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מתכבדת להשיבכם הנני מכון טכנולוגי לישראל,  –מכתבכם בעניין שבנדון הועברו לעיוני ובשם הטכניון 

 כדלקמן:

 

קביעת תנאי הקבלה ללימודים מצויה בלב ליבו של החופש האקדמי הנתון לכל מוסד לפי שיקול דעתו  .2
שיקול דעת רחב, האקדמי, וכי קביעת תנאי קבלה וכל שינוי בהם מבוססים על בדיקה מעמיקה ו

 . ושעונים על ראציונלים אקדמיים ברורים

 

של נשירה לא מועטה של  בעייתית. בעקבות תופעה "ליע בבחינת מועמדיםאשר לציון הנדרש מ .1
מלימודים בטכניון, הנושא נבדק ונמצא וכי קיימת קורלציה אם -שאינם דוברי עברית שפתסטודנטים 

נשירה ל אי הצלחה בלימודים המובילה לבין חובת לימודי העברית בשנת הלימודים הראשונהבין 
שפת ההוראה בטכניון הינה עברית ואי ידיעה מספקת של השפה, המצטרפת ליתר הלחצים  מהלימודים.

  בהם נתונים סטודנטים בטכניון, מהווה קטליזטור לנשירה מהלימודים.
 

במהלך הלימודים לתואר בטכניון הינה אינטרס ציבורי ואקדמי חשוב ביותר. בעוד מיון נשירה מניעת  .1
למועמדים המתאימים ביותר, נשירה במהלך הלימודים  ות הפנוייםמלכתחילה מקצה את מספר המקומ

אינה מבטיחה מילוי של השורות באמצע התקופה ובכך פוגעת במספר המהנדסים והבוגרים מסיימי 
 הטכניון בכל שנה. 

 

גדולה עשרות מונים מן הפגיעה  פוגע בסטודנט פגיעהנשירה מלימודים, ל כישלון הנלווהזאת ועוד, ה .4
. נשירה לימודים בטכניון רכש שליטה בעברית המאפשרתבדחיית הקבלה למועד בו הסטודנט הכרוכה 

מלימודים מייצרת חווית כישלון קשה, מוסרת מסר שלילי למשפחה ולחברה, מייצרת תדמית שלילית 
 ועשויה לסתום את הגולל על לימודיו האקדמיים של סטודנט.
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, מיועדת להבטיח כי 221, לצורך קבלה לטכניון, על בבחינת יע"ל בעת הזו בהתאם, העמדת ציון הסף .5
מאמציהם של המועמדים בידיעת השפה העברית יושקעו בטרם קבלתם ללימודים, באופן שיווסת את 

  שפת אם.כהלחצים האקדמים, ויגדיל את סיכויי ההצלחה של סטודנטים שאינם דוברי עברית 

 

כל המועמדים לעמוד  ימנת לתת סיפק ביד הטכניון הודיע על העלאת הסף למעלה משנה מראש על ..
 בדרישות הקבלה בנושא העברית.

 

להגיע מוכנים יותר ללימודים בטכניון, למנוע מהם את הצורך  לסטודנטיםהשינויים מיועדים לעזור  .1
( עבודת הביתונוכחות חובה  ,שעות שבועיות .להשקיע בשנה הראשונה זמן ומשאבים בלימודי עברית )

 הסיכוי לנשירתם.  ובכך להקטין את
 

כמות הנושרים מספסל הלימודים בשנים האחרונות  אתעושה מאמצים להפחית להדגיש כי הטכניון  יש .8
 באנגלית הנדרש בציון וגם"ל יעבבחינת  גם ,למועמדיםהציון המינימלי  העלאתולכן נקט בדרך של 

מובן שהטכניון ימשיך לעקוב   למתקבלים בתשע"ח. 204 על יעמוד שהאחרון כך הפסיכומטרית בבחינה
 אחר הצלחת השינוי והשפעותיו ויעדכן את החלטותיו בהתאם.

 

 מכתבךהארצי לבחינות והערכה שאליהם הפנה  מרכזב המצוייםהציונים והנתונים  ממוצעייצויין, כי  .9
-כ עומד על לטכניון המתקבליםציוני בחינת היע"ל בקרב וזאת כיוון ש לענייננו, אינם בעלי משמעות

 .הארצית ברמהבלבד שקיבלו ציון כזה  22%לעומת  , וזאתומעלה 210 של ציון קיבלוש 0%.
 

בתשלום נוסף במסגרת המכינה, כך  "ליע לבחינת הכנה קורס יוצע, מועמדיםל עזרה ולמען זאת עם .20
 אינושהטכניון נותן למועמדים את האופציה לשפר את השפה העברית בטרם הלימודים האקדמיים ו

 .זה למוסד להתקבל רוצים אשר מועמדים אותם בפניי מחסום מציב
 

ין ציוני הסף של בחינת יע"ל הינה החלטה אקדמית, יסיכומם של דברים, ההחלטה שהתקבלה בענ .22
יש  .הטכניוןנט וסשל הנהלת ודיונים יינית, אשר התקבלה בעקבות תהליך הפעלת שיקול דעת מעמיק ענ

להצטער על ההתייחסות הדמגוגית והשטחית של מכתבך לגבי ענין זה, ועל השטחיות שליוותה את 
 שניהלתם. התקשורתי הקמפיין 

 

בהתאם, ויש לומר את הדברים בקול רם וברור, אין ולא תהיה בטכניון שום אפליה, ודאי שלא נגד  .21
בכבוד ובתחושת  ,קבוצת מיעוט, לא בקריטריוני הקבלה ולא בשום ענין אחר. בטכניון חיים בשלום

שוויון שראוי כי ישמשו דוגמה לכל הגופים בישראל, סטודנטים, משתלמים וחברי סגל בני כל הדתות 
 נות והסובלנות.והמגזרים, אשר המכנה המשותף להם הוא המדע, המצוי

 

 הקורההטכניון ביקש להעביר לך ולצוות ארגונך הזמנה לביקור בו תוכלו לעמוד באופן בלתי אמצעי על  .21
 בו.

 

 

 
 בכבוד רב, 

 

 גילי שפר, עו"ד  
 

 


