מדינת ישראל
משרד החינוך
מינהל לחינוך טכנולוגי
חינוך טכנולוגי על-תיכוני
י"א שבט ,תשפ"ב
 13ינואר2022 ,
מספרנו2-22 :

לכבוד
מנהלים ,רכזי מכללות טכנולוגיות
רשתות חינוך טכנולוגי ובעלויות על מכללות טכנולוגיות
שלום רב,

הנדון :הקדמת מועד הנפקת דיפלומה החל משנה"ל תשפ"ב2022-
על-מנת לאפשר לבוגרים הזכאים לדיפלומה של טכנאי מוסמך או הנדסאי או תעודת מקצוע ,להשתלב בשוק
התעסוקה במקצוע מוקדם ככל שניתן ,החל משנה"ל תשפ"ב 2022-נקדים את מועד קיום מבחני הגמר בעל-
פה וכן את מועד דיווח הציונים הפנימיים.
מהלכים אלו יאפשרו:
א .הנפקת דיפלומה בזמן קצר לאחר עמידת הבוגרים בהצלחה בדרישות הזכאות.
ב .העברת הזכאות של הבוגר אל רשם הטכנאים וההנדסאים.
המטרה :חלוקת דיפלומות חתומות החל מחודש אלול תשפ"ב ,אוגוסט .2022
לצורך כך ,על מנהלי המוסדות להיערך מראש ולהכין גיליונות ציונים נספחים לדיפלומה .גיליונות אלו יכללו
את הציונים הפנימיים בלבד ,ללא ציוני המבחנים החיצוניים של שנת הלימודים האחרונה.
את גיליונותיהם של הבוגרים שעמדו בתנאי הזכאות הפנימיים לדיפלומה (נוכחות מלאה ועמידה בהצלחה
בכל המקצועות הפנימים) יש לשלוח אל גב' צביה כהן עד יום חמישי ,כ"ה באייר תשפ"ב.26.5.2022 ,

בחינות מועד אביב תשפ"ב:2022-
בחינות בכתב:
מועד אביב יחל ביום שני ,י"ח באדר ב' תשפ"ב 21.3.2022 ,ויסתיים ביום חמישי ,כ"ח באדר ב' תשפ"ב,
.31.3.2022
בחינות בעל-פה:
תחילת מועד בחינות בע"פ
אפיון בוגרים
בוגרי הנדסת חשמל ,בקרה ואנרגיה ג' בניסן תשפ"ב4.4.2022 ,
ג' בניסן תשפ"ב4.4.2022 ,
בוגרים חייבי גיוס
ג' בניסן תשפ"ב4.4.2022 ,
בוגרים פטורי גיוס

סיום מועד בחינות בע"פ
כ"ה באייר תשפ"ב26.5.2022 ,
א' בסיון תשפ"ב31.5.2022 ,
כ"א בסיון תשפ"ב20.6.2022 ,

המועד האחרון להגשת גיליונות ציונים פנימיים
יום חמישי ,כ"ה באייר תשפ"ב 26 ,במאי 2022
נבקשכם לעמוד בזמנים לעיל ,לטובת שילוב הבוגרים בשוק התעסוקה או בשיבוצם בצה"ל בהתאם לרישיון
והאופק התעסוקתי שבהסמכתם.
בברכה,

אסף מנוחין
ממונה חינוך טכנולוגי על תיכוני
העתק :מר מוהנא פארס ,סמנכ"ל ומנהל המינהל לחינוך טכנולוגי
מר דויד גל ,מנהל אגף בכיר בחינות
מפמ"רים בחינוך הטכנולוגי העל-תיכוני
גב' צביה כהן ,רכזת הסמכות חינוך טכנולוגי על-תיכוני
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