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הנדון :ארגון הלימודים בכיתות י"ג ו-י"ד במסלולי הסמכה של
לימודי תעודה ,טכנאים והנדסאים בשנה"ל תשע"ו ()2016
מטרתחוזרזה,לתתלמנהלימוסדותשבהןמתקיימיםלימודיםטכנולוגייםעל תיכונים לקראתתעודה
מקצועית ו/או הסמכה של טכנאים מוסמכים והנדסאים ,את המידע ,ההיבטים הייחודיים והמועדים
המחייביםבמהלךשנתהלימודיםתשע"ו.

א .ארגון שנת הלימודים (ראונספחמצורף)
שנתהלימודיםתתקייםבהתאםללוחהחגיםוחופשותלבתיהספרהיהודייםולבתיהספרהערביים
בשנתהלימודיםתשע"ו ,2016-המפורסםבחוזרמנכ"ל.סיוםשנתהלימודיםלבוגרים בלבד,בכיתה
י"גאובכיתהי"ד,ביוםשלישי,כ"גבאייר תשע"ו, 31במאי.2016חייביגיוס יתגייסולצה"להחל
מתחילתחודשיוני.2016 
טרימסטר א'
התחלתהטרימסטרעםתחילתשנתהלימודים. 
סיוםהטרימסטרבחינוךהערביהדרוזיוהבדואיביוםשישי,ט"ובכסלותשע"ו,27בנובמבר .2015
בחינוךהיהודיהטרימסטריסתייםביוםשני,כ"הבכסלותשע"ו,7בדצמבר.2015 
טרימסטר ב'
בחינוךהערביהדרוזיוהבדואיהטרימסטריחלביוםראשון,י"זבכסלותשע"ה,29בנובמבר.2015 
בחינוךהיהודיהטרימסטריחלביוםשלישי,ג'בטבתתשע"ו,15בדצמבר.2015 
סיוםהטרימסטרביוםשישי,כ"דבאדרא'תשע"ו,4במרס .2016
תקופת בחינות ,מועד אביב תשע"ו2016-
בחינות ההסמכה הממלכתיות בכתב לטכנאים ולהנדסאים מתוכננות להתקיים בין התאריכים כ"ו
באדרא'עדי"בבאדרב'תשע"ו,-226במרס.2016 
מועד סופי של תאריכי הבחינות יפורסם על-ידי אגף בכיר לבחינות בצירוף לחוזר ההרשמה למועד
אביבתשע"ו.2016-
טרימסטר ג'
התחלתהטרימסטרבחינוךהיהודי,ביוםראשון,י"זבאדרב'תשע"ו,27במרס .2016
בחינוךהערביהדרוזיוהבדואי,הטרימסטריתחיללאחרחופשתהאביב,יוםשני,ד'בניסןתשע"ו,12
באפריל .2016
סיוםטרימסטרג'בהתאםלמסלולהלימודשלהסטודנטים :
 .1סטודנטים המסיימים את לימודיהם בכיתה י"ג או בכיתה י"ד ,סיום הטרימסטר ביום שלישי,
כ"גבאיירתשע"ו,31במאי .2016
הסטודנטים ישלימו את הדרישות לשם הסמכה מקצועית :השלמות תכנית הלימודים ,קיום
בחינותהמעבדה,השלמתעבודותהגמראופרויקטיםומבחןההגנהעליהם. 
 .2סטודנטים הממשיכים לימודים לכיתה י"ד,עבורסטודנטיםאלה,הטרימסטריסתייםבהתאם
להנחיותחוזרמנכ"ל.
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ב .בקשות לאישור היקף מכסת סטודנטים בשנה"ל תשע"ז2017-
מנהליהמכללותיעבירובקשהלהיקףמכסותהסטודנטיםלשנה"לתשע"ז,עדיוםשישי,כ"ובתשרי
תשע"ו,9באוקטובר2015 .
הבקשהתוגשלפיכיתות(י"ג/י"ד)והתמחויות.הבקשהתתייחסלכלהתלמידיםבכיתותי"ב :
 .1המועמדיםללימודיםבכיתהי"ג.
 .2המועמדיםללימודיםבכיתהי"ד(תלמידיתכניתטו"ב).
היקףמכסותהסטודנטיםהמאושרלמכללהבשנה"לתשע"ז,2017-יקבעבהתאםלקריטריוניםשונים
כגוןבקשתהמכסותשלהמכללה,אישורתקציביואישורמכסותדחייתגיוסמטעםצה"ל. 
מוסדותבבעלותרשתותיעבדוע"פהנחייתהרשתות.
טופס הבקשה לאישור היקף מכסות יהיה זמין באתר י"ג י"ד במהלך חודש ספטמבר .

ג .רישום מועמדים ללימודי השכלה על-תיכונית בשנה"ל תשע"ז2017-
 .1רישוםמועמדיםלכיתותי"גו-י"דבשנה"לתשע"ז2017-יתבצעבמכללותהטכנולוגיותבאמצעות
המנב"סנטבלבד,ובאחריותמנהליהמכללותוהרשתות.
 .2עבורהמועמדיםהחייביםבגיוסלצה"לוהמבקשיםללמודבמסלולהכשרהעלתיכונית,הרישום
ללימודיםמהווהבקשהלדחייתגיוס.פרטיהם יועברו לצה"ל לשם אישור בקשת דחיית גיוס.
 .3רישום מועמדים
א) במהלךחודשנובמבר,כלמכללהתקבלאתהיקףהמכסותהמאושרלקבלתמועמדים
ללימודיםבכיתהי"גובכיתהי"דלמועמדיםמתכניתטו"ב.
ב) הרישוםיתבצעבמכללותהטכנולוגיות:
 )1המועמדיםיחתמועלבקשתהרישוםללימודיםעלתיכוניים.
 )2המכללותיבצעואתהרישוםעפ"יהנחיותבאמצעותהמנב"סנט.
ג) חוזרמסודרעםהנחיותלדרכירישוםומועדיםשלתחילתהרישוםיועברבמהלך חודש נובמבר.
ד) רישוםרגיל:
הרישוםלשנה"לתשע"זלמועמדיםלכיתותי"ג,י"ד(כוללבוגריתכניתטו"ב):
יתקייםעדיוםשלישי,ה'באדרב'תשע"ו,15במרס.2016
ה) רישוםמאוחר:
אישורבקשההכוללתגםבקשהלדחייתגיוס,מותנה בקבלת אישור לרישום מאוחר של מיטב.
הרישוםהמאוחריתקייםעדיוםשלישי,כ"גבאיירתשע"ו,31במאי.2016
 .4פניותבנושאה"עתודההטכנולוגית"ישלהפנותאלהפיקוחעלחינוךטכנולוגיעל-תיכוניוהנהלות
המכללותמתבקשותלהימנעמפניותישירותאלהגורמיםהשוניםבצה"ל.

ד .תנאי הקבלה למועמדים לכיתות י"ג ו-י"ד לשנת הלימודים תשע"ז:
 .1דרישות הסף של תנאי הקבלה ללימודים ,של מועמדים לכיתות י"ב שבמסגרת תכנית טו"ב,
תהיהעל-פי חוקת הזכאות החדשה,הסמכה,2.1ראוחוזרמנכ"לתשעד(12/א) 3.1-48סעיף 4-
תעודותהסמכהבחינוךטכנולוגימקצועי .
 .2דרישות הסף של תנאי הקבלה ללימודים ,של מועמדים לכיתות י"ג ולכיתות י"ד שבמסגרת
מסלוללימודיהרצףהמיועדלבוגריי"בבנתיבהטכנולוגי,על-פי חוקת הזכאות הנוכחית הם :
א) זכאות לתעודה טכנולוגיתבעלת7יח"ללפחות,בהתמחותבההמועמדמבקשלהמשיךלימודיו
בכיתהי"ג.נדרשציון55לפחותברמהשל3יח"לבמקצועמובילובמקצועהתמחותשלהמגמה. 
ב) תעודתבגרותמלאהאובגרותחלקיתהכוללתציון55לפחות,במקצועות:
*מתמטיקה,3יח"ל 
*אנגלית,3יח"ל 
*עברית/ערבית,1יח"ל 
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 .3תלמיד כיתה י"ב הלומד בתכנית טו"ב ,אשר סיים את חובות הלימודים בלימודי טכנאים יוכל
להמשיך ישירות ללימודי הנדסאים ,בכיתה י"ד.
תלמידיכיתותי"בבתכניתטו"ביוכלולהציגמועמדותללימודיםבכיתהי"דבמסלולהנדסאים,
ע"סעמידהבתנאיהקבלהללימודים(סעיף2והמלצתמנהל/רכזטכנולוגיבביתהספר) .
תלמידים שהתקבלו ללימודי הנדסאים במכללה ,יתחילו ללמוד עם התחלת טרימסטר ג' ,ללא
הכנהשל"עבודתגמר"לטכנאים.ההיבחנותבמבחןהמעבדהיהיהבהתאםלהנחיותהמפמ"ר. 
על המכללה לקבל את ציוני התלמידים במקצועות הלימוד בהתאם לתכנית הלימודים .ציונים
אלה יירשמו בגיליון הציונים הנספח לדיפלומה ,יחד עם הערה כי מקצועות אלה נלמדו במוסד
אחר(תוךציוןשםהמוסד). 
 .4במספרמגמותישתנאיקבלהייחודיים,המפורסמיםומועבריםבחוזריהמפמ"ראלהמכללות
הטכנולוגיות.




באחריות סטודנט שהתחיל לימודים ואינו עומד בדרישות הסף לקבלה ללימודים על
תיכוניים במגמה ,להשלים את תנאי הקבלה לשם הסמכה מקצועית.
על המכללה לתת תמיכה פדגוגית על מנת שהסטודנט יוכל להשלים את דרישות הסף.

ה .רצף לימודים במסלול טכנאים והנדסאים
 .1לימודיםבכיתהי"גבמסלוליםשללימודיתעודהו/אוהסמכהשלטכנאימוסמך:
הלימודיםיתקיימובכיתהי"גבלבד,טרימסטריםא'-ג'.טרימסטרג'יוקדשללימודיהתנסות
ומעבדה(כוללבחינהעםהערכהחיצונית),השלמתעבודתהגמרובחינתהגנהחיצוניתעליה .
 .2לימודיםבכיתהי"גו-י"דבמסלוליםבהםקיימתהסמכההןשלטכנאימוסמךוהןשלהנדסאי:
הלימודיםיתקיימוברצףבוטרימסטריםא'ו-ב'משותפיםלשניהמסלולים.
בכיתהי"ג,במהלךטרימסטרב'הסטודנטיצטרךלגבשעמדהבאשרלהמשךלימודיםבכיתהי"ד
לקראתהסמכהכהנדסאי .בהתאםלהחלטהזויששתיאפשרויותלמהלךלימודיםבטרימסטרג' :
אפשרות א':המשךלימודיםבכיתהי"גבלבדלקראתהסמכה כטכנאי מוסמך .
במקרה זה ,המשך הלימודים בטרימסטר ג' לטכנאים ,טרימסטר המוקדש בעיקר ללימודי
התנסותומעבדה(בחינהעםהערכהחיצונית),השלמתעבודתהגמרעםבחינתהגנהחיצונית .
אפשרות ב' :המשךלימודיםבכיתהי"דלקראתהסמכה כהנדסאי .
במקרהזה,הסטודנטיגישאתמועמדותולהמשךלימודים לקראתהסמכהכהנדסאי(כיתהי"ד).
בקשתותיבדקע"יהנהלתהמכללהבמהלךחודשינואר. 
אםאושרההמועמדות,תוגשלסטודנטיםחייביגיוסבקשהלהמשךדחייתהגיוס .
המשךהלימודיםיהיהבטרימסטרג'להנדסאיםולאחרמכןמעברלכיתהי"ד(טרימסטריםד'-ו').
גם כאן ,טרימסטר ו' יוקדש בעיקר להשלמת מקצועות לימוד וציונים פנימיים ,לימודי התנסות
ומעבדה,השלמתפרויקטהגמרומבחןהגנהחיצוניתעליו .
 .3לימודיםבכיתהי"גו-י"דבמסלוליםשללימודיתעודהו/אוהסמכהשלהנדסאיבלבד:
הלימודיםיתקיימוברצףדו-שנתי,טרימסטריםא'-ה'.טרימסטרו'יוקדשלהשלמתלימודים
עיוניים,לימודימעבדה(כוללבחינהעםהערכהחיצונית)והשלמתפרויקטהגמרובחינתהגנה
חיצוניתעליו .

ו .עדכונים ושינויים בתכניות הלימודים ובהתמחויות החל משנה"ל תשע"ו
 .1הנדסת מכונות – מכטרוניקה ()1092
מספר מכללות,לאורבקשהפרטנית,קיבלו אישור לשינויים בתכנית הלימודים.השינויים
מאפשריםהסמכותנוספותכגוןהסמכהשלממונהאנרגיהמטעםמשרדהאנרגיה(באורטע"ש
סינגאלוסקי),אוהעמקהבתחוםשלתחזוקתמערכותאלקטרו-אופטיות(באורטרחובות).
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 .2הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים ()1191
עדכון בבחינות המעבדה.סטודנטהממשיךלימודיובכיתהי"ד,יבחןבכיתהי"גבמבחןהמעבדה
לטכנאים(מבחןבהערכהחיצוניתהמשותףלטכנאיםולהנדסאים).בכיתהי"דיבחןבמבחן
המעבדהלהנדסאים(בהערכהפנימית).
 .3הנדסת בניה ואדריכלות – בניה ()1291
במהלךתחילתהשנהתעודכןתכניתהלימודיםבהתאםלדרישותההסמכה.
 .4עיצוב – עיצוב מדיה ()2092
המשךפיילוטמגמתעיצובלקראתהסמכהשלהנדסאיעיצובמדיהבכיתהי"ד.
 .5מערכות בריאות – פרמדיק ()2491
פתיחתמסלולחדשבחינוךהטכנולוגיהעלתיכוניהמיועדלהסמכתבוגרימגמתמדעיהבריאות
כפרמדיק.התכניתבשיתוףמד"א.הפיילוטיתקייםבמכללהלהנדסאיםשלידאוניברסיטת
אריאל.
 .6הנדסת חשמל בקרה ואנרגיה ()3391
עדכון בבחינות המעבדה.סטודנטהממשיךלימודיובכיתהי"ד,יבחןבכיתהי"גבמבחןהמעבדה
לטכנאים(מבחןבהערכהחיצוניתהמשותףלטכנאיםולהנדסאים).בכיתהי"דיבחןבמבחן
המעבדהלהנדסאים(בהערכהפנימית).
 .7כלל המגמות וההתמחויות
ישלוודאכימתכונתהלימודיםהעיונייםוההתנסותייםבמכללהמעודכנתלאורהשינוייםבארגון
שנתהלימודיםושינויבדרךהערכהבבחינותהמעבדה-הערכהשלבוחןחיצוני.

ז .מערך הבחינות החיצוניות לתלמידי כיתות י"ג-י"ד
 .1בחינותההסמכהלטכנאיםולהנדסאיםתתקיימנהבמועדאביבתשע"ו-.2016המכללותנדרשות
לרשוםאתהסטודנטיםלבחינותההסמכההרלוונטיות,בהתאםלתכניותהלימוד .
 .2הערכה חיצונית לסטודנטים המסיימים מסלול לימודים בכיתה י"ג :
א) בחינהבמקצועהתשתית .
ב) בחינהבמקצועההתמחות .
ג) בחינהבהתנסותובמעבדה ,הערכה ע"י מעריך חיצוני .
ד) בחינתהגנהעלעבודתגמר,הערכה ע"י מעריך חיצוני 
 .3הערכה חיצונית לסטודנטים המסיימים מסלול לימודים בכיתה י"ד:
כיתהי"ג 
א) בחינהבמקצועהתשתית .
ב) בחינהבמקצועההתמחות.
ג) בחינהבהתנסותובמעבדה,הערכהע"ימעריךחיצוני(בהתאם להנחיות מפמ"ר) .
כיתהי"ד 
ד) בחינהבמקצועהתשתית .
ה) בחינהבמקצועההתמחות.
ו) בחינהבהתנסותובמעבדה–הערכהע"ימעריךחיצוני(בהתאם להנחיות מפמ"ר) .
ז) הגנהעלפרויקטגמרלהנדסאי,הערכה ע"י שני מעריכים חיצוניים

ח" .ציון מנחה" בעבודות גמר ופרויקטים
סטודנטיםזכאיםל"ציון מנחה"עלהכנתעבודותהגמרלטכנאיםופרויקטיםלהנדסאים .
"ציוןהמנחה"מוענקעלידהמנחה,משקףאתתפקודוומעריךאתמאמציושלהסטודנטבמהלך
הכנתעבודתהגמר/הפרויקט .
"ציון המנחה" מהווה  50%מהציון המשוקלל הסופי ויילקח בחשבון בתנאי שהפער בינו לבין ציון
הבוחן החיצוני לא יעלה על  20נקודות.
"ציוניהמנחה"ייקבעוטרםקיוםההגנהויועברואלאגףהבחינות,עלפיהנהליםשיפורסמועלידי
אגףבכירבחינות .
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ט .זכאות לדיפלומה והפקתה לבוגרי כיתות י"ג-י"ד.
 .1הזכאותלדיפלומה(תעודה,טכנאימוסמך,הנדסאי)תקבעעלפי :
א) עמידהבדרישותהסףשלתנאיהקבלה.
ב) עמידהבחובתהלימודים–כלהציוניםבמקצועותהפנימייםחיוביים(55ומעלה).
ג) עמידהבבחינותהגמרהחיצוניותובמבחןההגנהעלעבודתהגמראוהפרויקט .
 .2שלביםבהנפקתדיפלומה :
א) אגףבכירבחינותמנפיקדיפלומהלבוגרלאחרקביעתזכאותראשונית,המסתמכתעלעמידה
בדרישותהסףשלתנאיהקבלה,עמידהבהצלחהבכלהבחינותהחיצוניותבכתב,מבחן
המעבדהומבחןההגנהעלעבודתהגמר/הפרויקט .
ב) תאריךהזכאותעלגביהדיפלומהיהיההמועדבונבחןהבוגרועמדבהצלחהבכלהמטלות
החיצוניות,כנדרשעלפיחוקתהזכאות .
ג) דיפלומהחתומהע"יאגףבכירבחינותבלבד,תועבראלהמכללה .
ד) מנהלהמכללהיבדוקאתזכאותהבוגרתוךהתייחסותלכללהמטלות,ובעיקרבעמידה
בהצלחה בכל הבחינות הפנימיות.
ה) הכנהבמכללהשלגיליון ציונים הנספח לדיפלומה,הכולל:
 )1פרטיהבוגריחדעםמספר הדיפלומהאליההגיליוןמצורף.
 )2הישגיםבכלמקצועותהלימוד,על-פיתכניתהלימודים,עםהיקףהשעות(שםהמקצוע
יהיההשםהמופיעבתכניתהלימודיםהמאושרת).
 )3הישגיםבמבחניםהחיצוניים,כוללשםוסמלשאלון.
 )4נושאעבודתהגמר/הפרויקט. 
הערה:דוגמאותשלגיליונותציוניםנמצאיםבאתרי"ג-י"ד .
ו) מנהלהמכללהיחתוםרקעלדיפלומהועלגיליוןהציוניםשלבוגרשעמדבכלדרישותהזכאות,
החתימה מאשרת את זכאות הבוגר.
ז) זכאותהדיפלומהוגיליוןהציוניםהחתומיםע"ימנהלהמכללה,יועברואלהפיקוחעלהחינוך
הטכנולוגיהעלתיכוני .
ח) לאחרבדיקתגיליוןהציוניםוהדיפלומה,הדיפלומהתיחתםותוחזראלהמכללה.
הערה:השנהנקפידכי"גיליון הציונים הנספח לדיפלומה"יהיהבהתאםלהנחיות.גיליון
הציוניםמאפשרלבוגרלקבלאקרדיטציהעלמקצועותשלמדו/אולקבלהקלותבבואו
להירשםללימודיהמשך. 
ט) עלהתעודותלהגיעלמשרדנותוךשנהממועדהנפקתהדיפלומהעל-ידיאגףהבחינות.לאחר
שנה,עלמנהלהמוסדלשלוחאתהדיפלומותעםהסברלעיכוב.
י) בוגרשהשליםאתהדרישותהפנימיותלשםזכאותלאחרמועדהזכאותהרשוםבדיפלומהעל-
ידיאגףהבחינות:
 )1מנהלהמוסדיחתוםעלהדיפלומה.
 )2ביחדעםהדיפלומה,מנהלביה"סיכתובמכתבהמסביראתהצורךבשינוימועדהזכאות,
יחדעםהמועדבועמדהבוגרבדרישותהזכאות(כגוןמבחןפנימי,הגשתעבודהוכד').
 )3שינויתאריךהזכאותייעשהעל-ידימשרדנובלבד.
 .3אסורהמסירתדיפלומותלאחתומותעלידימשרדנולידיהבוגרים.
יש להקפיד על הכנת גיליון ציונים לפי ההנחיות למניעת עיכוב החתימה על הדיפלומות

י .הנפקת תעודות ואישורים
 .1אגףבכירבחינותבמשרדהחינוךהואהגורםהמוסמךלהנפקתדיפלומהלבוגר.
 .2ישלהימנעממסירתאישוריםכלשהםמטעםהמכללותלבוגריכיתותי"ג-י"ד,כוללאישורים
המתייחסיםללימודיםבתיכון.
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יא .כפל דיפלומות
מתכונתהלימודיםבחטיבההעל-תיכוניתאינהמאפשרתהשתלבותםשלסטודנטיםבשניהמסלולים
גםיחד(טכנאיםוהנדסאים). 
הפרדתהסטודנטיםלפימסלוליםמתבצעתבטרימסטרג'.איןאפשרותשבטרימסטרג'הסטודנט
ילמדבשניהמסלוליםבו-זמנית.לכן,לאקיימתהאפשרותלהנפיקלבוגרגםדיפלומהשלטכנאיוגם
שלהנדסאי.
נבקשכםלהבטיחשתלמידיםהממשיכיםלימודיהםבמסלולהנדסאיםישתלבובטרימסטרג'המיועד
להםעלפימתכונתהלימודים(לאיבצעועבודתגמרברמתטכנאיםולאיסיימוהכשרתםכטכנאים) .

יב .השלמת דרישות לשם זכאות ונהלי התיישנות לימודים בחטיבה העל תיכונית
עלהבוגרלסייםבהצלחהאתכלהמטלותלזכאותלדיפלומהתוך  7שנים מסיום לימודיו.בתום
תקופהזו,פגתוקףהלימודיםשלכיתותי"ג-י"ד.הבוגר/ת לא יוכל להשלים את הדרישות לשם
זכאות לדיפלומה.
בוגרהחטיבההעלתיכוניתשלאסייםבהצלחהאתכלהמטלותו/אוהבחינותואינוזכאילדיפלומה
עםסיוםהכשרתו,יוכללהשליםמטלותו/אובחינות(פנימיותוחיצוניות)ולהגיעלזכאות .
נבחנימשנהשיבקשולהשליםבחינותחיצוניותבמסלולהעל-תיכונילאחרסיוםלימודיהםאך
במסגרתהתקופההמאושרתעלפינהליההתיישנותיוכלולהבחןאךורקבשאלוניםשיהיותקפים
ויתקיימובמערכתבמועדההשלמות .
נהלי ההתיישנות תקפים החל משנה"ל תשס"ז ( )1.9.2006

יג .שכר הלימוד
 .1ההשתתפותהעצמיתבהוצאותהכשרהשלסטודנטבכיתהי"ג-י"ד(שכרהלימוד),כפישפורסם
בחוזר,042-15תהיהבגובה6,479₪(צמודלמדדחודשמאי.)2015 
 .2הנכםמתבקשיםלהקפידולגבותמהסטודנטיםשכרלימודבהתאםלחוזרולאלחרוגמההנחיות.
 .3סטודנטהמחליףמוסדחינוכיבמעברממסלולטכנאיםמוסמכיםלהנדסאיםבטרימסטרג'
(בהיותועדייןתלמידכיתהי"בבתכניתטו"באוסטודנטבכיתהי"ג),אינונדרשלשלםבמכללה
בהנקלטשכרלימודבגיןאותהשנתלימודים,ואינומדווחלצורכישכרלימוד .
הסטודנטידווחלצורכישכרלימודויידרשלשלםהשתתפותבשכרלימודאךורקבשנה"להבאה,
העוקבת,בהיותוסטודנטבכיתהי"ד .
 מכללות הקולטות סטודנט למסלול הנדסאים בטרימסטר ג' של כיתה י"ג ,לא ידווחו על
הסטודנט לצורכי שכר לימוד ולא ידרשו השתתפות בשכר לימוד בגין אותה שנה"ל.


יד .מלגות השתתפות במימון שכר לימוד
 .1גםבשנתהלימודיםתשע"ו יעניקמשרדהחינוךמלגותסיועלצורךמימוןשכרלימודלסטודנטים
בכיתותי"ג-י"דבמגמותהטכנולוגיות .
 .2המלגותמיועדותלסטודנטיםשאינם מקבלים מימון שכר לימוד מגורמים ציבוריים והמתחייבים
לקיים פעילות חברתיתהמתמקדתבקידוםהחינוךהטכנולוגי.
 .3בשנה"לתשע"ה,במספרמוסדותביצעופעילותחברתיתשלאלפיהנחיותהזכיין,אושהדיווחלא
היהבהתאםלנהלים.נבקשלהקפידשדברזהלאיחזורעלעצמו.
 .4מידע מפורט והנחיות לגבי דרכי הטיפול בפניות סטודנטים לקבלת מלגות יימסרו להנהלות
המכללותעל-ידיהזכייןהמבצעאתהתמיכותעבורמשרדנו,בתחילתשנתהלימודים.

עמוד  6מתוך 10
משרד החינוך רח' דבורה הנביאה  2ירושלים  ,9100201טל' ,02-5602197 :פקסassafme@education.gov.il ,02-5602909:

משרד החינוך
מינהל תיקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע
הפיקוח על חינוך טכנולוגי על תיכוני

טו .ביטוח סטודנטים בכיתות י"ג  -י"ד
סטודנטיםבכיתותי"ג-י"דשמלאולהם,18מחויביםעלפיחוקהבריאותבתשלוםדמיביטוח
בריאותבביטוחלאומי.ישלהפנותסטודנטיםלפעולעלפיההנחיותוהנהליםשלהביטוחהלאומי .
ביטוחתאונותאישיותישלבצעעפ"יהנחיותחוזרמנכ"לבנושא .

טז .ועדות חריגים
 .1במסגרתהפיקוחעלהחינוךהטכנולוגיהעלתיכוניובהלימהלנהלימועצתההנדסאיםוהטכנאים
המוסמכיםפועלתועדת חריגיםהמתכנסתפעמיים/שלושפעמיםבשנה,הדנהבבקשותחריגות
בתחומיםהבאים :
א) תנאי הקבלה ללימודים.
ב) זכאות לדיפלומה.
ג) התיישנות לימודים.
מנהלמכללההמבקשלהגישבקשהבאחדמהתחומיםלעיליפנה,בדוא"ל,עםמכתבבקשהמצורף
אלהפיקוחעלהחינוךהטכנולוגיהעלתיכונילאישורחריג,יחדעםכלהמסמכיםהרלוונטיים. 
 .2במסגרתאגףבכירבחינותבכירובתיאוםעםהפיקוחעלהחינוךהטכנולוגיהעלתיכוני,פועלת
ועדה למקרים חריגים להתאמת דרכי היבחנות במבחני השכלה על תיכונית.
א) הוועדהתשקולקביעתהתאמותלדרכיהיבחנותרקבמקריםחריגיםבהןישנהלקותהדורשת
אישור.
ב) שימולב:התאמותלדרכיהיבחנותשאושרובתיכון,רק חלקן תקפותלבחינותההסמכה
המקצועית.
ג) התאמותשאושרובחטיבההעליונהותקיפותגםבמבחניהשכלהעלתיכונית:
 )1תוספתזמן(.)25%
 )2התעלמותמשגיאותכתיב.
 )3הקראתשאלון.
 )4הגדלתשאלון.
התאמותאלהידווחובאמצעותמערכתהמנב"סנט .
ד) התאמותשאושרובחטיבההעליונהואינן מאושרותבמבחניטכנאיםוהנדסאים:
)1בחינהבעל-פה;)2בחינהמותאמת;)3מילונית;)4הכתבהלבוחןניטרלי;)5דףנוסחאוןמורחב.
ה) הנחיותאגףבכירבחינותלגביהתאמתדרכיהיבחנות,יפורטובחוזראגףבכירבחינותלקראת
מועדאביבתשע"ו.2016-
מנהלמכללההמבקשלהגישבקשהלהתאמתדרכיהיבחנות,יפנהבכתב,יחדעםכלהמסמכים,
אלהוועדהלמקריםחריגיםלהתאמתדרכיהיבחנותבמבחניהשכלהעלתיכוניתשבאגףבכיר
בחינות,עדליום ראשון ,ג' בכסלו תשע"ו 15 ,בנובמבר ,2015לידיגב'אהובהסיידוף ,רח'שבטי
ישראל,29ירושלים,מיקוד .9100201

יז .מסלולי המרה
הלימודיםבמסגרת"מסלוליהמרה",כגון"מרוםטכנולוגי"מתקיימיםבכיתהי"ג-י"דומיועדים
להכשירכוחאדםטכנולוגימיומןברמהשלהנדסאי.הלימודיםוהנהליםבחוזרזהמחייבים
מסלוליםאלה,עםזאת,ישמספרדגשיםייחודים: 
 .1אישור הפעלת מסלול המרה :הלימודיםבמסלולהמרהמתקיימיםאךורקבמוסדותחינוך
המשולביםבתכניתוקיבלומראשאישורלהפעלתהמסלול .
 .2תנאי קבלה :הקבלהלמסלולהמרהרקלבעליתעודתבגרותמלאה .
 .3בחינות :סטודנטיםבמסלוליהמרהנבחניםבכלבחינותההסמכה,כמוכללהסטודנטיםבכיתות
ההסמכהלהנדסאים.אולםפיזורמועדיהבחינותשונה .
 .4רישום מועמדים לתכנית מסלולי ההמרה ללימודים במסלול הנדסאי :הרישוםוהגשתהבקשה
לדחייתגיוסיתבצעבמכללותהמאושרותללימודימסלוליהמרהובתיאוםעםגורמיצה"ל .
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יח .פתיחת מסלול של "חינוך טכנולוגי על תיכוני"
שלביפתיחתמסלוללימודשלהשכלהעלתיכונית :
 .1בדיקת היתכנות של מנהל המוסדיחדעםהבעלותעלהמוסד,שעיקריו:
א) מספרהמועמדיםהעומדיםבדרישותהסףלקבלה:בוגרימגמהטכנולוגית,זכאותבמבחני
בגרותבהתאםלדרישותההסמכהורקעאקדמיכללי .
ב) ציודותשתיותהקיימיםבמוסדללימודיהמגמהוההתמחות .
ג) צוותהוראהמתאים:בעליהשכלהעפ"יתקנוןעובדיהוראהבתחומיהמגמותוההתמחויות .
 .2בקשה לאישור פתיחת מסלול חינוך טכנולוגי על תיכוני
אםנמצאבבדיקתההיתכנותכיהמוסדהלימודיבעלפוטנציאללאישורפתיחתמסלוללימודים
עלתיכוני,עלמנהלהמוסדלהגישבקשהאלהפיקוחעלהחינוךהטכנולוגיהעלתיכונילכל מגמה
 /התמחותבההואמעוניןלפתוחכיתה(י"גאוי"ד) .
הבקשהתכלול :
א) מכתבבקשהמהבעלותעלנייררשמיהכולללוגו,לפתיחתכיתהבמסלולעלתיכוני,הכולל :
 .1נדון:בקשהלפתיחתמגמה(שםוסמל)במוסד(שםוסמל)ויישוב.
 .2התחייבותלתקצובלימודיהמגמהלאורךכלשנתהלימודים,בהתאםלת"לבמקצועכפי
שמופיעבאתרמפמ"רשלהמגמההמבוקשת,ללאקשרלמספרהלומדיםבכיתה .
 .3התחייבותלהשלמתכלהציודהנדרשללימודיההסמכה,כמפורטבאתרהמפמ"רללימודי
המקצועבתיכון(כיתותי-י"ב)ובכיתותי"גי"ד,עדתחילתשנתהלימודים.
 .4התחייבותלקבלתמועמדיםהעומדיםבדרישותהסףללימודיי"ג–י"דכמפורטבחוזרזה.
ב) מילויפרטיםבטופס"נספחלבקשהלפתיחתמסלולחינוךטכנולוגיעלתיכוני"(אתרי"ג-י"ד),
הכולל,מידערלוונטילשםאישורהכיתה,כגוןפוטנציאלמועמדים,תיאורהציודוהתשתיות
הקיימיםבמוסד,צוותההוראהופרטירכזמגמה/המסלול.
 .3אישור פדגוגילפתיחתמסלול :
א) לאחרקבלתהבקשה,היאתועברלהתייחסותהפיקוחהמקצועי.
ב) לאורהתייחסותהפיקוחהמקצועי,יערךדיוןבבקשהבהנהלתהמינהללמדעולטכנולוגיה.
ג) מתןתשובהלבקשהלאורתוצאותהדיון .
 .4קבלת רישיון  /הרחבת רישיוןהמוסדלכיתותי"ג/י"ד :
א) הסדרתרישיוןע"פהנחיותאגףרישוימוסדותחינוך.
ב) ללאהרחבתרישיון,הכיתהלאתקבלתקציב .
 .5מועדהגשתהבקשהלגףהשכלהעלתיכונית,עד סוף חודש נובמברשלשנתהלימודים.

יט .בקרה במכללות
.1
.2
.3

.4

בשנה"לתשע"ואנונקייםבקרותשטחבמספרמכללותובמוסדותחינוךהמקיימיםלימודיחינוך
טכנולוגיעלתיכוני.הבקרהתתמקדבנוכחותתלמידיםוקיוםתכניתהלימודים.
הבקרהתתקייםבכיתותי"בטו"ב,כיתותי"גוכיתותי"ד.
הבקרה תכלול:
א) עמידתסטודנטיםבתנאיהקבלהללימודיםעלתיכוניים .
ב) קיוםמעקבנוכחותמלאומעודכן .
ג) הוראתתכניתהלימודיםהמאושרתע"יהמפמ"רבהיקףמלא .
ד) קיוםהציודבמעבדותבהתאםלנדרשבתכניתלימודים .
ה) קיוםאישורבקשהחתוםע"יהסטודנטיםלהעברתמידעאישילמיטב(רקלגביסטודנטים
בכיתותי"גי"ד).
מנהליםשלמכללותשבהןתיערךבקרה,יקבלוהודעהמקדימה.
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כ .התקשורת עם המכללות
 .1אתר י"ג-י"ד עלה לאוויר במהלך שנה"ל תשע"ד .האתר נמצא בתוך אתר המינהל למדע
וטכנולוגיה/חינוךמדעיטכנולוגי/י"גי"ד .
האתר מתמקד במידע הדרוש לארגון הלימודים והפעילות במסלולי הלימוד של השכלה על
תיכונית,החלמאנשיקשר,הודעותוחוזרים,נהליםוטפסיםרלוונטייםלפעילותהשוטפת .
 .2התקשורת תתקיים בעיקר באמצעות אתר י"ג-י"ד ו-דואר אלקטרוני :מידע שוטף ,שאלות
והודעות . אנו מאמינים כי בכך יתאפשר ניהול ובקרה טובים יותר על הנעשה בפיקוח וכמובן
יאפשרגםקיצורמשמעותיבמשךהזמןהדרושלקבלתתשובותועדכוניםלמכללות.
 .3מנהלים ורכזים מתבקשים לעדכן אצלנו את פרטיהם לשם התקשרות .לשם כך ,נבקש לשלוח
אלינודוא"למכתובת דוא"ל בו הם משתמשים באופן שוטף.
בנושאהדוא"ליהיהרשום"עדכון פרטי המנהל ושל מרכז המכללה:(שםהמכללה)". 




בגוףהדוא"לישלרשוםאתהפרטיםהבאים: 
()1שםפרטיושםהמשפחה 
()2שםוסמלהמכללה 
()3מספרטלפוןבמכללה 
()4מספרטלפוןניידשלהמנהלומרכזהמכללה .
 מנהלי המכללות מתבקשים להביא את המידע המפורט בחוזר זה בפני מרכזי המגמות ,המורים

והתלמידים המבקשים להירשם לכיתות י"ב טו"ב ,י"ג ו-י"ד בשנת הלימודים תשע"ז.







בברכה ,




אסףמנוחין 
ממונהחינוךטכנולוגיעלתיכוני 




העתק:ד"רעופררימון,מנהלהמינהללטכנולוגיה,תקשובומערכותמידע 
ד"רפלורנסעזרן,סגניתמנהלהמינהללמדעולטכנולוגיה 
מרגרשוןכהן,מנהלאגףטכנולוגיה 
מריעקבשינבוים,מנהלאגףהסמכות 
המפמ"ריםבחינוךהטכנולוגי 
בעלויותעלהמכללות 
אירגוניהמורים 
מיטב,צה"ל 
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נספח :לוח עזר למנהל לארגון שנת הלימודים תשע"ו
שנה

חודש

יום

ספטמבר

1

אוקטובר

9

נובמבר

15

"אבני דרך" והיערכות המכללה לאורך שנת הלימודים

ארגון שנה"ל תשע"ה

מועדים מחייבים

תחילתטרימסטרא'


2015

27
29

דצמבר

7
15

סיוםטרימסטרא'
חינוךערבידרוזיובדואי
תחילתטרימסטרב'
חינוךערבידרוזיובדואי
סיוםטרימסטרא'
חינוךיהודי
תחילתטרימסטרב'
חינוךיהודי

ינואר

סיוםהגשתבקשתלמכסות
לשנה"לתשע"ז .
סיוםמועדדיווחעלדיקאן
לשנה"לתשע"ו. 
סיוםהגשתבקשותלהתאמות
לנבחנים
קבלתמכסותלשנה"לתשע"ו 

תוםמועדהגשתבקשותלפתיחת
כיתותעלתיכוניות

מינהל
סיוםרישוםסטודנטים
במצבתהתלמידיםבכיתות
י"גוי"ד 

ישלוודאשביצועהרישום
יהיהרקבהתאםלרשימות
ההרשמהשלהמועמדים
שאושרולהמשךלימודים
ושנשלחולכלמוסדבמהלך
חודשאוגוסט.

היערכותלרישום 
בוגריכיתהי"ב 
ובוגריכיתהי"ג 
לשנה"לתשע"ז 
רישוםמועמדיםלכיתהי"ג
ולכיתהי"ד

פברואר
מרס

4
6
15
22
27

2016
אפריל

12

מאי

31

יוני

20

סיוםטרימסטרב'
תחילהמתוכננתשל 
תקופתבחינותבכתב
סיוםרישוםרגיל 

רישום 
לכיתהי"גולכיתהי"ד 
(כוללבוגריתכניתטו"ב)
סיוםרישוםרגיל 
לכיתהי"גו-י"ד

סיוםמתוכנןשל 
תקופתבחינותבכתב
תחילתטרימסטרג'
חינוךיהודי
תחילתטרימסטרג'
חינוךערבידרוזיובדואי
סיום :
טרימסטרג'טכנאים טרימסטרו'הנדסאיםסיוםרישוםמאוחר 
סיום 
תקופתבחינות"בעל-פה" לכיתהי"גו-י"ד
סיום 
טרימסטרג'הנדסאים

רישוםמאוחר 
לכיתהי"גולכיתהי"ד 
(כוללבוגריתכניתטו"ב)

יולי
אוגוסט
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