"זה נפלא ששנה מתחילה לה
בשיר וברוח טובה,
כל שנה מתחילה בסימן שאלה
ואנחנו נמצא לה תשובה ( ".ניסן פרידמן)

כ"ד.חשון.תשפ"ב
 30אוקטובר2021 ,

אנו מאחלים לכל השותפים שנת לימודים טובה ומוצלחת
ושבת שלום
אסף מנוחין וצוות הפיקוח

פתיחת שנה"ל תשפ"ב
בהרשמה לכיתות י"ג לשנה"ל תשפ"ב היה גידול של כ 10% -לעומת ההרשמה לתשפ"א.
אחת הסיבות העיקריות לגידול בהרשמה היא הכנסת נוהל חדש של אישור ובקרה של תנאי הקבלה למועמדים ללא רצף לימודים מהתיכון למגמה על-
תיכונית אליה נרשמו .הנוהל מאפשר לבדוק את קיום רצף הלימודים ולעדכן ישירות את המכללה באמצעות המנב"סנט על תנאי הקבלה שנקבעו .תנאי
הקבלה נקבעו בתיאום עם הנחיות המפמ"רים ,הכוללות מכינות אשר תוכנן נקבע על ידי המפמ"ר ומפורסם באתרי המגמות.

פורטל תלמידים
תרגום לערבית
בחודש האחרון ,לקראת הרישום לשנה"ל תשפ"ג הוספנו בפורטל תלמידים תרגום לערבית של המידע על המגמות הטכנולוגית בכיתות י"ג-י"ד .ניתן להיכנס
באמצעות קישור בשפה הערבית המופיע בדף של כל מגמה בתחילת הדף  -מתחת לשורות המודגשות בצהוב.
לדוגמה במגמת הנדסת תוכנה ניתן להכנס אל إلى الصفحة باللغة العربية.
דפים נוספים בפורטל תלמידים ובאתר חינוך טכנולוגי על-תיכוני יתורגמו לערבית בחודשים הקרובים .התרגום נעשה ע"י הגברת לילא אבו פודה.

קולות קוראים
בשבוע שעבר התקיימו כנסי הסברה בנושא קולות קוראים שפורסמו בפורטל בעלויות ורשויות במרכבה בנושא תקצוב המגמות הטכנולוגיות על תיכוניות:
) (1קול קורא  13976 -תקצוב שדרוג הציוד במגמות טכנולוגיות על-תיכוניות (כיתות י"ג-י"ד) בשנה"ל תשפ"ב;2022-
) (2קול קורא  13977 -תקצוב מגמות טכנולוגיות חדשות בחינוך הטכנולוגי העל תיכוני (כיתות י"ג-י"ד) בשנה"ל תשפ"ב.2022-
יש להגיש את הבקשות עד תאריך .15.11.21

התאמות –תוכנית טו"ב
תוכנית טו"ב שהינה תוכנית האצה ,מאפשרת לתלמידים לגשת לבחינות בגרות חיצוניות בכתב באנגלית ובמתימטיקה החל ממועד קיץ של כיתה י' ,על מנת
לתת מענה לתלמידים שלגביהם קיים חשד ללקות למידה שבגינה יזדקקו להתאמות ברמות  3-2נבקש לפעול על פי החוזר .

השתלמויות
בימים אלה אנו נערכים לקראת מערך השתלמויות בחינוך הטכנולוגי על-תיכוני .השתלמות בנושא הקניית כלים ומיומנויות לקראת המאה  21-פורסמה ותחל
בחודש דצמבר  ,2021מיועדת לרכזי מכללות ולרכזי לה"ב /טו"ב /טו"ב אקדמי /טו"ב הנדסי תתקיים בזום בשתי קבוצות ,עדיין נשארו מקומות פנויים
הזדרזו להירשם.
מתוכננות השתלמויות נוספות בנושאים :הוראת אנגלית בחינוך הטכנולוגי על-תיכוני ,מסוגלות תעסוקתית ,פדגוגיה טיפולית ,שילוב כישורים נדרשים בעולם
העבודה בתוכנית הלימודים במגזר החרדי ובמגזר הכללי – פרטים נוספים בהמשך – ניתן לעקוב באתר חינוך טכנולוגי על-תיכוני – מידע למכללות – הודעות
וחוזרים

מלגות
השבוע מסתיים תהליך פיילוט למערכת איסוף נתוני בקשות למלגות לשנה"ל תשפ"ב .המערכת לאיסוף בקשות תפתח בתחילת חודש נובמבר .נבקש להסב
את תשומת ליבכם לטופס המקוון ולהנחיות החדשות במילוי הבקשה ,המופיעות ליד כל שדה בטופס.

זרקור על מוסד
בגאווה גדולה חילקנו הערב דיפלומות הנדסאי אלקטרוניקה ומחשבים לבוגרי מחזור ד' במכללת הבוטיק
שלנו" ,מכללה קטנה ומצטיינת"" -אורט יובלי אריאל".
יישר כח לרכזת המכללה ,פנינה קרדוש ,לרכז אלקטרוניקה גדי כנפי ,ולצוות המורים המעולה ,שהאמין
בתלמידים והוביל אותם להצלחה ,להצטיינות ולהצטיינות יתרה!!
בטקס כיבדו אותנו בנוכחותם ובברכתם ראש העיר מר אלי שבירו ,מנהל אגף החינוך מר ארז אמבר,
ונציג צה"ל רס"ן תומר כהן.
הבוגרים היקרים שלנו עבדו קשה מאוד במשך  4שנים ,וסיימו במסלול מואץ גם בגרות מלאה ,גם
הסמכה טכנולוגית עם  10יח"ל בהנדסת אלקטרוניקה ומחשבים ,וגם לימודי הנדסאי אלקטרוניקה
ומחשבים".

מנהלי מכללות

מנהלי תוכנית טו"ב

להצגת עשייה ניתן לפנות לאורה קרמרמן מוריוסף

054-4968737

