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אסף מנוחין וצוות הפיקוח

ביום ד'  02.02.22התקיים כנס מנהלי מכללות אורט במכללת אורט קריית ביאליק .בכנס השתתפו מר מוהנא פארס ,סמנכ"ל ומנהל מינהל חינוך
טכנולוגי ,מר אסף מנוחין ממונה חינוך טכנולוגי על תיכוני ,מטעם מכללות אורט השתתפו מר יוסי יאשי ,סמנכ"ל וראש מינהל המכללות ,מנהלי המכללות
הגדולות ברשת ומנהלי מחלקות במינהל המכללות.
עם פתיחת הכנס ,הציג מר יוסי יאשי את רשת אורט ישראל והמבנה הארגוני של מינהל המכללות.
רשת אורט כוללת כיום  42מכללות ומוסדות להכשרה מקצועית ,בהם לומדים כ 12,000 -סטודנטים בכל חטיבות הלימוד שקיימות במכללות השונות
בפריסה ארצית .מתוכם ,כ 2750 -סטודנטים לומדים בכיתות יג' יד' ,כשליש מסך כל הסטודנטים הלומדים במסלולי העתודה הטכנולוגית במשרד החינוך.
בכנס ,הוצגו תוכניות של רשת אורט כגון" :הנדסאי פלוס" ,תכנית יחודית המכשירה את הלומדים למיומנויות המאה ה", 21-תוכנית המצוינות" ,שמטרתה
לגבש קבוצת עלית כאשר בשיא הפעילות מצטייני התוכנית נשלחים למשלחת לימודים בחו"ל" ,תוכנית לשם שינוי" ,שהינה תוכנית העצמה ופיתוח
מיומנויות רכות ייחודית לסטודנטים הלומדים בכיתות י"ג-י"ד במכללות הגדולות של רשת אורט.
מנהלי המכללות הגדולות ברשת אורט ,הציגו את המכללות בהנהלתם ובכלל זאת :מס' סטודנטים ,מגמות לימוד ,אחוזי דיפלום ,פרויקטים מיוחדים ,
כיתות "מגמה לעתיד" (כולל כניסה לאחת הכיתות שלמדו במכללה ושיח עם הסטודנטים) וכיוונים אסטרטגיים לעתיד.
רשת אורט ,הדגישה את החשיבות הרבה של המפגש והודתה על ההזדמנות שניתנה לה להציג בפני מר מוהנא פארס ,סמנכ"ל ומנהל מינהל חינוך
טכנולוגי ומר אסף מנוחין ,ממונה על החינוך הטכנולוגי על-תיכוני וצוותו.

בתאריך  2.2.22התקיים סיור של מר מוהנא פארס ,סמנכ"ל ומנהל מינהל
חינוך טכנולוגי ,מר אסף מנוחין ,ממונה חינוך טכנולוגי על-תיכוני וצוותו ,מר
רמי פורת ,מנכ"ל אורט ביאליק ,מר יורם רוזנברג מנהל חט"ב אורט אפק וד"ר
ישראל ברגר מנהל פדגוגי מדעי-טכנולוגי שש שנתי ,בחטיבת הביניים אורט
אפק ,להצגת תוכנית לה"ב-רובופיסקה ,המופעלת בבית הספר בכיתות ז'-ט'.
במסגרת הביקור הציגו התלמידים מכל שכבה את הפרוייקטים המרשימים
שעליהם הם עובדים במהלך השנה בנושא רובוטיקה.
לתלמידים ניתנה הזדמנות להעלות בפני המבקרים את הציפיות שלהם
מהמסלול ואת השאיפות להמשך הלימודים במסגרת הטכניון לקראת תואר
מהנדס.

ביום  2.2.22התקיים ביקור במכללת גליל מערבי בעכו בראשות נשיא המכללה פרופ' ניסים בן דוד המשנה לנשיא פרופ' יוסי יגיל וצוות הנהלת
המכללה ,מר מוהנא פארס סמנכ"ל ומנהל המינהל לחינוך טכנולוגי ומר אסף מנוחין הממונה על החינוך הטכנולוגי במשרד החינוך.
מטרת הביקור :הצגת מסלול טו"ב אקדמי המתקיים במסגרת המכללה בתחומים :ניהול וחינוך שהחל עם תלמידי כיתות ט' ו-י' מבית ספר עמל שחקים
מנהרייה.
ד"ר אבי מנשס מנהל עמל שחקים הציג בגאווה את הישגי תלמידיו בקיץ תשפ"א ובסמסטר חורף תשפ"ב בהם צברו התלמידים  14נקודות זיכוי
אקדמיות אותם צלחו בהצלחה  44תלמידים מתוך  52תלמידים שהתחילו את המסלול להשגת התואר הראשון יחד עם דיפלומת הנדסאים בתום 13-14
שנות לימוד .כמו כן ,ציין את ההשפעה החיובית שיש לתוכנית על הלימודים של המשתתפים בבית הספר.
הנהלת המכללה ונציגי משרד החינוך רואים את החשיבות למדינת ישראל בהפעלת המודל להגדלת מספר תלמידי התיכון המסיימים תואר ראשון טרום
גיוסם לצה"ל.

בתאריך  15.2.22התקיימה תחרות הגמר השנתית תחבורה מתקדמת במכללה הטכנולוגית כפר הנוער אמי"ת פ"ת.
במהלך התחרות מתוך  20סטודנטים ממגמת תחבורת מתקדמת עלו לגמר שכלל  10תחנות אבחון .בנייה .תכנון מערכות
מתקדמות .תרגול מעשי ועוד .כל הבוחנים בתחנות היו אנשי מקצוע מתעשיית הרכב
יום של חג בכפר.
יום של אהבה גאווה למקצוע הטכנולוגי לכל השותפים שלנו לדרך.
יום חגיגת מצוינות מקצועית ודוגמא אישית.
יום שמביא ביטוי לעוצמת הקשרים שיתופי הפעולה והערבות ההדדית בין רשת אמית .משרד החינוך .יבואניות הרכב
והמון חברים לדרך.
מנהל המכללה מר משה עוזיאל ומר ברק דניאל המנהל הפדגוגי מאמינים בטיפוח מוטיבציה ומצויינות והכרה מקצועית.
לשם כך הם מקדמים את התחרות בשיתוף נציגי יבואני הרכב ,אנשי תעשיית הרכב וחברת מומנטום.
ברכות לזוכים

במהלך חודש פברואר-מרץ התקיימו כנסים מנהלים :כנס מנהלים למכללות בזום ,וכנס מנהלות מכללה במגזר החרדי בנות .במהלך הכנסים הוצגו:
חזון החינוך טכנולוגי על-תיכוני:
הנגשה של תלמידים ,מכל המגזרים בחברה הישראלית ומרקע סוציו-אקונומי רחב ,ללימודי הסמכה טכנולוגית  /הכשרה מקצועית על-תיכונית מתקדמת
והעצמתם האישית לשם חיזוק והרחבת האופק התעסוקתי שלהם ,בעולם טכנולוגי מתחדש ומשתנה במהירות.
תקצוב בחינוך הטכנולוגי העל-תיכוני לשנה"ל תשפ"ב ,שינויים בתהליך הרישום ובתנאי הקבלה לשנה"ל תשפ"ג וקיצור תהליך הנפקת הדיפלומות לבוגרי
המסלולים השונים.
נבקש להדגיש שהתאריך האחרון לרישום לחייבי גיוס לשנה"ל תשפ"ג נדחה לתאריך כ"א באדר ב' תשפ"ב 24 ,במרץ .2022
מנהלי מכללות

מנהלי תוכנית טו"ב
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