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 כ"ג אייר תש"ף
 2020מאי,  17

 57-20מספרנו: 
 

 תשפ"א לשנה"ל רישוםה סיוםו תש"ף קיץ מועדב הבגרות מבחני לקראת היערכות
 ףתש" 3חוזר מיוחד מס' 

 כללי .1

מתקיימים החל מיום ראשון, ט"ז באייר המבחני ההסמכה של מועד אביב תש"ף החדש בהמשך ל .א
, בהתאם להנחיות משרד הבריאות ומשרד החינוך, המעודכנות באתר אגף 2020במאי  10תש"ף, 

 .במועד קיץ תש"ף ,יתקימו מבחני בגרותבכיר בחינות

 יתקיימו בשני מועדים: במועד קיץ מבחני הבגרות  .ב

ועד יום שני, ו' באב תש"ף  2020ביוני  22שיתקיים החל מיום שני ל' בסיוון תש"ף רגיל,  מועד קיץ (1
עקב  2020-הבגרות המחייבים שנקבעו לשנה"ל תש"ף שאלוני מויועד זה יתקיבמ. 2020ביולי  27

הנדרשים לשם   ,מדעיםבו אנגליתב, מתמטיקהב מבחניםהאת . מועד זה כולל משבר ה"קורונה"
לוח מועדי בחינות פירוט ב (;אנגליתבבמתמטיקה ומועד ב' שאלוני )ו הטכנולוגיות הסמכותה

 .קיץ

 3י"ד באלול תש"ף,  ,שיתקיים החל מיום חמישי (2020) מועד קיץ מיוחד )ספטמבר( תש"ף (2
במועד זה יתקיימו חלק . 2020בספטמבר  24ו' בתשרי תשפ"א,  ,ועד יום חמישי 2020בספטמבר 

 . 2020ספטמבר  מועד קיץ מיוחד לוחפירוט ב ;מקצועות המובילים בחינוך הטכנולוגיהשאלוני מ

ולבוגרי החינוך  י"ד-אלה חשובה למועמדים ללימודי המשך בכתות י"גהמועדים שני ההיבחנות בה .ג
( 2.1תיכוני )הסמכה -לשם השלמת תנאי הסף לקבלה ללימודים בחינוך הטכנולוגי העלהטכנולוגי 

 .זכאות לתעודת בגרות שעליהם להשלים ,"מרום"תכנית משתתפי ול

של ות ובוגרים בוגרהינם שלשנה"ל תשפ"א  ות/מועמדיםיש להתמקד ב ,במכללה ראשוניהבמיפוי  .ד
 .מוסדות של משרד העבודהו המחוז החרדיממוסדות 

 :קיץ מועדי לקראת מהמכללה מצופה יערכותה .2

 וזכאותלבוגרי החינוך הטכנולוגי  2.1י"ד הינם זכאות להסמכה -תנאי הסף לקבלה ללימודים בכיתות י"ג
תנאי" -מנהלי מכללות המקבלים מועמדים "עלעל  "מרום". למסלול על תנאי  למתקבלים לבגרות

שבוגרי המכללה יעמדו בכל דרישות הזכאות להסמכה, ותנאי  כךלפעול  ,(תנאי הסף)מותנה בהשלמת 
 :ותהמכלל יממנהלמתבקש הסף בכללם. לכן, 

 . קבלהסף ללהשלים את תנאי ה הנדרשיםסטודנטים הומועמדים לבצע מיפוי של ה .א

 ים.את מקום ומועדי הבחינות הרלוונטי םלוודא כי כל אלה הנדרשים להיבחן, יודעי .ב

 התיכוניים את התארגנותם לבחינות עבור התלמידים שיבחנו אצלם.לתאם עם בתי הספר  .ג

מערכת השעות הרגילה מקביל לבזאת, . לנבחנים קבוצות למידהאו בו/תמיכה פרטנית בנות מערך לל .ד
 י"ד.-י"גההסמכה בכיתות לימודי של 

מהלימודים השוטפים מסיבה שיעדרו הסמכה לכאלה לימודי המערך להשלמת  לבנות .ה
 .)להזכירכם שהמבחנים מתקיימים בזמן הלימודים הסדירים במכללה(מוצדקת.

 :, בתיאום עם אגף בכיר בחינותהזמנת שאלונים ומועדי הבחינות אלווד .ו

 .31.7.20: ניתן להזמין שאלונים עד ליום שישי, שאלונים שבכתב (1

 : הגנה על פרויקט במקצוע ההתמחות.פה-שאלונים שבעל (2

, 15.3.20יועד רק לנבחנים שהוזנה עבורם דרישה לשיבוץ בוחן בשילובית עד לתאריך מ 
 בהתאם להנחיות אגף הבחינות למועד קיץ.

 הגנה לפני תחילת שנת הלימודים תשפ"א.הועד מעם הבוחנים את  ומלץ לתאםמ 
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  (:2020-הבהרות לגבי בחינות ההסמכה )מועד אביב תש"ף .3

ובתנאי שכל חייבי הגיוס יוכלו להיבחן  פה עד סוף חודש יולי-בעל ניתן לקיים את מבחני ההסמכה .א
עם זאת, מומלץ לסיים את ביצוע כל המבחנים עד אמצע חודש יולי על מנת לאפשר  עד מועד גיוסם!

 לצוות המכללה לצאת לחופשה ולחזור במהלך חודש אוגוסט להיערכות לקראת שנה"ל תשפ"א.

סטודנטים בכיתה י"ד החוזרים על בחינות ההסמכה של כיתה י"ב שנתיים ל ציוניםעל אין לדווח  .ב
 הציון השנתי שלהם נשמר לזכותם. .טו"ב או כיתה י"ג

, כגון שנעדר ממבחן ההסמכה מסיבה מוצדקתמכיתה י"ד סטודנט  לשציון שנתי שמירה על  .ג
 .בבידוד או בסגר במועד הבחינהשהייה מחלה, 

למערכת הודעות מטה )של אגף הבחינות(. מהות הבקשה: יש להגיש בקשה מנומקת עם אסמכתאות 
מועד הבא קראת ה"שמירת ציון שנתי למועד מבחן הבא". המוסד יקבל תשובה שתישמר במוסד ל

 של מבחני ההסמכה.

  :2021-הבהרות לגבי רישום מועמדים לשנה"ל תשפ"א .4
בנושאים הבאים שעלו מתוך המעקב  נבקש את טיפולכם הדחוף לקראת סיום ההרשמה המאוחרת,

 על הרישום במנב"סנט לשנה"ל תשפ"א: שביצענו בשבועות האחרונים

 מועמדים ה ולא רק אתלכיתה י"ד ממשיכים מכיתה י"ג ה סטודנטיםכל ה ישום שלרוודא יש ל .א
לכיתה י"ד אמורים להמשיך בוגרי י"ג המספר סטודנטים לאחרונה,  .שהתקבלו למכללה החדשים

 סנט וקיבלו צווי גיוס."לא נרשמו במנב

 . למועמד/ת בתנאי שאין קיבוע, 10.6.2020עד לתאריך ניתן לבצע באישור מיטב הרשמה מאוחרת  .ב
 .הרשמתם לא אושרה, נרשמו לאחר קבלת צווי גיוסשמועמדים מספר 

את  אכן משלימים דא שהםוולו לעדכן את המועמדים במנב"סנט, להרשמה לעקוב אחרי תשובות יש .ג
 .הנדרשים מהם תהליכי הגיוס

במקרים  מאוחרת"., גם ב"הרשמה כיתה י"גל י"ב כיתהמבמעבר המגמה  רצף לימודייש להקפיד על  .ד
, הנמצא טופס בקשה להרשמה חריגה לכיתה י"ג לשנה"ל תשפ"א-ב בקשותניתן להגיש  מיוחדים

 .י"ד-רישום לכיתות י"גבאתר חינוך טכנולוגי על תיכוני < 

ה שלהם בקשסטאטוס העל  "מוקד מיטב"מועמדים על אחריותם לבדיקה בנבקשכם להודיע לכל ה .ה
 ולעדכן את הנהלת המכללה על תשובת מיטב. לדחיית גיוס

 במצבתרשומים הבין במנב"סנט להנרשמים רשימת בין שנה"ל תשפ"א נערוך בדיקה בתחילת  .ו
, כפי שקרה ת הלימודיםשנמהלך שנות מקרים של קבלת צווי גיוס בי, על מנת למנוע ההתלמידים

   .השנה בגלל אי התאמות אלה

 

 

 
 

 ושמירה על בריאות כולנו, םבברכת הצלחה במבחני
 
 
 

 אסף מנוחין
 על תיכוני ממונה חינוך טכנולוגי

 
 
 

 טכנולגיה ומערכות מידעתקשוב מינהל סמנכ"ל ומנהל ד"ר עופר רימון,  :העתק
 תפוצת מטה

 מנהלים, רכזי מכללות טכנולוגיות ורכזי תכנית טו"ב
 רשתות חינוך טכנולוגי ובעלויות על מכללות טכנולוגיותנציגי 

 תפוצת גורמי חוץ

 צוות זה בפני רידע המפורט בחוזלהביא את המ מתבקשיםומוסדות החינוך המכללות  מנהלי
 .ונבחני המשנה י"ד-ו"ג י"ב, טו"ב י בכיתות הלומדים סטודנטיםוה תלמידיםהההוראה, 

 , יעמדו בהצלחה בבחינות ההסמכה נבחניםה שכלאנו מאחלים 
 תוך שמירה על נהלי הבטיחות,

 בתעסוקה במשק או בצבא. המקצועית בדרכםלהתקדם  ויוכלו 
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