
ב"תשפ.באדר.ו"ט

2022,מרץ18

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

יוסי יגיל וצוות הנהלת ' ניסים בן דוד המשנה לנשיא פרופ' התקיים ביקור במכללת גליל מערבי בעכו בראשות נשיא המכללה פרופ2.2.22ביום 
.לחינוך טכנולוגי ומר אסף מנוחין הממונה על החינוך הטכנולוגי במשרד החינוךהמינהלל ומנהל "סמנכפארסמוהנאמר , המכללה
מבית ספר עמל שחקים ' י-ו' ניהול וחינוך שהחל עם תלמידי כיתות ט: ב אקדמי המתקיים במסגרת המכללה בתחומים"הצגת מסלול טו: הביקורמטרת 

.מנהרייה
נקודות זיכוי  14ב בהם צברו התלמידים "א ובסמסטר חורף תשפ"מנהל עמל שחקים הציג בגאווה את הישגי תלמידיו בקיץ תשפמנשסר אבי "ד

13-14תלמידים שהתחילו את המסלול להשגת התואר הראשון יחד עם דיפלומת הנדסאים בתום 52תלמידים מתוך 44אקדמיות אותם צלחו בהצלחה 
.  ציין את ההשפעה החיובית שיש לתוכנית על הלימודים של המשתתפים בבית הספר, כמו כן. שנות לימוד

הנהלת המכללה ונציגי משרד החינוך רואים את החשיבות למדינת ישראל בהפעלת המודל להגדלת מספר תלמידי התיכון המסיימים תואר ראשון טרום
.ל"גיוסם לצה

.ת"פת"אמיהתקיימה תחרות הגמר השנתית תחבורה מתקדמת במכללה הטכנולוגית כפר הנוער 15.2.22בתאריך 
תכנון מערכות  . בנייה. תחנות אבחון10סטודנטים ממגמת תחבורת מתקדמת עלו לגמר שכלל 20במהלך התחרות מתוך 

כל הבוחנים בתחנות היו אנשי מקצוע מתעשיית הרכב. תרגול מעשי ועוד. מתקדמות
. יום של חג בכפר

.  יום של אהבה גאווה למקצוע הטכנולוגי לכל השותפים שלנו לדרך
.  יום חגיגת מצוינות מקצועית ודוגמא אישית

יבואניות הרכב . משרד החינוך. יום שמביא ביטוי  לעוצמת הקשרים שיתופי הפעולה והערבות ההדדית בין רשת אמית
.והמון חברים לדרך

.  והכרה מקצועיתומצויינותהפדגוגי מאמינים בטיפוח מוטיבציה ברק דניאל המנהל מנהל המכללה מר משה עוזיאל ומר 
.  אנשי תעשיית הרכב וחברת מומנטום, את התחרות בשיתוף נציגי יבואני הרכבמקדמים לשם כך הם 

ברכות לזוכים

חינוךמינהלומנהלל"סמנכ,פארסמוהנאמרהשתתפובכנס.ביאליקקרייתאורטבמכללתאורטמכללותמנהליכנסהתקיים02.02.22'דביום
המכללותמנהלי,המכללותמינהלוראשל"סמנכ,יאשייוסימרהשתתפואורטמכללותמטעם,תיכוניעלטכנולוגיחינוךממונהמנוחיןאסףמר,טכנולוגי
.המכללותבמינהלמחלקותומנהליברשתהגדולות

.המכללותמינהלשלהארגוניוהמבנהישראלאורטרשתאתיאשייוסימרהציג,הכנספתיחתעם
השונותבמכללותשקיימותהלימודחטיבותבכלסטודנטים12,000-כלומדיםבהם,מקצועיתלהכשרהומוסדותמכללות42כיוםכוללתאורטרשת

.החינוךבמשרדהטכנולוגיתהעתודהבמסלוליהלומדיםהסטודנטיםכלמסךכשליש',יד'יגבכיתותלומדיםסטודנטים2750-כ,מתוכם.ארציתבפריסה
שמטרתה,"המצוינותתוכנית",21-ההמאהלמיומנויותהלומדיםאתהמכשירהיחודיתתכנית,"פלוסהנדסאי":כגוןאורטרשתשלתוכניותהוצגו,בכנס
ופיתוחהעצמהתוכניתשהינה,"שינוילשםתוכנית",ל"בחולימודיםלמשלחתנשלחיםהתוכניתמצטייניהפעילותבשיאכאשרעליתקבוצתלגבש

.אורטרשתשלהגדולותבמכללותד"י-ג"יבכיתותהלומדיםלסטודנטיםייחודיתרכותמיומנויות
,מיוחדיםפרויקטים,דיפלוםאחוזי,לימודמגמות,סטודנטים'מס:זאתובכללבהנהלתםהמכללותאתהציגו,אורטברשתהגדולותהמכללותמנהלי
.לעתידאסטרטגייםוכיוונים(הסטודנטיםעםושיחבמכללהשלמדוהכיתותלאחתכניסהכולל)"לעתידמגמה"כיתות
חינוךמינהלומנהלל"סמנכ,פארסמוהנאמרבפנילהציגלהשניתנהההזדמנותעלוהודתההמפגששלהרבההחשיבותאתהדגישה,אורטרשת

.וצוותותיכוני-עלהטכנולוגיהחינוךעלממונה,מנוחיןאסףומרטכנולוגי

מינהלומנהלל"סמנכ,פארסמוהנאמרשלסיורהתקיים2.2.22בתאריך

מר,וצוותותיכוני-עלטכנולוגיחינוךממונה,מנוחיןאסףמר,טכנולוגיחינוך

ר"ודאפקאורטב"חטמנהלרוזנברגיורםמר,ביאליקאורטל"מנכ,פורתרמי

אורטהבינייםבחטיבת,שנתיששטכנולוגי-מדעיפדגוגימנהלברגרישראל

.'ט-'זבכיתותהספרבביתהמופעלת,רובופיסקה-ב"להתוכניתלהצגת,אפק

המרשימיםהפרוייקטיםאתשכבהמכלהתלמידיםהציגוהביקורבמסגרת

.רובוטיקהבנושאהשנהבמהלךעובדיםהםשעליהם
שלהםהציפיותאתהמבקריםבפנילהעלותהזדמנותניתנהלתלמידים
תוארלקראתהטכניוןבמסגרתהלימודיםלהמשךהשאיפותואתמהמסלול

.מהנדס

:במהלך הכנסים הוצגו. וכנס מנהלות מכללה במגזר החרדי בנות, כנס מנהלים למכללות בזום: מרץ  התקיימו כנסים מנהלים-במהלך חודש פברואר
:תיכוני-החינוך טכנולוגי עלחזון

תיכונית מתקדמת  -הכשרה מקצועית על/ ללימודי הסמכה טכנולוגית , אקונומי רחב-מכל המגזרים בחברה הישראלית ומרקע סוציו, הנגשה של תלמידים
.בעולם טכנולוגי מתחדש ומשתנה במהירות, והעצמתם האישית לשם חיזוק והרחבת האופק התעסוקתי שלהם

ג וקיצור תהליך הנפקת הדיפלומות לבוגרי  "ל תשפ"שינויים בתהליך הרישום ובתנאי הקבלה לשנה, ב"ל תשפ"תיכוני לשנה-תקצוב בחינוך הטכנולוגי העל
.המסלולים השונים

.2022במרץ 24, ב"תשפ' א באדר ב"ג נדחה לתאריך כ"ל תשפ"נבקש להדגיש שהתאריך האחרון לרישום לחייבי גיוס לשנה

משנכנס אדר מרבין בשמחה

בברכת חג פורים שמח

איחולי הצלחה בבחינות מועד אביב 

המתחילים ביום שני הקרוב

אסף מנוחין וצוות הפיקוח

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

