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 תיכוני-מנהלי מוסדות חינוך עם מסלולי חינוך טכנולוגי על
   בעלויות על מכללות טכנולוגיות ו
 

  שלום רב,
 

 תיכוני-תנאי קבלה של מועמדים ללימודים בחינוך הטכנולוגי העל נדון:ה
 2023-שנה"ל תשפ"גל

 המטרה .א
תנאי הסדרת לאחר קבלת אישור מנהל המינהל לחינוך טכנולוגי ומנהל אגף בכיר בחינות, הוחלט על 

לקראת ממסלולים תיכוניים שונים, של מועמדים  תיכוניות-במגמות טכנולוגיות על יםמודילל הקבלה
   הנדסאי.או /ו טכנאי מוסמךאו  תעודת מקצועהסמכה של 

 י"ד )לא כולל מועמדים למסלול מרום(: -תנאי הקבלה למועמדים לכיתות י"ג .ב

 זכאות לתעודת הסמכה תיכונית במסלול התיכוני: .1

 במגמה הטכנולוגית לפחות 2.1טכנולוגית מקצועית ברמה  זכאות לתעודת הסמכה 1.1
תיכונית אליה נרשם, יש -ללא רצף למגמה העלתיכונית )למועמד ממגמה  התיכונית

 (2להוסיף גם את התנאי ב' 
 או  

 .זכאות לתעודת בגרות עם ציון חיובי באנגלית ובמתמטיקה 1.2

תמחות תיכוני שברצף למגמה הטכנולוגית עמידה בהצלחה בשאלוני מקצוע מוביל תיכוני ומקצוע ה .2
 יח"ל לפחות כל אחד. 3תיכונית המבוקשת, ברמה של -העל

 : 2023-תנאי הקבלה למועמדים למסלול מרום לשנה"ל תשפ"ג .ג

 ידי הצבא.-בוגרי מסלולים עיוניים בלבד שאותרו )מוינו( על .1

 עמידה בזכאות לתעודת בגרות עם ציון חיובי באנגלית ובמתימטיקה. .2

נוכחות מלאה וציון עובר  -עמידה בהצלחה במכינה למסלול מרום )עפ"י הנחיות הפיקוח על המגמה(  .3
 פנימי.

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

 דגשים בהיבחנות: .ד

בהם  המוסדות באחריות תהיהתיכוני מקצוע מוביל ומקצוע התמחות שאלוני הצלחה בעמידה ב .1
 . תיכונית-על הסמכהלקראת  יםלומד הסטודנטים

 ידי אגף בכיר בחינות.-שיפורסם על הבגרות בחינות לוחפי -על א(: תתקיימנה הבחינות .2
 .תתיכוני-עלבהם הסטודנטים לומדים לקראת הסמכה  במוסדות ב(

 ", קרי, ללא ציון שנתי.נבחן משנה" שלמעמד שאלוני מקצוע מוביל והתמחות בהנבחנים יבחנו ב .3

 
 ,הבברכ
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