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 5102 ספטמבר

                                                                                         היובל תיכון ותלמידי הורי, למורי

 ,רב שלום 

 תלמידינו את לחנך במטרה זאת", האדם כבוד"  ברוח הדדי וכבוד מוסר של ערכים דגלו על חורט היובל תיכון
 .                                              וערכיים סובלניים, מצפוניים, מכבדים חיםואזר אדם בני להיות

 של קיומם את לאפשר במטרה ס"ביה מתלמידי ואחת אחד כל של והחובות הזכויות את יציג, שלפניכם ן"המכו
 . חותרים אנו אליהם הערכים

 וצוות מורים י"ע מחדש נוסח אשר ס"ביה תקנון את כוללו היובל תיכון על בסיסי מידע כולל ן"המכו, בנוסף
 .  ה"תשע הלימודים שנת בסוף ,והורים תלמידים בשיתוף ,הנהלה

 הבסיס את שיוצרים אלו הם, ארגון כל של להתנהלותו הכרחי תנאי הינם, וברורים מובנים, דיםיאח נהלים
 .והצלחה התקדמות המאפשרת משותפת לעבודה והמסגרת

 יקראו, ותיקים או בתיכון חדשים הם אם בין, כאחד והורים תלמידים, שמורים לכך רבה בותחשי מייחסת אני 
 קיומם על והקפדה שמירתם, הנהלים ידיעת. לכבדם ויקפידו זה ן"ובמכ המופיעים והכללים הנהלים את בעיון

 .מיותרים ועימותים חיכוכים וימנעו ונעימים תקינים יחסים יאפשרו

, הזכויות בצד. בתבונה לנצל שתדעו מקווה אני אותן, רבות זכויות היובל תיכון דילתלמי, שתיווכחו כפי
 וכן, בכם הגלום הפוטנציאל של מיטבי לניצול אתכם ולהוביל  לנתב שמטרתן, חובות התלמידים על מוטלות
 .תקינים לימודים להתקיים יכולים לא בלעדיהם ומשמעת סדר יצירת מטרתן

. ומורים עובדים, תלמידים, ס"ביה באי כל בין פעולה שיתוף של הרבה בחשיבות אמיןמ, בתיכון החינוכי הצוות
 .ופורה יוצר לחינוך הכרחי תנאי הוא זה פעולה שיתוף

 ובאופן אמת בזמן ועדכון יידוע לשם, ס"ביה עם ההורים של והדוק מתמיד קשר לשמירת יש מרובה חשיבות
 .ידיםהתלמ ועם  אצל שמתעוררת בעיה כל לגבי שוטף

 לתפקוד בקשר יומית יום התעדכנות המאפשרת, משו"ב תוכנת מופעלת והתלמידים הורים, המורים לרשות
 .השנה בתחילת תינתן משו"בל כניסה סיסמת. התלמידים של וההתנהגותי הלימודי

 ס"לביה לבוא התלמידים לכם שתאפשר ומסייעת מקדמת, מטפחת, מכבדת לימודית אוירה ניצור יחדיו
 .וחברתיות לימודיות להצלחות מכם ואחת אחד כל ותוביל וברצון בביטחון, בשמחה

 בהתאקלמות שניתן ככל להם ולסייע' י כיתות תלמידי את בברכה לקבל מתבקשים ב"וי א"י כיתות תלמידי 
 היובל תיכון תלמידי את לקדם ונמשיך בעמלנו ברכה הרבה כולנו נראה, משותף במאמץ כי בטוחה אני. בתיכון

 .אישית למצוינות להגיע שמצליחים וכאלו האדם כבוד על השומרים ערכיים אדם בני היותל

 .        משאלות והגשמת בריאות, עשייה שנת, טובה שנה לכולנו מאחלת אני

                        ,                                                                                                        בברכה
                                                                                                                                                עמי-בן מרלין

  ס"ביה מנהלת
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 ?ן"מכוב מה

 המבנה הארגוני –ס ”מידע על ביה .1
 בעלי תפקידים 
 רות תפקידיםהגד 

 תקנון ביה"ס .2

 התחום הפדגוגי .3

 הבגרות בחינות על הסבר 

o י"א   -הרכב תעודת הבגרות לתלמידי י' ו 

o ב"י לתלמידי הבגרות תעודת הרכב                                                                    

 הציונים על הסבר 

o המנות(   תציוני מחציות )כולל הסבר לגבי חיסור מוצדק ושיט 

o    ציונים ובגרויות 

o )בחנים ומבחנים )כולל סוגי מבחנים, מועד ב', התאמות 

o  ערעורים 

o   פטור משיעורי חנ"ג 

o     תעודת הצטיינות 

    שינויים בשיבוץ 

 )נוהל בחינות של תלמידים לקויי למידה )התאמות בדרכי היבחנות 

 התאמות בדרכי היבחנות לתלמידים עולים 

 מידע כללי  .4

  שיגרה בביה"סנהלי  

  קריטריונים  –מועצת תלמידים המסע לפולין 

  קריטריונים   –משלחת לגרמניה 

  לוח חופשות, חגים ולוח ימי זיכרון 

                                                                                                                   לוח צלצולים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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 המבנה הארגוני –ס ”מידע על ביה .1
 ו"תשע  ל"בשנה תפקידים בעלי .1.1

 :הנהלה צוות

 עמי-בן מרלין -ס"ביה מנהלת 

 אברהם איסאק -  מערכת רכז, סגן   
 רקוץ נירית    - פדגוגית רכזת, סגנית ' 
 יערן יגאל -'י שכבת רכז   

 מאירי-רקאיב ליאור - א"י שכבת רכזת     
 ענבי יעל - ב"י שכבת רכזת 

 חפץ ליאן - א"י שכבת יועצת 
 פוקרד פנינה - ב"י שכבת יועצת 
 
  שכבות לפי תפקידים בעלי

 תפקיד שכבת י' שכבת י"א שכבת י"ב

 ליאור ברקאי מאירי על ענביי
 שכבה ת/רכז יערן יגאל

 יועצת שכבה אוראל יהודה ליאן חפץ  פנינה פוקרד 

 פסיכולוגית  מירה ברמה ברמהמירה   

 רכזת חברתית  אורלי שפריר מיכל בן עמי שרה וינר

 כזת מעורבות חברתיתר נורית רוזנר   ורית רוזנרנ 

 0 מורן לסקר דני גלזר אריאלה ג'ייקובס
       מחנכים

  5 אורלי שפריר טל שחף נורית האן

  3 סינדי זלכה עמית רוקמן שרה וינר

  4 ארנון נוסבאום ויטובה נ חן פינק

  2 יגאל יערן ענת דנון אורלי שוורץ

  6 עינת ריצקר יונתן בן גל זמסקי-דפנה שרון

  7 צביה קאופמן מיכל בן עמי נורית רוזנר

  8 אורית מקסימוב איילת פרחי  
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 נוספים תפקידים בעלי

 דנון ענת - ר"אתג/ר"מב רכזת 

 כהן יעל – והיבחנות למידה  התאמות רכזת 

 דנון ענת – בגרויות רכזת 

 ענבי יעל – ובטיחות ביטחון רכזת 

 חורין-בן דור שרון – טיולים רכזת 

 

  מגמות/מקצועות י"עפ מקצוע רכזי

 
 מקצוע/תפקיד

 
 המורה שם

 
 מקצוע/תפקיד

 
 המורה שם

 

 
 אומנות

 
 קידר חנה

 
 עסקים מינהל

 
 גל בן יונתן

 
 ח"ומדה אזרחות

 
 נוסבאום ארנון

 
 מתמטיקה

 
 אפוטה יפה

 
 אנגלית

 
 מקסימוב אורית

 
 וניהול עסקי ניהול

 אנוש משאבי

 
 שיין אהובה

 
 ביוטכנולוגיה

 
 לנץ רות ר"ד 

 
 ספרות

 
 נוי טובה

 
 ביולוגיה

 
 האן נורית

 
 ערבית

 
 חביב-אלוביץ סיגל

 
 היסטוריה

 
 דינור פנינה

 
 פיזיקה

 
 גבירץ איתן

 
 וכדורסל ג"חנ

 
 טבק פזית

 
 תיאטרון

 
 ריןג ליאביג

 
 לשון

 
 רודיטי מירי

 
 ך"תנ

 
 כהן יעל

 
 המחשב מדעי

 
 שנקרמן ויקי

 
 תקשורת

 
 כהן מוטי

 
 מחול

 
 סרוסי-קרונפלד ורדית
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 נוספים תפקידים נושאי

 

 

 

 :לבכם לתשומת

 שבועית השיחה  בשעת הקבלה לתאם לרשותכם  צוות גדול של בעלי תפקידים עמם תוכלו 

 או במהלך ההפסקות. אם בעל התפקיד נמצא בחדר המורים, בקשו ממורה אחר שיקרא לו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תפקיד שם פרטי ומשפחה תפקיד שם פרטי ומשפחה

 מזכירה ראשית אתי גולדשטיין אב הבית רוני מזרחי

 מנהלנית זהבה דקל טכנאי מיחשוב אפי מזרחי

 מנהלת חשבונות שוש אייזיק אחראית ספריה אורה שטיין

 מזכירת בגרויות אתי אהרון שרותי  שכפול ואפסנאות  עוזי עובדיה

מזכירת תלמידים  ויקי גאולה אחראית חדר הארכת זמן פנינה מרחב
 ומנב"ס

 מזכירה פדגוגית בריג'יט כהן רופאה ד"ר לילי פקר

   אחות חנה אדלר

 : לידיעתכם

 ערוץ תקשורת פתוח עם מנהלת ביה"ס  בתאום  מראש 

 עם מזכירת המנהלת הגב' אתי גולדשטיין, 

 או באמצעות המשו"ב                                                           

 marlineba@hotmail.comאו במייל: 
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 תפקידים הגדרות .1.2
 

 פדגוגית רכזת -מנהלת סגנית
 בהעדרה המנהלת מ"מ  . 
 המקצועות ורכזי ס"ביה מחנכי עם סדירים עבודה לינוה קובעת . 
 מרכזת ולמידה הוראה בנושאי הידע לניהול אחראית. מערכתית בראייה הלימודית הסביבה על אחראית 

 . בשיעורים תצפיות מקיימת, הצוות של המקצועי הפיתוח על ואחראית
 מרכזת והערכה בקרה מבצעתו תקינים עבודה סדרי בקיום אותם מנחה, המקצועות רכזי על אחראית 

                                                                                                   . השונים הדעת בתחומי עבודה תכניות ומבקרת
 ולמידה הוראה בתהליכי מתוקשבות בסביבות מערכתי שימוש מובילה . 
 חדשים במורים תומכת              .                                                                                   
 לקולטים מזינים מוסדות בין הרצף על אחראית                                                                . 
 המשמעותית הלמידה את מטמיעהו חדשה בגרות לתעודת הרפורמה את מטמיעה. 
 ספרי הבית ז"הלו על ראיתאח                                                       . 
 בנושא החינוך משרד עם קשר יוצרת, הבגרות מבחני נושא את מרכזת  . 

  מערכת רכז -מנהלת סגן
 המנהלת סגנית ובהיעדר בהעדרה המנהלת מ"מ . 
 ולכיתות למורים השעות מערכת על אחראי  . 
 למנהלנית למסירתם ודואג מורים נוכחות בנושא ושנתיים שוטפים חודשיים דוחות תהכנ על אחראי. 
 (הפרטניות השעות לניהול מערכת, ס"מנב) ניהוליים לצרכים תקשוב טכנולוגיות משלב.                                                                                                                                                                                                                                                   
 השכבות רכזי י"ע שנערכים המבחנים לוחות לאישור המנהלת סגנית בשיתוף אחראי. 
 השונות הפעילויות ז"לו לאישור המנהלת סגנית בשיתוף אחראי. 
 ס"ביה לתקציב הקשור בכל הרשות עם לקשר אחראי. 
 ביצוען אחר ומעקב הפרטניות השעות לניהול אחראי. 
 ס"ביה ניקיון רמת לבדיקת אחראי . 
 (בשיעורים תלמידים נוכחות) השיעורים במהלך ס"בביה תקינה להתנהלות אחראי. 

 שכבה ת/רכז
 הרכזת עם בשיתוף בשכבתו והחינוכיות חברתיותה, הפדגוגיות הפעולות ליישום ופועל מתאם, מוביל 

 .  רלוונטיים תפקידים ובעלי חברתית מעורבות רכזת, החברתית
 העבודה תכנית ליישום הצוות הדרכת זה ובכלל   בשכבתו והפדגוגיים הארגוניים התנאים להבטחת פועל 

 .   הבגרות בבחינות מלאה ולזכאות הנדרשים הלימודיים להישגים התלמידים ולהבאת בשכבה
 באיחורים טיפול,  התלמידים של סדיר ביקור אחר מעקב  כולל בשכבה המשמעת נהלי אכיפת על אחראי ,

 .   בשכבתו והתלמידים המורים י"ע ס"ביה  תקנון יישום, תלבושת, התנהגות
 בתלמידי והטיפול ההתייחסות, המעקב תהליכי את מלווה. בשכבתו החינוכי הצוות את ומנחה מוביל 

 .  ס"ביה הנהלת בפני החינוכי והצוות התלמידים צרכי את מייצג. כבתוש
 בשכבתו חדשים מורים מנחה   . 
 שכבתיים ומשובים, ותלמידים מורים נוכחות אחר עוקב. שכבתי מבחנים לוח לבניית אחראי                                                                                                                                                                                          

 . פדגוגיים בעניינים
 לפולין מסע/ישראלי מסע/השנתי הטיול על אחראי, בשכבה וטיולים חברתיות פעילויות מקיים. 

 פסיכולוגית
 .והוריו התלמיד י"ע ישירות או היועצת באמצעות מתבצעת לפסיכולוגית הפניה

  ר"אתג/ר"מב כיתות רכזת
 ר"שח אגף בכיתות הפדגוגי המערך על אחראית. 
 לו ומחוצה ס"ביה בתוך, אלו בכיתות העובדים התפקידים בעלי כל את מלווה. 
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 מקצוע ת/רכז
 וותהצ של מקצועית התפתחות תהליכי קידום לרבות, בתחום המורים צוות ואת הדעת תחום את מוביל . 
 מופקד הוא עליו הדעת בתחום" כיתה עולה ישראל" הרפורמה להטמעת דואג . 
 ומיישמה התכנית את מכיר ההוראה צוות כל כי ומוודא בוריה על בתחום הלימודים תכנית את מכיר . 
 למורים המידע את ומעביר, הדעת בתחום ר"מפמ ובחוזרי ל"מנכ בחוזרי מתעדכן. 
 לתכנית ובהלימה המורים צוות עם בשיתוף הדעת בתחום והלמידה הההורא תכנית בניית את מוביל 

 של ההוראה שנות לאורך פדגוגי רצף על שמירה תוך, הלימוד ספרי קביעת לרבות, ספרית הבית העבודה
 .הדעת תחום

 מעקב, הצוות הדרכת, נתונים ניתוח, למידה חומרי פיתוח, תכנון לצורך קבועות צוות ישיבות מקיים  
 . העבודה הליכית והערכת

 הנדרשים להישגים התלמידים כל להבאת המקצוע מורי עם יחד פועל . 
 ובהתאמת הנדרשים להישגים והבאתם לתלמידים  דיפרנציאלי  מענה במתן המקצוע מורי את מדריך 

 .התלמידים של הלמידה ותוצרי מיפוי  נתוני לאור ההוראה
 במקצוע העבודה תכניות יישום אחר עוקב . 
 ולהטמעתה הפרטניות השעות להפעלת הפדגוגיה יתוחלפ שותף . 
 בשיעורים תצפיות מקיים . 

 השכבה יועצת
 לימודית מיטבית, המקדמת צמיחה רגשית-הספר לקדם סביבה חברתית-מסייעת לצוות החינוכי בבית- 

 .תוך אישית ובין אישית
 הפעלתה עלו מיטבי חינוכי אקלים בנושא ספרית הבית העבודה תוכנית הכנת על אחראית. 
 מיטבית חינוכית לעשייה המחנכים צוות בהובלת השכבה רכזת עם בשיתוף עובדת. 
   דואגת לפיתוח מודעות של המערכת החינוכית לצורכי הפרט, תוך רגישות והתייחסות אל השונות

 באוכלוסיית התלמידים והמורים, באמצעות יצירת תנאים המאפשרים ביטוי ייחודי .
 יעוצי שבו יגיע הפרט להכרת עצמו והכרת יכולותיו, נטיותיו ושאיפותיו מתוך דואגת לפתח תהליך י

 שליטה וניווט עצמי.
  מנחה את המחנכים בהפעלת תוכנית כישורי חיים. 
 דואגת לפתח כישורי חוסן  של פרט וכלל . 
 מטפלת במצבי משבר ולחץ בשכבתה ובאירועים חריגים . 
  וקח אחריות על למידתו, תוך הגברת מודעות בצוות ההוראה מסייעת  בפיתוח התלמיד כלומד עצמאי הל

 .לתהליכי הלמידה שלו ושל תלמידיו
  מפתחת מודעות, רגישות, אמפתיה ואחריות לזולת , תוך הדגשת ערך התרומה והנתינה, מסייעת

  בהשתלבות התלמידים בתוכנית למעורבות חברתית.
 הספר, כיסוד לקיום אקלים מיטבי-ההורים ובית של מעורבות ושיתוף פעולה בין  מסייעת בפיתוח קשר . 

 הכיתה ת/מחנך
 בתלמידים שוטף וטיפול הכיתה וארגון ניהול על אחראי  . 
 ס"בביה נוספים תפקידים לבעלי כיתתו תלמידי בין קשר איש מהוה . 
 והחברתי האישי, הלימודי בתחומים כיתתו תלמידי של והתקדמותם תפקודם אחר שוטף מעקב מקיים. 
 לצרכיהם בהתאם ומותאם ספציפי לטיפול הזקוקים תלמידים אתרמ . 
 לצרכים בהתאם ס"בביה אחרים/טיפוליים מקצוע גורמי מערב . 
 ס"בביה תלמידיו של סדירה נוכחות אחר עוקב  . 
 בכיתתו המתעוררות משמעת בבעיות לטפל למורים מסייע . 
 בכיתתו המשמעת ענייני את מנהל  .                                    
 השכבה ויועצת השכבה רכז עם ושוטף קבוע קשר מקיים . 
 תלמידיו על הפדגוגיים לדיונים הנדרשים החמרים את מכין . 
 בכיתתו וניקיון סדר על לשמירה דואג   . 
 בכיתתו ס"ביה נהלי על ושמירה יישום על אחראי.   
 בכיתתו הלמידה לניהו ועדכון שיתוף לצורך תלמידים הורי עם שוטף קשר מקיים . 
 הכיתה מורי עם שוטף קשר מקיים. 
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 ולהיבחנות ללמידה התאמות רכז
 מתקשים תלמידים על טיפוליים ומגורמים מקצועיים ממורים, הכיתות ממחנכי מידע אוספת. 
 שנאסף המידע בסיס על צוות ישיבות ומובילה מארגנת. 
 סיוע לתכניות תלמידים קבוצות ארגון לרבות המאותרים לתלמידים שנקבע הסיוע מערך את  מרכזת. 
 הניגשים  תלמידים עבור בהיבחנות התאמות מתן מימוש ואת המותאמת ההיבחנות מערך את מארגנת

 .החינוך משרד נהלי י"עפ, בגרות בחינותלבחינות פנימיות ול
 הספר בבית התהליך להובלת עבודה תכנית בונה. 
 ובהיבחנות בלמידה התאמות בנושא שהתקבלו ההחלטות על המורים צוות את ומדריכה מיידעת. 
 (מחנך, מקצוע רכז, שכבה רכז, יועצת) הספר בבית תפקיד שותפי עם החלטות ומקבלת מתייעצת. 
 ההתערבות תכנית ביישום הספר לבית מחוץ טיפוליים גורמים לבין ספרי הבית הצוות אנשי בין מתאמת 

 .לתלמיד שנקבעה
 התלמידים עם וההיבחנות הלמידה ארגון סביב המורים רבבק שעולות בעיות בפתרון מסייעת. 
 המתקשים התלמידים אודות המידע בתיעוד המורים את מנחה. 
 (.ועוד ז"לו, חדרים, א"כ) לימודיהם במהלך לתלמידים המותאמת ההיבחנות מערך את מארגנת 
 והנהלים יםהזמנ לוח י"עפ הבגרות לבחינות בהיבחנות להתאמות הבקשות הגשת תהליך את מנהלת 

 .החינוך משרד י"ע שנקבעו
 מותאמות הוראה דרכי על עדכני למידע המורים את חושפת. 
 בחינות לקראת בהיבחנות התאמות למתן הקשורים ובחוזרים בנהלים החינוכי הצוות כלל את מעדכנת 

 . בגרות
 

 בגרות בחינות רכזת
 .דואגת לקבל מרכז מקצוע רשימת תלמידים הניגשים לבגרות 

 מספרי שאלונים ושמות מקצועות מרכז המקצוע. מקבלת 

 .מטפלת בערעורים יחד עם רכז המקצוע 

 .מתאמת הבאת משגיחים 

 .אחראית על ניהול יום הבחינה 

 .עובדת מול מטה הבחינות של משה"ח, כפוף לחוזר מנכ"ל 

 .בונה ארכיון של הבוגרים והבחינות 

 .דואגת לשמירת טוהר בחינות                    

  חברתי חינוך רכזת
  חברתית בביה"ס. -מופקדת על  התכנית החינוכית 
 מרכזת את כל בעלי התפקידים הפועלים בתחום זה בביה"ס. 
 .שותפה בגיבוש התפיסה החינוכית ערכית של ביה"ס 
  אחראית על גיבוש תוכנית עבודה שנתית בחינוך החברתי ערכי בשיתוף הצוות הבית ספרי. 
 חינוכית בית ספרית.  -החברתית  אחראית על כתיבת התוכנית 
  .אחראית לפרסום לוח האירועים הבית ספרי 
 .מפקחת באופן שוטף על ביצוע תכניות  החינוך החברתי בביה"ס 
 .אחראית לבניית סל תרבות ותקצובו בתאום עם רכזת שכבה, יועצת והנהלת ביה"ס 
 .מנחה מורים ומחנכים בביצוע חלקם בתכנית החברתית ערכית השנתית 
  ערכי הרלוונטים לעבודת המורים והמחנכים -מרכזת חומרי עזר בתחום החברתי. 
  מתאמת פעילות חוץ בית ספרית ואירועים בתחום החינוך החברתי עם גורמי חוץ. 
 .משתתפת בפורום רכזי  החינוך החברתי האזורי 
  חברתי בביה"ס. -אחראית למשוב ולהערכה על הפעילות בתחום החינוכי 
 ועצת התלמידים הבית ספרית בשכבתה אחראית לקיום בחירות דמוקרטיות, מקיימת עימם מלווה את מ

 .מפגשים קבועים  ומסייעת למועצת התלמידים בגיבוש תכנית עבודה וביצועה
 .מקיימת קשר עם מועצת התלמידים והנוער הרשותית ודואגת לייצוג תלמידי בית הספר במועצה 
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 רכזת מעורבות חברתית
 ראית ליישום התכנית לקידום מעורבות והתנדבות של תלמידים בבית הספר ובקהילה.אח 
 .מאתרת ומאשרת מסגרות וארגונים המתאימים לפעילות תלמידים בבית הספר ובקהילה 
 מכינה תכנית לשיבוץ תלמידים במקומות הקולטים על פי בחירתם והתאמתם לתפקיד. 
 מות ההשמהנותנת מענה במקרה שיש צורך לשנות את מקו. 
  מתכננת ומתאמת עם המקומות הקולטים את תכנית ההכשרה  וההדרכה של התלמידים. 
  אחראית לתכנית ההדרכה של התלמידים בבית הספר לקראת הפעילות ולעיבוד ההתנסויות. 
 .אחראית על הנחיית המחנכים ועל הכשרתם להובלת התכנית בכיתתם 
 אחראית על הערכת הפעילות של התלמידים .  
 .פועלת לפרסום הפעילות של התלמידים בבית הספר ובקהילה 
 .אחראית על תיעוד, משוב והערכה להפקת לקחים מהתכנית 
 אחראית להפעלת המעורבות הקבוצתית בשיתוף רכזת השכבה והרכזת החברתית. 

 רכזת טיולים
 .מסייעת למנהלת ביה"ס בהכנת תוכנית טיולים שנתית 
 ית ספרי ועדכונו בכל הנדרש.אחראית לניהול תיק הטיולים הב 
  מסייעת לרכז/ת השכבה  בהכנת תכנית הטיול כולל בחינת מסלולי הטיול בפועל.  
  ,מפקחת על ההכנות לטיול בתחום הביטחון והבטיחות מול אחראי הטיול, כולל בקשת אישור בטחוני

קבלת האישור  הזמנת מלווים רפואיים  וחמושים מתאימים, הסעות בהתאם לדרישות משרד החינוך,
 הביטחוני ועבודה על פיו ותדרוך הנחיות הבטיחות לטיול.

  אחראית על ארגון הטיול בסיוע חברה חיצונית ובחינת התאמת המסלולים לתלמידים ובטיחותם 
 חוזרי מנכ"ל חדשים, הנחיות ביטחון ובטיחות-אחראית לעדכן את צוות המורים בכל הנוגע לטיולים 
 ה של כל היציאות החוץ בית ספריותאחראית על התנהלות תקינ. 

 רכזת בטחון
  אחראית לקיום הוראות הביטחון בבית הספר בשגרה ובחירום,  על פי הוראות משרד החינוך וגורמי

  בטחון אחרים.
 אחראית להיערכות ביה"ס במצבי חירום. 
  אבטחה, אישור כניסה של זרים ,נעילת השערים –אחראית לקיום הביטחון  השוטף בביה"ס . 
    מורים ותלמידים )ביטחון, כיבוי אש ועזרה ראשונה( והפעלתם  –אחראי להקמה ותרגול של צוותי חירום

 .השוטפת 
 .אחראית על המאבטח הבית ספרי ומנחה אותו בתפקידו 
  .מתכננת ומתרגלת פינוי כיתות/בית הספר במהלך השנה בהתאם למצבי החרום שהוגדרו 
 ועים בית ספרייםאחראי לקיום נהלי הביטחון באיר. 
 מקיים קשר שוטף עם מחלקת הביטחון ברשות ובמשרד החינוך. 

 בגרות בחינות רכזת
 .דואגת לקבל מרכז מקצוע רשימת תלמידים הניגשים לבגרות 

 .מקבלת מספרי שאלונים ושמות מקצועות מרכז המקצוע 

 .מטפלת בערעורים יחד עם רכז המקצוע 

 .מתאמת הבאת משגיחים 

 יום הבחינה. אחראית על ניהול 

 .עובדת מול מטה הבחינות של משה"ח, כפוף לחוזר מנכ"ל 

 .בונה ארכיון של הבוגרים והבחינות 

                    .דואגת לשמירת טוהר בחינות 
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 הספר בית תקנון .2

                                                  .דוגל ברוח כבוד האדם ומחנך לנורמות התנהגות מוסריות וערכיות תיכון "היובל"
 .בית הספר הינו מוסד חינוכי, תרבותי,חברתי ולימודי המטפח מצוינות ומיצוי אישי

                                     על מנת להבטיח מטרות אלה, נכתב תקנון זה השנה ע"י מורים, תלמידים והורים.
ווירה נעימה, רגועה וברורה על מנת שכל השאיפה היא להבטיח מסגרת מכבדת שמטרתה לאפשר א

אחד ואחת מבאי ביה"ס יוכל לרכוש ידע לימודי, חברתי וערכי באופן המיטבי. כל זה יעשה תוך 
 .שמירה על זכויות הפרט וחובותיו ע"פ נהלי המקום

לשמור על  על מנת כל באי ביה"ס: המורים העובדים והתלמידים יקיימו את התקנון תוך כבוד הדדי
חינוכי. כמו כן, גם אם יתעוררו חילוקי דעות יש ליישבם בצורה תרבותית ומכובדת -ים תרבותיאקל

  .ומקדם תוך יצירת דיאלוג פורה, חיובי

 ל"שנה סוף) 5102 ביוני עודכן התקנון.  5112 ספטמבר-(א)0/תשע ל"מנכ חוזר על מבוסס התקנון
  .והורים תלמידים, מורים בשיתוף(, ה"תשע

 הפרה של במקרה התגובות טווח פהמצו התנהגות
 

 הולמת הופעה/ אחידה בתלבושת הופעה
 במסגרת הן אחידה בתלבושת הספר לבית להגיע יש  -

  ס"לביה מחוץ המתקיימים אירועים במסגרת והן הלימודים
 לסיום ועד ללימודים הראשון מהיום( וכו מופעים, סיורים)

 .ל"שנה
 סמל. ס"ביה סמל הועלי חלקה חולצה הינה ס"ביה תלבושת-

 או שמאל מצד הבגד בחזית מוטבע להיות צריך הספר בית
 .החיצוני הבגד על לענוד יש שאותה סיכה על מוטבע

 עם חולצות, בטן חולצות, בגופיות הספר לבית להופיע אין-
 .קרוע ובלבוש גדול מחשוף

 .  במכנסונים לבוא אין -
 עם לבנה ובחולצה כהים במכנסיים להגיע יש זכרון בימי -

 .ספר בית סמל
 סמל מוטבע עליו ה/חלק עליונית/ סוודר עם להגיע יש בחורף-

 .ס"ביה סמל עם סיכה או ס"ביה

 
 ב"המשו בתוכנת רישום -
 לשיעורים להיכנס יורשה לא תלמיד  -

 .תלבושת ללא
 שיחה תתקיים חוזרים מקרים לאחר-

  ההורים עם
 בתעודה ירשם התלבושת הערות מספר -

 .התנהגות ציון מתן בעת בחשבון ויילקח
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 -הספר בבית נוכחות
 !חובה הינה הספר בבית הנוכחות-
 .ל"לחו נסיעה לצרכי מלימודים להיעדר אין -
 הינה משפחתית חופשה בשל מלימודים היעדרות*

 . 9/מד ו 1/מג, 8/ב"מ ל"מנכ לחוזר בניגוד
  החזרה מיום שבוע עד החיסורים על אישור להעביר יש-

 . הכיתה ת/למחנכ ללימודים
 :אישור להמציא יש הספר מבית היעדרות כל על -
 ידי על בכתב תנומק– ימים חמישה עד מיום היעדרות-

 .ההורים
 .מרופא אישור מחייבת ימים חמישה מעל היעדרות-
  הכתה ת/מחנך את לידע יש מתוכננת היעדרות על-

 .לכך אישור ה/ממנו ולקבל
 המחנכת אישור חייבים זו יבהמס הנעדרים תלמידים-

 .הלימוד חומר את להשלים מתחייבים, לכך
  יהיה ניתן התלמיד של היעדרותו בזמן שהתקיים מבחן-

 .המקצוע מורה של מיוחד באישור רק להשלימו
 חלק הן ספריות בית והחוץ ספריות הבית הפעילויות- 

 בכולן להשתתף וחובה הלימודים מתוכנית
 חובת יש, השעות ממערכת חלק הם הפרטניים השיעורים-

 .אלו בשיעורים גם נוכחות

 שיטת פ"ע היא לחיסורים ההתייחסות-
 ניתן המנות לשיטת הסבר. המנות
 בהמשך למצוא

 
 שעות 03 מעל שיעדרו תלמידים-

 לא, הצדקה ללא, הספר מבית במחצית
 יהיו ולא לפולין במסע להשתתף יוכלו

 .הצטיינות תעודת לקבלת זכאים

 ס"מביה שחרור
  הלימודים יום במהלך הספר בית שטח את לעזוב אין -

 . יועצת/ רכזת/ ממחנכת אישור קבלת ללא
 לפני ס"ביה משטח היציאה ל"מנכ חוזר לפי-
 .אסורה שיעורים בוטלו  אם גם 10:33 השעה 
  השעה לפני  קבוע באופן הלימודים יסתיימו באם -

 , הכיתה ת/מחנכ י"ע לשחרור קבוע אישור יינתן 10:33
 .התלמיד מהורי לכך אישור שינתן בתנאי

 ורישום הורים יידוע: ראשונה פעם-
 ב"במשו הערה

 שעות החזרת: ויותר שנייה פעם-
 בזמן ס"ביה לטובת ופעילות ההיעדרות

 שלמחרת הלימודים יום בתום זה
 (הכיתה ת/מחנכ באחריות)

 איחורים
 יםולתלמיד למורה השיעור למהלך מפריעים איחורים

 
 ולתלמידים למורה השיעור למהלך מפריעים איחורים

  והמורה הצלצול אחרי ככניסה מוגדר איחור
 .הצלצול אחרי דקות 5 עד

 .כחיסור יתועד ב"במשו אך לשיעור יכנס תלמיד מכן לאחר
 

 
 בשעה  התלמיד יגיע  איחורים 4 לאחר-

 . המזכירה אצל  ויחתום 33:03
 אצל לחתימה יגיע ולא במידה-

 .ההורים עם לשיחה יוזמן זכירההמ
 חוריםיא 13 -מ יותר שיאחרו תלמידים-

 במסע להשתתף יוכלו לא, במחצית
 תעודת לקבלת זכאים יהיו ולא לפולין

 הצטיינות
 שיעור בתחילת עמידה

 יעמדו, לימודית ובאווירה בזמן השיעורים את להתחיל כדי
 חזרווי לכיתה המורה כניסת עם שיעור תחילת בכל התלמידים

 בין להבדיל העמידה מטרת. אישור קבלת לאחר רק לשבת
 .השיעור לתחילת ההפסקה

 ב"במשו רישום-
 התלמיד עם בירור שיחת -
 ההורים עם שיחה-
 התנהגות ציון הורדת חוזרים במקרים -

 .בתעודה
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 שיעור בזמן להתנהגות כללים: התנהגות
 מכובד באופן בשיעור ישיבה -
 .מהתיק תווהוצא נדרש ציוד הבאת -
 ולמידה הקשבה -
 .מכבד באופן בשיעור השתתפות -
 .בשיעור הניתנות מטלות מילוי-
 כבוי במצב או שקט במצב כשהוא לתיק נייד טלפון הכנסת-
 לפי השיעור של תקינה התנהלות כשיבוש תחשב הפרעה*

 . המורה של דעתו שיקול
 
 
 

 המתאים בסעיף ב"במשו רישום -
 (הפרעה/ציוד)

 פי על יעשה לתלמיד עההפר רישום
 :הבא המדרג
 אזהרה  - לתלמיד  ראשונה הערה
 הפרעה רישום – לתלמיד שניה הערה

 בית לטובת תיקון פעילות– הפרעות 5
 . הספר

 אחד יום של השעיה – נוספות הפרעות 0
 . הספר מבית

 הוצאה תגרור בשיעור חריגה התנהגות-
 הנהלת י"ע משמעתי וטיפול מהכיתה

 . ס"ביה
 . בסמסטר" מתאפס" – הפרעות םרישו

 
 שיעור בזמן בניידים שימוש

 ובזמן שיעור במהלך נייד בטלפון שימוש על איסור חל-
 הנחיית י"עפ הוראה ככלי משמש הוא אם אלא, בחינות
 . המורה

. שקט במצב כשהוא בתיק הנייד את להשאיר יש שיעור בזמן-
 .בכיתה השולחן על להציבו אין

 אישור ללא השיעור בזמן צילום על טמוחל איסור קיים -
 .המורה

 .התיק בתוך כבוי הנייד הטלפון מבחן בזמן-

 .המורה ידי על אזהרה
 .מילולית הערה+ הפרעה -
 מחנכת אצל ובירור מהשיעור הרחקה -

  הכתה
 .הורים הזמנת-

 הספר בית מצוות הוראות קבלת
 גם הספר בית צוות הוראות/להנחיות להישמע התלמידים על-

 באופן אותם מלמד שאינו מורה ידי על ניתנו ההוראות אם
 .העובדים אחד י"ע או, ישיר

 ההורים יידוע, התלמיד עם שיחה-
 הארוע וכתיבת להתנצלות ודרישה
 . ב"במשו מעקב בהערות

 דעתה שיקול פי על הספר מבית השעיה -
 ומחנכת השכבה רכזת/המנהלת של

 .לימודית מטלה ובליווי הכתה
 הלימודים שעות בזמן במסדרונות תלמידים

 התלמידים יישארו לא, משיעור יציאה/ חופשי שיעור בזמן
 . השכבה במסדרונות
 לחצר יצאו/ לאודיטוריום ירדו התלמידים

 התלמיד עם שיחה

 הספר בית בשטח התנהגות
 על הרכיבה בעת קסדה לחבוש יש האישי בטחונכם למען -

 .אופניים
 מסודר חנייה למקום רק ס"ביה לתחום אופניים להכניס יש-

 .לכך המיועד
 ועוד גלגליות, סקייטבורד, אופניים, אופנוע על הרכיבה-

 .בטיחות מטעמי לחלוטין אסורה ס"ביה בשטח
 ס"ביה בשטח אופניים סוללות להטעין אין= 

 הספר בית במסדרונות סוג מכל בכדור לשחק איסור חל -
 .ובכיתות

/ גניבה כל על. ס"ביה ידי על מבוטח אינו התלמידים רכוש -
 .השכבה לרכזת לארוע בסמוך לדווח  יש אבידה

 .בלבד הכניסה שערי דרך ויוצאים נכנסים הספר לבית -
 אין. בו הלומדים תלמידים רק להיכנס רשאים הספר לבית -

 .הספר בית לשטח חברים להזמין

 או, הספר בית בשטח שיסע תלמיד-
 בשטח אופניו סוללות את שיטעין

 אופניו את להכניס יורשה לא, ס"הבי
 הספר לבית סקייטים/ סקייטבורד/

 .בהמשך
 .להורים תימסר הודעה -
 במקום אופניו את שיחנה תלמיד-

 י"ע רק וישוחררו יסונדלו אופניו -אסור
 הבית אב

 .ב"במשו הערה רישום -
 בתחום התלמיד של מתקנת פעילות-

 .והסביבה הרכוש
 ריםההו עם שיחה חוזרים במקרים-

 .השכבה רכזת/  הספר בית מנהלת אצל
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 הספר בית וציוד הספר בית חזות, הסביבה על שמירה
 נקייה עבודה סביבת על להקפיד יש -
 לרבות   בוונדליזם לנהוג אין, הספר בית רכוש על לשמור יש  -

 ותיקים חפצים, קמח, ביצים זריקת, מים בתקריות
 
 זה ברכוש ולפגוע לחבל אין.  ציבורי רכוש הוא ס"ביה רכוש -

, גרפיטי,   כסאות שולחנות על ציור: כגון, כלשהי בדרך
 מסטיקים הדבקת, שולחנות/כסאות שבירת, קירות הכתמת

 .כסאות/לשולחנות מתחת
 

 ויידוע התלמיד עם בירור שיחת -
 .ההורים

 .מלימודים מיידית השעייה -
 תקנה על שיעברו  כיתה או/ ו תלמיד -

 ויחויבו הנזק תבהוצאו יישאו זו
 .ס"ביה לטובת מתקנת בפעילות
              

 תישקל חריגים/ חוזרים במקרים -
 או חברתית פעילות מכל השעייה

 .מלימודים
 המשך ישקל קיצוניים במקרים -

 .הספר בבית התלמיד של לימודיו
 " לאלימות סובלנות אפס"
 איסור חל: מינית או/ו מילולית, פיזית באלימות  לנהוג אין -

 להתפרש שיכול באופן או באלימות הזולת של בגוף לגעת
 ".צחוק"ב נעשית הפגיעה אם גם – כאלימות

 לנטייתו או למינו משפיל או מבזה באופן להתייחס אין-
 .אדם כל של המינית

 

, ההורים יידוע, התלמיד עם ברור שיחת
 לאחר. והשעיה בנושא עבודה הכנת

 וריוה בליווי התלמיד יחזור ההשעייה
 את עימו ויביא הצוות עם לשיחה

 . הכין אותה העבודה
 צוות  דעת שיקול לפי) חריגים במקרים-

 . משטרה תעורב( ס"ביה

 -מסוכנים חפצים הבאת
  יזומה פעילות לכל או הספר לבית הבאה על איסור חל -

 עטי, שהוא סוג מכל חדים מכשירים הספר בית ידי על
 '.כדו סירחון פצצות, נפצים, לייזר

 
 
 

  בירור שיחת
 לבירור עד מלימודים יושעה התלמיד-

 .האירוע
 יוחרם המסוכן החפץ -
 .ולמשטרה לפיקוח ידווח האירוע -
 י"עפ הלימודים ממוסד הרחקה תתכן -

 .רשות/ פיקוח החלטת

 הספר בית בשטח עישון
  במוצרי לעסוק לתלמידים אסור(, 1/99) מנכל חוזר י"עפ

       גם כמו ובחצרות הספר בית שטחב ולעשן נרגילות, טבק
 .הספר לבית מחוץ בפעילויות

 
 והודעה  אזהרה, במשוב מעקב הערת -

 להורים
 הספר בית למען פעילות – ענישה-
 והזמנת השעיה: אזהרות שלוש לאחר -

 .    הורים
  הספר בית לשטח אלכוהול הבאת על איסור

  שתייתו הבאה על איסור חל( 1/99) ל"מנכ חוזר י"עפ -
  מטעם ובפעילויות הספר לבית אלכוהוליים משקאות

 .הספר בית
 אלכוהול השפעת תחת הספר בבית להימצא איסור חל -

, ב"במשו רישום, להורים הודעה-
 חברתית ומפעילות מלימודים השעייה

 .בנושא עבודה והכנת
 עם שיחה לאחר מהשעיה חזרה-

 .העבודה והבאת ההורים
 יםמעורב שיהיו תלמידים -

 בהימצאות או אלכוהול שתיית/בהבאת
 יורשו לא אלכוהול ימצא בו במקום
 בית חוץ בפעילויות להשתתף בהמשך
 ישראלי מסע, שנתי טיול לרבות ספריות

 .לפולין ומסע
 הימורים

 .הספר בית בשטח להמר אין-
 במשוב מעקב הערת -
 .להורים הודעה תמסר-
 ס"מביה השעיה תישקל-

 .התלמיד הורי עם שיחה- . אסור הספר בית בשטח ימסחר פרסום-  פרסום
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 הפדגוגי וםהתח .3

 :הבגרות בחינות על הסבר.   3.0 

 )ד((3פרסום מלא באתר משה"ח, חוזר מנכ"ל עד/)  י"א  -. הרכב תעודת הבגרות לתלמידי י' ו3.0.0
 
 כללי – בגרות לתעודת לזכאות והיבחנות למידה חובות 

 :האלה בתחומים הערכות תכלול סיסיתהב הבגרות תעודת     .א
 חיצונית היבחנות באמצעות ולהערכה ללמידה חובה מקצועות 
 חיצונית והיבחנות למידה חובת – ל"יח 5 של ברמה מורחב מקצוע 
 היבחנות חובת עליהן שאין נוספות למידה חובות – כללית והשכלה גופני חינוך, מדעים 

 בלבד מיתפני בהערכה והמוערכות חיצוניות בבחינות
 במשימות עמידה חובת – קהילתית-חברתית ולמעורבות אישית להתפתחות תכנית 

 .המוגדרות
 

  בחינה אירוע יתקיים – ואנגלית מתמטיקה למעט – חיצונית הערכה בו שמתקיימת מקצוע בכל   .ב
 הבמתמטיק. הערכה כלי מגוון על שיבוסס ספרי-בית ציון עם ישוקלל הבחינה וציון, אחד חיצוני

 .לימודים רמת לכל בחינה אירועי שני יתקיימו ובאנגלית

 :האלה המצטברות הדרישות כל על לענות עליו יהיה בגרות לתעודת זכאי יהיה שבוגר כדי      .ג
 משנות אחת בכל קהילתית-חברתית ולמעורבות אישית להתפתחות בתכנית בהצלחה לעמוד 

 .העליונה בחטיבה הלימוד
 אחת לימודים שנת במשך שבועיות שעות 0 של בהיקף מדעים ימודיבל הסף בדרישות לעמוד. 
 גופני ולחינוך כללית להשכלה הסף בדרישות לעמוד. 
 ולעמוד אלה במקצועות ספרית-הבית בתכנית להשתתף, החובה מקצועות את ללמוד 

 .החיצוניות בבחינותה בהצלח
 ולעמוד זה במקצוע יתספר-הבית בתכנית להשתתף, ל"יח 5 של בהיקף מורחב מקצוע ללמוד 

 .החיצונית בבחינה בהצלחה
 היבחנות המחייבים והבחירה החובה במקצועות לפחות לימוד יחידות 01 של סך לצבור 

 .היום כנהוג, החינוך משרד ידי על הציון אישור או חיצונית
 

                            החובה ממקצועות אחד להיות יוכל ל"יח 5 של ברמה לימודים המחייב המורחב המקצוע .ד
 ל"יח 5 של בהיקף אחר בחירה מקצוע או ל"יח 5 של בהיקף גמר עבודת(, אנגלית למעט)

 פירוט – החיצונית ההיבחנות חובת

 :המגזרים בכל הנבחנים לכלל אחידות חיצוניות בחינות יתקיימו הבאים במקצועות     .א
 לפחות ל"יח 0: מתמטיקה 
 לפחות ל"יח 0: אנגלית 
 (.בהמשך פירוט ראו) ל"יח 5 של בהיקף רחבמו מקצוע 

 :החובה שבאשכולות במקצועות חיצוניות לבחינות המחייבות הלימוד יחידות של פירוט להלן     .ב
 ל"יח 0 – ך"תנ: ותרבות מורשת אשכול 
 ל"יח 0 -ותאזרח, ל"יח 0 – היסטוריה: ועולם מדינה עם ידע אשכול 
 ל"יח 0 – עהוהב לשון, ל"יח 0 -ספרות: עברית אשכול 
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 קהילתית-חברתית ולמעורבות אישית להתפתחות החינוכית לתכנית הדרישות

 שנתית-תלת היא קהילתית-חברתית ולמעורבות אישית להתפתחות החינוכית התכנית .                         
תנאי לביצוע  .הבגרות לתעודת זכאי  התלמיד יהיה  הנדרשים  החובות סיום עם רק

 סיום החובות של השנה שקדמה לה.  הינושל שנת הלימודים העוקבת פעילות 

 תורמת התכנית. פעילה ומעורבות משמעותית למידה של שנים 0 פני על מתפרסת התכנית 
 את ורואה  אכפתי, נפשי חוסן בעל, חברתית תודעה בעל, מעורב, עצמאי בוגר לטיפוח

 .חיים כדרך המעורבות

 שכבות פי על קהילתית-חברתית ולמעורבות אישית להתפתחות החינוכית התכנית פירוט להלן
 :הגיל

 התכנית דרישות דגשים התכנית נושאי

 ':י כיתה

 והקהילה אני

 מפעיל, לעצמו המודע אזרח להיות
 פעיל, בבחירותיו יערכ דעת שיקול

 בקהילה ומעורב

 שעות 03+  פרטנית מעשית התנסות שעות 03
( רויקטפשעות  9מתוכם ) קבוצתית התנסות

 .הקיץ חופשת תום עד

 :א"י כיתה

 והחברה אני
 הישראלית

, האישית לזהותו המודע  אדם להיות
 שייכות מפתח, עצמו את ומכוון מנהל

 והשפעה מעורבות ידי על קהילתית
 . הישראלית  ובחברה בקהילה

 שעות 03+  פרטנית מעשית התנסות שעות 03
שעות  01מתוכם ) קבוצתית מעשית התנסות

 הקיץ חופשת תום עד ( קטפרוי

 :ב"י כיתה

 ומדינת אני
  ישראל

 תרבות את ומכבד המכיר בוגר להיות
 לשרת הנכון, זולתו תרבות ואת  עמו

 ואזרחי לאומי, צבאי משמעותי שירות
 ובעל ויצרנית פעילה אזרחות חיי ולנהל

 וליזום בחברה צרכים לזהות מסוגלות
 .מענים

 פרטנית מעשית התנסות ( פרויקט) שעות 03
 קבוצתית או

-ו א"י', י בכיתות  בהצלחה המשימות השלמת מחייב החינוך משרד מטעם להצטיינות הכרחי תנאי
.התהליך את המשקף רפלקטיבי מסע יומן סיכום+  ב"י בכיתה אישית התנדבות שעות 03+  ב"י  

 

 ב"י לתלמידי הבגרות תעודת הרכב 3.0.5

ך ,אזרחות, ספרות, היסטוריה, לשון והבעה, מתמטיקה תעודת בגרות כוללת מקצועות ליבה: תנ"
 יח"ל(.  5ואנגלית.  עליהם נוסף לפחות מקצוע אחד ברמה מוגברת )מקצוע בחירה ברמה של 

              י"א.-בי' בתעודה נרשמים אף מקצועות שלימודם מסתיים ללא בחינת בגרות והם נלמדים   
 חנ"ג ובלשון חובה ציון חיובי.       
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 . ציונים  3.5
 מחצית ציוני  3.5.0

 בראשית שנה"ל יודיע המורה בכיתה על מרכיבי ציון ההישגים האקדמיים. 
שעורי הבית, העבודות, השתתפות בשיעורים,   אתם זכאים לקבל הסבר באשר למשקלם של המבחנים, הבחנים,

  מבחן  מתכונת וכד'.
 כאי הכנת שעורי בית!! ציוד חסר כמו: ספר, מחשבון וכד' יחשבו

 
 /א' (8כיצד נקבע הציון? )חוזר מנכ"ל תשס"ח  - ציון בכל מקצוע : ציון אקדמי וציון נוכחות 

 . הישגים אקדמיים ונוכחות סדירה  בשעוריםבגיליון הערכה  מורכב ציון ההישגים משני מדדים : 
נים,   הכנת שיעורי בית, עמידה : ציון משוקלל של ההישגים האקדמיים : מבחנים ובחהישגים אקדמיים

 .במטלות וכד'  )כפי שיפורט ע"י המורה(
 צדקות  שנרשמו במחצית  בכל מקצועמתייחס למספר היעדרויותיכם הבלתי מו נוכחות סדירה בשיעורים:
 משוקללים לציון נוכחות. 

תלמידים בכל מקצוע  ויש לכלול את מספר ההיעדרות והחיסורים של כל   הנוכחות הסדירה היא חלק מהלמידה 
 /א' (8בחישוב הסופי של הציונים בכל גיליון הערכה ובציון הבית ספרי המסכם. ) חוזר מנכ"ל תשס"ח 

 
אותן בעת הערכת הישגי יחד עם זאת, יש היעדרויות שעל בית הספר להכיר בהן כמוצדקות ולא לחשב 

 .התלמידים
  .חיסור מוצדק אינו נחשב בחישוב המנות

 :כמוצדקות שנחשבות ההיעדרויות רשימת להלן
 של אישור יתבקש מחלה מחמת היעדרויות של ונשנים חוזרים במקרים. )ההיעדרות על מרופא אישור 

 (.מומחה רופא
 בבית בדיקה/  אישפוז בשלו/או  (רופא אישור שיוצג בתנאי) מחלה בשל ימים ארבעה מעל היעדרות 

/  כרונית רפואית בעיה של קיומה בשל היעדרותו ו/א (המתאימים האישורים שהוצגו בתנאי)  חולים
 ( כרונית המחלה היות על המעיד פעמי חד רפואי אישור הצגת עם) חוזרת

 קרובים חברים אצל או במשפחה לוויה. 
 שאינו  משפחה קרוב על אבל בשל היעדרות) ימים שבוע – ראשונה מדרגה קרוב על אבל בשל היעדרות 

 (.ספרית ביתה בוועדה תידון ראשונה מדרגה
 השכבה מנהל או יועצת או ממחנך מיוחדים במקרים בכתב שחרור. 
 אחד יום  - ראשונה מדרגה קרוב של שמחה בשל היעדרות. 
 ולא בפועל התייצבות אישור שהוצג בתנאי) לצבא למבדקים או הגיוס ללשכת זימון בשל היעדרות 

 (.הזימון מכתב
 בית ידי-על מראש באישור  –' וכו התרמות, נוער בתנועת פעילות, לקהילה שירות בשל היעדרות 

 (.הצפויה היעדרותו על המורים את מראש לעדכן התלמיד באחריות). הספר
 הספורט בנבחרת פעילות כגון הספר בבית תפקיד בעל ידי-על מראש שאושרה ספרית בית עילותפ ,

 באחריות. )וכדומה ניקיון תורנות כגון הספר בבית תפקיד מילוי, הספר בית עיתון, התלמידים מועצת
 (.הצפויה היעדרותו על המורים את מראש לעדכן התלמיד

 ביצוע על אישורים שהוצגו בתנאי)  בנהיגה מעשיים מבחנים ושני תיאוריה מבחני שני בשל היעדרות 
 (. מאושרת כהיעדרות יוכרו לא המבחנים יתר, המבחנים של בפועל

 שלפניה וביום הבחינה ביום – פסיכומטרי מבחן . 
 שלפניה וביום הבחינה ביום – חורף בגרות . 

 
 בית בוועדה לדיון ותובאנה התלמידים ידי על בכתב תוגשנה, ברשימה שאינן חריגה היעדרות לאישור בקשות
   .בראשה יעמוד השכבה שרכז ספרית
 (.מוצדק אינו אך  -מאושר החיסור) מוצדק חיסור מהווה אינו הורים אישור

 
. רטרואקטיבית אישורים יוצדקו לא .הספר לבית החזרה מיום שבוע עד יתקבל מוצדקת דרותהיע על אישור

 לכל  ההיעדרות מיום שבוע תוך( מוצדקים אכן הם אם) החיסורים בהצדקת לטפל התלמיד באחריות
 .המאוחר
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 הסבר לגבי שיטת המנות:
 
 (/א' 8כיצד נקבע ציון הנוכחות בכל מקצוע? )חוזר מנכ"ל תשס"ח  

  יחידת  –מקצוע  שיטת המנות: רכיב הנוכחות מחושב ביחס למספר השעות השבועיות הנלמדות בכל"
 לימוד שבועית". 

  "3ציונכם בנוכחות אפס, כלומר   –אם לא נעדרתם כלל או נעדרתם עד שתי "יחידת לימוד שבועית 
 היעדרויות, אין הפחתה בציון .

 כולל ימי   ליכם לוודא שסך ההיעדרויות שאינן מוצדקות,שימו  לב: כדי שלא ירד ציון על נוכחות ע
 , לא יעלה על המכסה שהוזכרה .ימים 4-1מחלה בין 

  5, כלומר תיפתחנה   -5אם נעדרתם מעל שתי "יחידת לימוד שבועית" ועד שלש יחידות , ציונכם 
 נקודות מהציון האקדמי. 

 ( -0תופחתנה שתי  נקודות )  על כל צבירה של היעדרות מ "יחידת לימוד שבועית" נוספת. 
  ותופיע הערת הסבר   לא יקבל ציון סופי במקצוע "יחידת לימוד שבועית" במקצוע 5תלמידים שנעדרו מ

 משעות ההוראה במקצוע לא יקבלו ציון  סופי במקצוע! 03% -על כך. כלומר , תלמידים שנעדרו מ

 

 כיצד נקבע הציון הסופי במקצוע ?

 
 ציונים: הציון האקדמי וציון הנוכחות והמספר שיתקבל הוא ציונכם במקצוע.המורה יחבר את שני ה

תלמידים שלא נעדרו כלל או נעדרו עד שתי "יחידת לימוד שבועית" ציונם הסופי יהיה  זהה לציון  האקדמי 
 שלו.  

 היעדרויות נוספות של "יחידת לימוד שבועית" תפחתנה מהציון  האקדמי כפי שפורט.    
 שנעדרו מחמש "יחידת לימוד שבועית" במקצוע לא יקבלו ציון באותו  המקצוע. תלמידים 

 דוגמאות לחישוב על פי השיטה של יחידות למידה שבועיות"

 
היעדרויות  4היעדרויות בלתי מוצדקות ועוד  0  מחציתבשעות שבועיות. תלמיד צבר  4 בהיסטוריה לומדים. א 

 .38הציון האקדמי שלו הוא   מוצדקות
 שוב : חי

  38 =  הציון הסופי.  )נעדר "יחידות למידה שבועיות" וחצי( 3 = ציון נוכחות ;  38 = אקדמי ציון
 
 .03שלו הוא  אקדמי ציון ות. היעדרויות בלתי מוצדק 13 ד צברשעות שבועיות. תלמי 0בתנ"ך לומדים  . ב

 חישוב: 
 .50=   פיהציון הסו( .  חידות למידה שבועיות""י  0 -למעלה מ )נעדר  -3ציון נוכחות =  ;03ציון אקדמי = 

 

 

 

 



18 
 

 

 

 

 

 . ציונים ובגרויות  3.5.5

 
 הגדרות:   
 ממוצע של ציון מחצית א' ומחצית ב' .- ציון שנתי

 ציון שנשלח למשרד החינוך  לפני  בחינת בגרות. –)ציון הגשה ( - ציון בית ספרי
 הציון של הבחינה עצמה. – ציון בחינת המתכונת

 
 מציון ההגשה. 31דה וציון המתכונת גבוה מהציון השנתי, הוא יהווה % במי

    מציון ההגשה. 51%במידה וציון המתכונת נמוך מהציון השנתי, הוא יהווה 
                      

 ציון בית ספרי יחושב באחת משתי הדרכים על פי הרלבנטי למקצוע : 
               מהציון השנתי: והגבוציון המתכונת  שנה אחת אם המקצוע  נלמד .א

 הציון השנתי     -  33% 
 ציון בחינת המתכונת     03% 
 מהציון השנתי : נמוךוציון המתכונת   שנה אחתאם המקצוע נלמד        
 הציון השנתי         -  83%      
 ציון בחינת המתכונת  -   03%      

 
 מהציון השנתי:  גבוהתכונת וציון המ במשך שנתיים. אם המקצוע נלמד ב  

 הציון השנתי של שנה א' . - 03%    
 הציון השנתי של שנה ב' . - 53%    
 ציון בחינת המתכונת.                                                          - 03%    
 מהציון השנתי:  נמוךוציון המתכונת  במשך שנתייםאם המקצוע נלמד     

 הציון השנתי של שנה א' . - 03%     
 הציון השנתי של שנה ב' . - 03%     
 ציון בחינת המתכונת. - 03%     

 
           

 
תלמידים החוזרים על בחינות בגרות, באחריותם להגיע למזכירות הפדגוגית כדי 

 להירשם לבחינה ובמועד המתפרסם ע"י משה"ח!!!
 לתלמידים מאובחנים רק רישום במועד, יאפשר היבחנות עם התאמות

תלמידים החוזרים על בחינת בגרות, ניגשים לבחינה באותו ציון בית ספרי  אלא אם כן 
הכולל לפחות מחצית משעות הלימוד של יחידת הבגרות ונבחנים שוב  בקורס   למדו

 מתכונת.   במבחן 
 מציון ההגשה הקודם. 05%מציון ההגשה החדש +  35%הציון החדש מורכב מ: 

 
 
 
 
 
 
 

 תלמידים יקרים !
 הקפידו על נוכחות סדירה בשיעורים על מנת לא לפגוע בזכאותכם

 . הבגרות לבחינות והגשה ספרי בית ציון לקבלת 

 בחינה. תלמידים  חייבים לגשת  לבחינת בגרות  עם ציון בית ספרי  בכל מועד
 



19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   .  בחנים ומבחנים3.5.3
 

 התלמידים חייבים לגשת למבחנים במועדם .
 אמון הדדי בין מורים לתלמידים הוא ערך חשוב למערכת תקינה.   -  טוהר הבחינות

  בזמן המבחן חובה על התלמיד להצטייד בשעון, תיקים יימצאו ליד הלוח והפלאפון  יהיה סגור
 במהלך המבחן, התיק יוצא מחוץ לכיתה.      בתיק. במידה והנייד יזמזם

  תלמידים שנחשדים בהעתקה במבחן/בוחן/עבודה, בחינתם לא תיבדק עד לעריכת ברור אם החשד
ציון בהתנהגות,  ויתקיים טיפול  כמו כן, ירד בתעודה.  3יאומת, יפסל המבחן והציון שינתן יהיה 

 .משמעתי. התלמיד לא יוכל לקבל תעודת הצטיינות
 מהם, סייעו  )העתיקו יפול בעניינם של תלמידים שהעתיקו ותלמידים שהיו שותפים להעתקה הט

 אחר להעתיק וכו'( יהיה זהה.  לתלמיד
 המבחן בו העתיקו   עקב העתקה אינם זכאים לבחינה מועד ב'. הציון של ל תלמידים  שמבחנם נפס

 .ישוקלל בציונם הסופי 
 

 0 -א יהיו יותר מל בתאום עם רכזי המקצוע ובהתאם לצרכי המערכת.יקבע ע"י רכז השכבה,    לוח מבחנים
 בחנים בשבוע ויעשה פיזור מירבי של המבחנים במשך השבוע.מ

              
  רכז/ת השכבה בלבדכשיש לכך צידוק, ע"י רק  בגלל הקושי בבניית לוח המבחנים ישונו מועדי מבחן 

 ה המקצוע.בהסכמת מור אין די ובתאום עם רכז המקצוע.
  .לא יתקיימו יותר משני בחנים או מבחן ובוחן באותו יום 
 נה(המורים יודיעו מראש על היקף החומר למבחן ועל מבנה המבחן ) עד שבוע לפני הבחי. 
 )המבחנים יוחזרו עד שבועיים מיום כתיבתם, )למעט מקצועות רבי מלל. 
   .עבודות ומבחן מסכם עד חודש ימים 
 קנים עם הערות מנומקות או עם תשובון. המבחנים יוחזרו מתו 
 ( לא יעדר תלמיד מביה"ס יום לפני0/93לידיעתכם עפ"י חוזר מנכ"ל )  ני שלפ  בבוקר הבחינה או

 הבחינה! תלמיד שייעשה כן לא יורשה להיבחן!!
 

    בחנים
וחן לפני שהוחזר לא יערך ב שיעורים אחרונים בלבד.  0על בוחן אין חובה להודיע מראש, הוא כולל חומר של 

 הבוחן הקודם.

 
כל תלמיד   מסיבה מוצדקת. המבחנים נועדו לשיפור ציונים ולהשלמת מבחן ממנו נעדר התלמיד מועדי ב' 

תלמיד שנרשם למועד ב'  רשאי להיבחן עד שני מקצועות בסוף כל מחצית )המקצועות יחולקו לפי אשכולות (
    .43בחן יהיה ולא יגיע למבחן מסיבות לא מוצדקות ציונו במ

 תלמיד יוכל למשוך את בקשתו למועד ב' עד יום לפני המבחן. 

       קריטריונים למועד ב'  לשיפור ציון:                                                                                            
ות הבית ספריות, אישור מחנכ/ת הכתה ומורה השתתפות במבחן במועד א', תלמידאות, השתתפות בכל הפעילוי

 המקצוע, הגשת בקשה במועד שיקבע.  
 )אישור המורים ינתן ע"י חתימתם בטופס המיועד לכך אותו ניתן לקבל במזכירת תלמידים(                                

o  'הציון הקובע הוא הגבוה מבין השניים. –אם הציון במועד ב' גבוה ממועד א 
o  הציון הקובע הוא הממוצע מבין בשניים –הציון במועד ב' נמוך ממועד א'  אם.  
 

 שימו לב ! הקפידו לא להעדר ממבחנים שוטפים
 ביום. יום ולא ניתן להיבחן ביותר ממבחן אחד ברצף, יום אחרי  כיוון שהמבחנים החוזרים יהיו

 בסוף יום, ימי ו' וכד'. המבחנים יתקיימו על פי שיקולי המערכת:
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                                                                                                                     מבחני השלמה:
בו עליכם להבחן  ,לבגרות  ללומדו  במקצוע שאינכם ממשיכיםאם סיימתם בסוף השנה בציון שלילי  

            עלולה להיפגע. לתעודת בגרות אותכםזכשוב בתחילת שנה"ל הבאה, אחרת 
  מבחני מעבר 

 ולאפשר עליית כיתה.  מבחני המעבר מיועדים לשפר ציון שלילי , לעלות רמת לימוד
מיועד לתלמידים שסיימו את שנה"ל בציון שלילי במקצוע אחד או במספר מקצועות הנלמדים  –מבחן מעבר 

 מספר שנים עד לבחינת הבגרות.
 
מועד ההיבחנות במחצית השנייה של  אוגוסט. על התלמידים להגיע  - חן מעבר כתנאי לעליית כיתהמב .0

לציון חיובי  בבחינות. אי הגעה לבחינות או כישלון בבחינות תימנע את כניסתכם לביה"ס בתחילת השנה עד 
 לעמידתכם בתנאים שהוצבו.

ועד ההיבחנות בשבוע הראשון ללימודים. על מ   - מבחן מעבר במקצוע אחד שאינו תנאי לעליה כיתה. 5
 .השלילי בציון ההגשה לבגרות   התלמידים להגיע לציון חיובי בבחינה,  אחרת ישוקלל הציון

הינה הזדמנות נוספת להישאר או לשנות    – מבחן מעבר להשארות ברמת לימוד/ שיפור רמת לימוד. 3
ת זו הינה בהמלצת המורה המלמד ומשקפת את את רמת הלימוד במקצועות אנגלית ומתמטיקה. הזדמנו

  ההישגים במהלך השנה. המבחנים מתקיימים במחצית השנייה של אוגוסט.

 החומר למבחן יימסר עם התעודה.
 01/7/06למזכירות הפדגוגית, עד לתאריך  נותבמידה ולא קיבלתם אותו  נא לפ 

 
 

 מבחני מתכונת:
 במתכונת בחינת הבגרות. מדיניות ביה"ס מחייבת אתכם לגשת למבחנים

)במועד שיתואם  ימים לפני מועד בחינת הבגרות עם ציון ההגשה  5המורים יחזירו לכם את המבחנים עד 
 (19מראש( , כך שיוותר זמן לערעור במידת הצורך על פי הנוהל המקובל )כמפורט בעמוד 

 מועד החזרת בחינות המתכונת יפורסם ע"י המורים. 
 כשרוצים למחוק מעבירים קו. רות אין לכתוב בעפרון ולמחוק בטיפקס. בבחינות מתכונת ובג

 
 

 
למקצוע, בכל מקרה לא יותר  שימו לב ! חופשות לפני בחינת מתכונת או בגרות, תקבענה בהתאם

 עפ"י הנחיות משרד החינוך - מתכונת ולפני בגרות מיום אחד של חופשה לפני
 

      
 

 הזמנת שאלוני בגרות 
המלמדים אתכם. )בנובמבר  , הזמנת שאלוני בגרות תעשה ע"י המוריםבפעם הראשונהבהיבחנות  כאשר מדובר

 עבור מועדי חורף ובפברואר עבור מועדי קיץ(.            
  להזמין את השאלון במזכירות הפדגוגית!!! חובה עליכםבבחינת בגרות  להבחן פעם נוספתאם ברצונכם 

 
   ת הלימוד במהלך השנה, מחייב אתכם לידע את המזכירות הפדגוגיתשינוי ברמ –באנגלית ובמתמטיקה 

     לפני הזמנת השאלונים.
 

 למזכירה במזכירות הפדגוגית.לבירורים ניתן לפנות 
 
 



21 
 

 
 
 
 
 
 
 

  התאמות מיוחדות בבחינות
ים לקבל אמתלמידי כל בי"ס רש 13%משרד החינוך מגביל את בתי הספר באישור התאמות לתלמידים. רק 

                                              אמות.                                                                                                                        הת
ת עליכם לבדוק א .אם אישרו לכם התאמות בבחינות תקבלו אותם בדואר לביתכם והם יעודכנו במשו"ב

 . נכונותם
 . יועצת השכבהאצל  מיידיתאם לדעתכם חלה טעות במתן ההתאמות, גשו לברר זאת             

          
  .ללא הצגתו לא תהיו זכאים לקבל את ההתאמותאת דף ההתאמות יש להציג בפני המורים . 
 כל עוד אתם לומדים בבית הספר! ההתאמות תקפות  
 ויתור  על  ולחתום  ך שנה"ל, עליכם ליידע את המורה הרלבנטיאם החלטתם לוותר על ההתאמה במש 

 השימוש בהתאמה.
 לפני הבחינה למזכירות    לפני בחינת הבגרות, עליכם להודיע יומיים אם החלטתם לוותר על ההתאמה

 ההיבחנות בסמוך לקיום הבחינה. פדגוגית  ולחתום על ויתור. לא ניתן יהיה לשנות  תנאי
 

 שימו לב!     
 בכתב מהמזכירות הפדגוגית.  ל שינוי בהתאמה יכנס לתוקף רק לאחר קבלת אישורכ

 עליכם לוודא שהשינוי מופיע בהתאמות הלימודיות במשו"ב.
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 . ערעורים3.5.4
 

נעשה  באופן   הנכון ובזמן  שהערעור בתנאיעל כל החלטה של מורה או בעל תפקיד ניתנת לכם זכות ערעור, 
 המתאים. 

 
                                                                                               רעור על ציון )מבחן/עבודה( :  ע

אם ברצונכם לערער על ציון עליכם לשוחח עם מורה המקצוע  ולבקש בדיקה חוזרת. אם לא נפתרה הבעיה, 
ן לבדיקה חוזרת.) צילום המבחן לאחר מחיקת הערות יש לפנות לרכז המקצוע ולצרף את העבודה/המבח

 המורה והציון + המקור( . 
גם אם הוא יהיה נמוך הציון הסופי שיוחלט ע"י רכז המקצוע יחד עם המורה המקצועי יהיה הציון הקובע, 

 !מהציון המקורי
 לא ניתן לערער על מבחן שנכתב בעפרון ו/או שנעשו מחיקות בגוף המבחן בטיפקס. 

 
 : ור על ציון בתעודהערע

                                                   יופנה בכתב למורה המלמד עם העתק למחנך הכיתה.                  –במהלך השנה
 . ביוני  31טופס ערעור אותו יש להגיש עד ה לרשותכם מצוי במזכירות הפדגוגית   - בסוף שנה

                     ביולי.                                     02החל מה במזכירות הפדגוגית , תשובות על הערעורים תימסרנה  
 .ערעור שלא יוגש עפ"י הנוהל לא יטופל

 
                                                                                                            :ערעור על ציון בית ספרי 

 ימים לפני מועד בחינת הבגרות. 0למורה המקצועי ו/או לרכז המקצוע  לפחות  בכתבערעור מנומק  יוגש 
 
 

 .בצבא ים לקחת איתם את האבחון בעת התייצבותםתלמידים בעלי התאמות בבחינות חייב

 לצבא!!! האבחוןחל איסור על ביה"ס לשלוח את 
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                 פטור משיעורי  חנ"ג. 0.0.5
 

 ציון  חיובי בחנ"ג הוא תנאי לקבלת תעודת בגרות. 
 
  לרכזת חנ"ג, ואי מרופא מומחה, חייבים להציג את המסמך הרפ פטור מוחלטתלמידים שקיבלו 

 ולמזכירות הפדגוגית. למחנך/ת הכיתה
התלמידים יקבלו נושא לעבודה ובצד הציון בתעודת הבגרות ירשם ציון בהסתמך על  עבודת  

 גמר.
 

  לרכזת חנ"ג, , לאחות ביה"ס , חייבים להגישומרופא מומחה פטור חלקיתלמידים שקיבלו
התלמידים יתעמלו על פי   .  כחים בשעוריםנוולהיות   למחנך/ת הכיתה ולמזכירות פדגוגית

 מגבלותיהם.
 
  לאחות ביה"ס, למחנך/ת הכיתה, לרכזת חייבים להגישו  מרופא מומחה, פטור זמניתלמידים שקיבלו

, על פי החלטת רכזת חנ"ג .בתום פרק הזמן הנקוב  נוכחים בשעוריםולהיות  חנ"ג  ולמזכירות הפדגוגית
 ם.   יחזרו להשתתף בשעורים הסדירי

 
  בו היתה ההעדרות.    אין להשלים שיעורים   אותו החודשהשלמת שיעורים בחנ"ג תעשה רק במהלך

 מחודשים קודמים.
 
 תלמידים שסיימו י"א עם ציון שלילי, יוכלו לתקן את הציון באחת משתי הדרכים:    

 דבר  כרוך בתשלום אוגוסט שעורים בחדר הכושר של אולם הספורט של ביה"ס ) ה-להשלים בחודשי יולי
 ובאישור רופא להתעמל בחדר כושר (.

  .השלמת שעורים עד תחילת החגים של שנה"ל הבאה 
  !אי תיקון הציון השלילי ישתקלל בציון י"ב 

 
 
 

 בהתאם להנחיות משה"ח, תלמידים שיסיימו י"ב עם ציון שלילי לא  יהיו זכאים 
ע"י השלמת שעורים + עבודה גם אם הדבר יעשה  לתעודת בגרות  עד אשר יתקנו ציוניהם             

 לאחר השרות הצבאי!
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 תעודת הצטיינות .3.2.3

 והן התנהגות מבחינת הן, לימודיים הישגים מבחינת הן תלמידיו של ההצטיינות את מעודד היובל תיכון
 מודיםהלי שנת בסוף שיתקיים מצוינות בערב הצטיינות תעודות יקבלו מצטיינים תלמידים.  ערכים מבחינת
 .ב"י שכבת ובטקס

 :לימודיים בהישגים הצטיינות על תעודות

 א"י-ו' י תלמידי.ציוניהם ממוצע לפי הלימודיים הישגיהם על ב"י בטקס הצטיינות תעודות יקבלו ב"י תלמידי
  מוגבר מקצוע/במגמה הצטיינות ועל ציוניהם ממוצע לפי הלימודיים הישגיהם על הצטיינות תעודות יקבלו
 וינותמצ בערב

 בערב א"י' י ולתלמידי מצוינות בערב ב"י לתלמידי ינתנו, ג"ובחנ מוגבר מקצוע/במגמה הצטיינות תעודות
 ל"ז מנחם רז התלמידה של שמה על ב"י מכיתה ה/לתלמיד הצטיינות תעודת תינתן בביוטכנולוגיה. מצוינות

 :לקהילה תרומה/חברתית בפעילות הצטיינות על תעודות

 .ב"י סיום בטקס ב"י ולתלמידי מצוינות בערב א"י-ו' י לתלמידי ינתנו  חברתית בפעילות נותהצטיי על תעודות

 ב"י סיום ובטקס מצוינות בערב הצטיינות לקבלת קריטריונים

 פעילות ועל לימודיים הישגים על ב"י סיום ובטקס מצוינות בערב הצטיינות לקבל יוכל תלמיד .1
 :הבאים ריוניםבקריט עמד אם רק לקהילה תרומה/חברתית

 . מאוד טוב הוא שלו ההתנהגות ציון .א
 .השנה במהלך מוצדקות לא שעות 03 -מ יותר החסיר לא התלמיד .ב
 .השנה במהלך פעמים 03 -מ יותר אחר לא התלמיד .ג
 .חברתית מעורבות/האישית המחויבות שעות מכסת כל את בצע התלמיד .ד
 .חיובי הוא התלמיד של ג"בחנ הציון .ה
 

 : 1 סעיף של יוניםבקריטר שעומד תלמיד .2

 .95-133 הוא ציוניו של הממוצע אם יתרה הצטיינות תעודת יקבל .א
 .93-95 ציוניו ממוצע אם הצטיינות תעודת יקבל .ב
 הישגיהם את ושפרו בלימודיהם שהשקיעו לתלמידים לימודיים הישגים על הערכה תעודת תינתן .ג

 . הפדגוגית המועצה החלטת פי על 1 סעיף של בקריטריונים ועומדים ניכרת במידה הלימודיים

 לפי הצטיינות תעודת שכבה מכל תלמידים שני עד אחד תלמיד יקבלו מוגבר מקצוע/לימוד מגמת מכל .3
 .1 סעיף של בקריטריונים עמד שהתלמיד בתנאי זאת, המקצוע רכז של דעתו שיקול

 מדושע בתנאי,  גופני בחינוך הצטיינות תעודת אחת ותלמידה אחד תלמיד יקבל שכבה מכל .4
 .1 סעיף של בקריטריונים
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 שינויים בשיבוץ 3.3
  בסוף מחציתמעברים מכיתה לכיתה או מקבוצה לקבוצה יתקיימו רק. 

 
  מחייב הסכמה של מחנך/ת הכיתה, יועצת השכבה ורכז השכבה.  מכיתה לכיתה,כל מעבר 

 רכז השכבה יידע  את מזכירות התלמידים על המעבר ויידע  את המורים הרלבנטיים. 
 

 ויידוע אגף שח"ר  מחייב אישור של מנהלת ביה"סר מכיתת מב"ר/אתגר או לכיתת מב"ר/אתגר מעב
 במשרד החינוך

 
  ,כל מעבר בין מקצועות בחירה, שינוי רמת לימוד, מחייב  הסכמה של מחנך/ת הכיתה, רכז השכבה

שור אישור סופי למעבר ממקצוע מוגבר/מגמה מחייב אייועצת השכבה, מורה ורכז המקצוע.    
לאחר קבלת אישור מהמנהלת, רכז השכבה יידע את מזכירות התלמידים על .    של מנהלת ביה"ס

 המעבר ויידע את המורים הרלבנטיים.
 

  תלמיד שאושר לו מעבר ) מכיתה לכיתה או ממקצוע בחירה או מרמת לימוד(, יקבל אישור לכך
ת הכיתה ובפני המורים בכתב ממזכירות תלמידים. את האישור יציג התלמיד בפני מחנך/

 הרלבנטיים למעבר.
 

  המורים מתבקשים שלא לקבל תלמידים לכיתת אם או לקבוצת לימוד באם התלמיד לא הציג
 בפניהם אישור לכך ממזכירות תלמידים.

 
 מעבר מרמה לרמה במתמטיקה בסוף כיתה י'

 
  יח"ל. 5-, ו4, 0תלמידי ביה"ס לומדים מתמטיקה בהיקף של 
 ומעלה. 03יח"ל הוא ציון שנתי  5-יח"ל  ו 4למוד ברמת התנאי להמשיך ל 
  בהמלצת המורה המלמדתלמיד הרוצה לשנות רמת לימוד יוכל לגשת למבחן מעבר! 
 .מבחני המעבר מתקיימים בסוף חופשת הקיץ 
   .מעבר רמה יעשה בתיאום ובהסכמת ההורים 
 כבה וליידע את בכל מעבר בין קבוצות יש לערב את רכזת המתמטיקה, יועצת ורכז הש 
 .המחנכים 
 .רכז השכבה הוא זה שימסור למזכירת תלמידים את הבקשה לשינוי 

 
 כל מעבר הקשור בהשלמת חומר הלימוד הינו באחריות התלמיד!     
 כל מעבר בין רמות לימוד מחייב שיחה עם ההורים והסכמתם.  
 

 מעבר מרמה לרמה באנגלית
 ומעלה 93תלמיד שציונו הסופי  –יח"ל  5-ל 4מ -יח"ל ו 4-ל 0מעבר מרמת לימוד 

 באנגלית רגיל ובספרות אנגלית וקיבל המלצת המורה, ירשם למבחני מעבר בכל אחד 
 בכל מבחן.  33מהמקצועות וחייב לקבל לפחות ציון 

 לפחות.  33תלמיד הרוצה להישאר ברמת הלימוד בה הוא לומד, מחויב בציון שנתי 
 

 בסוף חופשת הקיץ שבין כיתה י' לכיתה י"א.מבחן המעבר מרמה לרמה יתקיים 
 במועד אחד בלבד שיפורסם בסוף שנת הלימודים. 
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נוהל בחינות של תלמידים לקויי למידה )התאמות בדרכי  3.4
 היבחנות(

 
 על המורה  לדאוג שתלמידים יבחנו עפ"י ההתאמות שאושרו להם.       

 
 הארכת זמן  

 ן קשיים: למשל קושי בשליפה מהזיכרון, קושי התאמה זו ניתנת לתלמידים בעלי מגוו
 בהתארגנות, איטיות בכתיבה או בחשיבה, קשיי קשב וריכוז.

 משך הזמן שיש להוסיף הוא רבע שעה על כל שעה שלמה של מבחן. אם כל הכיתה 
 .קיבלה זמן נוסף, התלמידים בעלי לקות למידה יקבלו תוספת זמן נוספת באותו יחס

 
 שעתוק 

 תנת לתלמידים שכתב ידם אינו קריא או לתלמידים דיסגרפיים.הקלה זו ני
 יכתוב אותו מחדש. ביצוע: אחרי שהתלמיד סיים את המבחן עליו להקריאו, ללא שינויים, למורה וזה

 במבחני הבגרות מעמידים לרשות הנבחן משכתב ניטרלי. במבחנים השוטפים, אם 
 על שעתוק. לחילופין ניתן  לקרוא את המבחן, אפשר כמובן לוותר המורה מצליח

 לבקש מהתלמיד שיקריא למורה את הכתוב. 
 
 הקראה 
 הקלה זו ניתנת לתלמידים בעלי קשיי ראייה או קשיי קריאה. על המורה להקריא 
 שעליו הוא נבחן, ללא הסברים או הבהרות. לתלמיד את הטקסט  
  התלמיד יקבל קלטת מוקלטת של המבחן. –השמעה מקלטת  –באנגלית  
 כי באחריותו להביא מכשיר מתאים.  המורה יידע את התלמיד  
 על התלמיד לתרגל את מיומנות ההקראה במהלך השנה.  
 
 התעלמות משגיאות כתיב  

 הקלה זו ניתנת לתלמידים בעלי קושי בזיכרון חזותי, קושי בזיכרון לפרטים.     
 בשל כתיב לקוי. אין להוריד ציון במבחן      
 אין לפטור את התלמיד מהכתבות ולמידת אוצר מילים, אולם אין -תבאנגלי    
 כתיב.  לגבי ערבית/צרפתית כנ"ל.   להוריד ציון על שגיאות    
 

 ( 3בע"פ )התאמות רמה  
                   מרכז המקצוע  ינחה את המורים עפ"י הנחיות המפמ"ר )לכל מקצוע הנחיות מיוחדות(.                  

לתלמידים דיסגרפים או לתלמידים בעלי קשיים חמורים בהבעה ובניסוח בכתב המתבטאים  זו ניתנת  הקלה
 בין הבעה בע"פ להבעה בכתב. בפער גדול

התלמיד יקבל את שאלון המבחן ויכתוב לעצמו ראשי פרקים של תשובותיו, אח"כ ירחיב בע"פ, בפני מורה 
 מביה"ס, את ראשי הפרקים שרשם.

 ם התלמיד לפני המבחן את המקום והזמן שבו יערך המבחן. יש לתאם ע    
 המקורי  וייערך במקום שקט. חשוב מאוד שהמבחן ייערך ביום     
 

 הכתבה לבוחן ניטראלי
בניסוח בכתב  הקלה זו ניתנת לתלמידים דיסגרפים או לתלמידים בעלי קשיים חמורים בהבעה

 .בפער גדול בין הבעה בע"פ להבעה בכתב המתבטאים 
 הנבחן יענה בע"פ בפני בוחן זר )לא בהכרח אדם מצוות המקצוע או המורה שלו( על השאלות, תוך

  הרחבת ראשי הפרקים שרשם.
יש לתאם עם התלמיד לפני המבחן את המקום והזמן שבו יערך המבחן. חשוב מאוד שהמבחן ייערך 

 המקורי  וייערך במקום שקט. ביום 
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  בחינה מתוקשבת 
ה זו ניתנת לתלמידים באנגלית הזכאים להקראת שאלון וגם להכתבה לבוחן ניטרלי ולתלמידים הקל

 שקיבלו בחינה בע"פ.
 תלמיד הזכאי להכתבה יכול להקליט או להקליד את תשובותיו.

 הבחינה מתקיימת בחדר מחשב.
ם  יימסר ישנם מקצועות נוספים שניתן להיבחן בהם בבחינה מתוקשבת, מידע לתלמידים הרלבנטיי

 ע"י המורה המלמד. על התלמיד לתרגל דרך היבחנות זו.
 

 שימוש בדף נוסחאות מורחב
 הקלה זו ניתנת לתלמידים בעלי קושי גדול בזכירה. הכוונה לנוסחאות נוספות מעבר לאותן נוסחאות

 הניתנות לכל תלמידי הכיתה. את דף הנוסחאות הנוסף יכין המורה המלמד, באישור רכז המקצוע 
 המפמ"ר. ו
 

 שימוש במילונית ממוחשבת באנגלית
 הקלה זו ניתנת לתלמידים איטיים ולתלמידים בעלי קושי בזיכרון חזותי שבגללו הם כותבים בשגיאות.         

 יש להשתמש רק בסוג המילונית המאושר ע"י משרד החינוך.
 

 (3מבחן מותאם )התאמות רמה 
  ון המשפיע על זכירת כמויות גדולות של חומר או בעליהקלה זו ניתנת לתלמידים בעלי קושי בזיכר

לקויות מורכבות אחרות. המבחן המותאם כולל פחות חומר או יותר בחירה )על פי המקצוע(. במבחני 
המתכונת והבגרות הבחינה נשענת ברוב המקרים על בחינת הבגרות הרגילה מתוכה מוצאים או 

המפמ"רים במקצועות השונים מוציאים הנחיות  נושאים מתוך חומר הלימוד לבגרות. מומרים 
 הסברים והנחיות תקבלו מרכז המקצוע. מפורטות לגבי הביצוע בכל מקצוע.

 
( שניתן לקבל בשאלונים 0,5,3הטבלה הבאה מסכמת את סוגי ההתאמות )ברמה  

 השונים 
 ואת הסמכות לאישורן של ההתאמות השונות. אנגלית במקצוע

 בסמכות בית סוגי התאמות
 הספר

התאמות ברמה 
0,5 

 בסמכות וועדת התאמות מחוזית
 3התאמות ברמה 

 

  A,B,C,D,E,F,G תוספת זמן
 A,B,C,D,E F,G התעלמות משגיאות כתיב

  A,B,C,D,E,F,G מילון אלקטרוני
  A,B,C,D,E,F,G הגדלת טקסט השאלון

 A,B,C,D,F E,G הקראת שאלון
 A,B,C,D,E F,G הקלטת תשובות

פ וכן הקראה + בחינה בע"
הקלדת/הקלטת תשובות 

 באמצעות  בחינה מתוקשבת

 A,B,C,D,E,F,G 

 
 הגדלת שאלון

הקלה זו ניתנת לתלמידים בעלי קשיי ראייה או בעלי ליקוי באבחנה חזותית.                                                     
 נו מראש.על הגדלת טופס המבחן ולהכי עם התלמידים מראש  יש לתאם
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 התאמות בדרכי היבחנות לתלמידים עולים 0.5
 

 הגדרות:
 

  שנים או שהתחילו 15תלמיד עולה שהתחיל את לימודיו בישראל לאחר שמלאו להם  – תלמיד עולה חדש
 13לימודיהם בישראל בכיתה י'. תלמידים כאלו יהיו זכאים לתנאי ההיבחנות  הייחודיים לעולים חדשים במשך 

 ארצה.  בספטמבר שלאחר עלייתם 1-שנים מ 
 
את  שנים או שהתחיל  15תלמיד  עולה שהתחיל את לימודיו בישראל לפני שמלאו לו  – תלמיד עולה ותיק 

שנים  13במשך  לימודיו בישראל לפני כיתה י'. תלמיד כזה יהיה זכאי לתנאי ההיבחנות  הייחודיים לעולה  חדש 
 בספטמבר שלאחר עלייתו ארצה. 1-מ
 

שנות לימוד רצופות לפחות וחזר ללימודים בארץ  4מי ששהה מחוץ לישראל במשך  – יד תושב חוזרתלמ
 . תלמיד כזה יהיה זכאי למעמד של עולה ותיק.10מכיתה ז' או בגיל 

הוא יהיה זכאי  שנים או לכיתה י', 15אם התלמיד לא למד כלל במערכת החינוך בישראל וחזר לאחר שמלאו לו 
 חדש.למעמד של עולה 

 
 :  ילד של עובד זר, תייר –תלמיד תושב ארעי 

 או שהוא ילד של עובד זר. תלמיד כזה יהיה   מי שהוגדר על ידי משרד הפנים כתושב ארעי או כתייר 
 1-מ  שנים 13לגיל ולתאריך של כניסתו לארץ, במשך  זכאי לתנאי היבחנות של עולה ותיק או חדש, בהתאם

 ארץ.בספטמבר שלאחר יום הגיעו ל
 

 תלמידים שתוקף זכאותם לעולה הסתיים בתום כיתה י"א, תיגרר
 בחטיבה העליונה. תלמידים אשר תוקף זכאותם   זכאותם עד סוף לימודיהם

 לא תוארך זכאותם מעבר לתקופה זו. הסתיים בכיתה י',             
 

 התאמות משמעותיות להיבחנות לעולים ותיקים: 
 לכל שעת בחינה בכל בחינות הבגרות.דקות  15.  תוספת זמן של 1
 במקצועות דלי מלל.  אפשרויות להקראת שאלון 0

 על התאמות במקצועות ספציפיים )אם קיימים( יעדכן מורה המקצוע.
 

 אופן ההיבחנות לעולה ותיק
 

 שאלון רגיל שאלון לעולה המקצוע
 

 מקצועות החובה
 אנגלית ומתמטיקה  בלי 

 נקודות 13תוספת  ללא תוספת נקודות

 בלי תוספת נקודות ----- אנגלית, מתמטיקה   
 עתירי -מקצועות בחירה

 מלל 
 נקודות 13תוספת  -----

 דלי  -מקצועות בחירה 
 מלל )כימיה,  

 פיסיקה,מחשבים(

בלי תוספת נקודות, אפשרות  -----
 להקראת שאלון
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 מידע כללי  4

  נהלי שיגרה בביה"ס :  1.4
 ה"ס  ובצאתכם יש להתעדכן בהודעות ובשינויים בלוח המערכת.בבואכם לבי

 הודעות ושינויים יתפרסמו באתר ביה"ס  ו/או במשו"ב. –מעבר לשעות הלימודים 
 גם אם מתוכננת פעילות חברתית, יש להתכונן ללימודים עפ"י המערכת רגילה למקרה שהפעילות לא תתקיים. 

 

 תורנויות :  .1.4.4
 

                                                     –טיפוח תורנות
 ס"ביה טיפוח לטובת בשנה יומיים-יום יתרמו ס"ביה תלמידי כל                                                                       . 
 י"ע שיעשה שיבוץ פי על , 10:33-15:03 השעות בין או 8:03 –10:33 השעות בין תתקיים התורנות 

 .           הכיתה ת/מחנך
 הבית אב  אצל בבוקר להתייצב עליכם                             . 

 התורנות את ולהמשיך לחזור ותדרשו המבחן לביצוע תשוחררו, התורנות בזמן מבחן יתקיים אם 
  .המבחן סיום עם

 
 : חדר המורים. 4.0.5

 .תלמידים מתבקשים שלא להיכנס לחדר המורים 
 ומר למורים תיעשה דרך מזכירות התלמידים.                                        מסירת ח 
 תלמידים לא רשאים להיכנס לחדר המורים לשם השארת חומר לימודי בתאי המורים. 

 

 מועצת תלמידים .4.2

  אנו רואים חשיבות רבה בקיומה של מועצת תלמידים בית ספרית פעילה העובדת בשיתוף
 ה"ס למען רווחתם של התלמידים.פעולה עם צוות בי

 אוקטובר יתקיימו בחירות דמוקרטיות למועצת התלמידים. -בחודשים ספטמבר 
 .כל תלמידי ביה"ס רשאים להשתתף בבחירות 
 ישיבות במהלך השנה יוצא מהמועצה לאלתר 4 -תלמיד שיבחר למועצה ולא יגיע ל 
 להתנהג באופן מכבד כלפי  תלמידי מועצת התלמידים מייצגי את ביה"ס ולכן חובה עליהם

 חבריהם, מוריהם וצוות ביה"ס. 
  בקשות/החלטות של מועצת התלמידים יועברו להנהלת ביה"ס ורק לאחר אישור ההנהלה

 יוכלו לצאת לפועל.
  מבין חברי מועצת התלמידים ימונו בעקבות בחירות דמוקרטיות: יו"ר מועצה, שלושה סגני

  ( וגזבר. יו"ר מועצה )אחד מכל שכבה
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 קריטריונים להשתתפות -המסע לפולין  .4.3

המסע לפולין מתקיים בתחילת כיתה י"ב. זהו מסע ערכי וחינוכי . על מנת שהמסע יהיה מוצלח ועל מנת 
 שהתלמידים יפיקו בו את המיטב, יורשו תלמידים להשתתף במסע בתנאי שיעמדו בקריטריונים הבאים:

 מסעהגשת טופס מועמדות/בקשה להשתתפות ב 
 בביה"ס או בפעילויות חוץ בית ספריות  לא יורשו להשתתף במסע.  בעיות התנהגות תלמידים עם

איחורים  01שעות חיסורים לא מוצדקים במחצית, מעל  31תלמידים שלהם ריבוי הפרעות, מעל 
 במחצית והערות מעקב שליליות, לא יוכלו להצטרף למסע.

 ורים וחברים נחשבת כבעיית התנהגות חמורה. אי קבלת סמכות והתנהגות לא מכבדת כלפי מ 
 ימי עיון, טיולים ומסעות תוך גילוי עניין והתנהגות  -חובת השתתפות בכל הפעילויות מטעם בית הספר

 מכובדת. 
  .סיום שעות המעורבות החברתית בכיתה י' ובכיתה י"א 
 המאפשר עמידה בכל הדרישות של המסע.  אישור רפואי 
 ד יגיש עבודה בנושא השואה. פרטי העבודה יינתנו ע"י מחנכ/ת הכיתה. כל תלמי -הגשת עבודה 

  במועדהעבודה צריכה להיות מוגשת למחנך/ת הכיתה 
 )מילוי שאלון הבודק את מידת רצינותו של התלמיד )בנוסף ראיון אישי עפ"י החלטת הצוות החינוכי 
  ללא איחורים בימי ההכנה ימי ההכנה למסע לפולין, עמידה בלוח זמנים מדויק  בכלהשתתפות

לשעות  מעברמרבית מימי ההכנה יתקיימו  לתשומת לבכם:והתנהגות למופת במהלך ההכנה. 
 הלימודים. 

  חתימה של התלמיד והוריו על חוזה, המגדיר את כללי ההתנהגות במסע לפולין 
 הסדרת כל התשלומים השנתיים לביה"ס והתשלום למסע 

ציאה לפולין, ויבקש בכל זאת להגיש מועמדות להצטרפות למסע, יגיש    תלמיד שלא יעמוד בקריטריונים לי
 ערעור ובעקבותיו יוזמן לראיון עם מחנכת הכיתה, רכזת השכבה וראש המשלחת.

 

 קריטריונים להשתתפות -משלחת לגרמניה  .4.4

תלמידי שכבת י', יוצאת מידי שנה בחופשת הקיץ לפעילות  14 -משלחת של תיכון היובל המונה כ
ורטיבית בגרמניה. בשל מספר המקומות המוגבל להשתתפות במשלחת המיון להשתתפות במשלחת יהיה ספ

 קפדני. תנאי סף להשתתפות במשלחת הם:
 תלמידים בעלי זיקה לספורט אשר תורמים לביה"ס בתחום זה 
 )תלמידים שמגלים מעורבות חברתית בביה"ס )מועצת תלמידים, מנהיגות חברתית 

 ללא רישומי הפרעות, איחורים וחיסורים לא מוצדקים. !!התנהגות למופת 
 לא יורשה להשתתף במשלחת תלמיד שהתנהג באופן לא מכבד כלפי מורים ותלמידים 
 מכובדת.  ימי עיון,טיולים, תוך גילוי עניין והתנהגות -הספר השתתפות בכל הפעילויות מטעם בית 
 'סיום המעורבות החברתית בכיתה י 
 ראיון קבלה 
 דה עפ"י הנחיית הצוותהגשת עבו 
 אנגלית ברמה טובה, יתרון לתלמידים שיודעים גרמנית 
 השתתפות במפגשי הכנה שיהיו מעבר לשעות הלימודים 
 המאפשר עמידה בכל הדרישות  אישור רפואי 
 אישור הורים להשתתפות במשלחת 
 הסדרת כל התשלומים השנתיים לביה"ס והתשלום למשלחת 
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 מרכז "מהות"   4.2
ובחנו כבעלי לקויות  למידה ומשמש את למידה ותמיכה רגשית לתלמידים שהקניית אסטרטגיומיועד ל

 כבית לתלמידים שיבחרו להשתתף בו .

 אחות ביה"ס 4.6
נמצאת תוגש  לא  ביה"ס  לשרותכם אחות ביה"ס  העובדת בפיקוח משרד הבריאות.  ביום שאחות

 עזרה ראשונה  ע"י צוות חנ"ג. 
 :  פנו לאחות      

 ן טיפול ראשוני בעת פציעות ומחלות בין כותלי ביה"ס. למת 

  באמצעות טופס הצהרת   בתחילת השנהחובה ליידע את האחות בכל בעיה רפואית
 יהיה  מעודכן. שהמידעישירות  לאחות  ולמחנך/ת, כדי   ובמהלך השנה בריאות  

 . לקבלת שחרור משעורי חנ"ג בגלל מגבלה  רפואית חלקית/זמנית 
 לידיעתכם, על פי הנחיות משה"ח, האחות איננה רשאית לתת תרופות.         

 
 
 

          ספריה 4.7
ספריית ביה"ס עשירה   בספרי עזר ,ספרי לימוד, ספרי קריאה , סרטי די.וי עבודות גמר,   כתבי עת 

 ועיתונים יומיים. 
ות הספריה  מוכן עמדות המחשב והמדפסות מיועדות לתלמידים לחיפוש מידע  והכנת  עבודות. צו

 לסייע בכל עת ובכל נושא.
  אי עמידה בלוח זמנים גוררת  תשלום קנס!!יש להקפיד להחזיר ספרים במועד!         

 יפורסמו באתר ביה"ס .   בכל ימי הלימוד ובחלק מהחופשות. שעות הפתיחה  הספריה פתוחה       
 כללי התנהגות בספריה:           

 הגים בצורה שקטה, נעימה ותרבותיתבספרייה מדברים ומתנ 
 .בספרייה יש לנהוג על פי הוראות הספרניות 
 יש להשאיר תיקים בתאים בכניסה לספרייה. 
 .אכילה ושתייה בשטח הספרייה אסורים 
                            .יש לשמור על הסדר והנקיון ושלמות הספרים והרהיטים 

  לדבר בטלפון הסלולרי בספרייה אין  . 

                                                                                                                                            אינטרנט   4.8
תמיכה טכנית תוכלו לקבל  מאיש המחשוב   אינטרנט  ותוכלו להיעזר בו לעבודותיכם.מחובר ל ביה"ס 

           או מהספרניות.
                                                                                                                                צילום מסמכים 4.2

 .המכונה ממוקמת בקומה שמעל האודיטוריום בל שרותי צילום תמורת תשלום.לידיעתכם, ניתן לק

 לוקרים 4.01
 לשכור תא למהלך השנה. בביה"ס יש  לוקרים הכרוכים בתשלום . בתחילת השנה יוכלו המעוניינים          

                                                                                                                                                שמירה 4.00  
מאובטח ביה"ס ע"י שומרים המונעים כניסת  3.03- 10:03בהתאם להחלטת משרד החינוך והעיריה משעה  

זרים לביה"ס. עליכם להישמע להוראות השומרים.  השומרים אינם אחראים לאופנועים ו/או לאופניים  
 במתקן.

  05:11הנחיות חוזר מנכ"ל, השומרים לא יאפשרו יציאה משטח ביה"ס לפני השעה  לפי
 .ללא   אישור  רכז השכבה/מחנכ/ת

                                                                                                                                                 ביטוח 4.05 
תלמידי ביה"ס מבוטחים למקרי תאונות. בכל  תאונה המתרחשת במהלך פעילות בית ספרית. יש למלא דו"ח 

 . אצל מזכירת המנהלת תאונה
 

 
 
 
 
 

 
 

 תלמידים שיפרו את נהלי ההתנהגות בספריה או יגרמו נזק,
 לא יורשו להשתמש בשרותיה ויטופלו משמעתית

 הנהלים  של משרד החינוך. האחות משחררת מטעמי בריאות בלבד ועפ"י -זכרו 
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 ו"תשע הלימודים לשנת וחגים חופשות לוח

. 

 

 תאריך חג

ב'  ערב ראש השנה ושני ימי החג, הימים ראשון שני ושלישי, כ"ט באלול התשע"ה עד ראש השנה 
. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, ג' בתשרי 0315בספטמבר  15-10בתשרי התשע"ו, 

 .0315בספטמבר  10התשע"ו, 

בספטמבר  00-00י' בתשרי התשע"ו, -ערב החג ויום החג, הימים שלישי ורביעי, ט' יום הכיפורים 
 .0315בספטמבר  04. הלימודים יתחדשו ביום חמישי, י"א בתשרי התשע"ו, 0315

, 0315בספטמבר  03"ד בתשרי התשע"ו, יערב החג, ימי החג ואסרו חג, מיום ראשון,  חג הסוכות 
.   הלימודים יתחדשו ביום 0315באוקטובר  0 עד יום שלישי, כ"ג בתשרי התשע"ו,

 .באוקטובר 3רביעי, כ"ד בתשרי התשע"ו, 

ני, ב' בטבת התשע"ו, , עד יום ש0315מבר דצ 8   מיום שלישי, כ"ו בכסלו התשע"ו חנוכה 
בדצמבר  15הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ג' בטבת התשע"ו,   .0315בדצמבר  14

0315. 

 לימודים כרגיל.  -אין יום חופשה . 0310בינואר  25  ,יום שני, ט"ו בשבט התשע"ו ט"ו בשבט 

. 0310במרס  05-00ט"ו באדר ב' התשע"ו,  -הימים רביעי, חמישי ושישי, י"ג פורים 
 .0310במרס  03הלימודים יתחדשו ביום ראשון, י"ז באדר ב' התשע"ו, 

, עד יום שבת, כ"ב בניסן התשע"ו, 0310באפריל  10מיום רביעי, ה' בניסן התשע"ו,  פסח 
 .0310במאי  1. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, כ"ג בניסן התשע"ו, 0310באפריל  03

. הלימודים יתחדשו ביום שישי, ה' 0310במאי  10תשע"ו, יום חמישי, ד' באייר ה יום העצמאות 
 )הוקדם(  .0310במאי  10באייר התשע"ו ,

. הלימודים יתחדשו ביום שישי, י"ט 0310במאי  00יום חמישי, י"ח באייר בתשע"ו,  ל"ג בעומר 
 .0310במאי  03באייר התשע"ו, 

 10-11ז' בסיוון התשע"ו, -ני, ה'ערב החג, החג ואסרו חג, הימים שבת, ראשון וש חג שבועות 
 .0310ביוני  14. הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ח' בסיוון התשע"ו, 0310ביוני 

 ימי זיכרון לשנת הלימודים תשע"ו

 ימי הזיכרון המפורטים להלן אינם ימי חופשה.

 5132באוקטובר  31יום שלישי, ל' בתשרי התשע"ו,  יום הזיכרון לרחבעם זאבי ז"ל

 5132באוקטובר  52יום שני, י"ג בחשוון התשע"ו,  הזיכרון ליצחק רבין ז"ל יום

 5132 בנובמבר 31התשע"ו,  ו' בכסלו, רביעייום  יום הזיכרון לדוד בן גוריון ז"ל

 5132בדצמבר  52יום חמישי, י"ב בטבת התשע"ו,  ציון יום זאב ז'בוטינסקי ז"ל

 5132במרס  53י, י"א באדר ב' התשע"ו, יום שנ יום הזיכרון ליוסף טרומפלדור ז"ל

 5132במאי  2יום חמישי, כ"ז בניסן התשע"ו,  יום הזיכרון לשואה ולגבורה

 10:33 -)הוקדם( לימודים יסתיימו ב 5132במאי  33יום רביעי, ג' באייר התשע"ו,  יום הזיכרון לחללי צה"ל

 .5132במאי  31"ו, יום רביעי, י' באייר התשע ציון יום בנימין זאב הרצל ז"ל
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 סיום התחלה שיעור/הפסקה
1 5422 1452 

3 1411 5432 

5 5432 31411 

 31432 31411 הפסקה

1 31432 33411 

2 33411 33422 

 35431 33422 הפסקה

2 35431 35422 

2 35422 31421 

 31421 31421 הפסקה

5 31421 32412 

1 32412 32451 

 32411 32451 הפסקה

5 32411 32432 

31 32432 35411 
 
 
 

 

 

 

 צלצולים לוח


