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הפרויקט מבוצע ע"י ויצ"ו העולמית ואדיוסיסטמס ע"פ מכרז מס' 38/12.2013
עבור אגף א' לחינוך על יסודי
משרד החינוך
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(הטופס כתוב בלשון זכר אך מכוון לשני המינים)

טופס המלצת מנהל בית הספר ()1
לכבוד:
מנהל מרכז הלמידה בבית הספר_________________ :

בישוב____________________ :

הנדון  :המלצה לתלמיד בוגר כיתה י"א  /י"ב להשתלב בתוכנית
"המחצית השלישית  -סמסטר קיץ" תשע"ז – 2017

שם התלמיד________________________________ :

ת.ז: .

( 9ספרות)

שם בית הספר_______________________________:

סמל המוסד:

( 6ספרות)

ישוב ___________________ :

סיים כיתה  :י"א  /י"ב

שנת סיום לימודים בתיכון 2017 / 2018 :

התלמיד מופנה ללמידה ולהבחנות בסמל שאלון :
מקצוע
היסטוריה לשון -
נלמד
אזרחות אנגלית היסטוריה
עברית
חמ"ד

(הקף אך ורק סמל שאלון אחד)

שכבת
גיל
י"א  +י"ב

016382 034281

022281

029281

011281

מתמטיקה מתמטיקה
ג
ב
035381

035382

תנ"ך
001281

(סמן  Vבאפשרות הנכונה מהבחירות למטה ורשום את ציון)

התלמיד נבחן בעבר באותו מקצוע באותו סמל שאלון ,וקיבל את הציון_________ :
התלמיד לא נבחן או יבחן במועד הקרוב לתחילת התכנית באותו המקצוע ובאותו סמל שאלון.
בשלב זה ,לתלמיד ציון בית ספרי שלילי או סיכוי גבוה לקבל ציון סופי שלילי .הציון הבית ספרי הוא_________ :
לנרשם בוגר כיתה י"ב למקצוע האזרחות :התלמיד ביצע את המטלה וקיבל ציון שאינו אפס.
לנרשם בוגר כיתה י"ב :לתלמיד יש ציון בהערכה חלופית שאינו אפס.
לתלמיד יש  /אין התאמות מאושרות בדרכי ההבחנות בשאלון הנ"ל.
ההתאמות המאושרות לתלמיד הן__________________________________ :
במידה ויש לתלמיד התאמות ברמה  , 3יש לצרף העתק אישור מועדת ההתאמות המחוזית.
אני מצהיר בזאת בחתימת ידי:
 .1שהתלמיד למד לקראת השאלון הנ"ל במסגרת הלימודים הסדירים בבית הספר ,בהיקף מלא ובנוכחות סדירה וקיבל ציון
סופי בשאלון הנ"ל.
 .2שאם התלמיד נבחן בעבר בסמל השאלון שציינתי (במועד כלשהוא עד מועד חורף תשע"ז כולל) ציונו הסופי (המשוקלל –
ציון בית ספרי יחד עם ציון הבחינה) בשאלון זה היה נכשל (הכוונה לציון בשאלון ספציפי ולא במקצוע כולו ,במקצועות בהם
הציון הסופי הינו שקלול של מספר שאלונים).
מומלצת למידה של המקצוע הנ"ל והיבחנות בבחינת בגרות במסגרת
"המחצית השלישית  -סמסטר קיץ" תשע"ז 2017 -
__________
תאריך

___________________
שם מנהל בית הספר

___________________
חתימת מנהל בית הספר

___________________
חותמת בית הספר

