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 אייר תש"ףב 'י
 2020מאי ב 4

 54-20מספרנו: 
 לכבוד 

 מנהלים, רכזי מכללות טכנולוגיות ורכזי תכנית טו"ב
 רשתות חינוך טכנולוגי ובעלויות על מכללות טכנולוגיות

 
 

  קיום לקראת ודגשים ההסמכה בחינות ג', בטרימסטר למידה
 י"ד-ו י"ג טו"ב, י"ב כיתותב ,החדש תש"ף אביב מועד

 
 ףתש" 2חוזר מיוחד מס' 

 כללי .1

לקראת י"ד, -י"ג ווכן י"ב טו"ב, תלמידי כיתות עבור ללימודים לצורך היערכות המוסדות נפתחו  3.5.2020החל מיום א'  .א
בהתאם בכל מוסד תתבצע ללימודים החזרה  .הנדסאיהסמכה לתעודה מקצועית ו/או דיפלומה של טכנאי / בחינות ה

ועל פי הוראות צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )הגבלת  6.5.2020 מיום ד' ולא יאוחר הנהלת המוסדלהיערכות של 
 .צו בריאות העם( -)להלן 2020-פעילות מוסדות חינוך( )הוראת שעה(, תש"ף

 החינוכי במוסד חיים אורחותהקורונה, בקישור בתקופת  החינוכי במוסד םחיי אורחות נוהל פ"ע החינוכי יתנהל המוסד .ב
  .הקורונה בתקופת

מתווה זה . מתווה חזרה לשגרה לצורך למידה לבגרות כיתות י"א י"ב בזמן מגיפת הקורונהיסודי הוציא -האגף לחינוך על .ג
 .תלמידי כיתות י"ב טו"ביחול לגבי 

 (:2.5.2020ת העם מתאריך של צו בריאו 3בהתאם לתיקון ) י"ד-כיתות י"ג וסטודנטים בלבאשר  .ד

רק ככל שאלו באים לתגבר הוראה מקוונת  בלבד המכניתן יהיה לקיים פעילות לימודית לצורך הכנה לבחינות ההס (1
 ובמקרים הכרחיים בלבד. 

העדרם של אמצעים או תוכנות בשל )למשל,  בסדנאות ובמעבדות ככל שיתקיימו נסיבות המחייבות פעילות לימודית (2
)ככל שאין גישה למשאבי הספריה מרחוק והדבר נדרש לצורך  או בספריה, השלמת פרוייקטים( סטודנטיםבידי ה

 . משתתפים 15בקבוצה לא יעלה על  משתתפיםמספר ה, בכל מקרה עבודות(ההשלמת פרויקטים ו

 3של עד  בהשתתפותתתקיימנה  ,קושי לקיים אותן בהוראה מרחוקיש ש פעילויות שנועדו לתגבר הוראה מרחוק,ב (3
 הכוונה פרטנית של סטודנטים, לימוד מערכות הנדסיות מורכבות או הנחיית בניית פרוייקטים. ,כגוןאנשים. 

המחוייבים מכך שמדובר  שינוייםב, "מתווה חזרה לשגרה לצורך למידה לבגרות"כיתות י"ג וי"ד יפעלו בהתאם ל (4
 15ז' וכאמור הלמידה תהיה עד 4-א' ו4להנחיה לא יחולו סעיף  4בסעיף  בהכנה לבחינות הסמכה כדלקמן: 

לא יחול סעיף קטן א', כמו כן בסעיף קטן ו', יחולו ההוראות הרלבנטיות בהסכמי השכר  5בסעיף  משתתפים. 
 הנוהגים במוסד בכיתות י"ג וי"ד. 

 מבחני ההסמכה .2

ללוח , בהתאם 2020במאי  10באייר תש"ף, ם ראשון, ט"ז של מועד אביב תש"ף החדש יתקיימו החל מיו מבחני ההסמכה .א
ס וירומשבר  בזמןלהנדסאים ו יג' יד' לטכנאים הסמכה בחינות לביצוע למתווההמבחנים יתקיימו בהתאם . הבחינות

19-COVID אגף בכיר בחינות.ובהתאם להנחיות משרד הבריאות ומשרד החינוך, המעודכנות באתר  )ורונה)ק 

באופן הדוק משרד החינוך פועל באופן מסודר ומקצועי בהתאם להנחיות משרד הבריאות. ומנחה את בתי הספר להקפיד  .ב
 על ביצוע הנחיות לשמירה על בריאות ועל תחושת הביטחון האישית של כל עובד הוראה, תלמידים וסטודנטים.

שכמעט בכל המוסדות לימדו  מהניסיון שצבר המשרד בחודש האחרון, ואחרי בדיקה מדגמית שביצענו בשטח, עולה .ג
נון ותגבור עוד טרם היציאה לחופשת הפסח ועם החזרה בהתאם לנדרש עד תקופת הבחינות. הם הפעילו תהליכים של ריע

מהחופשה באמצעות למידה מרחוק קבוצתית )שיחות ועידה בווידאו או שיחה טלפונית כיתתית במגזר החרדי( ועד שיחה 
 מודפס. לימודי תלמיד. חלקם שלחו מצגות במייל או חומר -טלפונית אישית מורה

 

 

http://meyda.education.gov.il/files/PortalBaaluyot/POB/corona-rules-of-conduct.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/PortalBaaluyot/POB/corona-rules-of-conduct.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/Graduatesbacktoschool.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/Graduatesbacktoschool.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Exams/MARVAD.MOED.M202004.xlsx
http://meyda.education.gov.il/files/Exams/MARVAD.MOED.M202004.xlsx
http://meyda.education.gov.il/files/Exams/MARVAD.MOED.M202004.xlsx
http://meyda.education.gov.il/files/Exams/OperationalGuideForMoedAviv2020.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Exams/OperationalGuideForMoedAviv2020.pdf
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 מבחני מועד אביב: לגבי קיום ההנחות .3

 .(15-30.3.2020) במועד התנהלה כסדרה והנבחנים היו מוכנים להיבחן ,המקורי הלמידה עד מועד הבחינות אביב תש"ף .א

להשיגם באופן מערכתי רק שניתן תיכונית והרישוי המקצועי הנובע מהם, מחייב תוקף ומהימנות -הסמכה מקצועית על .ב
  חיצוניים. באמצעות מבחנים

מנת לאפשר לכל הבוגרים לעמוד בדרישות ההסמכה טרם הגיוס או היציאה לשוק העבודה, לא ניתן לדחות את מועדי -על .ג
 י"ד.  -נקבעו בהתאם לחגים במגזרים השונים ובהתאם לתאריכי הגיוס של בוגרי כיתות י"גהחדשים הבחינות. המועדים 

 ומשרד החינוך. בהתאם להנחיות ובאישור משרד הבריאותיתקיימו המבחנים  .ד

  :גמר ומבחני מעבדה-פה: הגנה על פרויקטים, עבודות-מבחני ההסמכה שבעל .4

נעצרה. בהמשך דות החינוך סבמובעקבות התפרצות נגיף הקורונה הלמידה ההתנסותית והעבודה על הפרויקטים  .א
כך שיוכלו להשלים  םהחוברות של עבודות הגמר והפרויקטי עבודתם על אתקדם להנחיות קודמות, הבוגרים התבקשו ל

  מוסדות החינוך.למידה בעם חזרתם ל הפרויקטיםאת 

, על 14.06.2020 -צה״ל נענה לבקשת משרד החינוך ותחילת מועד הגיוס של בוגרי מסלולי העתודה הטכנולוגית יחל ב .ב
הרלוונטיים. לעדכונים נוספים ניתן להתעדכן  מנת לאפשר את השלמת בחינות ההסמכה. הודעה תימסר למלש״בים

 .באתר מתגייסים

 בתיאום עם אגף בכיר בחינות: .ג

 .10.5.20 - מתחילת מועד אביב תש"ףכבר פה -מבחני ההסמכה בעלניתן לקיים את  (1

 !עד מועד גיוסם ובתנאי שכל חייבי הגיוס יוכלו להיבחןפה עד סוף חודש יולי -ניתן לקיים את מבחני ההסמכה בעל (2
 ההמבחנים עד אמצע חודש יולי על מנת לאפשר לצוות המכללה לצאת לחופשכל עם זאת, מומלץ לסיים את ביצוע 

 חודש אוגוסט להיערכות לקראת שנה"ל תשפ"א.מהלך ולחזור ב

תוך חלוקת  מבחנים שבעל פהך להיערמיטבית, מומלץ לעל מנת לאפשר לבוגרי המוסד לעמוד בדרישות ההסמכה בצורה  .ד
  במהלך חודש יוני.מתגייסים המתן קדימויות לאלה וקבוצות הנבחנים ל

 מתן ציון שנתי  .5

שעות לפני קיום המבחן. מערכת  24ציון השנתי ידווח במנב"סנט בהתאם להנחיות אגף הבחינות, עד היש לוודא ש .א
 .תקופת הבחינותעד סוף שנתיים   ניםהמנב"סנט תהיה פתוחה לדיווח ציו

הציון השנתי של סטודנטים בכיתה י"ד החוזרים על בחינות ההסמכה של כיתה י"ב טו"ב או כיתה י"ג נשמר. לכן, אין  .ב
 לדווח עבורם מחדש את הציונים.

 טרימסטר ג'לימודי  .6

 בהתאםיתקיימו לימודים הפה, -למבחני ההסמכה שבעללימודים עם סיום מבחני ההסמכה בכתב, וככל שניתן, במקביל ל
הנחיות צו האמור ובהתאם לתהיה  . משך תקופת הלימודיםולהוראות צו בריאות העם ים, דרכי הלמידהלתכניות הלימוד

   שבתוקף.ללימודים  משרד החינוך
 

 

 
 בברכת הצלחה במבחני מועד אביב ושמירה על בריאות כולנו,

 
 מנוחיןאסף 

 ממונה חינוך טכנולוגי על תיכוני
 

 טכנולגיה ומערכות מידעתקשוב מינהל סמנכ"ל ומנהל ד"ר עופר רימון,  :יםהעתק
 מנהלי המחוזות

 תפוצת מטה
 תפוצת גורמי חוץ

"ב י בכיתות הלומדים סטודנטיםוה תלמידיםהההוראה,  צוותעדכן את ל מתבקשיםומוסדות החינוך המכללות  מנהלי
 .ונבחני המשנה י"ד-ו"ג י"ב, טו

 , יעמדו בהצלחה בבחינות ההסמכה נבחניםה שכלאנו מאחלים 
 תוך שמירה על נהלי הבטיחות,

 בתעסוקה במשק או בצבא. המקצועית בדרכםלהתקדם  ויוכלו 

https://www.mitgaisim.idf.il/

