה מורחב 
אחד בלבד:

תאטרון, מוט"ל, עיצוב 
גרפי, הנדסת מכונות, 

גאוגרפיה

מתמטיקה ואנגלית ע"פ 
יח"ל עם כל השכבה



מבנה תעודת הבגרות מב"ר
לתעודת בגרות זכאי כל מי שעמד בדרישות ביה"ס ועבר בהצלחה בחינות בגרות בהיקף ✔

של 21 יח"ל לפחות.

תעודת הבגרות מורכבת ממקצועות לימוד חובה הנלמדים בכיתת האם + מקצוע בחירה ✔
בהיקף של 5 יח"ל + אנגלית ומתמטיקה בהתאם לרמת התלמיד (3/4/5 יח"ל). 

מקצוע חובה הוא מקצוע שחייבים ללמוד אותו בהיקף שעות מינימלי מחייב ולהבחן בו ✔
בבחינה חיצונית כתנאי לקבלת תעודת הבגרות:

סה"כ 10 יח"ל במקצועות החובה.✔

אנגלית ברמת 4-5 יח"ל (במקרים מיוחדים תנתן אפשרות ל- 3 יח"ל).✔

מתמטיקה ברמה 3/4/5 יח"ל.✔

מקצוע בחירה מורחב אחד בלבד בהיקף של 5 יח"ל: ✔

גאוגרפיה/תיאטרון/מוט"ל/עיצוב גרפי/הנדסת מכונות/מוסיקה. 



מבנה תעודת בגרות כיתת מב"ר 21-25 
יח"ל



בהצלחה!


