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054-4968737להצגת עשייה ניתן לפנות לאורה קרמרמן מוריוסף ב"מנהלי תוכנית טומנהלי מכללות

ק חזק עלה קטן שלי  " תחזי

ד  י איתךהכלכי לא תמי אנ ותתחזק  ר  וסופה קרה תזכו רוח סער  ו ר  ץ בהי !בחו  
ק חזק עלה קטן שלי (ישי לפידות)". תחזי

חדשיםלמידהתהליכיפיתוחעםהתמודדות:החינוכילצוותפשוטיםלאאתגריםשהציבהמורכבתלימודיםשנתסיוםעם
יכולותופיתוחלהעצמהדרכיםחיפושתוךמקצועיתתמיכהומתןוסטודנטיתסטודנטכלשללקשייםלבתשומת,וחדשניים

עלהמוסדותבכלהחינוכיהצוותחברילכללהודותמבקשיםבפיקוחאנו,והאישיהלימודיבתחוםהקשייםעםהתמודדות
!רביםוהצלתם–ומלואועולםהצילכאילואחתנפשהמצילכל–הקשההעבודה

ב"ל תשפ"אנו מאחלים לכם ולבני משפחותיכם חופשה נעים וחזרה בבטחה לשנה
אסף מנוחין וצוות הפיקוח

חוזרים לשגרה
במכללתהנדסאילתוארב"יכיתהבסוףממשיכיםהתוכניתבוגרי.מ"תיבמערכותבהתמחותמכונותבמגמתמתקיימים',אלמרגבוסתאןבאורטב"טובתכניתהלימודים

.גלבוערשותנאעורהביישוב,אחווהאורטבמכללתאובכרמיאלבראודהאורט
שלוההדרכהההכשרהבמרכזמתקיימותהפעילויותרוב.הספרבביתב"טוכיתותלתלמידיבתעשייההתנסותיתתכניתבהפעלתתומכתתעשיידעעמותת2015משנת

בעיבודמיומנויותורוכשיםמתנסים,ולומדיםהשוניםבמפעליםסיוריםמקיימיםהתלמידים.ב"יוא"י',יכיתותתלמידיבהשתתפותק"שחבפארקאל–ביתתעשיות
.וכרסוםחריטה,פחועיבודריתוך,C.N.Cוממוחשבקונבנציונלישבבי

תלמידים16שלקבוצהעםק"שחבפארקאל-ביתתעשיותשלההכשרהבמרכז,מברוכנאסרהמורהעם,ב"טוב"יכיתהשלמאיבחודששהתקייםביקור:בתמונות
.CNCוקונבציונליוחריטהכרסוםשבביבעיבודשהתנסובנים5-ובנות11:ותלמידות

השקעה בדור העתיד–תוכנית מומנטום 

הוקמה בשנת , ביוזמת קרן ביחד ובשותפות חברות יבוא הרכב ואיגוד היבואנים, חברה לתועלת הציבורהינה , "מנוע הצמיחה של מקצועות הרכב בישראל-מומנטום"
המאפשר לצעירים וצעירות בישראל מימוש עצמי ותעסוקה , מטרת החברה היא לקדם את מקצועות הרכב ולהפוך אותם לתחום השכלה והכשרה מבוקש. 2016

.שיפור מערך ההשכלה וההכשרה והעלאת דימוי מקצועות הרכב, הצמחת דור העתיד, פעילות החברה מתמקדת בהגדלת היצע כוח אדם זמין לענף.איכותית
המקבלות סיוע שוטף , לתכניתשנבחרו על פי התאמתן " מכללות מייצגות"מתבסס על בחירת , תיכוני-במכללות החינוך הטכנולוגי העל, "מומנטום"מודל העבודה של 

הפעילות כוללת סיוע והדרכה של אנשי מקצוע מתעשיית  . אחתקלנדריתבבחירת הנושאים הדורשים סיוע והכוונה וביישום התכנים והפרויקטים שנבחרו לאורך כשנה 
שיתוף פעולה עם מוסכי היבואנים בכל רחבי הארץ ובכלל זאת עבודה בחופשות  , הכשרה והעשרה לתלמידים ולצוותי ההוראהלתכניותסיוע כספי , הרכב בישראל

מדע במינהלמתבצעת בשיתוף הפיקוח המקצועי " מומנטום"פעילות . והתנסות בטכנולוגיות המתקדמות ביותר בענף הרכב וחיזוק תחומים כדוגמת אנגלית טכנית ואחרים

.מכללת כדוריועתיד ירכא: מומנטוםבתכניתבין המכללות המשתתפות השנה . מר עדן ניסיםתחבורה מתקדמתר "מפמ–טכנולוגיה 

מכללת כנרת–רב תחומיים פרוייקטים
בית ספר להנדסה עם מספר מסלולים ובית ספר , BAסטודנטים במסגרות שונות כגון לימודים אקדמאים לתארי 2,500מכיל כ קמפוס מכללת כנרת בעמק הירדן

.להנדסאים שבתוכו גם לימודי עתודה טכנולוגית של חיל האוויר
מסויימתבין היתר שילוב סטודנטים ממגמה , לאורך השנים נוספו במסגרת המגמות בלימודי העתודה הטכנולוגית גם תכני הלימוד מעבר לתוכנית הלימודים להסמכה

.טק-הנדרשים בתעשיית ההי, בקורסים של מגמה אחרת שהמטרה היא להרחיב את הידע של כל סטודנט בתחומי ידע נוספים
. טק על מנת לשתף בשילוב תכני לימוד והתנסות ייחודיים הנדרשים בתעשייה ולא קיימים בתוכנית הלימודים של כל מגמה-מכללת כנרת מקיימת קשר הדוק עם תעשיות הי

ג בוחרים הסטודנטים בכל מגמה נושא לפרויקט גמר כשלכל סטודנט יש כבר ידע וניסיון נרחב בתחומי הלימודים של המגמה שלו וגם בתחומי ידע"לקראת סוף שנת י
.עובדה זאת מאפשרת לכל סטודנט להגות רעיון לפרויקט תוך ידיעה ששילוב התכנים מהמגמות השונות הוא אפשרי ואף מורגש כטבעי. ממגמות אחרות

"  קורסי בונוס"תוך שילוב תכנים ויכולות ממגמות אחרות ומידע הנרכש ב, הקונספט של פרויקט גמר רב תחומי הוא פרויקט העומד בבסיסו בדרישות הפיקוח בכל מגמה
חשוב להדגיש שמספר חודשי העבודה בפרויקטים רב תחומיים הוא ארוך יותר מהנדרש בתוכנית הלימודים והסטודנטים עובדים על . המקנים ידע מעבר לתוכניות הלימודים

.ד"ג לשנת י"רוב החלק התיאורטי בחודשי יולי אוגוסט בין שנת י

זרקור על מוסד

בהשתתפות  מנורת המאורת"אמיטכנולוגית -התקיים טקס חלוקת דיפלומות במכללה התורנית 6.5.21בתאריך 
.  ירבלוםצבי ' דרת"אמיהמפקח על המכללות מר אסף מנוחין  והממונה על החינוך הטכנולוגי ברשת 

,הישיבותבעולםמקומואתמצאשלאחרדילנוערהמיועדתייחודיתמכללההינההמאורמנורתמכללת
.ביותרהגבוההברמהמקצועלימודילצדתורהשיעוריומשלבת
יחידות4-5ברמתמלאהבגרותתעודתבעלי,המאורמנורתת"אמיהחרדיהתיכוןבוגריהינםהמכללהתלמידי

משובציםהבוגרים.המרכזבאזורחרדייםתיכוניםבוגרינוספיםנרשמיםמצטרפיםואליהםואנגליתבמתמטיקה
הנרגשיםהסטודנטיםהטקסבמהלך.ר"שחהחרדיבמסלולסייברוביחידותב"במצו,ם"בממרמובחרותביחידות

אתלשבחוציינו,במכללההמרציםוצוותחממיאילןמרוהמכללההתיכוןמנהלשלהמיוחדתההשקעהעלהודו
.החברתיתהמעורבותוחיזוקמשפחהלחייהכנהלצדואמונהתורהשיעוריהכוללתבמכללההתורניתהתכנית

,התורניהקשראתבתלמידיםשחיזקהמתמידהליוויעלהמכללהורברכזגדסיאיתילרבהודוההוריםנציגי
בהםבבסיסיםהרצאותוהעברתרציףקשרעלשמירהבאמצעותהלימודיםסיוםלאחרגםשנמשךקשר

.המכללהבוגרימשרתים

https://chat.whatsapp.com/FHZTuHdCrtm5j5daWxnXab
https://chat.whatsapp.com/FEYhyDiUbzM7ExtYWvj13R
https://edu.gov.il/tech/Technical-colleges/Pages/homepage.aspx
https://www.facebook.com/groups/2479571872255341
https://bustan.ort.org.il/
https://w3.braude.ac.il/
https://w3.braude.ac.il/
https://www.think.org.il/
https://www.bemstc.com/
https://www.bemstc.com/
https://moment.org.il/
https://edu.gov.il/tech/MadaTech/megamot/Pages/advanced-transportation.aspx
https://www.facebook.com/%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%9D-%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A2-%D7%94%D7%A6%D7%9E%D7%99%D7%97%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A8%D7%9B%D7%91-781681838854650/
https://www.atid.org.il/car
https://www.kadoorie.org.il/%d7%94%d7%9e%d7%9b%d7%9c%d7%9c%d7%94/%d7%9e%d7%92%d7%9e%d7%95%d7%aa/
https://ktec.co.il/%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93/
https://menorat-hamaor.tik-tak.net/%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%94-3/

