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שם ושם משפחה ____________________

ת.ז. ______________________________

טלפון בבית: ________________________

נייד שלי: ___________________________

ביה"ס _____________________________

כיתה ______________________________

כתובת ____________________________

טלפונים של ביה"ס: 09-9541055
פקס: 09-9553423 

טלפונים של המוקד העירוני למקרה חרום ולהודעות:
09-9591520 09-9574753

WWW.HAYOVEL.CO.IL אתר ביה"ס

טלפונים חשובים – מוקדי חרום
   

 03-5101046  1-800-22-39-66 אל"י	האגודה	למען	הילד	
 09-7603354  03-5462076 אל	סם	

 1202  09-7747750 מרכז	סיוע	לנפגעי	תקיפה	מינית	ואונס-	נשים	
 1202  03-5179179 מרכז	סיוע	לנפגעי	תקיפה	מינית	ואונס	–	גברים	

  1-800-70-70-40 נוער	מקשיב	לנוער		
  1201 ער"ן	עזרה	רפואית	נפשית	לילדים	ונוער	
  1800-222-003 קו	פתוח	לפניות	תלמידים	במשרד	החינוך	

 1204  09-8610180 קו	פתוח	למקרה	מצוקה	ואלימות	
 09-9579373  09-9577724 קו	חם	עירוני	לסמים	ולאלכוהול	
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מכו"ן לתלמיד

תלמידים ותלמידות יקרים,

בית הספר הוא מרחב שבו נפגשת כל קהילת השותפים לתיכון "היובל", 
אתם התלמידים, צוות אנשי המקצוע המלווה אתכם וההורים.

בית הספר שם לו למטרה, לשמש עבורכם מסגרת חינוך יציבה, שבה 
תוכלו לפתח את יכולותיכם ולעצב את אישיותכם.

על מנת להשיג מטרה זו, אנו מרכזים בחוברת את מכלול הסדרים 
והנהלים, שגובשו במהלך השנים ע"י מורים, תלמידים, הורים והנהלת 

ביה"ס.
מדי שנה אנו מבצעים התאמות של הנהלים בהתאם לשינויים הנדרשים. 
שמירת הנהלים בתקנון יאפשר לכולנו להתקיים בחברה הוגנת, ויסייע 
ליצירת אקלים מיטבי, שבו תוכלו להשיג את המירב בתהליך החינוכי 

והלימודי.

אני מאחלת לכם שנה טובה ופוריה.
ציפי מל

מנהלת ביה"ס
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בעלי תפקידים בשנה"ל תשע"ד
תיפעולה,	 השיעורים,	 מערכת	 בבנית	 מטפל	 	: אברהם	 איסאק   - מערכת  רכז  סגן,   .1

הסעות	לביה"ס	וממנו	וארועים	בית	ספריים.
סגנית, רכזת פדגוגית - נחמה המברג	:	מטפלת	בתחומי	הלימוד,	מתכונות	ובגרויות  .2

בעלי תפקידים בשכבות

י"ב י"א יוד תפקיד
עמית	רוקמן ארנון	נוסבאום יעל	אפלבאום רכז/ת שכבה

ליאן	חפץ מאיה	שמיר אורית	מקסימוב יועצת שכבה

מירה	ברמה מירה	ברמה ציפי	קוברסקי פסיכולוגית

ליאור	ברקאי-מאירי יגאל	יערן שרה	וינר רכזת חברתית

ליאן	חפץ יעל	כהן אריאלה	ג'ייקובס 1 מחנכים

יהודית	לוין יגאל	יערן נורית	האן 2

עמית	רוקמן סינדי	זילכה שרה	וינר 3

טל	שחף דבי	כהן חן	פינק 4

ליאור	ברקאי-מאיר נירית	רקוץ' אורלי	שוורץ 5

טובה	נוי ארנון	נוסבאום דפנה	שרון-זמסקי 6

דני	גלזר אורלי	שפריר נורית	רוזנר 7

צביה	קאופמן מאיה	שמיר 8

שיחות עם בעלי תפקידים

לרשותך	צוות	גדול	של	בעלי	תפקידים	עמו	תוכל	לתאם	שיחה	בשעת	הקבלה	שבועית	
או	במהלך	ההפסקות.

אם	בעל	התפקיד	נמצא	בחדר	המורים,	בקש	ממורה	אחר	שיקרא	לו	החוצה.

תלמידים מתבקשים לא להכנס לחדר המורים.
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רכזי שכבות	–
בראש	כל	שכבה	בביה"ס	עומד	רכז	שכבה.	הוא	האחראי	המינהלי	לשכבה,	מרכז	את	
חברתיות	 חינוכיות,	 בפעילויות	 מטפל	 בשכבתו,	 המחנכים	 צוות	 של	 החינוכית	 העבודה	
ותרבותיות,	אחראי	על	פרוייקטים	שכבתיים:	מפגשים	עם	הורים,	טיולים,	ימי	עיון,	מסיבות	
וכד'.	רכז	השכבה	אחראי	על	אכיפת	נהלי	המשמעת	בשכבה	כולל	מעקב	אחר	ביקור	סדיר	
של	התלמידים,	טיפול	באיחורים,	התנהגות,	יישום	תקנון	ביה"ס	ע"י	המורים	והתלמידים	

בשכבתו.

רכזת כיתות מב"ר/אתג"ר	–	אחראית	על	המערך	הפדגוגי	בכיתות	אלו,	מלווה	את	כל	
בעלי	התפקידים	העובדים	בכיתות	אלו,	בתוך	ביה"ס	ומחוצה	לו.

יועצות השכבה	-	בבית	הספר	יועצת	לכל	שכבה.
עבודתן	מתמקדת	בטיפול	בתלמידים	כפרטים	תוך	יצירת	קשר	עם	מורי	התלמיד	והוריו,	

וכן	טיפול	בנושאים	חינוכיים	בתאום	עם	המחנכים,	רכזי	השכבות	ורכזים	חברתיים.

באמצעות	 מתבצעת	 לפסיכולוגיות	 הפניה	 פסיכולוגיות.	 שתי	 בביה"ס	 פסיכולוגיות-	
היועצת,	או	ישירות	ע"י	התלמיד	והוריו.

עובדת סוציאלית	–	בביה"ס	מצויה	עו'ס	אליה	ניתן	לפנות	באמצעות	היועצת	או	ישירות.

מחנכי כיתות	-	מחנך	כיתה	הוא	בעל	התפקיד	החינוכי	המרכזי	בביה"ס	עבור	כל	תלמיד	
כפרט	וכלפי	הכיתה	כקבוצה.	הוא	משמש	כמנהל	הכיתה	ומטפל	בכל	הבעיות	הלימודיות,	

החברתיות	והמשמעתיות	של	תלמידיו.
החברתית	 החינוכית,	 לפעילות	 אחראי	 כיתתו,	 תלמידי	 עם	 בשיתוף	 הכיתה	 מחנך	
והתרבותית	בכיתתו.	המחנך	עומד	לרשות	התלמיד	בכל	נושא	ויעמוד	בקשר	מתמיד	עם	

רכז	השכבה,	היועצת	והמורים	המלמדים	בכיתתו.

רכזי מקצוע	-	רכז	מקצוע	הינו	בעל	התפקיד	המקצועי	הבכיר	בביה"ס.	
לימודים,	 תוכנית	 למקצועו:	 הקשורים	 והלמידה	 ההוראה	 נושאי	 למכלול	 אחראי	 הרכז	
בחירת	ספרי	לימוד,	מעקב	אחרי	הספק	חומר	הלימוד,	הבחינות	הניתנות	במקצוע	והערכת	

הישגי	התלמידים	ע"י	המורים	בצוות.
רכז	המקצוע	דואג	להפעלת	הצוות	המקצועי	וקידום	המקצוע	בביה"ס.

רכזי חינוך חברתי	–	רכז	ח"ח	מטפח	מנהיגות	צעירה,	מוביל	את	מועצת	התלמידים	
רווחת	 בנושאי	 בביה"ס	 והמורים	 ההורים	 עם	 משותפת	 ולעשייה	 ליוזמות	 השכבתית	

התלמידים,	אקלים	בית	ספרי,	תקנון,	תכנון	אירועים	וכד'	ולמען	הקהילה	בעיר.
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רשימת רכזים עפ"י מקצועות/מגמות

שם המורה תפקיד שם המורה תפקיד

	יונתן	בן	גל מינהל	עסקים חנה	קידר אומנות

יפה	אפוטה מתמטיקה	 נירית	רקוץ' ראש	תחום	הכשרה	ופיתוח.
רכזת	אזרחות	ומדה"ח

אהובה	שיין ניהול	עסקי	וניהול	משאבי	אנוש דבי	כהן אנגלית

טובה	נוי ספרות רות	לנץ ביוטכנולוגיה

סיגל	אלוביץ-חביב ערבית נורית	האן ביולוגיה

שמעון	פסלב פיזיקה פנינה	דינור הסטוריה

חגית	אדלר פילוסופיה פזית	טבק חנ"ג	וכדורסל

גילי	דיקמן של"ח קהילה	יחזקאל חינוך	תעבורתי

אביגיל	גרין תאטרון עדנה	קשי כימיה

יעל	כהן תנ"ך מירי	רודיטי לשון

מוטי	כהן תקשורת ויקי	שנקרמן מדעי	המחשב

יהודית	לוין רכזת	מב"ר/אתג"ר שרה	וינר מחוייבות	אישית

לאה	הרש רכזת	התאמות	ואחראית	על	
שעות	פרטניות

ורדית	קרונפלד-
סרוסי

מחול

לידיעתך:
ערוץ	תקשורת	פתוח	למנהלת	ביה"ס	בתאום	מראש	עם	

מזכירת	המנהלת	הגב' אתי גולדשטיין.
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תקנון בית הספר

כבוד הדדי א. 

תלמידים, מורים ועובדים נדרשים ליחס של כבוד הדדי.
אם חשתם, שאינכם מקבלים יחס ראוי, פנו למחנכ/ת ו/

או לרכזת השכבה.
אי ציות לבקשת בעל תפקיד יחשב כעבירת משמעת.

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

ויחזרו לשבת רק לאחר קבלת אישור.

מכל תלמיד מצופה:
-	להגיע	לכל	השיעורים	ובזמן 	

-	להגיע	לביה"ס	בתלבושת 	
-	לשמור	על	הנקיון 	

-	להתנהג	בכבוד	ובאדיבות 	
-	לתרום	לתהליך	הלמידה	ע"י	הכנת	השיעורים,	הבאת	 	

ציוד,	ריכוז,	הקשבה,	אי	הפרעה	והשתתפות.
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נהלי שיגרה בביה"ס: ב. 

בבואך	לביה"ס	ובצאתך	יש	להתעדכן	בהודעות	ובשינויים	בלוח	המערכת. 	✽
מעבר	לשעות	הלימודים	–	הודעות	ושינויים	יתפרסמו	באתר	ביה"ס! 	

רגילה	 המערכת	 עפ"י	 ללימודים	 להתכונן	 יש	 חברתית,	 פעילות	 מתוכננת	 אם	 גם	 	✽
למקרה	שהפעילות	לא	תתקיים.

תורנויות:  ✽
המערכות	 בהפעלת	 לסייע	 המיועדים	 תורנות	 תפקידי	 ימלא	 בביה"ס	 תלמיד	 כל	 	

השונות	בבהי"ס	.
תורן כיתה:	מידי	שבוע	ימנה	המחנך	שני	תלמידים	לתורנות	.	אם	לא	מונו	תורנים	  

חדשים,	מסיבה	כל	שהיא,	התורנים	נשארים	בתפקידם	עד	להחלפתם.

איכות	 לטיפוח	 בשנה	 יום	 תורמים	 אתם	 בביה"ס	 	– י"א(	 	– י'	 )לתלמידי	 טיפוח	 תורנות 
ותשוחררו	 הבית	 אב	 אצל	 בבוקר	 להתייצב	 עליכם	 	. 	8:30 	– 	14.00 השעות	 בין	 הסביבה	

למבחנים	המתקיימים	באותו	יום.	

ביטחון ובטיחות  
אסורה	 ביה"ס	 בשטח	 )סקטים(	 גלגליות	 או	 סקייטבורד	 אופניים,	 אופנוע,	 על	 הרכיבה	

בהחלט!!
רכוש	התלמיד	הוא	באחריותו	הבלעדית.	על	גנבה	ו/	או	אבדה	יש	לדווח	בסמוך	לארוע	

לרכז/ת	השכבה.
רכוש התלמיד אינו מבוטח ע"י ביה"ס.

לביה"ס	נכנסים	ויוצאים	דרך	שערי הכניסה בלבד.	תלמיד	שיטפס	על	הגדר	יענש	בחומרה.

שימו לב: תלמיד שיצא מביה"ס ללא אישור יציאה, האחריות 
לביטחונו תחול עליו ועל הוריו.

לביה"ס	רשאים	להיכנס	רק	תלמידים	הלומדים	בו.
התלמידים	יזוהו	באמצעות	תלבושת ביה"ס.

אין	להזמין	חברים	לבקר	בביה"ס	בשעות	הלימודים	ובהפסקות.
לידיעתך,	מערכת	מצלמות	הקפית	הותקנה	במתחם	ביה"ס!

שחרור מביה"ס  
אין	לעזוב	את	שטח	ביה"ס	במהלך	יום	הלימודים.	לא	תשוחררו	בגין	חלונות	במערכת!

המחנכת/	 ע"י	 וינתן	 הורים	 באישור	 מותנה	 הלימודים	 תום	 לפני	 מביה"ס	 יציאה	 אישור	
הרכזת.

12.00,	תקבלו	 אם	אתם	מסיימים	את	לימודיכם	ביום	מסויים,	באופן	קבוע	לפני	השעה	
אישור	יציאה	קבוע	–	לכל	השנה	ממחנכת	הכיתה.
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אלימות ג. 

תלמיד	שישתמש	באיומים	וינהג	באלימות	פיזית,	מילולית,	ו/או	מינית,	ינקטו	נגדו	צעדים	
משמעתיים	עד	להשעיה.

אין	להתייחס	באופן	מבזה	או	משפיל	למינו	או	לנטייתו	המינית	של	אדם	בכל	מקרה	גם	
כאשר	אינו	מגיב.

תלמיד	שימצא	מעורב	בצורה	כלשהיא	במעשה	ונדליזם,	כגון:	מעורבות	ב"תקריות	מים",	
זריקת	ביצים,	קמח,	חפצים,	תיקים	וכד'	יושעה	מלימודים	ומפעילות	חברתית	כגון:	יציאה	

להצגות,	לטיולים	ולמשלחות!!!
תלמיד	שיביא	לביה"ס	או	לכל	פעילות	יזומה	ע"י	ביה"ס	מכשירים	חדים	מכל	סוג	שהוא,	
משקאות	אלכוהוליים,	עטי	לייזר,	נפצים	וכד'	ינקטו	נגדו	צעדים	משמעתיים	חמורים	עד	

כדי	הרחקה	מביה"ס.	
רכוש	ביה"ס	הוא	רכוש	ציבורי	.	אין	לחבל	ולפגוע	ברכוש	זה	בדרך	כלשהי,	כגון:	ציור	על	

שולחנות	כסאות,	גרפיטי,	הכתמת	קירות	וכד'	.
צעדים	 נגדם	 וינקטו	 הנזק	 בהוצאות	 ישאו	 זו	 תקנה	 על	 שיעברו	 כיתה	 או	 ו/	 תלמיד	

משמעתיים.
ההנחיות	בנושא	הטיפול	באלימות	תואמות	לתקנון	המשמעת	העירוני	)11/07(.

תלמיד	שיחשף	לאלימות	מצד	אחד	מבעלי	התפקידים	יפנה	למחנך/	ת	הכיתה	או	לרכז/ת	
השכבה.

תיכון היובל אומר לא לקוד השתיקה.
עיזרו לנו לעזור לכם. ספרו ודווחו על כל אירוע או מידע שדורש 

את התערבותנו או ידיעתנו.

ד. הפרעות

אין	להפריע	למהלך	התקין	של	השיעור	או	למסגרת	לימודית	אחרת.	אם	תפריעו	תוזהרו,	
והפרעה	חוזרת	תיגרור	רישום	הערת	התנהגות.

באותו	 נוספת	 הפרעה	 הכיתה.	 למחנך	 וידווח	 ההפרעה	 רישום	 על	 אתכם	 יידע	 המורה	
שיעור	תיגרום	להוצאתכם	מהשיעור.

ותיכנס	 השיעור	 לאותו	 רק	 הינה	 ההרחקה	 רצופים,	 שעורים  שני  נילמד  כשהמקצוע 
לשיעור	שלאחריו.

לאחר	שלוש	הרשמות	התנהגות	תישלח	הודעה	להוריכם,	והדבר	ירשם	בתיקכם	האישי.

ורכז/ת	השכבה	את	 ישקלו	מחנך	הכיתה	 ארבע	הרשמות	התנהגות,	 אם	צברתם	 	✽
הצעדים	המשמעתיים	הבאים:

הטלת	מחויבויות	לטובת	קהילת	בית	הספר	בשעות	הלימודים.	)ניקיון	שולחנות	 	.1
הכיתה,	עזרה	בשכפול	ובמזכירות	ביה"ס,	עזרה	לאב	הבית	ולאנשי	התחזוקה(.

לימודיים,	 סיורים	 טיול	שנתי,	 בית	ספריות:	 חוץ	 אי	השתתפותכם	בפעילויות	 	.2
משלחות	והצגות.

אם	צברתם	חמש	הפרות	משמעת	תושעו	מיום	לימודים. 	✽
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כל ארוע משמעתי יירשם בתיקכם האישי וידווח להורים.
הרשמות משמעת תיהיינה מרכיב בציון ההתנהגות

תלבושת אחידה ה. 

כל	תלמיד	יגיע	לביה"ס	בתלבושת	בי"ס	מהיום	הראשון	ללימודים	ועד	לסיום	שנה"ל.
התלבושת	נדרשת	גם	בפעילויות	החוץ	בית	ספריות	)	להוציא	הטיול	השנתי	(,	וכן	במהלך	

בחינות	המתכונת.

תלמיד	ללא	תלבושת	בי"ס	לא יורשה לקחת חלק בפעילות, בבחינות כולל במתכונות!!

תלמיד	חייב	להיות	בתלבושת	במהלך	כל	יום	הלימודים,	בכיתות,	במסדרונות	ובחצר	 	
ביה"ס.	

יש	להצטייד	מראש	בתלבושת	קיץ	וחורף.	 	

יש	להצטייד	בחולצת	תלבושת	בצבע	לבן	לטקסים. 	

בתלבושת ביה"ס הכוונה:
תישמר	 חולצה	 אחיד.	 בצבע	 חלקה	 )"טישרט"(	 טריקו	 חולצת	 	

דוגמת	 לגזור/לשנות	את	 בצורתה	המקורית.	חל	איסור	מוחלט	
התלבושת	או	ללבוש	חולצה	ללא	שרוולים.

סמל	ביה"ס	מוטבע	בחזית	הבגד,	בצד	שמאל	בקרבת	השרוול.	 	

חולצה	ללא	סמל	אינה	תיקנית!
אין	ללבוש	את	חולצת	ביה"ס	מעל	חולצה	שאינה	תלבושת 	

חולצת	 מעל	 הדפסים	 ללא	 אחד	 בצבע	 עליונית	 ללבוש	 ניתן	 	

ביה"ס.
מכנסים	–	אסור	מכנס	שיהיה	קצר	מקו	הברך. 	

תלמיד שיגיע ללא תלבושת לא יורשה להכנס בשערי ביה"ס.
תלמיד שיימצא ללא תלבושת במהלך יום הלימודים יישלח לביתו בידוע 

ההורים ויטופל בדומה להפרת משמעת, הוריו יוזמנו בהתאם לתקנון ביה"ס.
אין	להופיע	בביה"ס	בצבעי	שיער	שאינם	שייכים	לקשת	הצבעים	הטבעיים.

יכללו	במכסת	המנות	כהעדרות	לא	 תלמיד	שישלח	הביתה	בגלל	תלבושת	העדרויותיו	
מוצדקת.

אנו מקווים שתלבושת תוסיף לאקלים הלימודי 
והחברתי בביה"ס.
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ו. טלפונים ניידים

עפ"י	חוזר	מנכ"ל	)9/09	(	חל	איסור	על	שימוש	בטלפונים	ניידים	במהלך	השיעור	ובזמן	
בחינות.

וכבוי.	אין	להציבו	בשום	מקרה	על	 יש	להשאיר	את	המכשיר	בתיק	כשהוא	במצב	סגור	
השולחן	בכיתה.	מי שייתפס עם נייד בעת בחינה, תיפסל בחינתו.

טלפונים	שימצאו	פעילים	בזמן	השיעור	יופקדו	ע"י	המורה	המלמד	במזכירות תלמידים 
ויוחזרו	רק	בשעה 15.00.

צילום	בזמן	שיעור	באמצעות	הטלפון	הנייד	אסור	בהחלט.
צילום	במהלך	פעילות	מחוץ	לביה"ס	יעשה	עפ"י	הנחיות	הצוות	ובתנאי	שלא	יפגע	בכבודו	

של	המצולם	ובצנעת	הפרט	שלו.

שימו לב! ביה"ס אינו אחראי לנזק שיגרם לטלפונים הניידים, 
לאובדנם או לגנבתם.

עישון ז. 

עפ"י	חוזר	מנכ"ל	)1/99(,	איסור	לתלמידים	לעשן	בשטח	ביה"ס	ובחצרות	כמו	גם	בפעילויות	
מחוץ	לביה"ס.

תלמיד	שיעבור	על	הוראה	זו	יוזהר,	הודעה	תימסר	להוריו	ותירשם	הערה	בתיקו	האישי.	
ארוע	נוסף	יגרור	השעייה	מיום	לימודים	ע"י	הרכז/המחנך.

שתית אלכוהול ח. 

עפ"י	חוזר	מנכ"ל	)1/99(,	חל	איסור	מוחלט	על	שתית	משקאות	אלכהוליים	בתחום	ביה"ס	
-	במבנה	ובחצרות	-	כמו	גם	בפעילויות	מחוץ	לביה"ס.

תלמיד	שיעבור	על	הוראה	זו	יוזהר,	הודעה	תימסר	להוריו	ותירשם	הערה	בתיקו	האישי.	
ארוע	נוסף	יגרור	השעייה	מיום	לימודים	ע"י	הרכז/המחנך.

קלפים ט. 

חל	איסור	מוחלט	לשחק	משחקי	קלפים,	מכל	סוג,	בכל	חלקי	ביה"ס.	תלמיד	שיימצא	
משחק	יופנה	לטיפול	משמעתי	בידי	רכז/מחנך	כולל	יידוע	ההורים.

פירסום י. 

משרד	 הוראות	 עפ"י	 אסורים	 וכד',	 לאירועים	 הזמנות	 פליירים,	 בביה"ס:	 מסחרי	 פרסום	
החינוך.	עבירה	על	תקנה	זו	תחשב	כהפרת	משמעת.

אחורים יא. 

אין	לאחר	לשיעורים!	המאחר לא יורשה להיכנס לשעור והאחור יחשב כחיסור.	איחור	
ייחשב	מוצדק	רק	עם	אישור	בכתב	של	בעל	תפקיד	בביה"ס	או	באישור	רפואי.

אחורים	חוזרים	יטופלו	ע"י	המורה	כהפרת	התנהגות.
כשמקצוע	נלמד	שני	שעורים	רצופים	התלמיד	המאחר	יכנס	לשיעור	שלאחריו.
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נוכחות בביה"ס יב. 

נוכחותכם הסדירה בשעורים היא תנאי בסיסי להצלחה בלימודים.

עפ"י	חוזר	מנכ"ל	)4/95(	הנוכחות	בביה"ס	הינה	חובה!
תלמיד	שנעדר	משיעור	חייב	להציג	אישור	או	הסבר	על	העדרותו	למחנך	ולמורה	המקצועי	

עד	שבוע	מיום	החזרה	ללימודים.
אישורים שיוצגו לאחר שבוע לא יאושרו!

עליך	לוודא	במשו"ב	שהמחנך	הצדיק	את	העדרותך.
מנכ"ל	 )חוזר	 משה"ח	 הנחיות  פי  על  המחנכים  ע"י  תעשה  החיסורים  הצדקת 

תשס"ח	8/א'	(	האישורים	ישמרו	אצל	המחנכים.
איחורים	והיעדרות	ממבחן	או	מפעילות	חברתית	המתקיימת	בשעת	שיעור	דינם	כהיעדרות	

לא	מוצדקת	מהשיעור.
תיחשב	 זו	 מסיבה	 היעדרות	 הלימודים.	 בזמן	 לחו"ל	 נסיעה	 לצרכי	 מביה"ס	 להעדר	 אין	

כחיסור	לא	מוצדק!

קבלת תעודת סיום 12 שנות לימוד מותנית בנוכחות סדירה 
בביה"ס. )לפחות 70% נוכחות(

נוכחות בפעילויות ביה"ס

אחה"צ	 בשעות	 גם	 וחברתיות,	 לימודיות	 מגוונות,	 פעילויות	 נכללות	 הלימודים	 בתכנית	
והערב.

שימו לב! תלמיד שירבה להעדר מביה"ס ללא הצדקה, לא יוכל 
להשתתף בטיול השנתי, מסע לפולין וכו'.

שיעורי	חינוך,	דיאלוג	ופעילויות	החינוך	החברתי	הינם	חלק	מתכנית	הלימודים	וחלה	בהם	
חובת	נוכחות.	"חינוך	וחברה"	ודיאלוג	יזכו	להערכת	המחנך	בתעודה.

פרוייקט	מחוייבות	אישית	-	הינו	פרוייקט	חובה	עירוני	לתלמידי	יוד.
תלמיד	שהערכתו	בתעודת	סוף	השנה	שלילית	-	יאלץ	להשלים	בכיתה	י"א	שעות	פעילות	

ו/או	עבודה	בתיאום	עם	רכזת	המחוייבות.
הציון	במחויבות	האישית	יכנס	לתעודת	הבגרות	כמקצוע	פנימי.
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יג. התחום הפדגוגי

עוסק	במערך	תכני	הלימוד,	בלוח	המבחנים,	ציונים,	בגרויות,	תעודות,	ערעורים,	התאמות	
בבחינות,	יחידות	לימוד,	שעות	פרטניות	וכו'.

למנין	 הצטרפו	 לתמורה"	 "עוז	 לרפורמת	 ביה"ס	 הצטרפות	 עם	 	– פרטניות	 שעות 
שעות	ההוראה	גם	שעות	פרטניות.

השעה	פרטנית	משמשת	להוראה	בקבוצה	קטנה	להיבחנותם	של	בעלי	התאמות	וכו'.
חלק	מהשעות	מיועדות	לאוכלוסיות	ספציפיות	והן	בשעות	קבועות	במערכת,	וחלקן	

ניתנות	לקבוצות	משתנות	של	תלמידים	הזקוקים	למס'	שיעורי	תיגבור.
-	צמצום	פערים	לימודיים,	רגשיים	וחברתיים. התוכנית	תאפשר:	

-	פיתוח	לומד	עצמאי. 	
-	חיזוק	וטיפוח	המצויינות	כערך. 	

שעה פרטנית דינה כשעת הוראה בכיתה

הרכב תעודת הבגרות
הבנה	 לשון	 הסטוריה,	 ספרות,	 אזרחות,	 תנ"ך,	 ליבה:	 מקצועות	 כוללת	 בגרות	 תעודת	
ואנגלית.	עליהם	נוסף	לפחות	מקצוע	אחד	ברמה	מוגברת	)מקצוע	 והבעה,	מתמטיקה	

בחירה	ברמה	של	5	יח"ל(.
בתעודה	נרשמים	אף	מקצועות	שלימודם	מסתיים	ללא	בחינת	בגרות	והם	נלמדים	בי'-יא'.	

בחנ"ג	חובה	ציון	חיובי.

ההשגים	 ציון	 מרכיבי	 על	 בכיתה	 המורה	 יודיע	 שנה"ל	 בראשית	 	- מחציות	 ציוני  	
זכאים	לקבל	הסבר	באשר	למשקלם	של	המבחנים,	הבחנים,	שעורי	 האקדמיים.	אתם	

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

	ציון בכל מקצוע : ציון אקדמי וציון נוכחות

הנוכחות	הסדירה	היא	חלק	מהלמידה	ויש	לכלול	את	מספר	ההיעדרות	והחיסורים	של	
כל	תלמיד	בכל	מקצוע	בחישוב	הסופי	של	הציונים	בכל	גליון	הערכה	ובציון	הבית	ספרי	

המסכם.	)	חוזר	מנכ"ל	תשס"ח	8/א'	(
יחד	עם	זאת,	יש	היעדרויות	שעל	בית	הספר	להכיר	בהן	כמוצדקות	ולא	לחשב	אותן	בעת	

הערכת	הישגי	התלמיד:
היעדרות	בשל	אבל	על	קרוב	מדרגה	ראשונה	–	שבוע	ימים	)היעדרות	בשל	אבל	על	 א.	

קרוב	משפחה	שאינו	מדרגה	ראשונה	תידון	בוועדה	הבית	ספרית(.
היעדרות	בשל	שמחה	של	קרוב	מדרגה	ראשונה	–	יום	אחד. ב.	

אישור	 שהוצג	 )בתנאי	 לצבא	 למבדקים	 או	 גיוס	 ללשכת	 זימון	 בשל	 היעדרות	 ג.	
התייצבות	בפועל	ולא	מכתב	הזימון(.

היעדרות	בשל	שירות	לקהילה,	פעילות	חברתית	בבית	הספר,	פעילות	בתנועת	נוער,	 ד.	
התרמות	וכד'	–	בכמות	ובתחומים	המאושרים	מראש	על	ידי	בית	ספר.

היעדרות	בשל	מילוי	תפקידים	בבית	הספר	)תורנויות	וכד'(. ה.	
היעדרות	בשל	שני	מבחני	תיאוריה	ושני	מבחנים	מעשיים	בנהיגה	)יתר	המבחנים	לא	 ו.	

יוכרו	כהיעדרות	מאושרת(.
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היעדרות	בשל	אשפוז/בדיקה	בבית	חולים	)בתנאי	שיוצגו	האישורים	המתאימים(. ז.	
היעדרות	מעל	ארבעה	ימים	בשל	מחלה	)בתנאי	שיוצג	אישור	רופא(. ח.	

היעדרות	בשל	קיומה	של	בעיה	רפואית	כרונית/חוזרת	)עם	הצגת	אישור	רפואי	חד- ט.	
פעמי	המעיד	על	היות	המחלה	כרונית(.

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

בקשות לאישור היעדרויות חריגות שאינן ברשימה תוגשנה בכתב על ידי התלמידים 
ותובאנה לדיון בוועדה בית ספרית מיוחדת שמנהל בית הספר יעמוד בראשה.

כיצד נקבע הציון של התלמיד?	)חוזר	מנכ"ל	תשס"ח	8/א'(

בכל	פעם	שאת/ה	מקבל/ת	גליון	הערכה,	מורכב	ציון	ההשגים	משני	מדדים:

השגים	אקדמיים	ונוכחות	סדירה	בשעורים.

הישגים	אקדמיים:	ציון	משוקלל	של	ההשגים	האקדמיים	:	מבחנים	ובחנים,	הכנת	 א.	
שיעורי	בית,	עמידה	במטלות	וכד'.

שנרשמו	 מוצדקות	 הבלתי	 העדרויותך	 למספר	 מתיחס	 בשיעורים:	 סדירה	 נוכחות	 ב.	
במחצית	בכל	מקצוע	ומשוקללים	לציון	נוכחות.

כיצד נקבע ציון הנוכחות בכל מקצוע?	)חוזר	מנכ"ל	תשס"ח	8/א'(  

מרכיב	הנוכחות	מחושב	ביחס	למספר	השעות	השבועיות	הנלמדות	בכל	מקצוע	–	 	
"יחידת לימוד שבועית".

אם	לא	נעדרת	כלל	או	נעדרת	עד	שתי	"יחידת	לימוד	שבועית"	–	ציונך	בנוכחות	 	-
אפס,	כלומר	0	העדרויות,	אין	הפחתה	בציון.

שים	לב,	כדי	שלא	ירד	ציון	על	נוכחות	עליך	לודא	שסך	ההעדרויות	שאינן	מוצדקות,	 	-
כולל	ימי	מחלה	בין	1-4	ימים,	לא	יעלה	על	המיכסה	שהוזכרה.

5-,	כלומר	 אם	נעדרת	מעל	שתי	"יחידת	לימוד	שבועית"	ועד	שלש	יחידות,	ציונך	 	-
תיפתתנה	5	נקודות	מהציון	האקדמי.	

על	כל	צבירה	של	העדרות	מ	"יחידת	לימוד	שבועית"	נוספת	תופחתנה	שתי	נקודות	 	-
.)-2(

"יחידת	לימוד	שבועית"	במקצוע	לא	יקבל	ציון	סופי	במקצוע	 	5 תלמיד	שנעדר	מ	 	-
ההוראה	 משעות	 	30% מ-	 שנעדר	 תלמיד	 כלומר,	 כך.	 על	 הסבר	 הערת	 ותופיע	

במקצוע	לא	יקבל	ציון	סופי	במקצוע!

כיצד נקבע הציון הסופי במקצוע?

המורה	יחבר	את	שני	הציונים:	הציון	האקדמי	וציון	הנוכחות	והמיספר	שיתקבל	הוא	ציונך	
במקצוע.

תלמיד	שלא	נעדר	כלל	או	נעדר	עד	שתי	"יחידת	לימוד	שבועית"	ציונו	הסופי	יהיה	 	-
זהה	לציון	האקדמי	שלו.	

העדרויות	נוספות	של	"יחידת	לימוד	שבועית"	תפחתנה	מהציון	האקדמי	כפי	שפורט. 	-

תלמיד	שנעדר	מחמש	"יחידת	לימוד	שבועית"	במקצוע	לא	יקבל	ציון	במקצוע. 	-
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דוגמאות לחישוב על פי השיטה של יחידות למידה שבועיות"

 6 המחצית	 תקופת	 במשך	 צבר	 תלמיד	 שבועיות.	 שעות	 	4 לומדים	 בהיסטוריה	 א.	
היעדרויות	בלתי	מוצדקות	ועוד	4	היעדרויות	מוצדקות.	כמו	כן	הציון	האקדמי	שלו	

הוא	78.
הציון	האקדמי	78 	- 	

ציון	הנוכחות	0	)נעדר	"יחידות	למידה	שבועיות"	וחצי( 	- 	
הציון	הסופי	78 	- 	

בתנ"ך	לומדים	3	שעות	שבועיות.	תלמיד	צבר	10	היעדרויות	בלתי	מוצדקות.	הציון	 ב.	
האקדמי	שלו	הוא	60.

להלן	אופן	חישוב	הציון	שלו	בתנ"ך: 	
הציון	האקדמי	=	60 	– 	

ציון	הנוכחות	=	-7	)התלמיד	נעדר	מ-+3	"יחידות	למידה	שבועיות"( 	– 	
הציון	הסופי	=	53. 	- 	

בגיאוגרפיה	לומדים	שעתיים	שבועיות.	תלמיד	צבר	10	היעדרויות	בלתי	מוצדקות.	 ג.	
הציון	האקדמי	שלו	הוא	98.

להלן	אופן	חישוב	הציון	שלו	בגיאוגרפיה: 	
הציון	האקדמי	=	98 	– 	

ציון	הנוכחות	=	התלמיד	נעדר	מ-5	"יחידות	למידה	שבועיות",	ולכן	לא	יהיה	לו	 	- 	
ציון	בגיאוגרפיה	ותופיע	הערת	הסבר.

	ציונים ובגרויות

ממוצע	של	ציון	מחצית	א'	ומחצית	ב'. ציון שנתי	 	הגדרות:	
)ציון	הגשה	(	–	ציון	שנשלח	למשרד	החינוך	לפני	 ציון בית ספרי	

בחינת	בגרות.	
הציון	של	הבחינה	עצמה. ציון בחינת המתכונת	  

במידה וציון המתכונת גבוה מהציון השנתי, הוא יהווה % 30 מציון ההגשה.
במידה וציון המתכונת נמוך מהציון השנתי, הוא יהווה 20% מציון ההגשה.

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

70%	-	הציון	השנתי	  
30%	ציון	בחינת	המתכונת	  

אם	המקצוע	נלמד	שנה	אחת	וציון	המתכונת	נמוך	מהציון	השנתי: 	
80%	-	הציון	השנתי	  

20%	-	ציון	בחינת	המתכונת	  
אם	המקצוע	נלמד	במשך	שנתיים	וציון	המתכונת	גבוה	מהציון	השנתי:	 ב.	
20%	-	הציון	השנתי	של	שנה	א'	.  
50%	-	הציון	השנתי	של	שנה	ב'	.  

30%	-	ציון	בחינת	המתכונת.  
אם	המקצוע	נלמד	במשך	שנתיים	וציון	המתכונת	נמוך	מהציון	השנתי:	 	
20%	-	הציון	השנתי	של	שנה	א'	.  
60%	-	הציון	השנתי	של	שנה	ב'	.  

20%	-	ציון	בחינת	המתכונת.  
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תלמיד חייב לגשת לבחינת בגרות עם ציון בית ספרי בכל מועד בחינה.

תלמיד החוזר על בחינות בגרות, באחריותו להגיע למזכירות 
הפדגוגית כדי להרשם לבחינה ובמועד המתפרסם ע"י משה"ח!!!

תלמיד החוזר על בחינת בגרות ניגש לבגרות באותו ציון בית ספרי אלא 
יחידת  של  הלימוד  משעות  מחצית  לפחות  הכולל  בקורס  למד  כן  אם 

הבגרות ונבחן שוב במבחן מתכונת.

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

בזכאותכם לקבלת ציון בית ספרי והגשה לבחינות הבגרות.

	בחנים ומבחנים

תלמיד	חייב	לגשת	למבחנים	במועדם. 	-

יחסים	 בין	מורה	לתלמיד	הוא	ערך	חשוב	למערכת	 טוהר הבחינות	-	אמון	הדדי	 	
תקינה.

תלמיד	שנחשד	בהעתקה	במבחן/בוחן/עבודה,	בחינתו	לא	תיבדק	עד	לברור	הענין. 	-

ציון	 בתעודה	 ירד	 כן,	 כמו	 	0 עליה	 שינתן	 והציון	 המבחן	 יפסל	 יאומת,	 החשד	 אם	 	-
בהתנהגות,	ויתקיים	טיפול	משמעתי.

הטיפול	בעניינו	של	תלמיד	שהעתיק	ותלמיד	שהיה	שותף	להעתקה	)העתיקו	ממנו,	 	-
סייע	לתלמיד	אחר	להעתיק	וכו'(	יהיה	זהה.

תלמיד	שבמהלך	מבחן	ימצא	עם	נייד	–	בחינתו	תיפסל. 	-

תלמיד	שמבחנו	נפסל,	אינו	זכאי	לבחינה	במועד	ב'.	הציון	של	המבחן	ישוקלל	בציון	 	-
הסופי	בציון	–	0	)לדוגמא:	אם	הבוחן	מהווה	20%	מהציון	הסופי,	הציון	יחל	מ-80(.

לצרכי	 ובהתאם	 המקצוע	 רכזי	 עם	 בתאום	 השכבה,	 רכז	 ע"י	 יקבע	 לוח מבחנים	–	
המערכת.

לא	יהיו	יותר	מ	–3	מבחנים	בשבוע	ויעשה	פיזור	מירבי	של	המבחנים	במשך	השבוע.

רכז/ת  רק	כשיש	לכך	צידוק,	ע"י	 בגלל	הקושי	בבניית	לוח	המבחנים	ישונו	מועדי	מבחן	
השכבה בלבד	ובתאום	עם	רכז	המקצוע.	אין די	בהסכמת	מורה	המקצוע.
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לא	יתקיימו	יותר	משני	בחנים	או	מבחן	ובוחן	באותו	יום. 	-

	יודיעו	מראש	על	היקף	החומר	למבחן	ועל	מבנה	המבחן	)עד	שבוע	לפני	הבחינה(. 	-

המבחנים	יוחזרו	עד	שלושה	שבועות	מיום	כתיבתם,	עבודות	ומבחן	מסכם	עד	חודש	 	-
ימים.

המבחנים	יוחזרו	מתוקנים	עם	הערות	מנומקות	או	עם	תשובון. 	-

לידיעתכם	עפ"י	חוזר	מנכ"ל	)3/97(	לא	יעדר	תלמיד	מביה"ס	יום	לפני	הבחינה	או	 	-
ביום	הבחינה!

בחנים	-	על	בוחן	אין	חובה	להודיע	מראש,	הוא	כולל	חומר	של	3	שיעורים	אחרונים	 	
בלבד	ונמשך	עד	15	דקות.

לא	יערך	בוחן	לפני	שהוחזר	הבוחן	הקודם. 	

העדרות	 בשל	 הבחינות	 במועדי	 שחסרו	 לתלמידים	 –מיועדים	 חוזרים	 מבחנים  	
מוצדקת.	המבחנים	יתקיימו,	לתלמידי	י'-י"ב,	בסיום	מחצית	א'.

מועדי	 השלישי.	 הרבעון	 בסיום	 	– הפסח	 לחופשת	 בסמוך	 גם	 י'-י"א	 לתלמידי   
המבחנים	והשעות	יפורסמו	בלוח	המבחנים.

בשכבת	י'	יתקימו	5	מועדי	בחינה:
מתמטיקה 	.1

לשון 	.2
מקצועות	מגמה+מקצועות	פנימיים 	.3

הסטוריה 	.4
תנ"ך	+	אנגלית. 	.5

בשכבת	י"א	–	יתקיימו	5	מועדי	בחינה:
מתמטיקה 	.1

מקצוע	מורחב	א'	+	אזרחות	ותנ"ך 	.2
מקצוע	מורחב	ב'+ספרות+אנגלית 	.3

הסטוריה 	.4
לשון 	.5

בשכבת	י"ב	–	יתקימו	–	5	מועדים:
מתמטיקה 	.1

מקצוע	מורחב	א' 	.2
מקצוע	מורחב	ב' 	.3
אזרחות	+	תנ"ך 	.4

ספרות	+	אנגלית 	.5

עליכם	 ממבחן,	 העדרותכם	 על	 מוצדק	 אישור	 ולכם	 הבחינה	 ביום	 החסרתם	 אם	 	
להציגו	למחנך	ולמורה	המקצועי.

עליכם לתאם מבחן חוזר עם המורה המקצועי ולקבל את אישורו.  
האישור ינתן עפ"י שיקול דעתו של המורה.  
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שימו לב! הקפידו לא להעדר ממבחנים שוטפים
כיוון המבחנים החוזרים יהיו ברצף, יום אחרי יום

ולא ניתן להיבחן ביותר ממבחן אחד ביום.
המבחנים יתקיימו על פי שיקולי המערכת:

בסוף יום, ימי ו' וכד'.
ללומדו	 ממשיכים	 שאינכם	 מקצוע	 שלילי	 בציון	 סיימתם	 אם	 	- השלמה	 מבחני  	
לבגרות,	עליכם	להבחן	בו	שוב	בתחילת	שנה"ל	הבאה,	אחרת	זכאותכם	לתעודת	

בגרות	עלולה	להפגע.

לימוד	 רמת	 לעלות	 שלילי,	 ציון	 לשפר	 מיועדים	 המעבר	 מבחני	 	- מעבר	 מבחני  	
ולאפשר	עליית	כיתה.

המבחנים מתקיימים בשבועיים האחרונים של חופשת הקיץ. 	
החומר	למבחן	ימסר	עם	התעודה.	במידה	ולא	קיבלתם	אותו	נא	לפנות	למזכירות	 	

הפדגוגית,	עד ל - 10.7.

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

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

הנוהל	המקובל(.
מועד	החזרת	בחינות	המתכונת	יפורסם	ע"י	המורים. 	

בבחינות מתכונת ובגרות אין לכתוב בעפרון ולמחוק בטיפקס. 	
כשרוצים	למחוק	מעבירים	קו. 	

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

מתכונת ולפני בגרות עפ'י הנחיות שר החינוך.

	הזמנת שאלוני בגרות

המורים	 ע"י	 תעשה	 בגרות	 שאלוני	 הזמנת	 הראשונה,	 בפעם  בהיבחנות	 מדובר	 כאשר	
המלמדים	אותך.
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)בנובמבר	עבור	מועדי	חורף	ובפברואר	עבור	מועדי	קיץ(.
אם	ברצונך	להבחן פעם נוספת	בבחינת	בגרות	חובה עליך	להזמין	את	השאלון	במזכירות	

הפדגוגית!!!

שינוי ברמת הלימוד במהלך השנה, מחייב אותך לידע  באנגלית	ובמתמטיקה	–	 	–
את המזכירות הפדגוגית לפני הזמנת השאלונים.

לבירורים	ניתן	לפנות	לבתיה	במזכירות	הפדגוגית. 	–

	תלמידים עם התאמות מיוחדות בבחינות

אם	מצוי	בידך	איבחון,	מסור	אותו	ליועצת	השכבה,	מוקדם	ככל	שניתן.	מועד	אחרון	
למסירת	איבחונים	לבגרויות	במועד חורף	–	13/9,	לבגרות	מועד קיץ - 6/12.

יועדכנו	במשו"ב.	 והם	 לביתכם	 בדואר	 אותם	 בבחינות,	תקבלו	 לך	התאמות	 אישרו	 אם	
עליכם	לבדוק	את	נכונותם!

אם	לדעתכם	חלה	טעות	במתן	ההתאמות,	גשו	לברר	זאת	מיידית	אצל	יועצת	השכבה	או	
במזכירות	הפדגוגית	אצל	שרה	פלד.

את  לקבל  זכאים  תיהיו  לא  הצגתו  ללא  המורים.  בפני  תציגו  ההתאמות  דף  את 
ההתאמות!

ההתאמות	תקפות	כל	עוד	אתם	לומדים	בבית	הספר! 	–

המורה	 את	 ליידע	 עליכם	 שנה"ל,	 במשך  ההתאמה	 על	 לוותר	 החלטתם	 אם	 	-
הרלבנטי	ולחתום	על	ויתור	השימוש	בהתאמה.

יומיים  להודיע  עליכם  בחינת הבגרות,  לפני  על	ההתאמה	 לוותר	 אם	החלטתם	 	-
ויתור. לא ניתן יהיה לשנות תנאי  לפני הבחינה למזכירות פדגוגית ולחתום על 

היבחנות בצמוד לקיום הבחינה.

שים לב! כל שינוי בהתאמה יכנס לתוקף
רק לאחר קבלת אישור מוועדת ההתאמות.

עליך לוודא שהשינוי מופיע בהתאמות הלימודיות במשו"ב.

תלמיד בעל התאמות בבחינות חייב לקחת איתו את האיבחון בעת 
התייצבותו בצבא.

חל איסור על ביה"ס לשלוח את האיבחון לצבא!!!
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נוהל בחינות של תלמידים לקויי למידה	)התאמות	בדרכי	היבחנות(

על	המורה	לדאוג	שתלמיד	יבחן	עפ'י	ההתאמות	שאושרו	לו.

הארכת זמן
קושי	 מהזיכרון,	 בשליפה	 קושי	 למשל	 קשיים:	 מגוון	 בעלי	 לתלמידים	 נתנת	 זו	 הקלה	

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,	התלמיד	בעל	לקות	הלמידה	יקבל	תוספת	זמן	נוספת	באותו	יחס.

שעתוק
הקלה	זו	ניתנת	לתלמידים	שכתב	ידם	אינו	קריא	או	לתלמידים	דיסגרפיים.

ביצוע:	אחרי	שהתלמיד	סיים	את	המבחן	עליו	להקריאו,	ללא	שינויים,	למורה	וזה	יכתוב	
אותו	מחדש.

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

מהתלמיד	שיקריא	בפני	המורה	את	הכתוב.

הקראה
הקלה	זו	ניתנת	לתלמידים	בעלי	קשיי	ראייה	או	קשיי	קריאה.	על	המורה	להקריא	לתלמיד	

את	הטקסט	שעליו	הוא	נבחן,	ללא	הסברים	או	הבהרות.
באנגלית	–	השמעה	מקלטת	–	התלמיד	יקבל	קלטת	מוקלטת	של	המבחן.

)המורה	יידע	את	התלמיד	לאחריותו	להביא	מכשיר	מתאים(.
על	התלמיד	לתרגל	את	מיומנות	ההקראה	במהלך	השנה.

התעלמות משגיאות כתיב
הקלה	זו	ניתנת	לתלמידים	בעלי	קושי	בזיכרון	חזותי,	קושי	בזכרון	לפרטים.

אין	להוריד	ציון	במבחן	בשל	כתיב	לקוי.
באנגלית-אין	לפטור	את	התלמיד	מהכתבות	ולמידת	אוצר	מילים,	אולם	אין	להוריד	ציון	

על	שגיאות	כתיב.	לגבי	ערבית/צרפתית	כנ"ל.

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

בכתב	המתבטאים	בפער	גדול	בין	הבעה	בע"פ	להבעה	בכתב.
הנבחן	יענה	בע"פ	על	השאלות,	תוך	הרחבת	ראשי	הפרקים	שרשם	קודם	לכן.	ההכתבה	
מתחילה	לאחר	30-45	דקות	לאחר	תחילת	המבחן	)בהתאם	לאורך	המבחן(.	הבוחן	אינו	

בהכרח	אדם	מצוות	המקצוע	או	המורה	בכיתה.
יש	לתאם	עם	התלמיד	לפני	המבחן,	את	המקום	והזמן	שבו	יערך.	חשוב	מאוד	שהמבחן	

ייערך	ביום	המקורי	וייערך	במקום	שקט.

שימוש בדף נוסחאות מורחב
מעבר	 נוספות	 לנוסחאות	 הכוונה	 בזכירה.	 גדול	 קושי	 בעלי	 לתלמידים	 ניתנת	 זו	 הקלה	
המורה	 יכין	 הנוסף	 הנוסחאות	 דף	 את	 הכיתה.	 תלמידי	 לכל	 הניתנות	 נוסחאות	 לאותן	

המלמד,	באישור	רכז	המקצוע	והמפמ"ר.	)כנ"ל	לכימיה(.
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שימוש במילונית ממוחשבת באנגלית
הם	 שבגללו	 חזותי	 בזיכרון	 קושי	 בעלי	 ולתלמידים	 איטיים	 לתלמידים	 ניתנת	 זו	 הקלה	

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

הגדלת שאלון
זו	ניתנת	לתלמידים	בעלי	קשיי	ראייה	או	ליקוי	באבחנה	חזותית.	יש	לתאם	עם	 הקלה	

התלמיד	מראש	את	הגודל	המתאים	לו	ולהכין	מראש	את	הטופס	המצולם.

בע"פ )התאמות רמה 3(
מרכז	המקצוע	ינחה	את	המורים	עפ"י	הנחיות	המפמ"ר	)לכל	מקצוע	הנחיות	מיוחדות(.	
הקלה	זו	ניתנת	לתלמידים	דיסגרפים	או	לתלמידים	בעלי	קשיים	חמורים	בהבעה	ובניסוח	

בכתב	המתבטאים	בפער	גדול	בין	הבעה	בע"פ	להבעה	בכתב.
עם	קבלת	המבחן	יכתוב	התלמיד	את	התשובות	בראשי	פרקים.	לאחר	שסיים	את	המטלה,	
כ-30-45	דקות	מתחילת	המבחן	יענה	על	השאלות	בע"פ,	תוך	הרחבת	ראשי	הפרקים.	

הבוחן	הינו	מורה	מצוות	המקצוע	בביה"ס.
יש	לתאם	עם	התלמיד	לפני	המבחן,	את	המקום	והזמן	שבו	יערך.	חשוב	מאוד	שהמבחן	

ייערך	ביום	המקורי	וייערך	במקום	שקט.

מבחן מותאם )התאמות רמה 3(
של	 גדולות	 כמויות	 זכירת	 על	 המשפיע	 בזיכרון	 קושי	 בעלי	 לתלמידים	 ניתנת	 זו	 הקלה	
יותר	 או	 חומר	 פחות	 כולל	 המותאם	 המבחן	 אחרות.	 מורכבות	 לקויות	 בעלי	 או	 חומר	
בחירה	)על	פי	המקצוע(.	במבחני	המתכונת	והבגרות	הבחינה	נשענת	ברוב	המקרים	על	
בחינת	הבגרות	הרגילה	מתוכה	מוצאים	או	מומרים	נושאים	מתוך	חומר	הלימוד	לבגרות.	
מקצוע.	 בכל	 הביצוע	 לגבי	 מפורטות	 הנחיות	 מוציאים	 השונים	 במקצועות	 המפמ"רים	

הסברים	והנחיות	תקבל	מרכז	המקצוע.

	התאמות בדרכי היבחנות לתלמידים עולים
הגדרות:

תלמיד עולה חדש	–	תלמיד	עולה	שהתחיל	את	לימודיו	בישראל	לאחר	שמלאו	לו	15 
לתנאי	ההיבחנות	 זכאי	 יהיה	 כזה	 י'.	תלמיד	 בכיתה	 בישראל	 לימודיו	 או	שהתחיל	 שנים	

הייחודיים	לעולה	חדש	במשך	10	שנים	מ-1	בספטמבר	שלאחר	עלייתו	ארצה.

תלמיד עולה ותיק	–	תלמיד	עולה	שהתחיל	את	לימודיו	בישראל	לפני	שמלאו	15	שנים	
או	שהתחיל	את	לימודיו	בישראל	לפני	כיתה	י'.	תלמיד	כזה	יהיה	זכאי	לתנאי	ההיבחנות	

הייחודיים	לעולה	חדש	במשך	10	שנים	מ-1	בספטמבר	שלאחר	עלייתו	ארצה.

תלמיד תושב חוזר	–	מי	ששהה	מחוץ	לישראל	במשך	4	שנות	לימוד	רצופות	לפחות	
וחזר	ללימודים	בארץ	מכיתה	ז'	או	בגיל	13,	או	שהה	בחו"ל	מעל	6	שנות	לימוד	מלאות	אך	
לא	רצופות	בכיתות	א'-ט'.	בשני	המקרים,	תלמיד	כזה	יהיה	זכאי	למעמד	של	עולה	ותיק.	
אם	התלמיד	לא	למד	כלל	במערכת	החינוך	בישראל	וחזר	לאחר	שמלאו	לו	15	שנים	או	

לכיתה	י',	הוא	יהיה	זכאי	למעמד	של	עולה	חדש.
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תלמיד תושב ארעי	–	ילד	של	עובד	זר,	תייר:	מי	שהוגדר	על	ידי	משרד	הפנים	כתושב	
ארעי	או	כתייר	או	שהוא	ילד	של	עובד	זר.	תלמיד	כזה	יהיה	זכאי	לתנאי	היבחנות	של	עולה	
ותיק	או	חדש,	בהתאם	לגיל	ולתאריך	של	כניסתו	לארץ,	במשך	10	שנים	מ-1	בספטמבר	

שלאחר	יום	הגיעו	לארץ.

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

בכיתה י', לא תוארך זכאותם מעבר לתקופה זו.

התאמות	משמעותיות	להיבחנות	לעולה ותיק:
תוספת	זמן	של	15	דקות	לכל	שעת	בחינה	בכל	בחינות	הבגרות. 	.1

מידיעת	 חוץ	 המקצועות	 בכל	 אם-עברית	 אם/שפת	 עברית-שפת	 במילון	 שמוש	 	.2
הלשון	לעולה.

באנגלית	–	מותר	מילון	אנגלית	–	שפת	אם. 	.3
בתנ"ך	–	מותר	תנ"ך	מתורגם. 	.4

אפשרויות	להקראת	שאלון	במקצועות	דלי	מלל. 	.5
על	התאמות	במקצועות	ספציפיים	)אם	קיימים(	יעדכן	מורה	המקצוע.

אופן ההיבחנות לעולה ותיק

שאלון רגילשאלון לעולההמקצוע
מקצועות	החובה	בלי 

אנגלית	ומתמטיקה
תוספת	10	נקודותללא	תוספת	נקודות

בלי	תוספת	נקודות-----אנגלית,	מתמטיקה

מקצועות	בחירה	-
עתירי מלל

תוספת	10	נקודות-----

מקצועות	בחירה	-	דלי מלל 
)כימיה,	פיסיקה,מחשבים(

בלי	תוספת	נקודות,	-----
אפשרות	להקראת	שאלון

	ערעורים
על	כל	החלטה	של	מורה	או	בעל	תפקיד	ניתנת	לכם	זכות	ערעור,	בתנאי	שהערעור	נעשה	

באופן	הנכון	ובזמן	המתאים.
ערעור	על	ציון	)מבחן/עבודה(	-	אם	ברצונכם	לערער	על	ציון	עליכם	לשוחח	עם	מורה	
המקצוע	ולבקש	בדיקה	חוזרת.	אם	לא	נפתרה	הבעיה,	תיפנו	לרכז	המקצוע	ותצרפו	את	
והציון	+	 )צילום	המבחן	לאחר	מחיקת	הערות	המורה	 העבודה/המבחן	לבדיקה	חוזרת.	

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

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

ערעור על ציון בתעודה:
במהלך	השנה	–	יופנה	בכתב	למורה	המלמד	עם	העתק	למחנך	הכיתה.

בסוף	שנה	-	לרשותכם	מצוי	במזכירות	הפדגוגית	טופס ערעור אותו יש להגיש עד ה-30 
ביוני.
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תשובות	על	הערעורים	תמסרנה	במזכירות	הפדגוגית,	החל מה 15 ביולי.
	ערעור	שלא	יוגש	עפ"י	הנוהל	לא	יטופל.

ערעור	על	ציון	בית	ספרי	–	ערעור	מנומק	יוגש	בכתב	למורה	המקצועי
ו/או	לרכז	המקצוע	לפחות	3	ימים	לפני	מועד	בחינת	הבגרות.

	פטור משיעורי חנ"ג

ציון חיובי בחנ"ג הוא תנאי לקבלת תעודת בגרות.

הרפואי	 המסמך	 את	 להציג	 חייב	 מומחה,	 מרופא	 מוחלט	 פטור  שקיבל	 תלמיד	 	
לרכזת חנ"ג.

הוא	יקבל	ממנה	נושא	לעבודה	ובצד	הציון	בתעודת	הבגרות	ירשם ציון בהסתמך  	
על עבודת גמר.

ולרכזת  ביה"ס  לאחות  חייב	להגישו	 מרופא מומחה,	 פטור חלקי  תלמיד	שקיבל	 	
חנ"ג	ולהיות	נוכח	בשעורים.	הוא	התעמל	על	פי	מגבלותיו.

ולרכזת  ביה"ס  לאחות  להגישו	 חייב	 מומחה,	 מרופא  זמני  פטור  שקיבל	 תלמיד	 	
נוכח	בשעורים,	על	פי	החלטת	רכזת	חנ"ג.	בתום	פרק	הזמן	הנקוב	 ולהיות	 חנ"ג 

יחזור	להשתתף	בשעורים	הסדירים.

השלמת	שיעורים	בחנ"ג	תעשה	רק	במהלך	אותו	החודש	בו	היתה	ההעדרות. 	

אין	להשלים	שיעורים	מחודשים	קודמים. 	

תלמיד שסיים י"א עם ציון שלילי, יכול לתקן את הציון באחת משתי הדרכים:

להשלים	בחודשי	יולי-אוגוסט	שעורים	בחדר	הכושר	של	אולם	הספורט	של	ביה"ס	 	.1
)הדבר	כרוך	בתשלום	ובאישור	רופא	להתעמל	בחדר	כושר(.

השלמת	שעורים	עד	תחילת	החגים	של	שנה"ל	הבאה. 	.2
אי	תיקון	הציון	השלילי	ישתקלל	בציון	י"ב! 	

בהתאם להנחיות של משה"ח, תלמיד שיסיים י"ב עם ציון שלילי לא יהיה זכאי לתעודת 
בגרות עד אשר יתקן ציונו ע"י השלמת שעורים + עבודה גם אם הדבר יעשה לאחר 

השרות הצבאי!
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יד. מידע כללי

אחות
לשרותך	אחות	ביה"ס	העובדת	בפיקוח	משרד	הבריאות.	ביום	שאחות	ביה"ס	לא	נמצאת	

תוגש	עזרה	ראשונה	ע"י	צוות	חנ"ג.

פנה לאחות:
למתן	טיפול	ראשוני	בעת	פציעות	ומחלות	בין	כותלי	ביה"ס.לניהול	התיק	הרפואי,	 	✽
טופס	 באמצעות	 השנה	 בתחילת	 רפואית	 בעיה	 בכל	 האחות	 את	 יידע	 לטובתך	

הצהרת	בריאות	ובמהלך	השנה	ישירות	לאחות	ולמחנך,	כדי	שהתיק	יהיה	מעודכן.
לקבלת	שחרור	תלמידים	משעורי	חנ"ג	בגלל	מגבלה	רפואית	חלקית/זמנית. 	✽

זכור - האחות משחררת מטעמי בריאות בלבד
ועפ"י הנהלים של משרד החינוך.

ספריה

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

צוות	 עבודות.	 והכנת	 מידע	 לחיפוש	 לתלמידים	 מיועדות	 והמדפסות	 המחשב	 עמדות	
הספריה	מוכן	לסייע	בכל	עת	ובכל	נושא.

על	מנת	לשאול	ספרים	מהספרייה	יש להפקיד צ'ק עירבון בסך 100 ₪.
העירבון	מוחזר	בתום	הלימודים	לאחר	החזרת	כל	הספרים.

יש	להקפיד	להחזיר	ספרים	במועד!
אי עמידה בלוח זמנים גוררת תשלום קנס ותימנע קבלת שירותי ספריה בעתיד!!

הספריה פתוחה	בכל	ימי	הלימוד	ובחלק	מהחופשות.	השעות	הפתיחה	יפורסמו	באתר	
ביה"ס	.

כללי התנהגות בספריה:
בספרייה	מדברים	ומתנהגים	בצורה	שקטה,	נעימה	ותרבותית. 	-

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. 	-
אין	לדבר	בטלפון	הסלולרי	בספרייה.  -
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תלמיד שייפר את נוהלי ההתנהגות בספריה או יגרום נזק לא יורשה 
להשתמש בשרותיה ויטופל משמעותית ע"י המחנך ורכז השכבה.

אינטרנט	-	ביה"ס	מחובר	לאינטרנט	ותוכל	להעזר	בו	לעבודותיך.	תמיכה	טכנית	תוכל	
לקבל	מאיש	המיחשוב	או	מהספרניות.

באתר ביה"ס	יוכנסו	שינויי	מערכת,	עבודות	ועוד.	רעיונות,	הערות	והצעות	ניתן	להפנותם	
לנחמה המברג	סגנית	המנהלת	ורכזת	פדגוגית.

קפיטריה ומכונות אוטומטיות לשתיה
לנוחיותך	פועלת	בביה"ס	קפיטריה	בין	השעות	15.30-8.30.

מכונה	לשתיה	קרה	מוצבת	באודיטוריום	ליד	הכניסה	לביה"ס.
יש	לנהוג	בנימוס	לשמור	על	הניקיון	בסביבת	הקפיטריה	והמכונה.

צילום מסמכים	–	לידיעתך,	ניתן	לקבל	שרותי	צילום	תמורת	תשלום.

תאי איחסון - לוקרים	-	בביה"ס	פזורים	לוקרים	הכרוכים	בתשלום.
בתחילת	השנה	יוכלו	המעונינים	לשכור	תא	למהלך	השנה	אצל	רוני	מזרחי	או	אפי	מזרחי.

שמירה	-	בהתאם	להחלטת	משרד	החינוך	והעיריה	משעה	17.00-7.30	מאובטח	ביה"ס	
יש	להישמע	להוראות	השומרים.	השומרים	 זרים	לביה"ס.	 כניסת	 ע"י	שומרים	המונעים	

אינם	אחראים	לאופנועים	ו/או	לאופניים	במתקן.

במהלך	 המתרחשת	 תאונה	 בכל	 תאונות.	 למקרי	 מבוטחים	 ביה"ס	 תלמידי	 	- ביטוח	
פעילות	בית	ספרית	יש	למלא	דו"ח	תאונה	אצל	מזכירת	המנהלת	-	גב' אתי גולדשטיין.
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לוח מבחנים ובחנים
מחצית א'

ציון מ/בתאריךציון מ/בתאריךציון מ/בתאריךמקצוע

מ/מבחן מקרא:	ב/בוחן	
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לוח מבחנים ובחנים
מחצית ב'

ציון מ/בתאריךציון מ/בתאריךציון מ/בתאריךמקצוע

מ/מבחן מקרא:	ב/בוחן	
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לוח חופשות חגים וימים מיוחדים

יום	ג'	27.8.13
כ"א	באלול	התשע"ג

פתיחת שנה"ל *

ימים	ד'-ו'	4-7/9/13
כ"ט	באלול	התשע"ג	–	ג'	בתשרי	תשע"ד

ראש השנה

ימים	ו'-שבת	13-28/913
ט'-כ"ד	בתשרי	התשע"ד

יום הכיפורים וסוכות

יום	ד'	16.10.13
י"ב	במרחשון	התשע"ד

יום הזכרון ליצחק רבין ז"ל *

ימים	ה'-ה'	28.11-5.12/13
כ"ה	בכסלו	–	ב'	בטבת	התשע"ד

חנוכה

יום	ה'	16.1.14
ט"ו	בשבט	התשע"ד

ט"ו בשבט )*(

ימים	א'-ב'	16-17.3.14
י"ד-ט"ו	באדר	ב'	התשע"ד

פורים

ימים	א'-ג'	6-22/4/14
ו'-כ"ב	בניסן	התשע"ד

פסח

יום	ב'	28.4.14
כ"ח	בניסן	התשע"ד

יום הזכרון לשואה ולגבורה *

יום	ב'	5.5.14
ה'	באייר	התשע"ד

יום הזכרון לחללי צה"ל *

יום	ג'	6.5.14
ו'	באייר	התשע"ד

יום העצמאות

יום	ב'	19.5.14
י"ט	באייר	התשע"ד

ל"ג בעומר

יום	ד'	28.5.14
כ"ח	באייר	התשע"ד

יום ירושלים *

ימים	ג'-ו'	3-6.6.14
ה'-ח'	בסיוון	התשע"ד

שבועות

יום	ו'	20.6.14
כ"ב	בתמוז	התשע"ד

סיום שנה"ל *
חלוקת תעודות 

* בימים אלו מתקיימים לימודים בביה"ס.
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רשימות
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רשימות
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רשימות
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רשימות


