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תלמידה יקרה!
לקראת גיוסך לצה"ל בידך האפשרות להשפיע על עתידך ולבחור את
הכיוון שלך בחיים.
"רקיע" הינו מסלול לימודים ישיר לבוגרות מגמות עיוניות  ,המלווה ע"י
משרד התמ"ת-תעסוקה מסחר ותעשיה .
המסלול מקנה לך מקצוע יוקרתי  ,מעניין ובעל פוטנציאל תעסוקתי
במערך הטכנולוגי בצבא ובהמשך באזרחות במגמות הח שמל,
האלקטרוניקה והמכונות .
המקצוע משמעותי ,רלוונטי ומאתגר נוכח האתגרים הביטחוניים
המוצבים בפיתחו.
הלימודים נמשכים כ 18-חודשים במעמד של דחיית גיוס  ,תוך השתתפות
מימון של כ 80%-משכר הלימוד(למעט דמי רישום ודמי שכלול ).
הלימודים יערכו במ כללות שונות ברחבי הארץ:
"המכללה הטכנולוגית" באשקלון ,מכללת "אפקה" בת"א" ,הטכניון"
בחיפה",המכללה הטכנולוגית" בב"ש ו"אורט אולנסקי " בירושלים.
לאחר גיוסך תשובצי במקצוע אותו למדת במערך הטכני של צה "ל באחד
מהחילות המלווים את המסלול  :חיל האוויר,חיל החימוש ואגף התקשוב.
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תלמיד יקר!
לקראת גיוסך לצבא בידך האפשרות לקבוע את עתידך ולבחור את כיוונך
בחיים.
"מרום" הינו מסלול לימודים ישיר לבוגרי מגמות עיוניות  ,המלווה ע"י
משרד החינוך (מיועד לבוגרי י"ב של השנה הנוכחית בלבד).
אנו מציעים לך מקצוע יוקרתי  ,מעניין ומפתח ,בעל פוטנציאל תעסוקתי
במערך הטכנולוגי בצבא ובאזרחות.
הלימודים נמשכים כ 18-חודשים במעמד של דחיית גיוס תוך השתתפות
מימון של כ 80%-משכר הלימוד.
הלימודים יערכו במס' מכללות ברחבי הארץ:
 .1אורט "הרמלין" בנתניה ו"קריית נוער" בירושלים-במימון ובליווי חיל
החימוש.
" .2אורט בראודה" בכרמיאל  ,עמל ב' פתח תקווה" ,מכללת עמק
הירדן"" ,מכללת חיספין"" ,המכללה הטכנולוגית " בבאר שבע (מיועד
לתושבי שדרות בלבד)-במימון ובליווי חיל האוויר.
" .3אורט רחובות" ו"המכללה הטכנולוגית" בב"ש-במימון ובליווי אגף
התקשוב.
 .4עכו "יורדי הסירה" ומכללת "עמית" בראשון לציון -במימון ובליווי חיל
הים.
".5אורט הרמלין" בנתניה "-במימון ובליווי חמ "ן.
לאחר הגיוס תשובץ במקצוע אותו למדת במערך הטכני של צה "ל ,באחד
החילות המלווים את המסלול .
תנאי קבלה למסלול :
 .1זכאות לתעודת בגרות מלאה .
 3 .2יח"ל במתמטיקה  3 ,יח"ל אנגלית.
 .3מעבר מכינה בפיסיקה טרם תחילת שנת הלימודים /זכאות לבגרות
בפיזיקה  4יח"ל

