מדינת ישראל
משרד החינוך
מנהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע
חינוך טכנולוגי על-תיכוני

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

י"ג כסלו ,תשפ"ב
 17נובמבר2021 ,
מספרנו59-21 :

שלום רב,

הנדון :הקדמת מועד קיום מבחנים בעל-פה במועד אביב תשפ"ב2022-
במגמת הנדסת חשמל בקרה ואנרגיה ()3391
על-מנת לאפשר לבוגרי מגמת הנדסת חשמל בקרה ואנרגיה ( ,)3391הזכאים לדיפלומה של טכנאי
מוסמך או הנדסאי ,לקבל רישיון ולעסוק בעבודות חשמל מוקדם ככל שניתן ,אנו מקדימים את מועד
קיום מבחני הגמר בעל-פה בשנה"ל תשפ"ב ,2022-רק במגמת הנדסת חשמל בקרה ואנרגיה.
הקדמת המועד ביחד עם העברת גיליונות ציונים נספחים לדיפלומה ,עם הציונים הפנימיים בלבד של
הבוגרים העומדים בתנאי הקבלה( ,ללא הוספת ציונים של המבחנים החיצוניים) ,אל גב' צביה כהן,
תאפשר:
א .הנפקת דיפלומה ,בזמן קצר ,לאחר עמידת הבוגרים בהצלחה בדרישות הזכאות.
ב .העברת הזכאות אל רשם הטכנאים וההנדסאים.
חוזר מפורט בנושא יצא בהמשך.

לוח הזמנים מחייב:
בחינות מועד אביב תשפ"ב:2022-
בחינות בכתב יתקיימו ב )1( :יום שני ,י"ח באדר ב' תשפ"ב 21 ,במרץ 2022
( )2יום חמישי ,כ"א באדר ב' תשפ"ב 24 ,במרץ 2022
( )3יום שני ,כ"ה באדר ב' תשפ"ב 28 ,במרץ 2022
( )4יום חמישי ,כ"ח באדר ב' תשפ"ב 31 ,במרץ 2022
בחינות בעל-פה :החל מיום שני ,ג' בניסן ,תשפ"ב 4 ,באפריל 2022
ועד יום חמישי ,כ"ה באייר תשפ"ב 26 ,במאי ( 2022הקדמת מועד סיום
המבחנים שבעל-פה ,רק לבוגרי מגמת הנדסת חשמל בקרה ואנרגיה).

המועד האחרון להגשת גיליונות ציונים פנימיים :עד יום חמישי ,כ"ה באייר תשפ"ב 26 ,במאי
.2022
נבקש לעמוד בזמנים לעיל ,לטובת שילוב הבוגרים בשוק התעסוקה ולחלופין לשם שיבוצם בצה"ל
בהתאם לרישיון והאופק התעסוקתי שבהסמכתם.

בברכה,
אסף מנוחין
ממונה חינוך טכנולוגי על-תיכוני

אירנה ליברמן
ממונה על הוראת הנדסת חשמל בקרה ואנרגיה

העתק :מר מוהנא פארס ,סמנכ"ל ,מנהל מינהל חינוך טכנולוגי
מר דויד גל ,מנהל אגף בכיר בחינות
גב' רבקה זקן ,מנהלת תחום ארגון בחינות
גב' צביה כהן ,רכזת הסמכות חינוך טכנולוגי על-תיכוני
רח' דבורה הנביאה  2ירושלים  ,9100201טל'assafme@education.gov.il ,02-560-2197 :
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