היבחנות חיצונית
והתאמות

בעיות מצבת

אורה קרמרמן מוריוסף

תוכנית טו"ב  -היבחנות חיצונית והתאמות – כיתה י'
תהליך הרישום מועד קיץ י' :
כל שנה יצאו הנחיות מסודרות לקראת הדיווח.

 (1כל מוסד ימלא בקובץ אקסל המופיע באתר "קובץ רישום תלמידים" רשימה
מסודרת הכוללת את הפרטים הבאים:
 )2לשלוח במייל במועד:

( ,מועד קיץ כיתה י' עד תאריך ______________________)

Tov@educaton.gov.il
בנדון :תוכנית טו"ב – היבחנות י' קיץ תשע"ט +שם המוסד+סמל מוסד

תכנית טו"ב – היבחנות מחצית שלישית– סוף כיתה י'
 .1תלמידי כיתה י' בתכנית טו"ב יוכלו להשתתף ב"תכנית המחצית השלישית  -סמסטר קיץ" בהתאם
לתנאים הבאים:
יוכלו להשתתף רק תלמידים ממוסדות שהתקיימו בהם לימודים סדירים לקראת הגשה לבחינות הבגרות
באנגלית (שאלון  )16382ובמתמטיקה (שאלונים )35382 ,35381 :והכיתה אכן ניגשה לבחינה במועד קיץ.
המוסדות הגישו בקשה עבור תלמידי הכיתה להיבחן במועד קיץ.
 .2בטופס המלצת מנהל בית הספר:
יש לסמן רק את אחד השאלונים לעיל
בשכבת גיל יש למחוק את י"א+י"ב ולרשום במקום י' טוב
 .3הפיקוח על תכנית טו"ב יעביר לגב' סמדר אופיר את רשימת המוסדות מהם ניתן יהיה להגיש בקשה
להשתתפות התלמידים בתכנית המחצית השלישית .רק תלמידים ממוסדות אלה יוכלו להשתתף בתכנית.
למידע נוסף:
רציונל תכנית המחצית השלישית
נהלי הרישום לתכנית המחצית השלישית

תכנית טו"ב – התאמות דרכי היבחנות ברמות 3-2
תלמידי כיתות טו"ב הלומדים בתוכנית האצה ,שלגביהם קיים חשד ללקות למידה משמעותית ואמורים
להיבחן בבחינות בגרות חיצוניות בכתב באנגלית ובמתימטיקה במועד קיץ בהיותם כיתה י'

כיתה ט'  -החל משנה"ל תשע"ח:
תלמידים ששובצו בכיתות טו"ב בכיתה ט':
את הבקשה להתאמות יש להכין לאורך השנה  ,על פי חוזר אגף לקויות למידה והפרעת קשב ,שפ"י
ולשלוח אל הוועדה המחוזית בתום לימודיהם בכיתה ט' בצירוף תעודות של סיום כיתות ח'+ט'.
לתלמידים הזכאים להתאמות בדרכי היבחנות ברמות  3-2יוכן במהלך כיתה ט' – תיק לוועדת
ההתאמות אשר יוגש לקראת סוף השנה ובהתאם לנוהלים שיפורסמו

כיתה י'  -לשנה"ל תשע"ט:
התאמות בדרכי היבחנות ברמות :3-2
בשנה"ל תשע"ט שמות התלמידים ישלחו בקישור עד תאריך .15.11.18
עד תאריך  15.12.18יוגשו התיקים לוועדות המחוזיות
תלמידים שבקשותיהן לא יוגשו במועד שנקבע ,הדיון בבקשותיהם יועבר לשנת הלימודים הבאה.

תוכנית טו"ב  -תקלות רישום במצבת
בכל תקלה שקיימת במצבת תלמידים:

(מספר תלמידים בכיתה ,קליטת תלמיד תוכנית

טו"ב ,אישור חריגים* ,אישור כיתה אישור מגמה ועוד)

 (1כל מוסד יכין רשימה מסודרת של הבעיות בתוכנת אקסל הכוללת את
הפרטים הבאים( :הקובץ קיים באתר)
סמל בי"ס

שם ביה"ס

יישוב

כיתה
מקבילה

שם מגמה

קוד מגמה

מספר
התלמידים
בכיתה

תיאור
התקלה

 )2לשלוח במייל :

Tov@education.gov.il
בנדון :תוכנית טו"ב תקלות מצבת +שם המוסד+סמל מוסד
בתוכן המכתב נא לפרט את התקלה.

