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 העלאת שיעור הזכאות לתעודת ההסמכה הטכנולוגיתתכנית לההנדון: 

מקצועי עובר בשנים האחרונות תהליך מתמשך של שדרוג והעצמה. כחלק -חינוך הטכנולוגיה

בנינו , עם תעודת הסמכהמסיים את לימודיו שכל תלמיד בחינוך הטכנולוגי  ,וכדי לוודאמתהליך זה 

התוכנית הלאומית  -מנכ"ל  חוזר )כפי שמצוין ב הסמכה טכנולוגיות  תשעה פרופילים של תעודות

החטיבה העליונה: מבנה הלימודים, ההיבחנות ותעודות הסיום בחינוך  -ללמידה משמעותית 

כנולוגית מקצועות המגמה הט 3 :מקצועות 6תעודת ההסמכה הטכנולוגית מבוססת על (. הטכנולוגי

מפורטות הרמות השונות של התעודה והתנאים  בחוזר המנכ"לטיקה. מוכן שפת אם, אנגלית ומת

 החל .החדשה את תעודת ההסמכה ובלישק ,ניםהראשותשע"ז היו מחזור בוגרי לזכאות לכל רמה. 

 .שקיפות בחינוךמופיעים באתר  זו לתעודה שיעור הזכאות נתוני ח"תשע הלימודים בשנת

שנה"ל אנו מפעילים מלאור החשיבות שמשרד החינוך מייחס לתעודת ההסמכה הטכנולוגית, 

את שיעור הזכאות לתעודה בקרב בוגרי החינוך  80%-שמטרתה להעלות ל ,שנתית-תשע"ח תכנית רב

-פר העלהס-צוותי הפיקוח הכולל על בתי, הטכנולוגי. שותפים לתכנית זו מנהלי המחוזות במשרד

 ם האחראיים על המגמות בחינוך הטכנולוגי.וכן המפמ"רי , הבעלויות על בתי הספריסודיים

שהיו להם תלמידי כתה י"ב במגמה  ,הספר-בשנה שעברה לכל בתיבמסגרת תכנית זו פנינו 

 ,וביקשנו מהם להציב יעדי זכאות לתעודה הטכנולוגית לשנים הקרובות ,טכנולוגית בשנה"ל תשע"ז

שהמחזור  ,מגמהקיימת ספרכם -בבית. 80%-נה"ל תשפ"ג יגיע שיעור הזכאות לפחות לכך שבש

ולכן אנו פונים אליכם רק עתה, כדי לעדכן אתכם  ,הראשון שלה למד בכתה י"ב רק בשנה"ל תשע"ח

לבקש מכם , בנתוני הזכאות לתעודת הסמכה טכנולוגית של בוגרי המחזור הראשון של המגמה

ין ולדווח לנו על היעדים שקבעתם לשנים שתאפשר לכם להגיע ליעד שצו ,להכין תכנית עבודה

  הקרובות לשיעור הזכאות במגמה.

 /https://technologydiploma.taldor.co.ilקישור המתבצעת דרך ווח יהדהכניסה למערכת 

המערכת  ,כם, עם כניסתכם. על מנת לשמור על פרטיותABC123456 הקוד הראשוניאמצעות ב

תווים המורכב ממספרים, אותיות קטנות  8תבקש להחליף את הקוד הראשוני לקוד אישי המכיל 

נתוני הזכאות של כל אחת מההתמחויות  כםואותיות גדולות. לאחר השלמת שלב זה יוצגו בפני

את יעדי בבקשה,  ינוהז ים את לימודיו בשנה"ל תשע"ח.שהמחזור הראשון שלהן סי ,הטכנולוגיות

 כםספר-תשפ"ג. אם בבית –תשע"ט  יםלשנעבור כל התמחות  םשהצבת ,הזכאות )באחוזים(

אם  ,כםומעלה, אנו משאירים לשיקול דעת 80%על  חשבה שיעור הזכאות עומד בתשע" ,התמחות
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המועד או יהיה גבוה יותר.  חשע"היעד לשיעור הזכאות בשנים הבאות יישאר זהה לזה שבשנת ת

    (.2019 ביוני  5) טתשע" ב' בסיוון  :אחרון למילוי הטופסה

הספר הקמנו מוקד בקרה -לצורך המעקב אחר יעדי הזכאות לתעודת ההסמכה הטכנולוגית של בתי

 yulias@taldor.co.il :ההדוא"ל הבאבכתובת לפנות  /ישאליו תוכלוסיוע 

 ולעמוד המוסמכים התלמידים כמות את להגדיל נוכל משותפים שבמאמצים ,ובטוחים סמוכים אנו 

 .שהצבנו ביעדים
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