
תיכוני-חינוך טכנולוגי על

2023-ג"ל תשפ"כנס פתיחת שנה

2022בספטמבר 4, ב"באלול תשפ' ח

טכנאים והנדסאים, דגשים בארגון הלימודים במסלולי הסמכה של לימודי תעודה

אסף מנוחין
תיכוני-ממונה חינוך טכנולוגי על



ג"תיכוני תשפ-פיקוח פדגוגי חינוך טכנולוגי על–מבנה ארגוני 

ארצידרוםמרכזצפון

,  מלשהעטאף, רוני מגריל
פודה-לילה אבו, נייזרצבי 

, יעקב בוסקילה
אתי הרשקוביץ

, יצחק סגרון, דב פרידמן
קלוד בן עזרא

(תוספתיות' תכ)אוריאל בן שבת 

2
2

(:שם הרפרנט האחראייצוייןלמוסד ישלח מכתב שבו )בכל נושא תתבצע באמצעות רפרנט המוסד הפנייה



(המדריך)תפקיד הרפרנט 

.תיכוני-העלהטכנולוגיהחינוךעלהפיקוחמטעםרפרנטי"עילווההמוסד

להשתתף,למטההקשראישלהיות,המוסדאתללוותהרפרנטתפקיד

המוסדותלמנהלילסייע,סטאטוסועדות-וסיפריותביתהיגויבוועדות

תוכניותיעדיהשגתלשםבמוסדהעבודהתוכניתבבנייתהתוכניתולרכזי

.במוסדהפועלותתיכוני-העלהטכנולוגיהחינוך

בתחומיםבמוסדהניהוללצוותהצורךבעתוהכוונהמענהייתןהרפרנט

.תיכוני-העלהטכנולוגיהחינוךשלהפיקוחשבאחריות

.הרפרנט ילווה על ידי גורמי מטה שונים כל אחד בתחומו

3
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https://edu.gov.il/tech/Technical-colleges/tov/Pages/guide-role.aspx


תחומי אחריות איש המטה

:איש המטה מהווה סמכות מקצועית בתחומו ויהיה אחראי על

מעקב על  . תחום אחריותו על סמך מידע מרפרנטים המוסדות" תמונת על"בניית 1.
.  יישום וביצוע המדיניות

.קידום ופיתוח התחום באחריותו2.

ליווי והנחיית הרפרנט בהכרת המדיניות בתחומו וקבלת המשוב מהרפרנט על  3.
.היישום

.הישגים וזכאות, נשירה,  (תלמידים, מגמות)גידול : עמידה ביעדים במוסדות4.

.המטהבמסגרתלדיוןתובנותהעלאת5.

.המוסדלנתוניבהתאםפעולהתוכניתבמוסדרפרנטעםגיבוש6.

.הרפרנטבאמצעותיתבצעהמוסדותעםהקשר7.

.הדיגיטליתבמדיהובהפצתובאתרבתחומוהמידעעלאחריות8.

.אחריות הרפרנט על יישום התוכניות הרלוונטיות באותו מוסד
4

4
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2023-ג"ל תשפ"תיכוניים החל משנה-תנאי הקבלה ללימודים על

:הקבלהסף1.
.(ובמתמטיקהבאנגליתעוברציוןעם)תיכוניתבגרותבתעודתבהצלחהעמידה

:(לפחות)2.1טכנולוגיתהסמכהבבהצלחהעמידהאו

:במגמהפדגוגירצףעםמועמד.א
.תיכוניים-העלללימודיםברצףהסמכהלתעודתזכאות

:טכנולוגי-לאמסלולבוגרמועמד.ב
.הליבהמהמקצועותאחדבכל,לפחות55ציוןהכוללתבגרותלתעודתזכאות

:במגמהפדגוגירצףללאטכנולוגיחינוךבוגרמועמד.ג
אובגרותלתעודתלזכאותנדרשפדגוגיברצףשלאטכנולוגיתמגמהבוגר

.2.1הסמכהלתעודתלזכאות

:תיכונית-העלבמגמהללימודיםהשלמהתנאי2.

לעמודידרשופדגוגיברצףהתיכונית(הראשית)המגמהבוגרישאינםמועמדים.א
.לדיפלומהזכאותלשםתיכונית-העללמגמההשלמהבמבחןבהצלחה

,המבחןוצורתהתכניםשבוחיצונימבחןהינוהשלמהמבחן.ב
ומבוססהמקצועיהפיקוחי"עיקבעומהמגמותאחתבכל

.לפחותשעות200בהיקףהשלמהמכינתשללימודיםתכניתעל

מבחן ההשלמה הינו תנאי בחוקת הזכאות
5

https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=64&REFF_GUID=%7b851CD884-9A3C-44E3-8994-9833FC2DC635%7d
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(2)2023-ג"ל תשפ"תיכוניים החל משנה-תנאי הקבלה ללימודים על

סמל  
מבחן  

מיועד למועמדים להתמחויות  שם מבחן
תיכוניות-על

מגמות תיכוניות שברצף
בוגרי מגמות שאינם נדרשים לשם  

עמידה בחוקת הזכאות במבחן השלמה

3230, 3220, 3210, 1020, 10991010, 1094, 1093, 1092, 1091מבחן השלמה למגמת הנדסת מכונות1771001
1140מבחן השלמה למגמת הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים2771101
1220, 12931210, 1292מבחן השלמה למגמת הנדסת בניה ואדריכלות3771201
1450, 1410מבחן השלמה למגמת הנדסת תוכנה4771401
1750, 1720, 17931710, 1792, 1791מבחן השלמה למגמת ניהול עסקי5771701
18931810, 1891מבחן השלמה למגמת הנדסת תעשיה וניהול6771801
2020, 20942010, 2092מבחן השלמה למגמת עיצוב7772001
2110מבחן השלמה למגמת מערכות טלוויזיה וקולנע8772101
3310מבחן השלמה למגמת הנדסת חשמל בקרה ואנרגיה9773301

3510מבחן השלמה למגמת מערכות תקשוב10773501
3720, 3710מבחן השלמה למגמת הנדסת תחבורה11773701

ג ואילך"ל תשפ"שאלוני מבחני השלמה ללימודים על תיכוניים לשנה
.<שם המגמה>מבחן השלמה למגמת : "שם מבחן השלמה

".77<קוד מגמה ראשית>01: "סמל מבחן ההשלמה
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(3)2023-ג"ל תשפ"תיכוניים החל משנה-תנאי הקבלה ללימודים על

יוכלו להבחן במבחן השלמה חיצוני  , תיכונית-סטודנטים ללא רצף פדגוגי למגמה העל, ג"ל תשפ"בשנה
.נט"במנבסבמקום היבחנות במקצוע מוביל ובמקצוע התמחות שנקבעו בתנאי הקבלה שקיבלו בהרשמה 

:יאפשרו,החדשיםהקבלהתנאי
.תיכונית-שוויון בתנאי הקבלה של סטודנטים לאותה מגמה על✓
.תיכוניים ובזכאות לדיפלומה-צמצום חסמים בקבלת סטודנטים ללימודים על✓
.ד"י-ג"הגדלה משמעותית של מספר הסטודנטים בכיתות י✓

:הקבלהתנאילגבימכללהרכז/למנהלדגשים
.  מבחן השלמה אינו מחליף בחינות בגרות ועמידה בו אינה מאפשרת השלמת זכאות לבגרות✓
.  לתעודה/ תימנע את זכאות הבוגר לדיפלומה , אי השלמת כל תנאי הקבלה✓
.  על ההשלמה הנדרשתוידועואימות עמידה של הסטודנט בתנאי הקבלה נדרש ✓
:באחריות מנהל המכללה✓

.לתת מענה פדגוגי לסטודנט כך שיוכל לעמוד בדרישות ההסמכה. א
.לוודא שהסטודנט השלים את תנאי הקבלה.  ב
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)*(מבחנים מועד אביב 

:ג"יבכיתההשלמהמבחן.א
2023בפברואר14,ג"תשפבשבטג"כ,שלישייום:בכתבהשלמהמבחן.1
.(14.2.2023)ל"הנלמועדעד,פה-בעלההערכהאתלסייםיש:פה-בעלהשלמהמבחן.2

:בכתבאביבמועדמבחני.ב
2023במרץ13,ג"תשפבאדר'כ,שנייום:ג"יכיתההתמחותמקצועמבחן.1
2023במרץ16,ג"תשפבאדרג"כ,חמישייום:ד"יכיתההתמחותמקצועמבחן.2
2023במרץ20,ג"תשפבאדרז"כ,שנייום:ג"יכיתהתשתיתמקצועמבחן.3
2023במרץ23,ג"תשפבניסן'א,חמישייום:ד"יכיתהתשתיתמקצועמבחן.4

:פה-בעלאביבמועדמבחני.ג
2023באפריל16,ג"תשפ,בניסןה''כ,ראשוןמיוםהחליתקיימו

.   לסטודנטים חייבי גיוס-2023במאי 31, ג"א בסיוון תשפ"י, יום  רביעי: ועד
.לסטודנטים פטורי גיוס-2023ביוני 20, ג"בתמוז תשפ' א, יום שלישי: ועד

ידי אגף בכיר בחינות לקראת מועד אביב-יפורסמו על, פה-מועד סופי של הבחינות ואופן העברת הציונים בכתב ובעל)*(  
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2023-ג"דגשים לגבי מועד אביב תשפ

אביבמועדשלההסמכהמבחניציוניאתלשפריוכלד"יבכיתהסטודנט.1

.לזכותונשמרהשנתיהציון.ג"י/ב"טוב"יבכיתהשקיבל

:הבאותההחרגותיחולו,בלבדג"תשפל"בשנה.2

ד"תשפל"משנה.עברוכבשניםהקבלהתנאילהשליםנדרשג"תשפל"בשנה:"מרום"מסלול.א
.ההשלמהבמבחנילעמודידרשו"מרום"במסלולסטודנטיםגםואילך

במבחןלעמודובנוסףהשלמהבמבחןלעמודנדרשג"תשפל"בשנה:תוכנההנדסתבמגמת.ב
.בלבדההשלמהבמבחןלעמודידרשוואילךד"תשפל"משנה."המחשבמדעי"במקצועבגרות

ייבחנו,פדגוגירצףללאתלמידים,ג"תשפל"בשנה,זהבשלב:שכרוחשבותחשבונאותבמגמת.ג
.(תיכוניהתמחותומקצועמובילמקצוע)2סוגח"הנהלהסמכההבגרותבמבחנירק
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2023-ג"הרישום במצבת תלמידים תשפ

:על מנהלי המכללות לוודא

ל  "שתשובת צה, סנט"יש לרשום אך ורק את הסטודנטים הרשומים במנב, במצבת תלמידים.א
.אין נתונים צהליים/   פטור מגיוס   /   מאושר   : לגביהם היא

.  ולעקוב במהלך השנהבמנבסנטל "על ידי צהלא מאושריםלטפל בנרשמים שעדיין.ב
!אין להשאיר תלמיד בסטטוס לא מאושר

חתמו על חוזים  ,חייבי גיוס הלומדים במכללה,(ד"וגם בכיתה י)ג "הסטודנטים בכיתה ילוודא שכל.ג
!     במהלך שנת הלימודיםשיגוייסויש סבירות ,ללא החתימה על החוזה. במיטב או בסמכויות

.רשימות מעודכנות של סטודנטים שלא חתומים, אנו נעביר בהמשך למכללות

נט ובמצבת תלמידים  "ש לעדכן מידית במנבסי: או על ביטול הרשמההפסקת לימודיםעל.ד
ל  "הטופס הנ(.עכשיו ובמהלך השנה)מיידיתלשלוח את טופס ההודעה על הפסקת לימודים וגם

.באתרנמצא במסמכי הרישום
!בחומרה על אי דיווח עזיבת מערכת החינוך של חייבי גיוסבמיטב מתייחסים

יש לבצע אך ורק בהתאם להנחיות המופיעות בטופס מעבר בין מכללות  , מעבר מכללה של סטודנט.ה
.הנמצא במסמכי הרישום באתר
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2024-ד"ל תשפ"בקשות לאישור היקף מכסת דחיית גיוס לסטודנטים בשנה

,ד"תשפל"לשנהגיוסחייבילסטודנטיםגיוסדחייתמכסתלהיקףבקשהיעבירוהמכללותמנהלי
.2022באוקטובר28,ג"תשפבחשוון'ג,שישייוםעד

:ב"יכיתותתלמידילכלתתייחסהבקשה.הלימודוהתמחויותמגדר,(ד"י/ג"י)כיתותלפיתוגשהבקשה
.ג"יבכיתהללימודיםהמועמדים1.
.(ב"טותכניתבוגריב"ילתלמידירק)ד"יבכיתהללימודיםהמועמדים2.

שוניםלקריטריוניםבהתאםיקבע,2024-ד"תשפל"בשנהלמכללההמאושרהסטודנטיםמכסותהיקף
.ל"צהמטעםגיוסדחייתמכסותואישורתקציביאישור,המכללהשלמכסותבקשת:כגון

.הרשתותלהנחייתבהתאםיפעלוהחינוךרשתותבבעלותמוסדות

"תיכוניעלטכנולוגיחינוך"באתריפורסםמכסותהיקףלאישורהבקשהנוהל

.ספטמברחודשבמהלך

11
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אישור כיתות במצבת תלמידים

.ומעלהסטודנטים15ישכאשרהכיתהאישור.א

,ומטהסטודנטים14ישבמצבתכאשר.ב
!מאושרתלאהכיתה

והבעלותהמוסדמנהלעל,כיתההאישורלשם.ג
:הכוללחריגלאישורבקשהלהגיש

.הכתהלאישורמנומקבקשהמכתב.1

.ל"תהשעותכללמתןוהתחייבותהצהרה.2
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תוכנית עבודה פדגוגית

המכללהליעדיבהתאם,להשגתםשינקטוהפעולהודרכיהיעדים:שנתיתעבודהתכנית❑
תכניתשלתבניתקיימתתיכוניעלטכנולוגיחינוךבאתר.ה"תשפ-ד"תשפל"שנהלקראת
.עבודה

ולהעבירה2022באוקטובר31,ג"תשפבחשוון'ו,שנייוםעדהעבודהתכניתאתלסייםיש❑
.פיקוחלרפרנט

.(העבודהתוכניתהצגת)סטטוסועדתמפגשלתאוםהמוסדותעלנובמברחודשבמהלך❑
,התחומיםראשי/המגמותמרכזי,המכללהמרכז/מנהל,המוסדמנהל:ישתתפובמפגש
ואנשי(קייםאם)התעשייהמטעםמלווה,(קייםאם)ל"צהמטעםמלווה,המוסדרפרנט

.המשתתפיםידיעלהתוכניתתאושרהמפגשבסוף–המוסדלהחלטתבהתאםנוספיםצוות

ל"בשנהשבוצעוהפעולות,המוסדשל"מאמיןאני"אתיציגהמכללהמרכז/מנהלבוועדה
ל"שנהשלביעדיםוהעמידהתוצרים,ההישגים:המגמהאתיציגמגמהמרכזכל,ב"תשפ
-ג"תשפ)שנתית-רבובראייהג"תשפל"שנהבמהלךלביצועהפעולותיוצגובהמשך.ב"תשפ
.(ח"תשפ

.ד"תשפל"לשנהוההיערכותג"תשפל"שנהלסיכוםמפגשלתאםיש2023מאיבחודש❑
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" חינוך טכנולוגי על תיכוני"פתיחת מסלול של 

באתרהמופיעותלהנחיותבהתאםלפעולישתיכוני-עלטכנולוגיחינוךשללימודמסלוללפתיחת
-"מקצועמוקד"אתרבאמצעותרקהמסלוללפתיחתבקשהולהגישתיכוניעלטכנולוגיחינוך
.ד"יכיתהפתיחתכולל

להגישיש,ד"תשפל"בשנהתיכוני-עלטכנולוגיחינוךשללימודמסלוללפתיחתהבקשהאת
פטורבמגזרמכללה.2022דצמברחודשסוףעד,תיכוני-העלהטכנולוגיהחינוךעללפיקוח

.2023מרץחודשלאמצעעדהבקשהאתלהגישיכולה,מגיוס

על הבעלות על המוסד לפעול להרחבת רישיון המוסד לשכבת הכיתות המבוקשת  , במקביל
דרך אגף רישוי מוסדות חינוך, (ד"י/ג"י)
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ד "י-ג"זכאות לדיפלומה והפקתה לבוגרי כיתות י

על הזכאות לדיפלומה והפקתה ניתן לראות  . הדיפלומות החתומות ישלחו ישירות למכללה1.
.באתר חינוך טכנולוגי על תיכוניבהרחבה 

עם סיום שנת הלימודים ומתן הציונים , על מנת לקצר את זמן תהליך הנפקת הדיפלומות2.
-רכזת הסמכות בחינוך הטכנולוגי העל, צביה כהן' גביש להעביר אל , במקצועות הפנימיים

.העומדים בתנאי הזכאותשל הבוגרים בלבדגיליונות עם ציונים פנימיים , תיכוני

תוסיף המכללה ציונים אלה בגיליון הציונים הפנימי  ציוני הבחינות החיצוניות עם קבלת 3.
"גיליון הציונים הנספח לדיפלומה"צביה כהן וזה יהא ' י גב"שאושר ע

והוא יימסר לבוגר יחד עם  " גיליון הציונים הנספח לדיפלומה"מנהל המכללה יחתום על 4.
.הדיפלומה

רשימה שלא תשלח בקובץ  . בקובץ אקסליש לשלוח את רשימת הבוגרים הזכאים לדיפלומה 5.
.לא תתקבל( ולא בצילום או דוגמה)אקסל כאמור 

.יש לשלוח בנוסף גם זכאות לתעודת בגרות וציוני המכינה, לבוגרי מסלול מרום6.

,  צביה כהן' הנשלחות לגב, 2018דיפלומות לחתימה עבור בוגרים שסיימו לימודיהם עד שנת 7.
.יישלחו בדאר רשום בלבד לצורך קבלת אישור קבלה רשמי
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ועדות חריגים להסמכה חריגה 

הנדרשיםוהמסמכיםבהרחבההתהליךפירוט
.תיכוני-עלטכנולוגיחינוךבאתרלמצואניתן

יש להדגיש כי על ההסמכה חלה תקופת  1.
התיישנות ועל הבוגר לסיים בהצלחה את כל  

(  פנימיות וחיצוניות)או הבחינות /המטלות ו
שנים מסיום 7ולהגיע לזכאות לדיפלומה תוך 

פג תוקף הלימודים  , בתום תקופה זו. לימודיו
יד ונדרש אישור חריג לאישור  -של כיתות יג

.  ההסמכה

לשם הגשת  , הוועדה אינה דנה בתיקון ציונים2.
ערעור על ציונים יש לפנות לאגף הבחינות  

.בלבד
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