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 א' ניסן, תש"פ
 2020מרץ,  26

 9-20מספרנו: 
 לכבוד 

 ורכזי תכנית טו"ב רכזי מכללות טכנולוגיות, מנהלים
 בעלויות על מכללות טכנולוגיותרשתות חינוך טכנולוגי ו

 
 

  שלום רב,
 

 
  (2020) תש"ף י"ד(-)בחינות י"ג מועד אביבהיערכות לקיום  –חוזר מיוחד  נדון:ה

 מורכביםהמורים על אופן התנהלותם המרשים בימים ו הרכזים ,להודות לכל המנהליםמבקש אני ראשית, 
למידה קידום תלמידים וסטודנטים והעם ה רציףקשר קיום על  מיוחדבו קורונהנגיף השל התפרצות  האל

 מרחוק.  משמעותית

ר לשגרה ולחזאנו מקווים ו ומשרד החינוך  תלהנחיות משרד הבריאוולפעול בהתאם נמשיך לעקוב ביחד 
  בהקדם.

אביב אלא אם נונחה אחרת על ידי  דהיר כי יש בכוונתנו לקיים באופן מלא את בחינות מועלהב ברצונישנית, 
 .םהגורמים המקצועיים הרלבנטיי

 הבחינות יתבצעו על פי הפרוט הבא: 

 :(2020) ףמועד אביב תש" .א

 :שבכתב בחינות הגמר .1

 נדחו מחודש מרץש ,בחינות הגמר לטכנאים והנדסאיםהנחיות להוהמועדים החדשים  (א
 . הבחינותבכיר אגף באתר  מפורסמים

י"ד מכיוון -בהמשך לפניות הרבות, אנו מבקשים להבהיר לנבחנים כי אין מיקוד בבחינות י"ג (ב
 שהלימודים התנהלו כסדרם עד למועד הבחינות המקורי. 

פרויקטים, : פה-להמבחנים בעשל בהקדם האפשרי את הציונים השנתיים )כולל דווח יש ל (ג
 גמר ומבחני המעבדה(, בהתאם להנחיות אגף בכיר בחינות.-עבודות

 : ומבחני מעבדה גמר-עבודות, פרויקטיםהגנה על  .2

ברוב  העבודה על הפרויקטים נעצרהגם  ,ההנחיות בעקבות התפרצות נגיף הקורונהעקב  (א
, יםלסיים את חוברות הפרויקט זה מתבקשים התלמידים והסטודנטיםבשלב  .המכללות
 .למידה מרחוקשל המנחים, במסגרת הליכים בתמיכת 

פרויקטים, עבודות הגמר והשלמת נושאי של  דרכי הערכהלהמפמ"רים יפרסמו הנחיות  (ב
 בהמשך יעוברו הנחיות על אופן התנהלותקרוב. המועד הייחודיות להתנסות במעבדות, 

 הבחינה המעשית בע"פ.

 טרימסטר ג' .ב

 ואנכאשר , ימסרו התאריכים בהם יתקיים טרימסטר ג' לתלמידי י"ג הממשיכים לכיתה י"דבהמשך 
 )ב( ביטול טרימסטר ג'.  ;שני תרחישים אפשריים: )א( הארכת שנת הלימודיםבשלב זה לנערכים 

ג' טרימסטר משך רים בהתאם להנחיות ומיקוד לתכני הלימוד ע"י המפמ"תועברנה בשני המקרים 
   תכניות הלימודים במהלך שנה"ל תשפ"א.עדכון )אפשרות א'( או הנחיות ל

 תיכוני-אתר החינוך הטכנולוגי העל .ג

  מידה / הוראה מרחוק. קישוריים שימושיים ללהוספנו באתר דף עם 

 

mailto:assafme@education.gov.il
https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Pages/default.aspx
https://edu.gov.il/minhalpedagogy/exams/Pages/ExamDates.aspx
https://edu.gov.il/tech/Technical-colleges/Pages/useful-links.aspx
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 : י"ד-י"גי"ב טו"ב, עדכונים לגבי נהלי היבחנות ב .ד

בהמשך לשולחן עגול של מדגם מנהלי מכללות שהתקיים עם מנכ"ל המשרד, מר שמואל אבואב וד"ר 
מו וסוכ עופר רימון, סמנכ"ל ומנהל המינהל, נערך דיון עם מר דויד גל, מנהל אגף בכיר בחינות

 :החל ממועד אביב תש"ףשיתקיימו , הדברים הבאים

ההסמכה של כיתה ות י"ד החוזרים על בחינבכיתה סטודנטים שמירת ציון שנתי ל .1
 : י"ג-כיתה י"ב טו"ב ו

ציוני את יוכלו לשפר , י"ד החוזרים על בחינות ההסמכה בכיתהי"ג כיתה כיתה י"ב טו"ב ותלמידי 
י"ב  בכיתה תוך שמירה על הציון השנתי שקיבלו כיתה י"דמבחני ההסמכה במהלך מועד אביב של 

. אין צורך להגיש לאגף אינטרנייםסטודנטים רק למתייחסת שנתי הציון השמירת . י"ג טו"ב /
 מחדש.השנתיים הבחינות את הציונים 

לבוגרי מוסדות ללא מגמות חינוך טכנולוגי, או  2.1השלמת שאלוני הסמכה  .2
 בגרות: לימודים לקראת 

ות העמידה בתנאי הסף של הבוגר/ת תהיה במוסד התיכוני. עם זאת, אלה שהתקבלו השלמת דריש
ני, יוכלו לקבל אישור חריג ובאופן חריג ואין באפשרותם להשלים את השאלונים במוסד התיכ

 ובתנאי שהמוסד בו הם לומדים מגיש לבגרות. להשלמת השאלונים במכללה בה הם לומדים
( ו/או פרויקט מקצוע 70%להשלמת המקצוע המוביל )הוא  , האישורבמקצועות הטכנולוגיים

  .ההתמחות

 למען הסר ספק, הגשה ללא ציון שנתי. – "נבחן משנה"של השלמת מקצועות אלה במעמד 

 רסום הציונים החיצוניים: יהקדמת פ .3

 פרסום ציוני מבחני ההסמכה, יעשה בסמוך לחודש ספטמבר.

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ,שמירה על בריאות כולנובברכת 
 

 
 אסף מנוחין

 ממונה חינוך טכנולוגי על תיכוני
 
 
 
 

 ומערכות מידעטכנולוגיה מנהל המינהל לתקשוב סמנכ"ל, ד"ר עופר רימון,  העתק: 
 ד"ר אהרון שחר, מנהל אגף טכנולוגיה
 מר יעקב שינבוים, מנהל אגף הסמכות

 מר דויד גל, מנהל אגף בכיר בחינות
 חינוך על יסודיא' גב' דסי בארי, מנהלת אגף 

 אור, סגנית מנהל אגף בכיר בחינותגב' חיה מ
 גב' זהבה סינה, מנהלת תחום תעודות ודיפלומות, אגף בכיר בחינות

 , אגף בכיר בחינותגב' רבקה זקן, מנהלת תחום ארגון הבחינות
 תיכוני-העל חינוך הטכנולוגימפמ"רים של המגמות ב

 תיכוני-י"ד, חינוך טכנולוגי על-וד, רכז כיתות י"גמר אבי בן ד
 תיכוני-ד"ר אבי שוורץ, רכז פדגוגי, חינוך טכנולוגי על

 תיכוני-ד"ר נעמי רביע, רכזת פדגוגית תכנית טו"ב, חינוך טכנולוגי על
 צה"ל רלוונטייםגורמי 

 בחוזרמנהלי המכללות מתבקשים להביא את המידע 
 , י"ד-ו י"גי"ב טו"ב,  כיתותלומדים בה סטודנטיםתלמידים ולללצוות ההוראה,  

 תכניתהביצוע  תקווה משותפת שהמצב יאפשר אתב
 התגייסות הבוגרים חייבי הגיוס לצה"ל ותתאפשר 

 . ותהשלמת כל דרישות ההסמכה לדיפלומ תוך
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