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 1-20מספרנו: 
 לכבוד 

 רכזי מכללות טכנולוגיות, מנהלים
 מכללות טכנולוגיותבעלויות על רשתות חינוך טכנולוגי ו

 
  שלום רב,

 
 ואילך 2019-הנפקת דיפלומות לבוגרי שנה"ל תשע"ט -חוזר מיוחד  נדון:ה

הנפקת דיפלומות לבוגרים תיעשה בנוהל חדש שבו ישלחו דיפלומות חתומות  2019-החל משנה"ל תשע"ט
 . בגרותהבדומה לתעודת , למכללה

 :הנדסאי( תקבע על פיהזכאות לדיפלומה )תעודה, טכנאי מוסמך,  .א
 .עמידה בדרישות הסף של תנאי הקבלה .1

 .(ומעלה 55כל הציונים במקצועות הפנימיים חיוביים ) -עמידה בחובת הלימודים  .2

 .עמידה בבחינות הגמר החיצוניות ובמבחן ההגנה על עבודת הגמר או הפרויקט .3

  תיכוניים-ללימודים על קבלהלסף הדרישות  .ב

  51-3.1)א( 4/ותשעחוזר מנכ"ל , ראו פי חוקת הזכאות החדשה-עלקבלה ללימודים, לדרישות הסף 
 :הם תעודות הסמכה בחינוך טכנולוגי מקצועי - 4סעיף 

בהתמחות בה המועמד מבקש להמשיך לימודיו  ,לפחות 2.1ה טכנולוגית ת הסמכזכאות לתעוד .1
 י"ג.  הבכית

 לפחות, במקצועות: 55הכוללת ציון )במסלולים ייחודיים(, או בגרות חלקית מלאה תעודת בגרות  .2
 יח"ל(. 1שעות או  90) ברית / ערבית(; עיח"ל 3) אנגלית(; יח"ל 3) תמטיקהמ

  עמידה בחובת לימודים .ג

 (.ראו פירוט באתר חינוך טכנולוגי על תיכוני) נדסאיםוה טכנאיםלימודים במסלול עמידה ברצף  .1

 , בהתאם לתכנית הלימודים המאושרת ע"י הפיקוח על המגמה.עמידה בתכנית הלימודים במלואה .2

 :שלבים בהנפקת דיפלומה .ד

עמידה בדרישות הסף, עמידה בחובת תוך התייחסות ל יםלה יבדוק את זכאות הבוגרלמנהל המכ .1
 .(, ועמידה בבחינות הגמר החיצוניותבהצלחה בכל הבחינות הפנימיותלימודים )כולל עמידה 

חינוך  באתרראו , נספח לדיפלומהגיליון ציונים תכין מכללה העבור בוגרים זכאים לדיפלומה,  .2
 .ללא הוספת מספר דיפלומה, טכנולוגי על תיכוני

 ."הצטיינות יתרהסיים ב"/  "סיים בהצטיינות" -נבקש להוסיף לכל בוגר זכאי ל -

על  חינוך טכנולוגיפיקוח על בכות , רכזת הסמגב' צביה כהןאל וני דואר אלקטרבהמכללה תשלח  .3
 המצורף בזאת נספחהקובץ ב מקבילהו כל הזכאים מאותה כיתה של, רשימה שמית תיכוני

  .זכאיםבוגרים הות של הפלומידל םיהנספח גיליונות הציוניםו

 .ותדיפלומה תקנפהאת אשר נוכל לש מנת-לע, האישיםשל הפרטים  מדויקעל מילוי להקפיד  בקשנ

 יונפקו הדיפלומות וישלחו אל המכללה.לאחר בדיקה כי הבוגרים עומדים בדרישות הזכאות,  .4
 

 בברכה,

 
 אסף מנוחין

 ממונה חינוך טכנולוגי על תיכוני
 
 

 לדיפלומהזכאים רשימת  –נספח לחוזר מיוחד  :ב"מצ
 

 ומערכות מידעטכנולוגיה מנהל המינהל לתקשוב סמנכ"ל, ד"ר עופר רימון,  העתק: 
 ד גל, מנהל אגף בכיר בחינותימר דו

 מפמ"רים בחינוך הטכנולוגי
 , חינוך טכנולוגי על תיכוניצביה כהן, רכזת הסמכות 'בג
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