"תחזיק חזק עלה קטן שלי
כי לא תמיד הכל בחוץ בהיר ורוח סער וסופה קרה תזכור ותתחזק אני איתך !
ת ח ז י ק ח ז ק ע ל ה ק ט ן ש ל י " ( .ישי לפידות)

י"א.תמוז.תשפ"א
 21יוני2021 ,

עם סיום שנת לימודים מורכבת שהציבה אתגרים לא פשוטים לצוות החינוכי :התמודדות עם פיתוח תהליכי למידה חדשים
וחדשניים ,תשומת לב לקשיים של כל סטודנט וסטודנטית ומתן תמיכה מקצועית תוך חיפוש דרכים להעצמה ופיתוח יכולות
התמודדות עם הקשיים בתחום הלימודי והאישי ,אנו בפיקוח מבקשים להודות לכל חברי הצוות החינוכי בכל המוסדות על
העבודה הקשה – כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם ומלואו – והצלתם רבים!

אנו מאחלים לכם ולבני משפחותיכם חופשה נעים וחזרה בבטחה לשנה"ל תשפ"ב
אסף מנוחין וצוות הפיקוח

חוזרים לשגרה
הלימודים בתכנית טו"ב באורט בוסתאן אלמרג' ,מתקיימים במגמת מכונות בהתמחות מערכות תיב"מ .בוגרי התוכנית ממשיכים בסוף כיתה י"ב לתואר הנדסאי במכללת
אורט בראודה בכרמיאל או במכללת אורט אחווה ,ביישוב נאעורה רשות גלבוע.
משנת  2015עמותת תעשיידע תומכת בהפעלת תכנית התנסותית בתעשייה לתלמידי כיתות טו"ב בבית הספר .רוב הפעילויות מתקיימות במרכז ההכשרה וההדרכה של
תעשיות בית –אל בפארק שח"ק בהשתתפות תלמידי כיתות י' ,י"א ו י"ב  .התלמידים מקיימים סיורים במפעלים השונים ולומדים ,מתנסים ורוכשים מיומנויות בעיבוד
שבבי קונבנציונלי וממוחשב  ,C.N.Cריתוך ועיבוד פח ,חריטה וכרסום.
בתמונות  :ביקור שהתקיים בחודש מאי של כיתה י"ב טו"ב ,עם המורה נאסר מברוכ ,במרכז ההכשרה של תעשיות בית -אל בפארק שח"ק עם קבוצה של  16תלמידים
ותלמידות 11 :בנות ו 5 -בנים שהתנסו בעיבוד שבבי כרסום וחריטה קונבציונלי ו.CNC

תוכנית מומנטום – השקעה בדור העתיד
"מומנטום -מנוע הצמיחה של מקצועות הרכב בישראל" ,הינה חברה לתועלת הציבור ,ביוזמת קרן ביחד ובשותפות חברות יבוא הרכב ואיגוד היבואנים ,הוקמה בשנת
 .2016מטרת החברה היא לקדם את מקצועות הרכב ולהפוך אותם לתחום השכלה והכשרה מבוקש ,המאפשר לצעירים וצעירות בישראל מימוש עצמי ותעסוקה
איכותית .פעילות החברה מתמקדת בהגדלת היצע כוח אדם זמין לענף ,הצמחת דור העתיד ,שיפור מערך ההשכלה וההכשרה והעלאת דימוי מקצועות הרכב.
מודל העבודה של "מומנטום" ,במכללות החינוך הטכנולוגי העל-תיכוני ,מתבסס על בחירת "מכללות מייצגות" שנבחרו על פי התאמתן לתכנית ,המקבלות סיוע שוטף
בבחירת הנושאים הדורשים סיוע והכוונה וביישום התכנים והפרויקטים שנבחרו לאורך כשנה קלנדרית אחת .הפעילות כוללת סיוע והדרכה של אנשי מקצוע מתעשיית
הרכב בישראל ,סיוע כספי לתכניות הכשרה והעשרה לתלמידים ולצוותי ההוראה ,שיתוף פעולה עם מוסכי היבואנים בכל רחבי הארץ ובכלל זאת עבודה בחופשות
והתנסות בטכנולוגיות המתקדמות ביותר בענף הרכב וחיזוק תחומים כדוגמת אנגלית טכנית ואחרים .פעילות "מומנטום" מתבצעת בשיתוף הפיקוח המקצועי במינהל מדע
טכנולוגיה – מפמ"ר תחבורה מתקדמת מר עדן ניסים .בין המכללות המשתתפות השנה בתכנית מומנטום :עתיד ירכא ומכללת כדורי.

פרוייקטים רב תחומיים – מכללת כנרת
קמפוס מכללת כנרת בעמק הירדן מכיל כ  2,500סטודנטים במסגרות שונות כגון לימודים אקדמאים לתארי  , BAבית ספר להנדסה עם מספר מסלולים ובית ספר
להנדסאים שבתוכו גם לימודי עתודה טכנולוגית של חיל האוויר.
לאורך השנים נוספו במסגרת המגמות בלימודי העתודה הטכנולוגית גם תכני הלימוד מעבר לתוכנית הלימודים להסמכה ,בין היתר שילוב סטודנטים ממגמה מסויימת
בקורסים של מגמה אחרת שהמטרה היא להרחיב את הידע של כל סטודנט בתחומי ידע נוספים ,הנדרשים בתעשיית ההי-טק.
מכללת כנרת מקיימת קשר הדוק עם תעשיות הי-טק על מנת לשתף בשילוב תכני לימוד והתנסות ייחודיים הנדרשים בתעשייה ולא קיימים בתוכנית הלימודים של כל מגמה.
לקראת סוף שנת י" ג בוחרים הסטודנטים בכל מגמה נושא לפרויקט גמר כשלכל סטודנט יש כבר ידע וניסיון נרחב בתחומי הלימודים של המגמה שלו וגם בתחומי ידע
ממגמות אחרות .עובדה זאת מאפשרת לכל סטודנט להגות רעיון לפרויקט תוך ידיעה ששילוב התכנים מהמגמות השונות הוא אפשרי ואף מורגש כטבעי.
הקונספט של פרויקט גמר רב תחומי הוא פרויקט העומד בבסיסו בדרישות הפיקוח בכל מגמה ,תוך שילוב תכנים ויכולות ממגמות אחרות ומידע הנרכש ב"קורסי בונוס"
המקנים ידע מעבר לתוכניות הלימודים .חשוב להדגיש שמספר חודשי העבודה בפרויקטים רב תחומיים הוא ארוך יותר מהנדרש בתוכנית הלימודים והסטודנטים עובדים על
רוב החלק התיאורטי בחודשי יולי אוגוסט בין שנת י"ג לשנת י"ד.

זרקור על מוסד
בתאריך  6.5.21התקיים טקס חלוקת דיפלומות במכללה התורנית  -טכנולוגית אמי"ת מנורת המאור בהשתתפות
המפקח על המכללות מר אסף מנוחין והממונה על החינוך הטכנולוגי ברשת אמי"ת דר' צבי ירבלום.
מכללת מנורת המאור הינה מכללה ייחודית המיועדת לנוער חרדי שלא מצא את מקומו בעולם הישיבות,
ומשלבת שיעורי תורה לצד לימודי מקצוע ברמה הגבוהה ביותר.
תלמידי המכללה הינם בוגרי התיכון החרדי אמי"ת מנורת המאור ,בעלי תעודת בגרות מלאה ברמת  4-5יחידות
במתמטיקה ואנגלית ואליהם מצטרפים נרשמים נוספים בוגרי תיכונים חרדיים באזור המרכז .הבוגרים משובצים
ביחידות מובחרות בממר"ם ,במצו"ב וביחידות סייבר במסלול החרדי שח"ר .במהלך הטקס הסטודנטים הנרגשים
הודו על ההשקעה המיוחדת של מנהל התיכון והמכללה מר אילן חממי וצוות המרצים במכללה ,וציינו לשבח את
התכנית התורנית במכללה הכוללת שיעורי תורה ואמונה לצד הכנה לחיי משפחה וחיזוק המעורבות החברתית.
נציגי ההורים הודו לרב איתי גדסי רכז ורב המכללה על הליווי המתמיד שחיזק בתלמידים את הקשר התורני,
קשר שנמשך גם לאחר סיום הלימודים באמצעות שמירה על קשר רציף והעברת הרצאות בבסיסים בהם
משרתים בוגרי המכללה.
מנהלי מכללות

מנהלי תוכנית טו"ב

להצגת עשייה ניתן לפנות לאורה קרמרמן מוריוסף
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