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 לכבוד

 תכנית טו"בהמפעילים את מנהלי מוסדות 

 

 שלום רב,

 

 

 היערכות להפעלת תכנית טו"ב בשנת הלימודים תשע"זהנדון: 

המהווים  ,תית חינוכית של ידע, ערכים ומיומנויותתפקידה של מערכת החינוך ליצור עבור בוגריה תש

אופק תעסוקתי ואופק לפיתוח מקצועי לקראת המאפשרת להשיג תעודה אפשר לבוגרים ל ."מפתח לחיים"

בתחומי  אקדמייםלימודים או  להסמכה של טכנאי / הנדסאי תיכוניים-המשך לימודים במסלולים על

  .והמדע ההנדסה

מאפשרת תכנית טו"ב  . איכותי ומקצועיבכוח אדם ובתעשייה מחסור במשק פיתוח תכנית טו"ב נבע מה

הלמידה  מכיתה ט' ועד כיתה י"ב.שנתית,  4בסוף כיתה י"ב. התכנית היא טכנאים עם בגרות כת הסמ

יש . תעודת בגרותדיפלומה של טכנאי ומסיים את כיתה י"ב עם תלמיד הבתכנית טו"ב מעמיקה ומאתגרת. 

ולקבל הסמכה  )בתוספת של שנת לימוד אחת מעבר לכיתה י"ב( לכיתה י"דישירות  באפשרותו להמשיך

 ו, ירכשם/ הנדסאי םתור טכנאימערך הטכנולוגי בבצה"ל ב וישרתחייבי הגיוס, התכנית, בוגרי   כהנדסאי.

 שוק העבודה.בלאחר מכן ם שישרת אותמשמעותי ניסיון מקצועי 

 :י מתווה חדש, המאפשרתכנית טו"ב תפעל לפהחל משנה"ל תשע"ז, 

 . לימודיםשונה של התוך ארגון , על מסגרת הלימודים של המגמות הטכנולוגיות ירהשמ .א

תלמידי אישור תכניות האצה ל ()א12/ע"ותשל הכרה בתכנית טו"ב כתכנית האצה בהתאם לחוזר מנכ" .ב

 החינוך הטכנולוגי הלומדים לקראת הסמכה על תיכונית של טכנאים והנדסאים במהלך לימודי התיכון.

בהתאם  ,במועדים מוקדמים במתמטיקה ובאנגלית להיבחןהכרה זו מאפשרת לתלמידי תכנית טו"ב 

 תכנית ההאצה.י כללל

בחינה אחת מבחינות ההסמכה בכתב לטכנאים בכל  יגדיר, הל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידעמינ .ג

"ל, ויפטור מבחינה יח 5כמקצוע בגרות ברמה של אחת מהמגמות הנלמדות בתוכנית טו"ב, שתוכר 

 לבתי ספר שיהיו ממעוניינים בכך. וזאת במקצוע המוביל

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/4/4-3/HoraotKeva/K-2016-12-1-4-3-40.htm
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יהיה מבוסס על בחינה חיצונית  ובכלל זה גם בתכנית טו"ב, במגמה הטכנולוגית,הציון במקצוע המוביל  .ד

 הערכה חלופית עם ציון בית ספריו 15%, בחינת מעבדה בציון בית ספרי בהיקף של 55%בהיקף של 

 .30% לבהיקף ש

עולם ל חשיפה ובכך לאפשר  הפעלת פרויקט "שילוב תלמידים בתעשייה" על כל תלמידי תכנית טו"ב .ה

 .למשקו תעשייהה

 .התכניתיישום מר אסף מנוחין, ממונה חינוך טכנולוגי על תיכוני והאחראי על לפרטים יש לפנות ל

 

 בברכה,                   

 

 

  

 

 

 ד"ר עופר רימון

 ומערכות מידע טכנולוגיהמנהל מינהל תקשוב, 

 

 

 : יםהעתק
 ית משרד החינוךמיכל כהן, מנכ"לגב' 

 א התאחדות התעשיינים מר שרגא ברוש, נשי
 ומנהל המינהל הפדגוגי בכיר מר אריאל לוי, סמנכ"ל

 משרד החינוך מר גרשון כהן, מנהל אגף טכנולוגיה
 ר יעקב שינבוים, מנהל אגף הסמכות משרד החינוךמ

 משרד החינוך יסודי-גב' דסי בארי, מנהלת האגף לחינוך על
 רד החינוךמש מר מנחם נדלר, מנהל האגף למחוננים ומצטיינים
 משרד החינוך מר אסף מנוחין, ממונה חינוך טכנולוגי על תיכוני

 מפמר"ים בחינוך המדעי טכנולוגי
 מר צביקה פלג, מנכ"ל רשת אורט

 עו"ד רווית דום, מנכ"לית רשת עמל
 מר אמנון אלדר, מנכ"ל רשת אמי"ת

 בעלויות ורשתות חינוך
 גב' אביבה מישאל, מנכ"לית תעשידע

 הנכנס רח"ט תומכ"א תא"ל ערן שני,
 א סדיר"עתכ אשרסא"ל שי טייב, 

 ד חקר מקצועות "רמרס"ן אינה זרצר, 
 ח טכני "רת, סרן עומר ברינדר

 ר "ר וקטנא"ם מקטנא"ח תוה"מישל ינקו רמ"מ אל
 ר"צ מקטנא"ח איתור וקד"רת , ן שלום נח"רס
 ח חותם חיל האוויר "רמ ,מ עמי גוטמן"אל
 ור פלדה כחולה חיל האווירד אית"רמ ,ן אורית רוסו"רס
 ט תקשוב"ד שוחרים וע"רמ ,ן חגית כלף"רס


