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מסלולים בחינוך הטכנולוגי העל תיכוני
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הנדסאיםטכנאיםחינוך טכנולוגי תיכוני)*(אופק אקדמי 

הנדסאיםטכנאים(מואץ)חינוך טכנולוגי תיכוני ב"תוכנית טו
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ב"תוכנית טו
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2.בהתאם ליכולות התלמידים, טכנאים והנדסאים/  במקביל ללימודי החינוך הטכנולוגי התיכוני אקדמיםשילוב קורסים )*(



א"ל תשפ"הנחיות כלליות לשנה
.א"ל תשפ"שנה–בנושא הקורונה באתר המשרדפ ההנחיות "התנהלות ע1.

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם -ארגון הלימודים בהתאם לתקנות שבתוקף 2.
הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות  ( )הוראת שעה)נגיף הקורונה החדש 

מוטלת על  , האחריות על ארגון הלימודים במוסד בהתאם לתקנות, 2020-ף"תש, (חינוך
.מנהל המוסד

. ב ילמדו בהתאם להנחיות המשרד לשכבת הגיל הרלוונטית"תלמידי כיתות טו3.

ויש לגביהם בתקנות התייחסות  " בגירים"מוגדרים בתקנות כד "י-ג"הלומדים בכיתות י4.
. ייחודית

יפרסם הנחיות לארגון ומיקוד הלמידה בלימודי  , הפיקוח על המגמות הטכנולוגיות5.
.7.1.21, א"ג בטבת תשפ"כ, עד ליום חמישי, תיכוניים-ההסמכה העל
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https://pop.education.gov.il/maagal_hashana/aktuali-ahshav/guidance-corona-virus/
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/502_362.htm


2021-א"לוח מועד בחינות אביב תשפ
יום שישייום חמישייום רביעייום שלישייום שנייום ראשון

א באדר"כבאדר' כט באדר"יח באדר"יז באדר"יז באדר"ט

28.21.32.33.34.35.3
בגרות חורף  חופשת חג פורים

מתימטיקה  

נבצרים

מועד מבחן  

בכתב

בגרות חורף  

אנגלית נבצרים

ח באדר"כז באדר"כו באדר"כה באדר"כד באדר"כג באדר"כ

7.38.39.310.311.312.3
בגרות חורף  

הומניסטיקה  

נבצרים

בגרות חורף

שפה נבצרים

מועד מבחן  

בכתב

חופשת חג

אלאיסראא

'ואלמיעראג

חופשת חג

אלאיסראא  

'ואלמיעראג

בניסן' ובניסן' הבניסן' דבניסן' גבניסן' בבניסן' א

14.315.316.317.318.319.3

מועד מבחן  

בכתב

מועד מבחן  

בכתב

תחילת חופשת חג  

פסח

ג בניסן"יב בניסן"יא בניסן"יבניסן' יבניסן' טבניסן' ח

21.322.323.324.325.326.3
חופשת חג

פסח

חופשת חג

פסח

חופשת חג

פסח

חופשת חג

פסח

חופשת חג

פסח

חופשת חג

פסח
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(  אתר אגף הבחינות)מועדי בחינות 

4.11.2020-חדש ומעודכן ל-(2021)א "לוח בחינות מועד חורף תשפ•

.9.3.21, א"ה באדר תשפ"כ: סיום1.2.21, א"ט בשבט תשפ"י: התחלה

(.2021)א "תשפ-(מועד חורף מאוחר)לוח בחינות אפריל •

.6.5.21, א"ד באייר תשפ"כ: סיום19.4.21, א"באייר תשפ' ז: התחלה

4.11.2020-מעודכן ל-(2021)א "טיוטת לוח בחינות מועד קיץ תשפ•

.15.7.21, א"באב תשפ' ו: סיום19.5.21, א"בסיוון תשפ' ח: התחלה
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https://edu.gov.il/minhalpedagogy/exams/Pages/ExamDates.aspx
http://meyda.education.gov.il/files/Exams/LuachWinExams2021NEW.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Exams/LuachSpecialAprilWinExams2021.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Exams/LuachSumExams2021NEW.pdf


2021-א"מועדי בחינות אביב תשפ

:נהלים והנחיות לקיום מועד אביב. 1
.ידי אגף בכיר בחינות-המועד הסופי של הבחינות יפורסם על( א
.ZOOMכגון VCאין אישור לקיים מבחנים באמצעות מערכות ( ב
.  ד"י-ג"בחינות בגרות ותאריכי הגיוס של בוגרי כיתות י, המועדים נקבעו בהתאם לחופשות( ג

:  בחינות בכתב. 2
.22.3.21,א"בניסן תשפ' ט, ועד ליום שני3.3.21,א "ט באדר תשפ"י, החל מיום רביעי

:תכנון מועדי בחינות ההסמכה שבכתב. 3
.3.3.21, א"ט באדר תשפ"י, יום רביעי➢

.9.3.21, א"ה באדר תשפ"כ, יום שלישי➢
.15.3.21, א"בניסן תשפ' ב, שנייום ➢
.18.3.21, א"בניסן תשפ' ה, יום חמישי➢

:פה-בחינות בעל. 4
18.4.21,א"תשפ, באייר' יתקיימו החל מיום ראשון ו

.  לכל הסטודנטים חייבי גיוס-25.6.21,א"ו בתמוז תשפ"ט, יום שישי:  ועד
6.לכל הסטודנטים פטורי גיוס-30.7.21,א"א באב תשפ"כ, יום שישי: ועד



א "דגשים פדגוגיים בהוראה ובלמידה לשנת הלימודים תשפ

הפיקוח על המגמות  , לשם מתן מענים לקושי בלימודים על תיכונים בתקופה מורכבת זו
ליום  עד , לגבי מבחני מועד אביב, הטכנולוגיות יפרסם הנחיות לארגון ומיקוד הלמידה

:ההנחיות יתמקדו בתחומים הבאים. 7.1.21, א"ג בטבת תשפ"כ, חמישי

.עדכון לגבי תוכנית הלימודים השנתית1.

. פה-מיקוד למידה לקראת המבחנים שבכתב ובעל2.

(וההסמכה)למאגר בחינות הבגרות בנוסף , המלצות והפניות לשאלות ומבחני דוגמה3.
.משנים קודמות

.בהתאם למגמה, הרחבת האפשרות לחומר פתוח: במבחנים בכתב4.

מתן שקלול רב יותר ללימודים  : עדכון הנחיות להגנה על פרויקטים ועבודות גמר5.
זאת מתוך הנחה שהיקף השעות בלמידה ההתנסותית  . עצמאים עיונים של הבוגר
.  לסטודנט יהיה קטן יותר
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http://meyda.education.gov.il/bagmgr/default.html#/


ו ט ת  י נ כ ו ב"ת
ס התיכון תוך כדי השגת תעודת בגרות ותעודה הסמכה    "להגדיל את מספר התלמידים המסיימים את ביה: מטרת התוכנית

.הנדסאי המאפשר לבוגר אופק תעסוקתי ואופק אקדמי/טכנאי

:מספרי התלמידים בשכבות הגיל במסלול
תלמידים32-18:          'כיתה ט
תלמידים25-18:   ב "י-'כיתה י

:שעות תוספתיות
.  מקצוע התמחותש"ש2, מקצוע מובילש"ש2, אנגליתש"ש2, מתמטיקהש"ש2: תוספתיותש"ש8:       'כיתה ט
תוספתיות  ש"ש2:        'כיתה י
תוספתיותש"ש1.5:   א"כיתה י
תוספתיותש"ש1.5:   ב"כיתה י

.לאישור, נעמי רביע' השעות התוספתיות יש לפנות לדרמסגרתאו בשינוי טווח התלמידים בחריגה של 

2.1תוספתיות במטרה לעמוד בהסמכה ש"ש5כ "סה
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נעמי רביע' דר



('פריסה מכיתה י)תלמידים מסיימים בגרות מלאה 

ב  "מקבלים הסמכה לטכנאים בסוף כיתה י

(תלמידים25-18)למידה בכיתות קטנות 

(מרוויחים שנת לימודים)ד  "ניתן להמשיך להנדסאים ישירות לכיתה י

ניתן גם להתקבל ללימודים אקדמאיים עם בסיס לימודי טוב

מקצועי ליציאה לאזרחותנסיוןעם גיוסם הם עוסקים במקצוע שלמדו ומקבלים 

.בתעשיהובפרוייקטיםבזמן הלימודים התלמיד מתנסה בסיורים במפעלים 

ב לתלמידים"תרומת תוכנית טו



:א"ל תשפ"דגשים לשנה

:עמידה בנהלים

מצבת תלמידים  

.'סיורים וכד, שעות תוספתיות: פעילות לימודית

:קביעת יעדים

מניעת נשירה  : יעד ההתמדה

(לבחירת תלמידיםקרטריונים)יעד הבחירה  

עידוד בנות

יעד ההסמכה
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ת י ת נ ש ה  ד ו ב ע ת  י נ כ ו ת

תבנה בהתאם ליעדים שנקבעו ולדרישות תכני  
.הלימוד

תוגש לוועדת ליווי

:חברי וועדת היגוי
מנהל המוסד

המגמה/ רכז התוכנית 
מדריך מלווה מטעם משרד החינוך  

(סיוע בהצלחת התוכנית ליווי ואיש הקשר בין המוסד לבין המטה)

.רשות מקומית/ נציג בעלות 
(ל"לצה/ לתעשייה )איש קשר 

אדם רלוונטי אחר

11



אנשי קשר תעשיידע

מייל סלולרי שם מנהל מחוז מחוז

ziv10@think.org.il 054-2404303 זיו מרכז

dianag@think.org.il 054-2552805 דיאנה צפון

mahdi@think.org.il 052-3554425 מהדי דרום

אמיר יגודה     



מתווה הפעילות השנה

פעילות מקוונת•

שעות4–משך הפעילות •

ניתן לפצל לשני מפגשים בני שעתיים כל אחד•

(שעות למפגש4) ' מפגשים לכיתה י3-4•

(שעות למפגש4) א "לכיתה ימפגשים 1-2•



אורה קרמרמן מוריוסף

התאמות

בעיות במצבת תלמידים
תלמידים

כיתות

מוקד מקצוע
:  הגשת בקשה לפתיחת

(ד"י/ג"י/ב"לה/ב"טו)כיתה או מסלול 

הודעות למורים

לקראת הגשת  –' סוף כיתה ט
' בגרות חיצונית בכיתה י

(מתמטיקה ואנגלית)

שיתוף ומידע

אתר חינוך טכנולוגי על תיכוני

  .פייסבוק

השתלמויות
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https://edu.gov.il/tech/Technical-colleges/Pages/homepage.aspx
https://www.facebook.com/groups/2479571872255341

