משרד החינוך
מינהל תיקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע
חינוך טכנולוגי על תיכוני
ו' תמוז ,תש"ף
 28יוני2020 ,
מספרנו76-20 :
לכבוד
מנהלי מכללות טכנולוגיות להכשרת טכנאים והנדסאים צעירים
בעלויות על מכללות להכשרת טכנאים והנדסאים צעירים
מנהלי מחלקות חינוך ברשויות המקומיות
שלום רב,

הנדון :שיעור השתתפות עצמית של סטודנטים בכיתות י"ג-י"ד בשכר הלימוד
לשנה"ל תשפ"א ועדכון לגבי אישור כיתה במצבת תלמידים
א .שיעור ההשתתפות העצמית
חוזר זה בא לקבוע את שיעור ההשתתפות העצמית של סטודנטים בכיתות י"ג-י"ד בשכר הלימוד לשנת
הלימודים תשפ"א במסלולים של לימודי תעודה ,טכנאים והנדסאים עבור חלק מתקצוב שכר הלימוד
שאינו ממומן על ידי משרד החינוך .שיעור ההשתתפות יהיה אחיד במגמות השונות ובשתי שכבות הגיל
(י"ג ,י"ד) .עדכון התשלומים במהלך שנת הלימודים יתבסס רק על ההצמדה למדד יוקר המחיה ,כנהוג
במוסדות להשכלה גבוהה.
שיעור ההשתתפות העצמית בשכר הלימוד הינו ₪ 6,505
הסכום בהתאם למדד חודש מאי .2020
מתוך סכום זה  ₪ 6,306עבור השתתפות בשכר לימוד ו ₪ 199-עבור חומרים למימון פרוייקט אישי.

ב .אישור כיתה במצבת תלמידים בשנה"ל תשפ"א
לשם הסמכה מקצועית ,על סטודנט ללמוד במהלך שנת הלימודים לפחות  1,170שעות .מכיוון שבשנה זו
נתקלנו במספר מוסדות שבהם לא ניתנו כל היקף השעות (ולא רק בגלל מגפת הקורונה!) והיינו צריכים
להתערב לשם תיקון המעוות ,אנו מניחים כי יתכן ומצב זה התקיים גם במוסדות אחרים.
מכיוון שבימים אלה נבנית מערכת השעות לשנה"ל תשפ"א ,אנו מבקשים להבהיר לבעלויות
ולמנהלים כי במוסדות בהן יתעורר חשש כי לא ניתנות כל השעות הלימוד ומתכונת הלימודים חלקית,
נאשר כיתה במצבת התלמידים (כלומר את תקצובה) רק לאחר בדיקת מערכת השעות וקבלת הצהרת
מנהל על מתן כל שעות הלימוד בהתאם לדרישות ההסמכה.
בברכה,
אסף מנוחין
ממונה חינוך טכנולוגי על תיכוני

העתק :ד"ר עופר רימון ,סמנכ"ל ומנהל מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע
מר מנחם מזרחי ,מנהל אגף א' אמח"י
גב' שני פנחסי ,מרכזת תקציב חינוך פורמאלי על יסודי
מר אבי בן דוד ,מרכז פיקוח י"ג-י"ד.
מפמ"רים בחינוך הטכנולוגי העל תיכוני.
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