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 ג' אב תש"ף
 2020יולי,  24

 84-20מספרנו: 
 לכבוד 

 רכזי מכללות טכנולוגיותו מנהלים
 ובעלויות על מכללות טכנולוגיותרשתות חינוך טכנולוגי 

 
 שלום רב,

 
 2020 קיץ מכינות – תשפ"אל חריגים מועמדים קבלתל השלמה לימודיל היערכות

 ףתש" 4חוזר מיוחד מס' 

 כללי .א

. חוזר זה נכתב לאור המציאות המורכבת בה אנו נמצאים, עלינו להיערך לשנה"ל תשפ"א באופן ייחודי .1
 שים מיוחדים. גך לשים הדרכדי להבהיר לצוותי המכללות הטכנולוגיות את הצו

המעודכנים בהתאם  להנחיות משרד החינוך בנושא הקורונהתקיימו בהתאם יהלימודים בכל מוסד 
 משרד הבריאות. מטעם להנחיות לשגרה בזמן קורונה

 :תהקיץ ניערך לשני סוגים של מכינו .2
 .קורס השלמה לתלמידים שהתקבלו לכיתות י"ג על תנאי (א
 .מרום למסלול שהתקבלו לתלמידים השלמהקורס  (ב

 :הקיץ תבמכינו הלמידה אופן .3

להיערך לתרחישים שונים של למידה, החל מלמידה פרונטלית בכיתה ובמעבדה ועד  ישבכל המכללות 
-א למידה( או ZOOMלמידה מרחוק סינכרונית )בד"כ באמצעות מערכות למידה מרחוק כגון 

 חומר או מצגות, מצולם שיעור)כגון:  לסטודנטים לימודי חומר של העברה שמשמעותהסינכרונית 
  .סינכרוני או טלפוניבכתב,  משלים דיון בהמשךו( כתוב

 :הלמידה בתכנון בחשבון לקחת שיש נוספים שיקולים .4
 קבוצת הלמידה האפשרי ותכנון בהתאם.  גודל (א
 יש לתת כלים ללמידה מרחוק.  (ב
ובבהיקף השעות הרצוף  השוניםלמידה בתרחישי היש לבחון את יכולת הסטודנטים לעמוד  (ג

 . (אינטרנטו ללמידה מרחוק )מחשבים הסטודנטים לאחר מיפוי נגישות ,ללמידה. זאת
 !לאותו הזמן בהתאם להנחיות שבתוקףיהיה רק מספר הסטודנטים בלמידה פרונטלית יש לוודא ש (ד

 למועמדים חריגים: מאפייני תכניות ההשלמה .ב

בעמידה בהצלחה בתכנית השלמה של  מותנהחריגים ללימודים על תיכוניים  דיםקבלת מועמ אישור .1
ההשלמה  תכניתבתיכון.  םלימודיהידי תלמידי החינוך הטכנולוגי במהלך -הנרכשים על ומיונויותידע 

 ידי מפמ"ר המגמה. -שעות והינה תכנית מאושרת על 300-בהיקף של כ תיהיה

השלמת התכנית לשעות הלימודים הנותרות שעות.  120מכינת הקיץ, כוללת לימודים בהיקף של  .2
 מנת שהסטודנטים יעמדו בהצלחה במבחני מועד אביב.-עלשל כיתה י"ג עד מועד אביב יתקיימו 

להקצות את המשאבים הדרושים לקיום התקין של הלימודים בתכנית על המכללה באחריות הבעלות  .3
 ההשלמה. ללא עמידה בתכנית זו, לא יוכל המועמד/ת לעמוד בדרישות ההסמכה.

שבפועל פעילות חוץ בית סיפרית, יש לפעול בהתאם להנחיות במקרים בהם תכנית הלימודים כוללת  .4
 ובאישור חדר המצב.

  ת הקיץמטרות מכינ .ג

, כך שתאפשר למנהל המכללה לתת הערכה מיטבית ומהימנה לוועדות הכרות טובה של המועמדים .1
 הקבלה של מועמדים.

הלימודים יתחילו גיבוש הכיתה ובניית מסגרת לימודית ותהליכי למידה כך שכבר בתחילת שנת  .2
 הלימודים בצורה אפקטיבית.

 הדרוש ללימודי המגמה העל תיכוניים. הרקע המדעי השלמת .3

mailto:assafme@education.gov.il
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 למסלול מרום: של מועמדים  של מכינת הקיץההשלמה מאפייני תכנית  .ד

 ומקצועות ההנדסה הנדרשים ללימודי ההסמכהלימודי המגמה, כגון פיסיקה ל המדעי שהבסיס תיאורטי 
 ידי המפמ"ר.-לימודים מאושרת עלהתכנית . בהנדסת מכונות או בהנדסת אלקטרוניקה ומחשבים

 מכינת הקיץ היקף שעות .ה

 בהתאם להנחיות שבתוקף לאותו הזמן!.  , זה שעות לפחות 120תהיה בהיקף של  קיץמכינה  .1

 3ימי לימוד בשבוע, הלימודים יתקיימו במהלך  5שעות ביום,  8במכללות בהן הלימודים מתקיימים  .2
 שבועות מלאים. 

 במידה והתבטל יום לימודים, המכללה תשלים את שעות הלימוד. .3

   המכללה יכולה להחליט גם על פיזור אחר של שעות וימי הלימודים ובתנאי שניתנו כל שעות הלימוד. .4

 , קבלת המועמדים ללימודים ודיפלוםגים במכינההערכת היש .ו

יש להעריך את השגי הסטודנטים בפרקים השונים של תכנית הלימודים. השגי הסטודנטים יועברו 
 לפיקוח לקראת אישור סופי של קבלת המועמדים ללימודים.

כה , המוסד יגיש לוועדה לאישור הסמעם סיום הלימודים ועמידת הבוגרים בכל דרישות ההסמכה
אישור מפמ"ר כי המוסד לימד לפי תכנית הלימודים להשלמה, רשימה שמית עם זהויות וציוני את  חריגה,

  שאלוני ההסמכה על תיכונית.או בגרות /ו 2.1עמידה במקצועות הסמכה  מכינה, אסמכתא עלה

 במידה והוועדה תמצא כי הבוגר עומד בכל הדרישות, תסמיכו באופן חריג.

 ההיערכות להפעלת מכינות הקיץ .ז

 הכולל את הרכיבים הבאים:  תיק המכינהבקש לבנות נבמסגרת ההיערכות , 
 מערכת השעות. .1
 לוח הזמנים. .2
 ארגון ההוראה וצורות הלמידה וכו.... .3
 פרטי איש קשר במכללה בזמן הפעלת המכינה. .4
 במידה ומבוקש אישור מפמ"ר מראש, יש לקבל זאת. –תכנית הלימודים  .5
רשימה זו תועבר עם ציוני המכינה אל הפיקוח  –ים בהתאם לרישום במנב"סנט רשימת המשתתפ .6

ללימודים על  ובהמשך תצטרף ליתר תנאי הקבלה של המועמדים לקראת אישור סופי לקבלתם 
  תיכוניים. 

יש להעביר לפיקוח בחינוך הטכנולוגי העל תיכוני עד ים של מועמדי מסלול מרום את הציונים הסופי
 .10.9.2020לתאריך 

 

 :הערה

 .סטאטוס יכולות המכללה לעמידה בכל המטלות שצויינו בחוזר סקרבימים הקרובים תועבר לכל המכללות 

 כם מתבקשים למלא את כל הפרטים על מנת שנוכל להערך לעמוד במשימות שנוצרו בתקופה מיוחדת  זו.ינה

 
 

 שמירה על בריאות כולנו,בו בהצלחה

 
 אסף מנוחין

 ממונה חינוך טכנולוגי על תיכוני
 
 
 
 

 טכנולגיה ומערכות מידעתקשוב מינהל סמנכ"ל ומנהל ד"ר עופר רימון,  :העתק
 תפוצת מטה

 תפוצת גורמי חוץ
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