משרד החינוך
מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע
חינוך טכנולוגי על תיכוני

תכנית טו"ב
היבחנות והערכות פדגוגית בתוכנית טו"ב

כנס מנהלים  -היערכות לשנה"ל תשע"ח
כ"ב באייר תשע"ז 18 ,במאי 2017
ד"ר אבי שוורץ ,אורה קרמרמן מוריוסף

תכנית טו"ב – היבחנות חיצונית – סוף כיתה י'
תוכנית טו"ב – הוכרה כתכנית האצה  -המאפשרת
הערכה חיצונית החל ממועד קיץ כיתה י' באנגלית ובמתמטיקה
בסוף שנה"ל תשע"ז ניגשים תלמידי טו"ב כיתה י' לבחינות
החיצוניות:
היבחנות חיצונית כיתות י' תשע"ז
מקצוע
אנגלית

סמל שאלון

סהכ תלמידים נגשים

יח"ל

16381
16382
16481

387
166
15

 3יחל
 3יחל
 4יחל

מתמטיקה
35381
35382
סה"כ

512
82
1162

 3יחל
 3יחל

תכנית טו"ב – היבחנות חיצונית – סוף כיתה י'
תהליך הרישום מועד קיץ י' ו/או מועד חורף י"א:
יצאו הנחיות מסודרות לקראת הדיווח
 (1כל מוסד יכין רשימה מסודרת בתוכנת אקסל הכוללת את
הפרטים הבאים:
בעלות

סמל מוסד

ישוב

שם מוסד

 )2לשלוח במייל במועד:

שם פרטי

שם משפחה

מספר זהות סמל שאלון

שם המקצוע

(מועד יהיה לפני הזמן המפורסם ע"י אגף החינות ,ע"מ שנוכל

אנו לעמוד בזמן)

oramc@education.gov.il

בנדון :טו"ב – היבחנות י"א חורף תשע"ח +שם המוסד+סמל מוסד
או
טו"ב – היבחנות י' קיץ תשע"ח +שם המוסד+סמל מוסד

תכנית טו"ב – היבחנות שלישית– סוף כיתה י'
 )1תלמידי כיתת י' הלומדים במסלול טו"ב יוכלו להשתתף במחצית שלישית קיץ תשע"ז ,בתנאים
הבאים:
א .יוכלו להשתתף רק תלמידים ממוסדות שהתקיימו בהם לימודים סדירים לקראת הגשה למבחני
הבגרות באנגלית ובמתימטיקה (סמלי שאלונים בהמשך) והכיתה ניגשה לשאלון במועד הקיץ
תשע"ז.
ב .המוסדות הגישו בקשה עבור תלמידי הכיתה להיבחן במועד קיץ תשע"ז.
ג .הבחנות אפשרית רק בשאלונים הבאים:
·אנגלית  -שאלון 16382
·מתימטיקה  -שאלון  ,35381שאלון .35382
 )2בטופס המלצת מנהל בית ספר:
א .יש לסמן רק את אחד השאלונים לעיל.
ב .שכבת גיל  -יש למחוק י"א  +י"ב ולרשום במקום "י' טו"ב"
 )3תועבר על-ידי הפיקוח לגב' סמדר אופיר רשימת המוסדות מהם ניתן להגיש תלמידי תכנית טו"ב
בכיתה י' למחצית השלישית ,רק תלמידים ממוסדות אלה יוכלו להשתתף במחצית השלישית שנה"ל
תשע"ז.
קישורים להרחבה
רציונל ה"מחצית השלישית".
א.
נהלי רישום לתכנית המחצית השלישית
ב.

תכנית טו"ב – תקלות רישום במצבת
בכל תקלה שקיימת במצבת תלמידים:

(מספר תלמידים בכיתה ,קליטת תלמיד

בתוכנית טו"ב ,אישור חריגים ועוד)

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

שם ביה"ס

יישוב

כיתה
מקבילה

שם מגמה

קוד מגמה

 )2לשלוח במייל :
oramc@education.gov.il

בנדון :טו"ב – תקלה במצבת +שם המוסד+סמל מוסד
בתוכן המכתב נא לפרט את התקלה.

מספר
התלמידים
בכיתה

תיאור
התקלה
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תודה על ההקשבה

