משרד החינוך
מנהל חינוך טכנולוגי

חינוך טכנולוגי על-תיכוני

ט"ו אדר א ,תשפ"ב
 16פברואר2022 ,
סימוכין9-22 :

לכבוד
מנהלי מוסדות חינוך עם מסלולי חינוך טכנולוגי על-תיכוני
ובעלויות על מכללות טכנולוגיות
שלום רב,

הנדון :תנאי קבלה של מועמדים ללימודים בחינוך הטכנולוגי העל-תיכוני
לשנה"ל תשפ"ג2023-
א .המטרה

לאחר קבלת אישור מנהל המינהל לחינוך טכנולוגי ומנהל אגף בכיר בחינות ,הוחלט על הסדרת תנאי
הקבלה ללימודים במגמות טכנולוגיות על-תיכוניות של מועמדים ממסלולים תיכוניים שונים ,לקראת
הסמכה של תעודת מקצוע או טכנאי מוסמך ו/או הנדסאי.

ב .תנאי הקבלה למועמדים לכיתות י"ג-י"ד (לא כולל מועמדים למסלול מרום):
 .1זכאות לתעודת הסמכה תיכונית במסלול התיכוני:
 1.1זכאות לתעודת הסמכה טכנולוגית מקצועית ברמה  2.1לפחות במגמה הטכנולוגית
התיכונית (למועמד ממגמה תיכונית ללא רצף למגמה העל-תיכונית אליה נרשם ,יש
להוסיף גם את התנאי ב' )2
או
 1.2זכאות לתעודת בגרות עם ציון חיובי באנגלית ובמתמטיקה.
 .2עמידה בהצלחה בשאלוני מקצוע מוביל תיכוני ומקצוע התמחות תיכוני שברצף למגמה הטכנולוגית
העל-תיכונית המבוקשת ,ברמה של  3יח"ל לפחות כל אחד.

ג .תנאי הקבלה למועמדים למסלול מרום לשנה"ל תשפ"ג:2023-
 .1בוגרי מסלולים עיוניים בלבד שאותרו (מוינו) על-ידי הצבא.
 .2עמידה בזכאות לתעודת בגרות עם ציון חיובי באנגלית ובמתימטיקה.
 .3עמידה בהצלחה במכינה למסלול מרום (עפ"י הנחיות הפיקוח על המגמה)  -נוכחות מלאה וציון עובר
פנימי.

הערה :מועמד ממסלול טכנולוגי שמוין למסלול מרום יוכל ללמוד בכיתה י"ג רק בתנאי קבלה
של סעיף ב'.

ד .דגשים בהיבחנות:
 .1עמידה בהצלחה בשאלוני מקצוע מוביל ומקצוע התמחות תיכוני תהיה באחריות המוסדות בהם
הסטודנטים לומדים לקראת הסמכה על-תיכונית.
 .2הבחינות תתקיימנה :א) על-פי לוח בחינות הבגרות שיפורסם על-ידי אגף בכיר בחינות.
ב) במוסדות בהם הסטודנטים לומדים לקראת הסמכה על-תיכונית.
 .3הנבחנים יבחנו בשאלוני מקצוע מוביל והתמחות במעמד של "נבחן משנה" ,קרי ,ללא ציון שנתי.
בברכה,
אסף מנוחין
ממונה חינוך טכנולוגי על-תיכוני
העתק :מר מוהנא פארס ,סמנכ"ל ומנהל מינהל חינוך טכנולוגי
מר דויד גל ,מנהל אגף בכיר בחינות
עו"ד אילן שי ,לשכה משפטית
מפמ"רים בחינוך הטכנולוגי
אכ"א צה"ל
רח' דבורה הנביאה  2ירושלים  ,9100201טל'assafme@education.gov.il ,073-393-1631 :
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