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דבר המנהל 

משפחות, צוות ותלמידים יקרים,

תחילת שנת הלימודים מלווה תמיד בהתרגשות, חששות, סקרנות וציפייה. המעבר 

החד שבין החופש הגדול לבין תחילת שנת הלימודים מחדד את התחושות הללו 

אשר  משותפות הן לאנשי הצוות והן לתלמידים היקרים, ובוודאי אצלי, שזוהי השנה 

הראשונה שלי כמנהל בית הספר תל"י בית חינוך.

אני מאמין כי בית הספר הינו מקום שאמור לעצב את חייו העתידיים של התלמיד 

הן ברמה הרגשית והן ברמה החינוכית- פדגוגית, בעוד  הצוות המקצועי מהווה את 

המסגרת התומכת עבור התלמיד. על מנת שהצוות החינוכי יהיה איכותי דיו ללוות 

את התלמידים בתהליך זה, עליו לתפקד כקהילה לומדת השואפת להתפתח מבחינה 

מקצועית, מעוררת השראה בקרב התלמידים, ביקורתית כלפי עצמה, והרואה עצמה 

כמי שאחראית להצלחת התלמידים. אני סבור כי כל מפגש בין איש צוות לתלמיד, 

מהווה הזדמנות להפריה הדדית בין תלמיד למבוגר משמעותי, כל מפגש עם תלמיד 

פותח חלון אל תוך עולמו ועלינו אנשי הצוות לנצל את ההזדמנויות הללו.

במהלך החופש הגדול קיימתי פגישות רבות עם אנשי הצוות הפדגוגי והמנהלי של 

צרכי  את  רואים  אשר  מוטיבציה  חדורי  אנשים  פגשתי  ולשמחתי  הספר,  בית 

התלמידים לנגד עיניהם בכל עת ואשר פועלים למען קידום בית הספר גם בזמן 

החופש הגדול.

לכם הורים יקרים, אני מודה על הבעת האמון בצוות בית הספר, ילדכם זוכים לטוב 

ביות ר. אני רואה בכם שותפים מלאים לתהליך החינוכי, הפגישות עם ועד ההורים 

סייעו לי להבין טוב יותר את הנעשה בבית הספר.

תלמידים יקרים, אני מקווה שניצלתם את החופש למנוחה ולבילוי, אך עתה אתם 

דברים  וללמוד  להשכיל  ושתזכו  פורייה  שנה  לכם  מאחל  אני  ללימודים.  חוזרים 

חדשים על החיים. זכיתם לצוות דואג ואוהב שמטרתו היא להוביל אתכם להצלחות 

בכל המישורים.

שתהיה לנו שנה טובה.

שלומי בניטה

1
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חזון בית הספר תל"י בית-חינוך

ביה“ס תל“י בית חינוך מעמיד במרכז הווייתו את פיתוח זהותם של כל הבאים 

בשעריו, והשתתתה על התרבות היהודית והציונית ועל התרבות הכללית, על 

ערכיה ההומניסטיים והדמוקרטיים.

בית הספר מאמין כי זהות זו צריכה להיות מבוססת על הרחבת אופקים, הכרה 

בריבוי הפנים והזרמים של התרבות היהודית,  והתנסות משמעותית בחוויה 

ובעשייה.

בית הספר שואף להביא את תלמידיו למעורבות בקהילה ובחברה הישראלית 

מתוך תחושת שייכות ואחריות, ולעודדם להכיר באופן מעמיק את "האחר" 

המצוי בסביבתם הקרובה והרחוקה מתוך דיאלוג עמו.

בית הספר שואף להביא את תלמידיו בחינוך הכללי ובחינוך המיוחד למצוינות 

ומיצוי יכולותיהם וכישוריהם, לסקרנות אינטלקטואלית ולפיתוח כוחות היצירה 

מתוך רגישות חברתית ורצון להתמודד עם אתגרי המציאות המשתנה.  קהילת 

בית הספר תעודד שותפות הורים, מורים ותלמידים ואת מעורבותם בעיצוב 

חזונו ומטרותיו.

ערכים:

פלורליזם (כולל בתוכו מונחים כמו: קבלת השונות, הכרה בשונות,                                                                                   

ס         סובלנות לשונות)

שייכות   

אחריות  (כולל בתוכו מונחים כמו: יושרה, שקיפות)   

הומניזם (כולל בתוכו ערכים כמו:  שוויון במובן של שוויון ערך האדם,                                                                                

כ         כבוד האדם)

ידע   

מעורבות וסולידריות   

מיצוי   

*

*

*

*

*

*

*
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עובדי מנהל

בעלי תפקידים בבית הספר

רכז טיולים - מאיר מזוז
רכז מועדון ספורט - אורון אשרי

רכזת "אמירים" – נטלי ברזלי אנק
רכזת באר"י - סיון כהן

רכזת התאמות – מיכל דוד
רכזת חברה וקהילה – רבקה אלוני

רכזת מב"ר - מרב בנימין
רכזת מרכז למידה – ניבה אברהמי

רכזת עתודה מדעית טכנולוגית - איילת פת
רכזת תקשוב – פאני גופשטיין

מנהל ביה"ס - שלומי בניטה
מנהלת חט"ב - אלה אסיה 

סגנית מנהלת ביה"ס - אתי בלבינדר 
סגנית מנהלת חט"ב – ציפי סביון

רכזת יועצות - איריס רון זאבי 
רכזת חינוך מיוחד - אלה ישראלי 

מת"לית - דורית מאיר
פסיכולוגית ביה"ס - ד"ר גילה לוריא

רכז ביטחון ובטיחות - דוד פרויד
רכז חברתי והנהגת תלמידים - רואי כהן 

דליה מימון - מזכירת חט"ע
שירן גזולי - מזכירת חט"ב

נורית שרת - ספרנית
גלינה קוסטין - לבורנטית מחשבים

טליה דוידי - לבורנטית
דני ולר - איש תחזוקה

פייר גרינברג - איש תחזוקה

מאיר דהאן - מינהלן
מרינט מרסיאנו - מנהלת חשבונות

פרחיה לימוד תורה - אב בית
רונית כהן - מזכירה ראשית

הגר ששון - מזכירת מנב"ס, משו"ב וכ"א
צילה שריקי - מזכירת מנהל

צוות פדגוגי: רכזת פדגוגית –אתי בלבינדר

מדעים אורית אייזנברג

מתמטיקה קטי שרביט
שלומי בניטה –חט"ע
מחשביםאלה אסיה – חט"ב

אזרחות

אנגלית

היסטוריה

מירה הכהן

משה מצליח

יפית כהן

ניקול אלגוזי אליס בן סעדוןלשון והבעה ספרות

ציפי סביון ערבית מרב בנימין מחשבת ישראל

אלי דהן תנ"ך אורון אושרי חינוך גופני

רכז/ת מקצועמקצוערכז/ת מקצועמקצוע

ידיעון תשע“ז
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חט"ע
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רכזת שכבה ז' – איילת פת
יועצת – אלי בן סעדון 
יועצת ח"מ – סוזי לוזון 

מחנכים/ות 
ז/1 – איילה בן אריה

ז/2 – איילת פת
ז/3 -  איילת אביטל

רכזת שכבה ח'– מרגלית חי 
יועצת – דורית מאיר 

יועצת ח"מ – סוזי לוזון 
מחנכים/ות  

ח/1 – יפה טלה
ח/2 – מרגלית חי 

ח/3 – גיל צרויה
ח/4 – ניבה אברהמי

ח/-5 יעל אלחנתי
ח/6 – שלומית אדלר קמפינניו

רכזת שכבה ט' – אלכסה כהן 
יועצת – דורית מאיר

יועצת ח"מ – סוזי לוזון 
מחנכים/ות

ט/1  נטלי חנסב 
ט/2  אלכסה כהן 
ט/3  יאיר מצפה 

ט/4  פאני גובשטיין
ט/5  נטלי  ברזלי אנק 

 

רכזת שכבה י' – ענת שגיא
יועצת – איריס רון זאבי 
יועצת ח"מ – סוזי לוזון 

מחנכים/ות
י/1 – רואי כהן

י/2 – מרב בנימין
י/3 – אורית אייזנברג

י/4 – ענת שיגא
י/5 – דבורה דהן 

רכזת שכבה י"א– מיכל דלאל
יועצת – אליס בן סעדון
יועצת ח"מ – סוזי לוזון

מחנכים/ות
יא/1  סיון כהן

יא/2  מיכל דלאל 
יא/3  אתי בלבינדר

יא/4  ציפי סביון
יא/5  אלה ישראלי

יא/6 – תדהר שירה כהנים

רכז שכבה י"ב– צחי קינן
יועצת – מלי בן משה

יועצת ח"מ – סוזי לוזון
מחנכים/ות  

יב/1  איל קרוליק
יב/2  אלי דהן 
יב/4  רותי דר 

יב/5  מלי בן משה
יב/6  צחי קינן

יב/7  בשמת זוהר
יג – שרון הריס

חט"ב

ידיעון תשע“ז



לוח זמני צלצולים
08:55 - 08:10 שיעור ראשון

09:45 - 09:00 שיעור שני

10:05 - 09:45 הפסקה

10:50 - 10:05 שיעור שלישי

11:40 - 10:55 שיעור רביעי

12:00 - 11:40 הפסקה

12:45 - 12:00 שיעור חמישי

13:35 - 12:50 שיעור שישי

14:30 - 13:45 שיעור שביעי

15:20 - 14:35 שיעור שמיני

16:10 - 15:25 שיעור תשיעי

17:00 - 16:15 שיעור עשירי

לוח צלצולים ביום שישי
08:55 - 08:10 שיעור ראשון

09:45 - 09:00 שיעור שני

10:05 - 09:45 הפסקה

10:45 - 10:05 שיעור שלישי

11:40 - 10:55 שיעור רביעי

12:30 - 11:45 שיעור חמישי

13:15 - 12:30 שיעור שישי
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ימי שדה כיתות ט' ובכיתות י' יתקיימו בימי רביעי וחמישי.

*  צעדת הל"ה: יום חמישי, ו' בשבט תשע"ז, 02/02/17. תייצג את בית הספר כיתה 
משכבת כיתות י'

*  צעדת השביל שמחבר , יום רביעי ל' בניסן תשע"ז , 26/04/17 תייצג את בית 
הספר כיתה משכבת כיתות ט'

*  נעלה לירושלים: שלישי, כ"ז באייר תשע"ז, 23/05/17.  שכבת כיתות ח'

תאריכי טיולים, ימי שדה וצעדות מחוזיות וארציות בשנת תשע"ז

תאריך עבריתאריךמס' לילות שכבה מקום לינהימים

ז'

ח'

ט'

י'

י"א

י"ב

1

2

2

2

2

3

06-08/11/16

א'-ג'

א'-ג'

א'- ג'

א'-ג'

א'-ג'

ב'- ה'

מעין חרוד

חאן שיירות

ביס"ש חרמון

אנ"א עין גדי

לינה בשטח
ובביס"ש אילת

ידיעון תשע“ז

/27-29/11
2016

7/11 - 6/11

8/11 -  6/11

29/11 – 27/11
2016

28/11/16-
01/12/16

ה'-ז' חשון
תשע"ז

ה'-ח' חשון
תשע"ז

ה'-ז' חשון
תשע"ז

כ"ו- כ"ח בחשון
תשע"ז

כ"ו- כ"ח בחשון
תשע"ז

כ"ז חשון –א' כסלו
תשע"ז
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 פתיחת שנת הלימודים


ראש השנה

התאריךהחג







יום הכיפורים





חג הסוכות







ט״ו בשבט

פורים





פסח





יום העצמאות




ל״ג בעומר




חג השבועות





יום ירושלים

חנוכה





חג הסיגד*

         ימי זיכרון ממלכתיים                                          התאריך
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לוח חופשות וחגים לשנה"ל תשע"ז
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לוח אירועים פדגוגיים
פתיחת שנת הלימודים ביום חמישי, כ"ח באב התשע"ו, 1 בספטמבר 2016

שני

רביעי

    
 21/11/2016 – 1/09/2016

21/11/2016

13/01/2017

27/01/2017

20/06/2017 – 31/03/2017

31/03/2017 – 27/01/2017

31/03/2017

20/06/2017

27/01/2017 – 21/11/2016

12/12/2016

14/09/2016

13/09/2016

רבעון א׳

רבעון ג׳

רבעון ד׳

תאריךיוםשכבהאירוע



















רבעון ב׳



 





חלוקת תעודת סיום



בית ספרי













שלישי

אירועים בית ספריים:

סמינר מועצת תלמידים- יום ראשון – יום שני – 18-19/09/2016    
יום תנועות נוער לכיתות ז׳ – יום שישי ה – 11/11/2016      

יום מכינות לכיתות י״ב – יום חמישי ה – 3/11/2016   
מרוץ מוני – (אורון מבקש חמישי באזור פסח) – יום חמישי ה – 16/03/2017   

כדור עף משפחות – יום שישי ה – 10/02/2017   
יום ישראל – יום שלישי ה – 23/05/2017   

תיקון ליל שבועות – יום ראשון ה – 28/05/2017   
יריד אביב   

חג הסיגד - כיתות חט״ב   *

*
*
*
*
*
*
*
*
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התקנון
ביה¢ס נושא באחריות בכל הנוגע לתלמידיו מבחינה חינוכית, מוסרית והתקדמות בלימודים. משום 

כך חייבים אנו להקפיד על נהלים ברורים.

התקנון נועד להגדיר את סדרי הפעילות וכללי ההתנהגות בביה¢ס, להביא באופן ברור ופומבי לידיעת 
אוכלוסיית בית הספר את החובות והזכויות ואת המסגרות לאכיפתן. מטרתו של התקנון היא לקיים 
שגרת חיים תקינה באווירה חינוכית ולימודית מתאימה. רבות מהלכות ביה¢ס אינן נזכרות בו בהיותן 

מובנות מאליהן, ומקובלות על דעת הכל.

הערה: מטעמי נוחיות מנוסח התקנון בלשון זכר, אך הכוונה היא לזכר ולנקבה כאחד.

מועצת התלמידים היא גוף שנבחר ע¢י התלמידים והיא המנהיגות הצעירה של ביה¢ס.

המועצה תהיה אחראית לארגן לתלמידים פעילויות חברתיות ואחרות לפי הבנתה.
כל פעילויותיה של מועצת התלמידים תתואמנה עם הנהלת ביה¢ס.

חברת התלמידים

התלמידים יהיו מיוצגים בשלוש מסגרות: ועד  כיתה, מועצת השכבה ומועצת התלמידים.

דיוק בהופעה לשיעורים

על התלמידים והמורים להגיע בזמן לשיעור בתחילת יום ובמהלכו.
היציאה משטח ביה¢ס בהפסקות אסורה על כל תלמידי ביה¢ס.

איחור מורה לשיעור

לאחר 10 דקות מראשית השיעור יודיע נציג הכיתה לאחראי על המערכת.

איחור תלמיד

 תלמיד שיצבור שלושה איחורים מתחילת הרבעון, יופנה להחתים את המחנך. המחנך
יתקשר טלפונית להורי התלמיד כדי לברר את הבעיה ולטפל בה.

.שלושה איחורים ייחשבו להיעדרות

 לאחר לו  המאפשר  מיוחד  אישור  יקבל  הספר  מבית  מרוחק  מגוריו  שמקום  תלמיד 
לשעת אפס ולשעה ראשונה.

 הגרים לתלמידים  איחורים  המצדיק  מיוחד  אישור  להנפיק  אחראית  ביה¢ס  הנהלת 
רחוק.

.2

.1
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נוכחות בבית הספר3.

הלימודים  של  תקינה  להתנהלות  בסיסי  תנאי  היא  בשיעורים  הסדירה  הנוכחות 
ולהצלחת התלמידים בלימודיהם. תלמיד שנוכחותו אינה סדירה (נעדר משיעורים, 
וביכולת  הלמידה  ברצף  פוגע  וכד')  רשות  ללא  הכיתה  את  עוזב  באיחור,  מגיע 

ההתמדה שלו הדרושים לתפקוד סביר עבורו ועבור חבריו לכיתה.

א.

בעת הערכת הישגי התלמיד יש לקחת בחשבון את היעדרויותיו. עם זאת, לתלמיד 
תוכר היעדרות ללא אישורים וללא הורדת ציון של עד 15% מימי הלימוד (במכסה זו 

ייכללו גם 4-1 ימי מחלה).

אם תלמיד נעדר מפעילות חוץ-לימודית (כגון, תאטרון,
תיחשב  היעדרותו  וכיו"ב),  טיול,  כינוס,  מחנך,  שיעור  סיור,  קולנוע,  עיון,  ימי 

כהיעדרות מלימודים.

פעילות המתקיימת מחוץ לכותלי בית הספר מחייבת במלואה.

השתתפות בפעילות חוץ-לימודית ב.

הכיתה  למחנך  התלמיד  הורה  יפנה  לחו"ל  הנסיעה  לפני  שבוע   - לחו"ל  יציאה 
בבקשה רשמית.

ג.

.4

.מורה ירשום כל חיסור ביומן של קבוצת הלימוד

.על התלמיד להציג אישור לסיבת החיסור בכתב והמורה חייב להכניס את התלמיד

 ,תלמידים מועצת  מצוינות,  (אופק,  שהיא  סיבה  מכל  מהלימודים  הנעדר  תלמיד 
מת"י, חזרות וכו'...), חייב להשלים את החומר שהפסיד בכל המקצועות. 

 הורי את  ויזמן  מכתבים  ישלח  מורה  מצטברים  וחיסורים  איחורים  של  במקרה 
התלמיד לשיחה. המורה המקצועי יערב את המחנך/ת, היועצת, מרכז/ת השכבה 

בטפול.

את הנוכחות בשיעורים בודק המורה המקצועי. יומן המורה בכל מקצוע לכל כיתה - 
הוא המסמך הרשמי הקובע לרישום בתעודות.

נוכחות בשיעורים

 מכלל באחוזים  ויחושב  רבעון  בכל  יסוכם  מוצדקים  הבלתי  החיסורים  מספר 
השיעורים שהתקיימו.

ולא לחשב אותן בעת הערכת  בית הספר להכיר בהן כמוצדקות  היעדרויות שעל 
הישגי התלמיד בתום כל תקופת לימוד, כמפורט להלן:

פעילות במועצת התלמידים או במועצת השכבה;1.
ייצוג ביה"ס בפורומים שונים כגון, ספורט, חברה, וכיו"ב; .2

ביום הזיכרון של תנועת 3. - אחת לשנה, והשתתפות בטקס  נוער  גיוסים לתנועת 
הנוער.

פגישה עם בעלי תפקידים (מנהלת, רכז/ת, יועצת, מחנך/ת,...);

היערכות לקראת טקסים או מופעים;

.4

זימונים לצה"ל;5.

.6
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ימי פעילות לימודית באופק ומצויינות;7.

.8

היעדרות בשל שני מבחני תיאוריה ושני מבחנים מעשיים בנהיגה (יתר המבחנים 9.
לא יוכרו כהיעדרות מאושרת).

היעדרות מעל ארבעה ימים בשל מחלה (בתנאי שיוצג אישור רופא).

היעדרות בשל קיומה של בעיה רפואית כרונית/חוזרת (עם הצגת אישור רפואי 10.
חד-פעמי המעיד על היות המחלה כרונית).

ידי 11. על  בכתב  תוגשנה  ברשימה  שאינן  חריגות  היעדרויות  לאישור  בקשות 
יעמוד  התלמידים ותבאנה לדיון בוועדה בית ספרית מיוחדת שמנהל בית הספר 

בראשה.

את כל ההיעדרויות שנמנו בסעיף זה יש להצדיק באמצעות אישור מיוחד, שיונפק ע"י 
הגורם הממונה על הפעילות הנקובה.

תקופה  מחלה,  מפאת  נעדר  ותלמיד  במידה  מחלה,  מפאת  היעדרות  כוללים   15%
ממושכת ועבר מסיבה זו את ה-15% יובא המקרה לדיון בועדת חריגים.

תלמיד הנעדר עד יומיים, יביא אישור מההורים.
היעדרות ארוכה מיומיים יש להביא אישור מחלה מהרופא.

א.
ב.
אם תלמיד נעדר מהלימודים ומגיע למבחן ללא אישור מחלה מרופא, הוא אינו זכאי ג.

לגשת למבחן.
ד.

סופי  ציון  יקבל  לא  בפועל במקצוע  ומעלה משעות ההוראה   -30% מ  תלמיד שנעדר 
במקצוע זה, ותופיע הערת הסבר על כך.

חישוב של ציון הנוכחות על פי "אחוז שעות היעדרות"

עם סיום ספירת ההיעדרויות הלא מוצדקות יש לחשב את ציון הנוכחות.
הציון הגבוה ביותר בנוכחות הוא אפס (אפס היעדרויות), והיעדרויות תגרומנה להפחתה 

בציון.

מרכיב הנוכחות מחושב בהתאם לאחוז שעות ההיעדרות משעות ההוראה בפועל בכל א.
מקצוע.

תלמיד שנעדר מעל 20% משעות ההוראה בפועל ועד 25% - תופחתנה לו שתי נקודות ד.
נוספות מהציון, וכן הלאה.

ה.

להלן טבלה מרכזת לחישוב ציון הנוכחות:ו.

תלמיד שלא נעדר כלל או שנעדר עד 15% משעות ההוראה בפועל - ציונו בנוכחות 0.ב.

מציונו ג. כלומר   -5, ציונו   -  20% ועד  בפועל  ההוראה  15% משעות  תלמיד שנעדר מעל 
האקדמי תופחתנה 5 נקודות.

היעדרות על פי "אחוז
שעות היעדרות"

ציון הנוכחות
ציון אקדמי 

(הדגמה)
ציון סופי

07070עד 15% (כולל)

57065-מ 16% עד 20% (כולל)  

63(לעגל ל-60)770-מ 21% עד 25% (כולל)  

61(לעגל ל-60)970-מ 26% עד 30%

אין ציון / נימוק70אין ציון סופימ 30% ומעלה
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חובת ההתנהגות הנאותה5.

על א. הספר  בית  של  לוגו  אחידה.  בתלבושת  להופיע  התלמידים  על   - הולם  לבוש 
לא  הראויה,  בצורה  המותרים  בצבעים  למעלה,  שמאל  בצד  העליונה,  השכבה 
ללא  בטן,  בחולצות  לא  מאחורה,  או  מקדימה  במחשופים  לא  "ספגטי",  בגופיות 
לוגו   בצרוף  שונות  פעילויות  של  חולצות  בשיער.  חריגים  צבעים  וללא  פירסינג 
יתקבלו כתחליף לתלבושת אחידה רק באישור הנהלת ביה"ס. בימי הקיץ  ביה"ס 
החמים יש להקפיד על לבוש הולם ולא לבוא בלבוש המתאים לחוף הים. לא לבוא 

בכפכפי אצבע. מכנסים קצרים (מכנסי ברמודה) מותרים עד קו אמצע הירך.
תלמיד הנכנס לשטח בית הספר חייב ללבוש תלבושת הולמת עד עזיבתו את שטח 

בית הספר לרבות בהפסקות
ביום שישי - התלמידים לא חייבים לבוא בתלבושת אחידה.

התנהגות בשיעורים - המורה הוא האחראי הבלעדי לכל המתרחש בשיעורו. ג.
בידי המורה סמכות להחליט מתי ייחשב תלמיד כמפריע למהלך השיעור (גם על 

חריגות התנהגות קלות כגון; פטפוט חוזר וכד'...). 

טלפון סלולרי - אין להפעיל טלפון סלולרי בשיעורים, כך גם בכל פעילות חברתית ב.
לימודית המתקיימת בתוך ומחוץ לכתלי ביה"ס. טלפון שיישמע ממנו לא רק צלצול 
ע"י  ויוחזר  יילקח במהלך השעור  יהיה פלאפון על השולחן, למרות ששקט,  אלא 

ההנהלה, רק בסוף אותו היום. במידה והתופעה תישנה - המכשיר יוחזר להורים.

 תלמיד חייב לציית ללא ויכוח להוראות המורה. זכותו של התלמיד לערער על כך
בפני המורה או מועצה פדגוגית שיערכו בירור לאחר מכן.

 לטיפול המורה  ע"י  יובא  עיניינם   - ונשנה  חוזר  באופן  המפריעים  תלמידים 
עיסוקו  סיים  לא  מורה  ביה"ס.  ומנהל  השכבה  מרכז/ת  היועצת,  המחנך/ת, 
בית  דרגי  בכל  נעשה  בה  עד שהטיפול  בבעיית משמעת מתמדת של תלמיד, 

הספר; הוצאת מכתבים/זימון הורים/קביעת תוכנית עבודה וכו'...

 בכל מקרה של אלימות כלפי מורה יושעה התלמיד מיידית. עניינו של התלמיד
ידון במועצה פדגוגית מיוחדת.

חדר מחשב - שמוש בחדרי המחשב כפוף לנהלים המפורסמים בחדרי המחשבים.ד.
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יש להימנע מלהביא ציוד יקר ערך וכסף רב. ביה¢ס יעשה את המאמץ הנדרש לטיפול 
בנזקי רכוש פרטי של התלמיד, אך אין הוא אחראי לפיצוי כספי בגין הנזקין.

עישון -  הנהלת ביה¢ס מודעת לכך שעל אף האיסור המוחלט   נוהגים תלמידים לעשן א®
כשהיא  בפרט  זאת,  בוטה  משמעת  בהפרת  להיאבק  תמשיך  והיא  נסתרות,  בפינות 
נעשית בין כותלי המוסד, בחדרי מדרגות של השכנים או בחצרותיהם ובאיזור הקיוסק.

הודעה ב® תשלח  היום.  לאותו  אוטומטית  יושעה  בידו  סיגריה  יחזיק  או  שיעשן  תלמיד 
להורים והעתק יתוייק בתיק האישי.

חל איסור מוחלט על הבאת משקאות אלכוהוליים ושתייתם בכל תחומי ביה¢ס. איסור ג®
משקאות  שותה  או  מעשן  שייתפס  תלמיד  לביה¢ס.  מחוץ  בפעילות  גם  חל  זה 

אלכוהוליים בטיול יושעה לאלתר מהטיול ויטופל בחומרה בביה¢ס.

על פי נהלים של משרד החינוך חל איסור עישון בכל תחומי ביה"ס
איסור זה חל גם באירועים המאורגנים מטעמו - גם אם הם מתקיימים מחוץ לביה¢ס, 

כגון מסיבות, טיולים, וכו‘.

עישון, אלכוהול וסמים .6

אם אשם התלמיד בהפרת משמעת חמורה ביותר, כגון עישון, גרימת נזק, אלימות, וכיו¢ב, 
יישלח מכתב  או אצל המרכז.  לבירור אצל המחנך  חובה על המורה להביא את התלמיד 

להורים והעתק יתויק בתיק האישי של התלמיד.

 ,הרחקה מביה¢ס - לאחר הפרות משמעת חוזרות וחמורות ©כגון: אלימות, נזק, עישון
וכיו¢ב) יושעה התלמיד.

  :כללים להשעיה

תלמיד יושעה רק לאחר מיצוי כל ההליכים, כולל התראות קודמות. 

תלמיד יושעה רק באישור ההנהלה או המועצה הפדגוגית. 

 
תלמיד יושעה רק לאחר הודעה טלפונית להורים ויצוייד במכתב השעיה.

הפרת משמעת חמורה .7









השעיה פנימית - השעיית תלמיד בתוך ביה¢ס ©לצורכי ענישה או לשם השלמת חומר 
לימוד).

שמירה על הרכוש .8

כולם  חייבים  כן  ועל  והמורים,  ציבור התלמידים  כלל  מיועד לשימושו של  ביה¢ס  רכוש 
להקפיד לשמור על רכוש ביה¢ס. פגיעה ברכוש תגרור דרישה ללקיחת אחריות לתיקון 

הנזק החומרי כולל תשלום כספי, ובהתאם לנסיבות תהיה תגובה נוספת.

על  אחריות  לקחת  התלמידים  על  פרטי.  רכוש  גניבת  של  במקרה  אחראי  ביה¢ס  אין 
רכושם   פלאפונים כרטיסיות וכו‘.

 רכוש גניבת  של  במקרה  אחראי  ביה"ס  אין  רכושם.  על  אחריות  לקחת  התלמידים  על 
פרטי, פלאפונים כרטיסיות וכו"...
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חניה .9

 ולא בלבד.  המורים  לרכבי  מיועד  החניה  מגרש 
למכוניות של תלמידים.

 מול בכביש  לחנות  אסור  מכוניות  בעלי  לתלמידים 
הכניסה לביה¢ס: הם יכולים לחנות בחניה של מכון 

הרטמן ושל תיאטרון ירושלים.

תאריכון הבחינות -  מטרתו של תאריכון הבחינות היא לסייע לתלמידים ולמורים לארגן ב.
את הלמידה ולחלק את החומר באופן יעיל וטוב.

שעורי בית - ניתנים לתלמידים כעבודת הכנה לקראת שיעור, לתרגול נושא שנלמד או א.
לסכום נושא. על התלמיד להקפיד על הכנה שוטפת של שיעורי הבית. אין לתת שיעורי 

בית מיום שישי ליום ראשון.

.התלמיד יקפיד לשמור על ניקיון הסביבה שבה הוא לומד ושוהה במהלך יום הלימודים

.במהלך יום הלימודים יהיו התורנים אחראים לניקיון הכיתה והלוח

 ,כך על  יפקחו  התורנים  השולחן.  על  כיסאו  את  תלמיד  כל  ירים  לימודים  יום  בסוף 
ובמידת הצורך ישלימו את הרמת הכיסאות.

 התורנות תיקבע על ידי אחד מתלמידי הכיתה. על תלמיד זה להודיע לנוגעים בדבר זמן
סביר מראש.

 הכיתה עצמה  על  תחזור  והתופעה  מסוימת  בכיתה  יורמו  הכיסאות  כל  ולא  במידה 
הלומדת תשא באחריות.

שמירה על הניקיון .10

שיעורי בית -הערכת רמת לימודיו של התלמיד, שיעורי בית, בחינות ועבודות .±±

בראשית שנת לימודים מורה יציג בפני תלמידיו את הקריטריונים לקביעת הציון ©מומלץ 
לגוון דרכי הערכה).

התאריכון מחייב הן את התלמידים והן את המורים.ג.

פרוט החומר לבחינה יינתן בכתב שבוע לפני מועד הבחינה, לא ייערכו יותר משלושה ד.
מבחנים בשבוע. לא ייערך יותר ממבחן אחד ביום.

בהעתקה, ה. שייחשד  מי  הבחינות.  טוהר  על  מוחלט  באופן  לשמור  נדרשים  התלמידים 
ייפסל מבחנו מיד וציונו לאותו מבחן הוא אפס.

תלמיד שנעדר ממבחן, חייב מיד בשיעור הבא להביא למורה אישור מרופא, כדי להבחן ו.
הוא  כך התלמיד,  יפעל  לא  אם  ב‘. מועד שיקבע מראש בתאריכון הבחינות.  במועד 
מסיבה  הנעדר  תלמיד  מכך.  המשתמע  כל  על  מבחן  באותו  להיבחן  זכותו  את  יאבד 

אחרת יגש למועד ב‘ על פי שיקול דעתו של המורה.

תוצאות המבחן יוחזרו לא יאוחר משבועיים לאחר קיום המבחן. המבחן יוחזר לתלמיד ז.
כשהוא בדוק ובו הערות ברורות.

מורה שנתן עבודה לתלמידיו חייב להחזיר את העבודות המוערכות לא יאוחר משלושה 
שבועות לאחר איסוף העבודות.

 ורק אך  לחנות  מותר  אופנועים  בעלי  לתלמידים 
בין  ולא  השומר)  הוראות  ©לפי  המגרש   בשולי 

מכוניות המורים.
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זכותו של תלמיד לערער על הציון שקיבל במבחן ולבקש מהמורה בדיקה חוזרת. כמו כן יוכל ח.
התלמיד לפנות אחרי בירור עם המורה המקצועי לרכז מקצוע ולבקש בדיקה נוספת.

בוחן הוא אמצעי נוסף הנתון בידי המורה כדי לבדוק שליטה בחומר השוטף, על כן הוא לא ט.
להודיע  אין  אחרונים  או שלושה שעורים  שניים  במהלך  יותר ממה שנלמד  רב  חומר  יכלול 

מראש על קיום בוחן. אין לתת בוחן כאמצעי לענישת התלמידים.

לבחינת המתכונת מועד אחד בלבד.

אין להמיר מבחן שנקבע לבוחן.י.

השתתפות יא. ציוד,  בית,  (שעורי  השיעורים  במהלך  התלמיד  של  תפקודו  הערכת   - תלמידות 
ועוד...) ציון תלמידות לא יעלה על 25% ממרכיבי הציון במקצוע לרבעון.

משקלו של בוחן בשקלול ציון נמוך ממשקל בחינה.יב.

תלמיד רשאי לערער על ציון בחינת המתכונת עד 2 ימים ממועד החזרת הבחינה.יג.

בחינות המתכונת תוחזרנה באופן מסודר בליווי הסבר ע"י המורה המקצועי.
תלמיד המבקש לערער על ציון בחינת המתכונת, יעשה זאת עפ"י הנהלים:

תלמיד רשאי לערער על ציון בחינת המתכונת עד 3 ימים ממועד החזרת הבחינה.

תלמיד יגיש ערעור בכתב למורה המקצועי והעתק לרכז מקצוע.

אם  הערעור.  את  להגיש  יוכל  לא  במועד שנקבע,  בחינתו  את  לקבל  הגיע  תלמיד שלא 
ההיעדרות ביום החזרת הבחינה הינה מוצדקת יקבע מועד חלופי לערעור.

משקלו של מבחן המתכונת יקבע ע"י רכז המקצוע ולא יהיה פחות מ 30% בשקלול הציון.

לידיעתכם: עפ"י חוזר מנכ"ל מינואר 2002 תלמיד שנעדר מהלימודים מעל 30% במקצוע בו 
הוא נגש לבגרות, לא יהיה זכאי לגשת לבחינת הבגרות.

על המורה ליידע את התלמיד על ציון המגן עד 3 ימים לפני בחינת הבגרות אם מקצוע נלמד 
במשך שנתיים יורכב הציון הבית ספרי כדלהלן; 

20% ציון שנתי שנה א'

50% ציון שנתי שנה ב'

30% ציון בחינת המתכונת
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תקנות המעבר לבוגרי כיתות י' ו-יא'12.

ציון - מספיק בקושי (5) מקצוע הנלמד 2 שעות שבועיות לפחות צובר 3 נקודות שליליות.

ציון - בלתי מספיק (4) מקצוע הנלמד 2 שעות שבועיות לפחות צובר 4 נקודות שליליות.

ציון - נכשל (0-3) מקצוע הנלמד 2 שעות שבועיות לפחות צובר 5 נקודות שליליות.

חישוב הנקודות השליליות

סולם הציונים

מעולה100-95

טוב מאוד94-90

כמעט טוב מאוד89-85

טוב84-75

כמעט טוב74-65

מספיק64-55

מספיק בקושי54-45

בלתי מספיק44-0

תלמיד עולה לכיתה י"א או י"ב אם לא צבר יותר מ-6 נקודות שליליות.א)1.

תלמיד עולה לכתה י"א או י"ב אם עמד בהצלחה בבחינת מעבר ואם לא צבר יותר מ-6 ב)
נקודות שליליות.

תלמיד עולה בתנאי לכתה י"א אם צבר 7 עד 12 נקודות שליליות.א)2.

תלמיד עולה בתנאי לכתה י"ב אם צבר 7 עד 11 נקודות שליליות.ב)

המועצה הפדגוגית תחליט בסוף השנה באלו מקצועות ייגש התלמיד לבחינת מעבר (לא ג)
יוטלו על תלמיד יותר משתי בחינות).

החלטות המועצה הפדגוגית תיכתבנה במפורש בתעודה.ד)

בסוף שנת הלימודים ייתן המורה המקצועי לתלמיד את החומר לבחינת המעבר.ה)

במהלך חודש אוגוסט, בתאריך שיודיעו עליו מראש, ייבחן התלמיד בבחינות שתוטלנה ו)
עליו. עליו להצליח בכל המבחנים שיוטלו עליו.

אם נכשל התלמיד במקצוע שבו ייבחן בסוף השנה במבחן בגרות, הוא יוכל לשפר את ז)
ציונו באמצעות ציון שנתי או ציון "עובר" בבחינת הבגרות.
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עדכון הנהלים13.

נציגות תלמידים שתיבחר ע¢י מועצת התלמידים תשתתף בעדכון הנהלים.
העדכון ייעשה מדי כל שנה בסופה בשיתוף כל הנוגעים בדבר.

שינויים בנהלים, שינוי בסעיף בנהלים ייעשה בידי הוועדה לשינוי נהלים.

אם לא הוזהר התלמיד, הוא ייחשב כחריג.ג)

המחנך יודיע באופן אישי לתלמיד ולהוריו על כך שהתלמיד עלול לא לעלות לכיתה הבאה.ד)

זמן 5. חולה  שהיה  בכך  זאת  לתלות  ושניתן  שליליות,  נקודות   13 שצבר  תלמיד  הוא  חריג  תלמיד 
ממושך, שחל אסון במשפחתו ©כגון מחלה קשה, פטירת קרובים מסדר ראשון) שהוריו התגרשו 

במהלך השנה, וכיו¢ב. ועדת חריגים תשמור על סודיות מוחלטת.

תלמיד אינו עולה לכיתה י¢ב אם צבר ±2 נקודות שליליות.ב)
המועצה הפדגוגית חייבת להזהיר את התלמיד בתעודה של המחצית הראשונה.

תלמיד אינו עולה לכיתה י¢א אם צבר ±3 נקודות שליליות.א)3.

בחינות מעבר - האחריות על בחינות המעבר מוטלת על מרכז השכבה ועל המורה המקצועי.6.

המורה המקצועי חייב להיפגש אישית עם התלמיד, למסור לו את החומר המפורט ולהדריכו א)
לקראת הבחינה. המורה יחבר את בחינת מעבר ויבדוק אותה. רצוי שהמורה המקצועי יהיה 

נוכח בזמן הבחינה.

האחריות הארגונית והמקצועית על בחינות המעבר מוטלת על מרכז השכבה.ב)

ועל 4. ציונים  על  ביה¢ס,  מנהל  ע¢י  ערעורים שתמונה  ועדת  בפני  לערער  רשאי  - תלמיד  ערעורים 
התנאים להמשך לימודיו.

ועדת ערעורים תתכנס לא יאוחר משבוע לאחר חלוקת התעודות.א)

יש להתייחס אל המערער כאל תלמיד ב) ועדת הערעורים תחליט על סמך הקריטריונים אם 
חריג.

תלמיד שלא עמד בדרישות למעבר לא יהיה זכאי להכנס לכיתה בתחילת שנה¢ל.ג)
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