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לפרטים נוספים
הופכים את הבגרות לאיכותית )תמונה
להמחשה(
צילום :מערכת

חיפוש בלוחות מקומיים
לוח יד שניה
בחר קטגוריה
בחר אזור

חדשות
סכנה על שני גלגלים
עמותת אור ירוק :מעל  1,500רוכבי
אופנועים וקטנועים נפגעו ,בעשרת
החודשים הראשונים של שנת ,2012
בערים 14 .רוכבים נהרגו ו 188-נפצעו
קשה
קהילה
נשים מצטיינות ברחובות
תשע נשים נבחרו על ידי ועדת שיפוט
לבחירת נשים מצטיינות ברחובות לשנת
2013
מדורים טורים ודעות
זו לא גברת זה אדון
בטריק ישן פתחתי את דלת האינטרקום
ועליתי במעלית לקומה הרביעית לדירתו
של אלי ,החבר של דני ,עמדתי מאחורי
הדלת והקשבתי ,שום קול לא נשמע
כלכלה וצרכנות
כל בעלי המקצוע אצלך בכף היד בכל זמן
שירות  2144משיק בימים אלה
אפליקציית ניהול חדשה ונוחה לשימוש
לאיתור אנשי מקצוע ונותני שירות
מומלצים מכל הארץ

תכנית טו''ב הנה תכנית לשיפור איכותה של תעודת הבגרות ,עם בסיס מדעי טכנולוגי
משמעותי .מטרת התכנית לממש את יכולותיהם של התלמידים ולהכין עתודה
טכנולוגית לצה''ל ,למשק ולתעשייה ,ללימודי המשך לתואר הנדסי ו/או ללימודים
במכללות אקדמאיות לתואר מהנדס
בקריית החינוך אורט רחובות פועלת תכנית לשיפור איכות תעודת הבגרות .אבי סער,
מנהל קריית החינוך אורט'' :התכנית מהווה פתרון איכותי ,יעיל ומעשי לתלמידים ללא
מוטיבציה גבוהה''.
תכנית טו''ב הנה תכנית לשיפור איכותה של תעודת הבגרות ,עם בסיס מדעי טכנולוגי
משמעותי .מטרת התכנית לממש את יכולותיהם של התלמידים ולהכין עתודה טכנולוגית
לצה''ל ,למשק ולתעשייה ,ללימודי המשך לתואר הנדסי ו/או ללימודים במכללות
אקדמאיות לתואר מהנדס.
התלמידים בתכנית מקבלים עזרה בשיעורי עזר ,תגבורים וליווי צמוד על ידי הצבא ומפעל
מלווה ,אשר הוצמד לפרויקט על ידי התאחדות התעשיינים'' ,חץ הכסף'' – אלביט .בנוסף
התלמידים נהנים מסיורים מקצועיים ומהרצאות הקשורות לתעשיות ההיי טק.
בסיום לימודיהם ,בסוף כיתה י''ב ,התלמידים מקבלים שתי תעודות – האחת ,תעודת
בגרות מלאה והשנייה ,תעודת טכנאי מכונות בתחום מערכות הנדסיות ממוחשבות.
תעודה זו מאפשרת לבוגר יב' להשתלב בצה''ל בתפקיד מקצועי ,לרכוש ניסיון ובסיום
הצבא להשתלב בשוק העבודה בצורה מהירה וחלקה.
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