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 ו' כסלו, תשפ"א
 2020נובמבר,  22

 93-20מספרנו: 
 לכבוד 

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

 
  שלום רב,

 
 מעודכן - 2021-ודגשים לקראת מועד אביב תשפ"אארגון הלימודים  נדון:ה

 תשפ"א 1חוזר מיוחד מספר 

 כללי .א

לקראת  שבהן מתקיימים לימודים טכנולוגיים על תיכוניםוסדות מהמנהלי עדכן את מטרת חוזר זה, ל
ולהיערך לקראת מועד אביב תשפ"א  והנדסאים מוסמכים של טכנאיםתעודה מקצועית ו/או הסמכה 

 .2021-לשנה"ל תשפ"אהלימודים לחוזר אירגון , בהמשך 2021

 שנה"ל תשפ"א. –לצוותי חינוך בנושא הקורונה  באתר המשרדהנחיות הע"פ  החינוכי יתנהל המוסד .1

עם נגיף תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות  -שבתוקף תקנות בהתאם לארגון הלימודים  .2
 . 2020-הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך(, תש"ף

י"ד, מוגדר -" ומוסד עם כיתות י"גבגיריםי"ד מוגדרים כ"-תקנות, הלומדים בכיתות י"גהתאם לב .3
תות תלמידי כיתות טו"ב, ותלמידי כי". למען הסר ספק, מוסד להשכלה או הכשרה של בגיריםכ"

  .הרלוונטית שכבת הגיללי"ב טו"ב בכללם, ילמדו בהתאם להנחיות המפורסמות מטעם המשרד 

הכנת הבוגרים ברמה הנדרשת אפשר מנת -דחות את מועד תחילת הגיוס עללנו צה״ל נענה לבקשת .4
תחילת מועד הגיוס של בוגרי מסלולי העתודה לפיכך, פה. -שבעל בחינות ההסמכהלקראת 

 .באתר מתגייסיםעדכונים נוספים  .2021ביוני  27יום ראשון, י"ז בתמוז תשפ"א, בתחל הטכנולוגית 

-בלימודי ההסמכה העליפרסם הנחיות לארגון ומיקוד הלמידה , הטכנולוגיותמגמות על ההפיקוח  .5
 .2021בינואר  7ליום חמישי, כ"ג בטבת תשפ"א,  עד, יםתיכוני

 2021-אביב תשפ"אי בחינות מועד .ב

 נהלים והנחיות לקיום מועד אביב: .1

פה למרב"ד, -המועד הסופי של הבחינות ואופן העברת הציונים השנתיים של הבחינות בכתב ובעל (א
 .2021-ידי אגף בכיר בחינות בצירוף לחוזר ההרשמה למועד אביב תשפ"א-יפורסמו על

שניתן  תיכונית והרישוי המקצועי הנובע מהם, מחייב תוקף ומהימנות-הסמכה מקצועית על (ב
 נכון לעכשיו, אין אישור ,ומבוקרים ולכן חיצוניים להשיגם באופן מערכתי רק באמצעות מבחנים

  .ZOOMכגון  VCמערכות אמצעות ם מבחנים ביקיל

ה טרם הגיוס או היציאה לשוק העבודה, מנת לאפשר לכל הבוגרים לעמוד בדרישות ההסמכ-על (ג
 , בחינות הבגרות במגזרים השוניםולחופשות  בהתאם לחגיםלבחינות,  המועדים החדשים נקבעו

 י"ד.  -ובהתאם לתאריכי הגיוס של בוגרי כיתות י"ג

 בחינות בכתב:  .2
  2021במרץ  3 , "אתשפבאדר  טי", רביעיהחל מיום יתקיימו 

 2021במרץ  22 ,"אתשפ' בניסן ט, שנייום לועד 

 :שבכתב תכנון מועדי בחינות ההסמכה .3
 2021במרץ  3תתקיים ביום רביעי, י"ט באדר תשפ"א,  - בחינת תשתית י"ד. 
 2021במרץ  15תתקיים ביום שני, ב' בניסן תשפ"א,  - בחינת תשתית י"ג. 
 2021במרץ  18תתקיים ביום חמישי, ה' בניסן תשפ"א,  - בחינת התמחות י"ד. 
 2021במרץ  22ט' בניסן תשפ"א,  ,תתקיים ביום שני - בחינת התמחות י"ג. 

 פה:-בחינות בעל .4
 2021אפריל ב 18 ,"אתשפ ,איירבו'  ראשוןהחל מיום יתקיימו 

 .  חייבי גיוססטודנטים לכל ה - 1202 יוניב 25 ,"אתשפ תמוזבט"ו , שישייום  : ועד
 .פטורי גיוס סטודנטיםלכל ה -1202יולי ב 30 ,"אתשפ אבבכ"א , שישיועד: יום 
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ובתנאי שכל חייבי הגיוס יוכלו להיבחן פה עד סוף חודש יולי -ניתן לקיים את מבחני ההסמכה בעל
עם זאת, מומלץ לסיים את ביצוע כל המבחנים עד אמצע חודש יולי על מנת לאפשר  !עד מועד גיוסם

 .בלצוות המכללה לצאת לחופשה ולחזור במהלך חודש אוגוסט להיערכות לקראת שנה"ל תשפ"

  י"ד-הלימודים בכיתות י"גארגון דגשים ב .ג

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( בהתאם להינם  הדגשים
 8תיקון מס' ובתוספת  .בתוקףש. 2020-)הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך(, תש"ף

  (.19.11.20רק לאחרונה )ברשומות שפורסם  תקנותל

ולוגי )כולל למידה והוראה( במוסד חינוכי במסגרת החינוך הטכנ פעילות בשטח פתוחניתן לקיים כל  .1
 תלמידים.  19תיכוני, בקבוצות של עד -העל

במוסד על תיכוני ככל שמדובר במבחן לקבלת ציון  בחינות לשם קבלת ציון סופי בקורסניתן לקיים  .2
 סופי בקורס במוסד על תיכוני.

ימודים מעשיים שבהתאם לאופיו וטיבו של הלימוד לא ניתן לקיים ל - לימודי התנסותניתן לקיים  .3
מקוון, בשל צורך בציוד או תשתיות החיוניים ללימודים, בקבוצה של עשרה משתתפים לכל באופן 
 . היותר

)או בלימודי  בלימוד מקוון, לתלמיד הזקוק לכך לצורך השתתפות מתן גישה לתשתית או ציוד חיוני .4
בהתאם לכללים בכיתה שוהים הספר מ מהתלמידים במוסד לכל היותר. 10%-, להתנסות(

תלמידים ואנשי  15-מ ישהו יותרלא  –ר "מ 60כגון בכיתה או בחדר של עד )ל "מפורטים בתיקון הנה
  . (צוות המוסד

 קבועים שונים לכל היותר.  תיפגש עם שלושה אנשי צוות ת תלמידיםכל קבוצ .5

  הוראה ובלמידה לשנת הלימודים תשפ"אבפדגוגיים דגשים  .ד

-בדיונים של הפיקוח העלסוכם לשם מתן מענים לקושי בלימודים על תיכונים בתקופה מורכבת זו, 
ליום חמישי,  עד ,יפרסם הנחיות לארגון ומיקוד הלמידההטכנולוגיות הפיקוח על המגמות כי תיכוני 

 :תחומים הבאיםההנחיות יתמקדו ב .2021בינואר  7כ"ג בטבת תשפ"א, 

 .השנתית לגבי תוכנית הלימודיםעדכון  .1

 פה. -למידה לקראת המבחנים שבכתב ובעלמיקוד  .2

 משנים קודמות. מאגר בחינות ההסמכהל, בנוסף הדוגמהמלצות והפניות לשאלות ומבחני  .3

 בהתאם למגמה., מבחנים בכתב: הרחבת האפשרות לחומר פתוחב .4

שקלול רב יותר ללימודים עצמאים עיונים של  : מתןבודות גמרעדכון הנחיות להגנה על פרויקטים וע .5
 קטן יותר.   היהלסטודנט ילמידה ההתנסותית יקף השעות במתוך הנחה שה הבוגר. זאת

 

 

 
 

 
 ,הבברכ
 
 
 
 

 אסף מנוחין
 ממונה חינוך טכנולוגי על תיכוני

 
 

 ומערכות מידעטכנולוגיה מנהל המינהל לתקשוב סמנכ"ל, ד"ר עופר רימון,  העתק: 
 מינהל מדע וטכנולוגיה, תיכוני-על פיקוח
 ד גל, מנהל אגף בכיר בחינותימר דו

 רגוני המוריםיא
  לצה"אכ"א 

 סטודנטיםוה תלמידיםהההוראה,  צוות פניבלהביא את המידע  מתבקשיםמוסדות החינוך  מנהלי
 ונבחני המשנה. י"ד-ו"ג י"ב, טו"ב י בכיתות הלומדים

 נהלי הבטיחות,בבחינות ההסמכה, תוך שמירה על לבוגרים אנו מאחלים הצלחה 
 .ובריאות לכולנו
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