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הנדון :יריד מגמות לימוד בחינוך הטכנולוגי
כמו בכל שנה ,תלמידינו יבחרו את תחום הלימוד בתיכון עם סיום חט"ב בכיתה ט' .בשנים האחרונות אנו
עושים מאמצים רבים לאפשר לעוד תלמידים לבחור לימודי טכנולוגיה ומציעים להם מגוון רחב של
מגמות.
מתוך למידה על מערכות חינוך בעולם אנו למדים שבמדינות רבות התעשיינים ,החברות והמעסיקים הם
אלה שפונים אל התלמידים כדי להציג להם את היופי והייחודיות של כל תחום ואת האפשרויות להתפתח
בתחום זה בעתיד.
בנוסף לאופק האקדמי/קריירה ,החינוך הטכנולוגי מצייד את התלמידים במיומנויות חשובות ורלוונטיות
של יכולת למידה עצמאית ,פתרון בעיות ,עבודת צוות ,למידה רב תחומית ,יצירתיות ועוד.
החינוך הטכנולוגי בישראל חרט על דגלו מתן הזדמנות לכל תלמידה ותלמיד להגיע הכי רחוק שאפשר,
במה שהוא אוהב ,בתחום העיוני ובתחום המעשי .אלו שזורים זה בזה תומכים ומחזקים האחד את השני.
השנה לראשונה נערוך יריד שבו יחשפו התעשיינים את תחומי עשייתם בפני תלמידי כיתות ט' בטרם
יבחרו את מגמת הלימוד בתיכון.
אנ ו מתכוננים להשקיע משאבים רבים ביריד ,כולל שכירת המקום (כנראה בגני התערוכה) והבאת
התלמידים ומוריהם באוטובוסים ,וכן החברות המציגות .מדובר בתהליך לוגיסטי מורכב ואנו מתכננים
להביא עשרות אלפי ילדים מדן ועד אילת למרכז הארץ כדי שיפגשו באופן ישיר ובלתי אמצעי עם טובי
התעשיינים של מדינת ישראל.
אני קורא לך להקדים ולהירשם ליריד ,כך שגם ילדי ביה"ס שבניהולך יהיו שם!! כך שגם הם יוכלו
לחוות יום בלתי רגיל ,מיוחד ,מעניין ,וגם להכיר ולחוות את התעשייה "בגובה העיניים".
מטרת היריד מבחינת משרד החינוך:
· להציג בדרך חווייתית את אפשרויות הבחירה במגמות הלימוד הטכנולוגי במערכת החינוך.
· ליצור מפגש בלתי אמצעי של תלמידי כיתות ט' וצוותי ההוראה עם התעשייה על רבדיה השונים
· לחשוף את מגוון תחומי הלימוד בהתאמה לעיסוק במקצועות אלו בפועל.
· לעודד למקד וליצור מוטיבציה לבחירה בתחומים טכנולוגים מקצועיים.
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