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  לכבוד

 עם תכנית טו"ב מוסדותמנהלי 
 

 שלום רב,
 

 תכנית טו"ב בשנה"ל תשע"ח להפעלתשעות  תקצובהנדון: 

 כללי .א

ולשפר את הלימודים בתכנית טו"ב באמצעות תגבור  קש לקדםנהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע מבימ
בכיתה בהתאם לתכנית הלימודים הקבועות  מעבר לשעות ההוראה הפרונטליות שעות יינתנוה. שעות הוראה

 המחייבת. 

 /הנדסאי: הנדרשים לשם הסמכה של טכנאי, הבאים במקצועותרק  וינתניהשעות 
 .י"ב(-)ט' במוסדות המלמדים בשפה הערביתית עברכן ו אנגלית, מתמטיקה: ליבה עיונית

 . י"ב(-)ט' י"א(, מקצוע תשתית )י"ב( ומקצוע ההתמחות-'ט: מקצוע מוביל )ליבה טכנולוגית

  .מינהלהבאתר המפורסמים  בהתאם לקריטריוניםיוקצו השעות 

 לקבוצה )תאושר רק קבוצה אחת לשכבה( מפתח ההקצבה לשעות התגבור .ב

 בתכנית טו"ב, עפ"י הפירוט הבא:מספר התלמידים ייעשה בהתאם לשכבה תגבור השעות ל

מספר  שכבה
 'תל

 בקבוצה

מספר 
שעות 
 תגבור

  לקבוצה

 מקצועות אפשריים
 לתגבור 

 הערות

 ש"ש 8 12-32 ט'
 
 2עד )

ש"ש לכל 
 מקצוע(

 מתמטיקה
 אנגלית
 מוביל 

 התמחות
 
 
 לדוברי ערבית עברית )*(

 לבקש אישור  תלמידים בקבוצה, יש 18-מתחת ל
מוסד הבמקרה זה יתוקצב חריג לפתיחת הקבוצה. 

 שעות תגבור. 4  -ב
 י"ב(, יוכל לבקש לקבל -שנתי )י'-מוסד עי"ס תלת

 ./רשותיתאזוריתעל שעות אלה להפעלת קבוצה 

 )*(  עד ערבית המעוניין לתגברהמלמד בשפה המוסד 
 נדרשבשפה העברית במקום מקצוע אחר, ש"ש  2

 ר נעמי רביע, רכזת התוכנית."לקבל אישור מד
 אנגלית / מתמטיקה ש"ש 2 12-27 י'

 התמחות / תשתית / מוביל
 עברית לדוברי ערבית )*(

 באישור בהתאם לצרכי התלמידים תוגש בקשה ו
הפיקוח, ניתן יהיה להעביר את שעות ש של מרא

 התגבור בין השכבות במוסד.
 ש"ש 1.5 12-27 י"א
 ש"ש 1.5 12-27 י"ב

 הגשת בקשה .ג

טופס בקשה מנהל/ת מוסד המבקש/ת לקבל את שעות התגבור, יגיש בקשה באמצעות קובץ האקסל המצ"ב )"
 .כקובץ אקסלוהן  (מנהל/ת והבעלות מתי)עם חתכקובץ סרוק הן אלנו , שישלח "(לתקצוב שעות בתכנית טו"ב

בדוא"ל  לגב' אורה קרמרמן מוריוסף,  2017ביולי  10עד ליום שני, ט"ז בתמוז תשע"ז, שלוח את הבקשה יש ל
ora2003@walla.co.il .(סמלהמוסד )ם ש, שעות תגבור תשע"חבקשת  –תוכנית טו"ב : יש לרשום נושאב. 

 

 

 בברכה,
 
 

 אסף מנוחין
 ממונה חינוך טכנולוגי על תיכוני

 ד"ר עופר רימון, מנהל המינהל למדע ולטכנולוגיה העתק: 
 פמר"ים בחינוך הטכנולוגימ

 ד"ר נעמי רביע, רכזת תכנית טו"ב
 גב' אורה קרמרמן מוריוסף
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