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 תיכוני-מנהלי מוסדות חינוך עם מסלולי חינוך טכנולוגי על
   בעלויות על מכללות טכנולוגיות ו
 

  שלום רב,
 

 מדים ולסטודנטים בכיתות י"ג השל " וההשלמה תנאי הקבלה"הבהרות לגבי  נדון:ה
 2023-שנה"ל תשפ"גב תיכוני-בחינוך הטכנולוגי העל

 המטרה .א

בכיתה  2023-שנה"ל תשפ"גבמהלך שנה"ל תשפ"ב, חל שינוי בתנאי ההשלמה של סטודנטים הלומדים ב
 ידי מנהלי מוסדות לחדד את תנאי הקבלה בהתאם לחוזרים בנדון:-י"ג. התבקשנו על

 ".2023-תשפ"גתנאי הקבלה של מועמדים בחינוך הטכנולוגי העל תיכוני לשנה"ל בחוזר " .1

בחינות בכלל ובפרט בחוזר " )2023(הנחיות לקראת מועד אביב תשפ"ג באתר אגף בכיר בחינות  .2
 ".(2023מועד אביב תשפ"ג ) -י"ד  -הסמכה לתלמידי כיתות י"ג

  :תנאי הקבלה .ב
 לפחות. 2.1טכנולוגית ברמה זכאות לתעודת הסמכה  .1

 זכאות לתעודת בגרות עם ציון חיובי באנגלית ובמתמטיקה. .2

תיכוני שאינו ברצף פדגוגי -עלטכנולוגי הלומדים במסלול השלמה לסטודנטים תנאי ה .ג
 : למסלול הלימודי התיכוני

, תיכוניים-השלמת בסיס ידע ומיומנויות הנדרשים לשם לימודים על: נדרשים לכלל הסטודנטים .1
 בשתי אפשרויות לבחירת הסטודנט: במהלך כיתה י"ג,

 'לרוב עמידה בשאלוני  –השלמת התנאים שהסטודנט קיבל כמועמד במנב"סנט : אפשרות א
 המקצוע המוביל ומקצוע ההתמחות של המגמה הטכנולוגית תיכונית שברצף.

 'הנ"ל. בחינות ההסמכהעמידה בשאלוני ההשלמה כמפורט בחוזר  :אפשרות ב 

 : דגשים

. בוגרי שאינם נדרשים לעמוד במבחן השלמה ברצף תיכוניותטכנולוגיות בוגרי מגמות  (א
(  3230, 3220, 3210, 1020, 1010התמחויות של מגמות הנדסת מכונות תיכוניות למשל )

 ,1094 ,1093 ,1092 ,1091תיכוניות )-אינם נדרש בהשלמות למגמות הנדסת מכונות על
 (. ובאופן דומה גם במגמות אחרות.1099

מועמדים ללא רצף , גתשפ"לא יתקיים בשנה"ל  הנדסת תוכנהלמגמת מבחן ההשלמה  (ב
( תכנון 2יח"ל(; ) 5( מדעי המחשב )1ני בגרות חיצוניים: )במבחנדרשים לעמוד בהצלחה 

 יח"ל(. 3/5ותכנות מערכות )

, גתשפ"לא יתקיים בשנה"ל  חשבונאות וחשבות שכר –ניהול עסקי למגמת מבחן ההשלמה  (ג
( מינהל וכלכלה 1ני בגרות חיצוניים: )במבחללא רצף נדרשים לעמוד בהצלחה  מועמדים

 יח"ל  הכולל בחינה בכתב + פרויקט גמר(. 5( חשבונאות ) 2(; )70%)

הלומדים בכיתה ייעודית : סטודנטים בכיתה י"ג בשנה"ל תשפ"ג בלבד, סטודנטים במסלול "מרום" .2
 עמוד בציון פנימי על תכנית לימודי המכינה.ל המכינה, נדרשיםשל מסלול מרום ולפי תכנית 

 
 ,הבברכ
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