
 

1 
 

 

 

                                                                                                                                                     (תעשייה, מסחר ותעסוקה).                                                                                                       תלמיד שלמד תחת משרד התמ"ת

במסלול זה לרוב לא מגישים את התלמידים לבגרות מלאה.  יש תלמידים שלומדים במסגרת בתי ספר השייכים למשרד העבודה או לצבא.

בחלק מהמקרים יוצאים התלמידים מבתי ספר אלה ללא ציוני בגרות ובחלק הם יוצאים עם ציונים בחלק ממקצועות הבגרות בלבד (ללא 

ובסיום לימודיהם יוצאים  18מטרתן העיקרית של מסגרות אלו היא מתן מסגרת לימודית מקצועית לתלמידים עד גיל  רות מלאה).תעודת בג

התלמידים עם תעודת מקצוע. תלמידים ממסגרות אלו המעוניינים להשלים לתעודת בגרות מלאה יצטרכו להמיר את התיק שלהם לתיק 

 מצעות השלוחה לנבחנים האקסטרנים.ייבחנו בבחינות הבגרות באואקסטרני 

 תלמידים שלמדו בבית ספר מקצועי תחת פיקוח משרד התמ"ת

 תלמידים שלומדים/ למדו בבתי ספר תחת פיקוח משרד התמ"ת ומעוניינים להשלים/ לשפר בגרויות:

משנה אינטרני שלא סיים את  אינטרני 

חובותיו במקצועות 

 הטכנולוגיים

שסיים את חובותיו במקצועות  משנה אינטרני

 הטכנולוגיים

 חייב להמיר את תיקו לאקסטרני

מועדי 

 בחינות

 חורף + קיץ רק במועד קיץ רק במועד קיץ

מקום 

 הבחינה

 דרך השלוחה האקסטרנית בבית ספרו בבית ספרו

הטיפול 

 בתלמיד

להישאר בבית ספרו, 

אלא אם כן התלמיד 

רוצה לעזוב את בית 

 הספר

תיק אקסטרני,  מומלץ לפתוח

ע"מ לאפשר לתלמיד להיבחן 

בכל מקצועות החובה בחורף 

 ובקיץ

 לפתוח תיק אקסטרני
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 תלמידים הלומדים בבתי הספר תחת פיקוח משרד התמ"ת לרוב לא זכאים כלל לתעודת בגרות. •

חליט לבד לאילו מקצועות בבתי הספר הקשורים למשרד התמ"ת אין הכרח ללמד את התלמידים את כל מקצועות החובה. כל בית ספר מ •

להגיש את התלמידים וזאת בגלל שעיקר הלימוד הוא טכנולוגי. התלמידים לא מחויבים בשום מקצוע ולכן גם אינם מחויבים במקצועות 

 תרבות עולם/ כללית.

בהמרה לתיק אקסטרני ישנם מקצועות טכנולוגיים שעלולים לא לעבור לתיק האקסטרני. יש להסביר לתלמידים  -המרה לתיק אקסטרני •

שכשהם מגיעים להירשם בשלוחה, הם צריכים לציין שאינם מעוניינים לוותר על המקצועות הטכנולוגיים. במקרים שבהם יש בעיה 

 אקסטרניות יועצות, שנותנות מענה לגבי משרד התמ"ת. קיימות בכל אחת מהשלוחות הבנושא, 

תלמיד שנבחן דרך בית ספרו, מועד ההרשמה ומועד הגשת ההקלות אינם זהים לתאריכים של הנבחנים  -מועד הרשמה והגשת הקלות •

 מנת לקבל את תאריכי ההרשמה.-לכן, תלמידים אלו צריכים ליצור קשר עם בית ספרם עלהאינטרנים והאקסטרנים. 
 

 מסלולי לימוד בבתי הספר תחת פיקוח משרד התמ"ת:

 

 מגמות הלימוד שם ענף  מגמות הלימוד שם ענף

 בניין וסביבה
 שרברבות תברואתית -
 תחזוקת מבנים וחשמלאי מעשי -

 מטפלות בילדים במעונות יום מטפלות 

 מחשבים

 תכנות מחשבים -
תחזוקת מחשבים אישיים  -

 ורשתות
 תשתיות ותקשורת נתונים -
 רשתות תקשורת ניהול -

 
 מנהל

 

 הנהלת חשבונות -
 מזכירות בכירה -
 ניהול מחסן ממוחשב+ הנה"ח -
 מזכירות בכירה+הנה"ח -
 מזכירות רפואית+ ניהול מערכות -
 הנה"ח +ניהול מערכות -
 ניהול מערכות משרדיות -
 מנהלת חשבונות -
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חשמל 
 ואלקטרוניקה

 חשמלאי מוסמך -
 קירור ומיזוג אוויר וחשמל -
 אלקטרוניקה מחשוב ובקרה -
 בדק כלי טייס -
 מכשירנות אופטית -
 אופטית-מכשירנות אלקטרו -
 מערכות אלקטרוניות -
תקשורת אלחוטית ותחזוקה  -

 טלפונית
 אלקטרוניקה בידורית -
 מכשור ובקרה תעופתית -

 מתכת 

 מסגרות מבנים -
 מבנאות מטוסים -
 ממ"ס מנוע -בדק כלי טייס -
 מערכות תיכון -
 מערכות מיכון תעשייתי -
 אביזראות תעופה -
 מכרוניקה -
 זיווד אלקטרוני -

 טיפוח החן
 עיצוב שיער -
 קוסמטיקה -
 עיצוב שיער ואיפור -

 רכב 
 מכונאות רכב -
 אוטוטרוניקה -
 מערכות חשמל ואלקטרוניקה ברכב -

 טכנולוגיות עץ ורהיטים עץ  טכנאות שיניים פרה רפואי

  גננות ונוי גננות ונוי
צילום, וידאו 

 ועריכה

 צילום, וידאו ועריכה -
 ועיצוב גרפיתפעול מערכות אופסט  -
 תקשורת חזותית (מולטימדיה) -
 צילום, סיקור ותיעוד -
 עיצוב צליל והפקה -

 

 

 

 

 

 

 


	תלמידים שלמדו בבית ספר מקצועי תחת פיקוח משרד התמ"ת

