
 

 

 1מבנה המגמות הטכנולוגיות

מגמות. כל מגמה מאורגנת במבנה של שלושה סוגי מגוון  לימודי הטכנולוגיה בתיכון כוללים

ראשיתם במקצועות בסיס, כלליים ורחבים, וככל שהתלמיד מתקדם בלימודי -בחירה 

 הטכנולוגיה, הוא מתמקד יותר בתחום הרצוי לו ומעמיק בו עד לרמת "התמחות".

רמת ההסמכה של הצעיר תקבע עפ"י מסוגלותו הלימודית לעמוד בדרישות תכניות הלימודים 

 .2.3עד לרמה של  1.1מרמה של 

ובכך נפתחות  הסמכה טכנולוגיתיכולים לקבל תעודת מקצוע רלוונטית לצד  הצעירים 

 .הזדמנויות רבות יותר בשירות הצבאי ובהשתלבות בשוק העבודה בעתיד

 הלימודים בכל מגמה טכנולוגית נחלקים לשלוש קבוצות בחירה

 יחידת לימוד מקצוע קבוצת בחירה

 1 או מדעי הטכנולוגיה( " ) "מדע לכלמקצוע מדעי  בחירה א'

 1-3 מקצוע מוביל בחירה ב'

 5-1 התמחותמקצוע  בחירה ג'

  

 'כוללת את מקצועות המדע הבסיסיים: פיזיקה, כימיה וביולוגיה או את  בחירה א

 , מדע לכל.מקצוע מדעי הטכנולוגיה

 'כוללת מקצוע מוביל אחד במגמה הטכנולוגית שבה בחר התלמיד. בחירה ב 

 'בכל מגמה מוצע מבחר של תחומים שמהם התלמיד בוחר את תחום  - בחירה ג

 ההתמחות. 
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 ולימודי ההתמחות הם במתכונת חקר, הכנת פרויקט תכנון, בנייה של מודל, וכיוצא באל  

מהוות קרש קפיצה אטרקטיבי  לשוק העבודה  מגמות הלימוד בחינוך הטכנולוגי .1

  של מדינת ישראל.ולצורכי התעשייה 

בוגרים שיש בידם תעודת פטור מגיוס לצה"ל , תיבחן עבורם האפשרות להתנדבות  .2

 בצבא בתחום הטכנולוגי שלמדו.

 

 דרך היבחנות       

 

 הזמנת שאלונים להיבחנות חיצונית

 מספרי השאלונים מופיעים באתר המקצוע תחת פירוט תכנית הלימודים .

 הזמנת השאלונים תתבצע בחודש מרס, יחד עם מורה המגמה דרך המנבסנט .

 היבחנות  יחידת לימוד מקצוע קבוצת בחירה

או מדעי ) "מדע לכל"( מקצוע מדעי  בחירה א'

 הטכנולוגיה

 היבחנות פנימית  1

היבחנות   -יח'  1 1-3 מקצוע מוביל בחירה ב'

 פנימית

היבחנות  –יח'  3

 חיצונית 

 היבחנות חיצונית 5-3 פרויקט הגמר /מקצוע התמחות בחירה ג'

https://edu.gov.il/special/students/technologie-subjects/Pages/default.aspx


 

 

 חשוב להפנות את מורי המגמה לעיון באתר המקצוע ובתכנית הלימודים המופיעה בו.

 .אתר מגמת תקשובלדוגמה:  

 המגמות וסמלי ההתמחות  –. 1נספח 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/Tikshuv/TochneyotLimud/Tichon/Study_Programs.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/Tikshuv/TochneyotLimud/Tichon/Study_Programs.htm


 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 : רמת לימודי הליבה הנדרשים על פי רמת הסמכה טכנולוגית 2נספח 

הדרישות המינימליות  סוג התעודה ההסמכה
 בתחום הטכנולוגי

הדרישות המינימליות במקצועות 
 החובה

בחירה   
 'א

מקצוע 
 מבוא

בחירה 
 'ב

מקצוע 
 מוביל 

בחירה 
  'ג

מקצוע 
 התמחות

שפת אם 
)עברית 

או 
 ערבית(

 אנגלית מתמטיקה

תעודת הסמכה  1.1
טכנולוגית מקצועית 

 1.1בסיסית רמה 

הערכה  
 פנימית

 
ערכה ה

 פנימית

ערכה ה  יח"ל 3 
 פנימית

הערכה  
 פנימית

הערכה  
 פנימית

תעודת הסמכה  1.2
טכנולוגית מקצועית 

 1.2בסיסית רמה 

הערכה  
 פנימית

הערכה   יח"ל 3 יח"ל 3
 פנימית

הערכה  
 פנימית

הערכה  
 פנימית

תעודת הסמכה  1.3
טכנולוגית מקצועית 

 1.3בסיסית רמה 

הערכה  
 פנימית

הערכה   יח"ל 3 יח"ל 3
 פנימית

הערכה  
 פנימית

 יח"ל 3 

תעודת הסמכה  2.1
 טכנולוגית מקצועית

 2.1רמה  מתקדמת

הערכה  
 פנימית

הערכה  יח"ל 3 יח"ל 3
 פנימית

 יח"ל 3  יח"ל 3

תעודת הסמכה  2.2
 טכנולוגית מקצועית

 2.2מתקדמת 
 דיפלומה לטכנאים

 עמידה בדרישות לזכאות לדיפלומת טכנאי 

תעודת הסמכה  2.3
טכנולוגית מקצועית 

 2.3מתקדמת רמה 
 דיפלומה להנדסאים 

 עמידה בדרישות לזכאות לדיפלומת הנדסאי 

 תעודת הסמכה 3.1
מדעית  טכנולוגית

  3.1רמה 

הערכה  
 פנימית

יח"ל  3 
  5מתוך 

יח"ל  3 
  5מתוך 

 יח"ל 3 יח"ל 3 יח"ל 2

תעודת הסמכה  3.2
 מדעית טכנולוגית
  3.2רמה  מתקדמת

הערכה  
 פנימית

יח"ל  3
 5מתוך 

יח"ל  3 
  5מתוך 

 יח"ל 3 יח"ל 5 יח"ל  2

תעודת הסמכה  3.3
 טכנולוגית מדעית

  3.3איכותית רמה 

 יח"ל  5 יח"ל  5 יח"ל  2  יח"ל  5 יח"ל  5 יח"ל  5 

 


