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 בית הספר הרב תחומי עמל ב' הינו בית חינוך המאמין בכבוד האדם וחירותו.  

 

 בית הספר מחנך לחיזוק השייכות של הפרט לבית ספרו, לקהילתו ולמדינת  

 ישראל, תוך זיקה לערכי המדינה ולהיסטוריה של העם היהודי.      

 

 היכולות והמיומנויות בית הספר מטפח את השאיפה למצוינות ולמיצוי   

 הרגשיות, החברתיות, הקוגניטיביות והטכנולוגיות של קהילות ביה"ס.       

 

 בית הספר מקדם חשיבה עצמאית, יצירתיות וסקרנות אינטלקטואלית  

 טכנולוגי תוך התאמה לצורכי הפרט -ושואף להיות מוביל בפיתוח ידע מדעי

 והחברה.

 

 אחריות, במעורבות ובמוכנות בית הספר דוגל בטיפוח מנהיגות, בלקיחת  

 לתרום לקהילה, למדינה ולשמירה על הסביבה.       

 

 

 

 

   03-9213844פקס  03-9222332,  03-9218782טל'    49453תקוה -פתח 16רח' אמסטרדם  

amalb@pb.amalnet.k12.il 
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 תפקידים בביה"ס בעלי 

 הנהלת ביה"ס 

  

 מנהלת בית הספר: אורית זילברמן 

   סגנית מנהלת:  אורלי זהבי פיש  

 יוני מורןסגנית מנהלת :   

 :'רחלי שחם  רכזת שכבת י 

  אורטל שחף שכבת י': יועצת   

  :טל שחר רכזת שכבת י"א   

 :ספיר פלוטניקוב יועצת שכבת י"א   

 :נתלי פרש רכזת שכבת י"ב 

 :שקד –דנה רוזנטל  יועצת שכבת י"ב 

 שכבת י'  אישיתמעורבות והתפתחות  -מעין נלסון: רכזת חדשנות ומצויינות 

    

 בעלי תפקידים נוספים 

  רכזת  מעורבות והתפתחות אישית  ציפי מינץ 

                    אישיתרכזת  מעורבות והתפתחות  ענבר יעקובי 

  עב"ט    –רכז ביטחון  מיכאל ריסמן 

 ומשוב רכזת תקשובלוי          -ל אאביה אשו 

  שפי קטן                         רכזת שילוב והכלה 

 מערכת  תאחראי                       נורית דקלו 

 רכזת לקויות למידה                 החמוטל מתני 

 טלי אלבז                        רכזת מב"ר 

  ניר הפטל                        רכז טיולים 

  הגר יהודה                      רכזת זה"ב 

 ת התלמידיםצומלווה מוע  רכז הכנה לצה"ל          שיאל נובוקובסקי 

 רכזת מח"ר                        רונית כהן 

 

 רכזי מקצוע  

                        מתמטיקה יח"ל  5 רכז גיורא אפשטיין 

  מתמטיקהיח"ל  4 -3  תרכז  ילנה פטרנקו 

 רכזת אנגלית      דבי אידלסון 

 עברית רכזת   אוראל חכימי 

  רכזת תנ"ך  יששכר ענבל   

 רכזת ספרות   עינת מזור 

 אזרחות  תרכז  לוי -לאאביה אשו 

 רכז היסטוריה  איתן פרלמוטר 

   רכז חינוך גופני   מיכאל ריסמן 

  תעבורההגר יהודה                              רכזת 
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  הנדסת תוכנה גולן מור                                 רכז 

 רכזת מגמת ביוטכנולוגיה         אתי נח 

  עזרא בן שהם                         רכז אלקטרוניקה 

  מעין נלסון                             רכזת תקשורת 

  וניהול מיקי פרל                               רכז תעשיה 

 עדנה קורן                             רכזת ניהול עסקי 

 יוסי מורחובסקי                   רכז פיסיקה 

  טלי אלבז                               רכזת גאוגרפיה 

  אורלי זהבי פיש                     דיפלומטיה 

  ורד גת                                    מדעי החברה 

  דניאל קנד                              מדע וטכנולוגיה 

 

 מכללה לטכנאים ולהנדסאים

 מנהל המכללה   דוד פורקוש 

 

 

                      

 ה  מינהלצוות 

 

  מנהל אדמניסטרטיבי   צביקה שטיינברג 

  מזכירת המנהלת   אילנה בן בסט 

            וכח אדם  מזכירת מערכת נעמה סימן טוב 

  ת כספים מזכיר  תעיזי כוכי 

  הנהלת חשבונות                               טלמירי 

  ת המכללה מזכיר  מיכל בר 

  מנהלה מזכירת   לוחי אורטל 

  ספרנית   מיכל נגר 

  פיסיקה וביוטכנולוגיה  תלבורנטי  אילת אלמוג 

  ביוטכנולוגיה   לבורנטית  יהודית אביעד 

  ביוטכנולוגיה לבורנטית   רויטל הרשקוביץ 

  אור קולי  ציוד אחראי וסנאי,  פקניין, א  מאיר ימינך 

 'אחזקה אחראי   ל יחנן אברג 

   אחראי אחזקה                     גמזומאיר 

  חשוב בית ספרי ימ  אחראי   סרגיי רודובסקי 

              אחראי  מיחשוב בית ספרי      ולנטין בלקין 

   מנהלה אינה מלשיצ'יוק           צוות 
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 גתשפ" –חופשות החגים 

ַמְחתָׂ  ָך, " ְושָׂ  " ְבַחגֶּ

 

 

 

 

 

 

 ראש השנה 

27.09.2022- 25.09.2022 
,עד   2022בספטמבר  25ראשון, כ"ט באלול התשפ"ב, מיום

 2022בספטמבר  27שלישי, ב' בתשרי התשפ"ג, יום
  

 

 יום הכיפורים 

05.10.2022- 04.10.2022 
,עד    2022באוקטובר  04שלישי, ט' בתשרי התשפ"ג, מיום

 .2022באוקטובר  05רביעי, י' בתשרי התשפ"ג, יום
 

 

 סוכות

18.10.2022- 09.10.2022 
,עד   2022באוקטובר  09ראשון, י"ד בתשרי התשפ"ג, מיום

 .2022באוקטובר  18שלישי, כ"ג בתשרי התשפ"ג, יום
 

 

 חנוכה

 

26.12.2022- 20.12.2022 
,עד  2022בדצמבר  20שלישי, כ"ו בכסלו התשפ"ג, מיום

 .2022בדצמבר   26שני, ב' בטבת התשפ"ג, יום

 

 פורים

08.03.2023- 06.03.2023 
רביעי,   ,עד יום   2023במרץ  06שני, י"ג באדר התשפ"ג, מיום

 .2023במרץ  08ט"ו באדר התשפ"ג,
 

 פסח     

                     

28.03.2023 -13.04.2023 

חמישי, כ"ב בניסן   ,עד יום  2023במרץ  28שלישי, ו' בניסן התשפ"ג,  מיום
 .2023באפריל   13התשפ"ג,

 יום העצמאות       

26.04.2023 
 . 2023באפריל  26רביעי, ה' באייר התשפ"ג, יום

 

 ל"ג בעומר        

              

09.05.2023 
  2023במאי  09שלישי, י"ח באייר התשפ"ג, יום

 

      שבועות    

                          

27.05.2023- 25.05.2023 
,עד שבת, ז'  2023במאי  25חמישי, ה' בסיון התשפ"ג, מיום

 .2023במאי  27בסיון התשפ"ג,
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 לוח צלצולים רב תחומי פתח תקוה ב' 

 

 עד שעה  משעה  

 8:25 7:45 פרטני 

 9:15 8:30 1שיעור 

 10:00 9:15 2שיעור 

 10:15 10:00 הפסקה

 11:00 10:15 3שיעור 

 11:45 11:00 4שיעור 

 12:05 11:45 הפסקה

 12:50 12:05 5שיעור 

 13:35 12:50 6שיעור 

 13:45 13:35 הפסקה

 14:30 13:45 7שיעור 

 15:15 14:30 8שיעור 

 15:20 15:15 הפסקה

 16:05 15:20 9שיעור 

 16:50 16:05 10שיעור 
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 רשימת הכתות והמחנכים

 כתות י'

 אורטל שחף יועצת השכבה: רחלי שחם         רכזת  השכבה: 

 מחנך/ת חדר הכתה 

 רחלי שחם  B33 1י' 

 בכר-הילה רוזנטל  B31 2י' 

 מעין נלסון  B1 3י' 

 עינת מזור B21 4י' 

 גלי בוכמן  B23 5י' 

 טלי אלבז B22 6י' 

 קרן אלוני B2    7י' 

   רינת בן יעקב B3  8י' 

 הגר יהודה  B14 9י' 

 סיסי קרמרמן B15 10י' 

 אילנה שאולי  B4 11י' 

 

 אכתות י"

 פלוטניקוב ספיריועצת השכבה:           טל שחר רכזת  השכבה: 

 מחנך/ת חדר כתה 

 חמוטל מתניה A 03 1 אי"

 מיתר יצחקי A 23 2 אי"

 מור שירין  A 22 3  אי"

 מאיה צרפתי  A 11 4 אי"

 יששכר ענבל  A 04 5 אי"

 ענבר יעקבי A 21 6 אי"

 קרן לוי חפץ   A 24   7 אי"

 רונית כהן A 25  8 י"א 

 לוי  -אביה אשואל A 12 9י"א 

 ספיר פלוטניקוב A 02 10י"א 

 

 ב כתות י"

 שקד  -דנה רוזנטל יועצת השכבה:              נתלי פרש רכזת  השכבה:                                                  

 מחנך/ת חדר כתה 

 אוראל חכימי A40 1 בי"

 טלי גולדשטיין  A32 2 בי"

 יוני מורן C3 3  בי"

 ורד גת A37 4 בי"

 ציפי מינץ  A33 5 בי"

 דנה רוזנטל A36 6 בי"

 ריטה ספוז'ניקוב A31   7 בי"

 שיאל  נובוקובסקי  A35  8  בי"

 שפי קטן A34 9 בי"

 שניר עג'מי  A38 10 בי"

 מיכל כורש A39 11יב" 
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 ג תשפ" –ופעילויות  תאריכים פדגוגיים

 לוח זה מכיל חלק מהפעילויות. פעילויות נוספות יפורסמו במהלך השנה. *

 קהל יעד  שעה   האירוע   יום   תאריך   

מחנכים ומורים ע"פ   8:25-12:50 פתיחת השנה  ה 1.9.2022 ספטמבר 

 מערכת 

יריד מקומות התנסות   ב 12.9.2022

בבית הספר בן  

 גוריון 

 שכבת י' 9:00-11:00

 כלל מורי בית הספר  14:30 -13:45 מליאה כללית  ג 13.9.2022

 רכזי מקצוע  15:30 -14:30 ישיבת רכזי מקצוע  ג 13.9.2022

מסע בעקבות   ד 14.9.2022

ברמת  -לוחמים

 הגולן

שכבת י"ב, מחנכים   כל היום

 ומורים מלווים

18.9.2022-  

22.9.2022 

 מועצת תלמידים   שבוע תנועות הנוער   ה-א

 מחנכים  21:00 -18:00 אסיפת הורים י'  ג 20.9.2022

 מחנכים  21:00 -18:00 אספת הורים י"א, י"ב  ה 22.9.2022

 שכבת יב    הסברה מטעם מיטב    

 שכבת י"ב  כל היום סיור "ביד ושם" ג 28.9.2022

 מורי שכבת י'  יפורסם בהמשך  שכבת י' ישיבות יידוע  ה 20.10.2022 אוקטובר 

טקס קבלת מלגות  ה 20.10.2022

 הצטיינות 

 יב -מצטייני יא 17:00-19:00

סדנת "רגע לפני   א 23.10.22

 גיוס"

שכבת י"ב והמורים   12:50 -8:25

 המלמדים 

23.10.22-

28.10.22 
שבוע מנהיגות   ו -א'

ובחירות למועצות 

 תלמידים

שעורי חינוך  

 מערכת ע"פ 

 מחנכים

- טקס השבעת שוחרים ב 31.10.2022

  3י

 כלל המורים   18:00-20:00

   בחירות יום שבתון  ג 1.11.2022 נובמבר 
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 שכבת יב  9:15-11:00 חשיפה למכינות ה 3.11.2022

יום הזיכרון לרצח   א' 6.11.2022

 יצחק רבין ז"ל 

 כלל בית הספר יפורסם בהמשך 

8.11.2022-

9.11.2022 

כלל מורי בית   'אטיול שנתי י ד-ג

 הספר 

הכנה לצו ראשון   13.11.2022

 "צעד קדימה"

 שכבת י"א יפורסם בהמשך 

שכבת י"א ומורים  12:50 -8:25 סדנת סאלי"ם ה  17.11.2022

 המלמדים 

 כלל בית הספר יפורסם בהמשך  חג הסיגד ד 23.11.2022

"צועדים ומצעידים"  ו 25.11.2022

 )הכנה לצהל( 

 כיתה משכבת יא 7:45-11:00

   יום המורה  

ייקבע עם  

 הגעת המנהל 

ישיבות פדגוגיות   

 י"ב - מצומצמות שכבות י'

מחנך/ת כיתה+ צוות   יפורסם בהמשך 

 השכבה 

ייקבע עם  

 הגעת המנהל 

י"א, י"ב,  מחנכים י',  21:00 -17:00 יום הורים כללי מחצית א'  

 מורים מקצועיים

 מורים כלל  13:30-15:15 סדנת מורה ערך  ג 29.11.2021

 שכבת יא  יפורסם בהמשך  הכנה לצו ראשון ה 1.12.2022 דצמבר 

4.12.2022-

5.12.2022 

כלל מורי בית   טיול שנתי י' ב-א

 הספר

 שכבת יב  יפורסם בהמשך  שיחת מ"פ  ב 5.12.2022

נגישות, ניצחון   ה 8.12.2022

 החיים

 שכבות י' ויא'  יפורסם בהמשך 

פעילות בנושא   ב 12.12.2022

 נגישות 

 שכבת יא  יפורסם בהמשך 
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הרצאת השראה נועם   א 18.12.22

 גרשוני

 שכבות יא ויב  יפורסם בהמשך 

 כלל בית הספר 12:00-13:00 פעילות חנוכה  ב 19.12.22

27.12.2022-

29.12.2022 

כלל מורי בית   טיול שנתי יב  ה-ג

 הספר

ייקבע עם   ינואר 

 הגעת המנהל 

- ישיבות פדגוגיות כלליות י' 

 י"ב  

 נוכחות כל המורים חובה  יפורסם בהמשך 

צו בוגרים בלשכת   ה 5.1.2023

 צו בצוותא –גיוס 

שכבת י"א  16:00 -8:25

 והמחנכים

10.1-2023-

11.1.2023 
 שכבת י' 13:00 -8:25 הדרכת עזרה ראשונה  ד'  -ג'

ייקבע עם  

 הגעת המנהל 

סיום הקלדת ציונים   

 לתעודות 

  

ייקבע עם  

 הגעת המנהל 

   הדפסת תעודות  

 שכבת יא   סינמה דרייב א 5.2.2023 פברואר 

חלוקת   ט"ו  בשבט ב' 6.2.2023

 תעודות 

 הספרכלל בית  יפורסם בהמשך 

 כלל המחנכים  יפורסם בהמשך  שבוע גלישה בטוחה   

ייקבע עם   מרץ 

 הגעת המנהל 

ישיבות מצומצמות שכבות   

 י"ב -י'

מחנך/ת כיתה+ צוות   יפורסם בהמשך 

 השכבה 

 כלל בית הספר יפורסם בהמשך  מסיבת פורים  א 5.3.2023

ייקבע עם  

 הגעת המנהל 

 כלל בית הספר   21:00 -17:00 יום הורים כללי מחצית ב'  

12.3.2023-

17.3.2023  

 שבוע החינוך  ה-א

 

 

 כלל בית הספר יפורסם בהמשך 

 כלל בית הספר יפורסם בהמשך  יום המעשים הטובים  ג' 14.3.2023

סיור במוזאון "יד   ג 21.3.2023

 ושם"

המועד   שכבת י"א כל היום

 טרם שוריין 
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הזיכרון  טקס יום  'ג 18.4.2023 אפריל 

 לשואה ולגבורה

 כלל בית הספר יפורסם בהמשך 

טקס יום הזיכרון   ו' 21.4.2023

 למשפחות השכולות 

כיתות נבחרות   יפורסם בהמשך 

 והמורים המלמדים 

טקס יום הזיכרון   'ג 25.4.2023

לחללי צה"ל  

 ולפעולות האיבה 

 כלל בית הספר יפורסם בהמשך 

בגרות  קבלת תעודות   ו 12.5.2023 מאי 

 מחזור נ"ג 

 מחנכי יב תשפ"ב  10:00-12:00

 -הכנה לצו בצוותא  'ג 23.5.2023

 צעירים

שכבת י"א והמורים  11:50 -10:15

 המלמדים 

ייקבע עם  

 הגעת המנהל 

- ישיבות פדגוגיות כלליות י' 

 י"א  

 נוכחות כל המורים חובה  יפורסם בהמשך 

   מסיבת סיום יב   יוני 

הקלדת ציונים  סיום  ו'  10.6.22

 לתעודות 

  

   הדפסת תעודות  ג' 14.6.22

סיום שנת הלימודים   ב' 20.6.22

 וחלוקת תעודות 

  יפורסם בהמשך 
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 מידע כללי 

 מעודד מצוינות לימודית וערכית באקלים בית ספרי משפחתי ותומך.   הרב תחומי   ביה"ס

 דרש. יסגל המורים והעובדים בביה"ס עומד לרשות התלמידים וההורים במתן שירות ועזרה ככל שי

 ההנהלה. ועם  עם המוריםוהוא איש הקשר  ובקשה, היהכתה הוא הכתובת המרכזית להורים ולתלמידים בכל פני מחנך

 

 מרכז מידע וחדר עיון  –ה י ספרי

 ואינטרנט.                    הספר מכילה ספרי לימוד, ספרי עזר, אנציקלופדיות, ספרי קריאה  ספריית בית

 .16:00 – 8:30ה' בין השעות  –הספרייה פתוחה בימים א' 

 השאלת ספרי לימוד פרוייקט

 בפרוייקט השאלת ספרי לימוד, על פי הנחיות משרד החינוך ובתיאום עם מינהל החינוך העירוני.  משתתף בית הספר 

 כל תלמיד רשאי להשאיל ספרי לימוד במסגרת פרוייקט זה כשתנאי ההצטרפות לפרוייקט הם: 

 .  שמפורסם מידי שנהרישום לתכנית שבוצע עד תאריך  .1

 רי לימוד.תלמידים שלא נרשמו לפרוייקט לא יוכלו לשאול ספ

מסירת ספרי הלימוד לבית הספר משנה"ל הקודמת; תלמידי כיתות ט' משאירים את ספרי הלימוד בחטיבה ויקבלו   .2

   פשר את זכאותם לקבלת ספרים.א אישור לתיכון המ

 ₪  320 בסה"כ תשלום אגרת השאלה .3

  http://goo.gl/zZaswNתכנית מפורטת לפרויקט ניתן למצא באתר משרד החינוך:             

 
 טרנט  נאתר ביה"ס באי 

  ועל  בית ספרים על ארועיםלקבל מידע יומי   ולהוריםתלמידים  ל  יםאתר האינטרנט של ביה"ס מאפשרתוכנת המשו"ב ו

 .   בתחומים שונים הודעות

 בחומרי לימוד שונים במקצוע. כנס לקהילת ידע מקצועית ולהשתמש ילה ניתן כן  כמו 

 / http://pb.amalnet.k12.il כתובת האתר:

 
 . כל תלמיד והוריו יקבלו סיסמה לכניסה למשוב – http://www.mashov.infoאתר משו"ב: 

 

 שרותי צילום לתלמידים 

ניתן לרכישה המופעלות ע"י כרטיס ה  , במסדרון + מדפסת בספריהלרשות התלמידים עומדות שתי מכונות צילום 

 במזכירות ביה"ס. 

 

 

 

 

http://goo.gl/zZaswN
http://pb.amalnet.k12.il/
http://www.mashov.info/
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 מלגות לתלמידים 

   .הזקוקים למלגהתלמידים למימון תשלומי הורים עבור מלגות   מקצההספר -בית

  המסמכים הנדרשים. לקבלת טפסי בקשת מלגה והגשתליועצת השכבה  בתחילת השנהמילגה יפנו ל הזקוקיםתלמידים  

 

 

 

 תוכנית הלימודים וההיבחנות 

 :הדרישות לזכאות לתעודת בגרות

 הערכה פנימית וחיצונית  -ות חובה  מקצוע ✓

 יח"ל  2 -תנ"ך מורשת ותרבות אשכול 

 יח"ל  2 -  היסטוריה אשכול ידע עם, מדינה ועולם 

 יח"ל  2  - אזרחות

 יח"ל  2  - ספרות אשכול עברית  

 יח"ל   2 - לשון והבעה

 יח"ל   5/4/3 מתמטיקה 

 יח"ל   5/4/3 אנגלית 

 

 הערכה פנימית וחיצונית  –יח"ל   5ברמה של  )אחד לפחות( מקצוע מורחב -מקצוע מגמה  ✓

 הערכה פנימית בלבד.  -מקצוע מדעי  ✓

 הערכה פנימית בלבד.  -מקצועות בהשכלה כללית  שני ✓

 הערכה פנימית בלבד. - חינוך גופני ✓

 עמידה בהצלחה בתוכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית קהילתית:  ✓

 שנים כחלק         שלושת חברתית קהילתית במשך כלל תלמידי מערכת החינוך מחויבים למעורבו    

 הערכה פנימית בלבד.   -  )פרוט בהמשך(מזכאות לתעודת הבגרות.      

 

 מגוון כלי הערכה.  הערכה פנימית, המתבססת על – ספריישוקלל עם ציון בית  החיצונית  ציון הבחינה -

 יחידות לימוד לפחות במקצועות החובה והבחירה.  21כדי שבוגר יהיה זכאי לתעודת הבגרות עליו לצבור סך של  -

 ימנע זכאות לתעודת בגרות.   ,עברית ציון שלילי במקצוע  -

 באחד ממקצועות הבגרות ימנע את הזכאות לתעודת בגרות.   45 -מ נמוךציון  -

 

 ספרית -הערכה פנימית ובית

ההערכה היא חלק מתהליך הלמידה. ביסוד תפיסה זו קיימת הנחה מרכזית שמתקיימים יחסי גומלין בין שיטות ההוראה  

 ובין דרכי הלמידה ודרכי הערכת ההישגים.  

כתיבת עבודות חקר, השתתפות בדיבייט,   כגון:ההערכה במקצועות השונים  תקבע באמצעות מגוון דרכי הוראה והערכה 

 יציאה לסיורים, מבחנים ועוד.

 הערכת עבודתם המגוונת של התלמידים תבוא לידי ביטוי בתעודות.

 

 הערכה חיצונית: 

 הציון הסופי של בחינת בגרות חיצונית מורכב משקלול של  ציון הבחינה החיצונית וציון ההגשה.  

 הרכב ציון הגשה לבחינה חיצונית: 

ציון בחינת   30%  –ציון השנתי + כ  70% – ציון ההגשה במקצוע הנלמד במשך שנה אחת בלבד:   כ  -

 .המתכונת
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ציון שנתי    50%   -ציון שנתי של שנה קודמת+ כ   20%  - ציון ההגשה במקצועות הנלמדים יותר משנה אחת:  כ    -

 ציון בחינת המתכונת.   30% –של שנה"ל בה נבחן התלמיד+ כ 

 בחלוקת האחוזים של הרכב הציון השנתי  יתבצע רק לאחר אישור מנהלת.  כל שינוי

 

במערכת החינוך ותחול על התלמידים העולים לשכבת י'. ברפורמה   המח"רבשנת הלימודים תשפ"ג תחל רפורמת 

  1.5יבחנו התלמידים בבחינת בגרות פנימית בהיקף של  היסטוריה, תנ"ך, ספרות ואזרחותהחדשה במקצועות המח"ר: 

 יח"ל בכל אחד מהמקצועות. 0.5יח"ל לכל מקצוע, ובנוסף יכתבו עבודת גמר בהיקף של  

 

 

 : הרכב הציון הסופי בתעודת הבגרות

בהתאם  בההערכה החיצונית ושל הציון בהערכה הפנימיתהסופי ציון של המקצוע הינו ציון משוקלל של ההסופי הציון 

 לחלוקת האחוזים שנקבעה במשרד החינוך. 

 

 ציונים פנימיים בתעודת הבגרות 

 בתעודת הבגרות מופיעים ציונים למקצועות שבהן התלמיד לא ניגש לבחינה חיצונית. 

 . חובה  לקבל ציון חיובי בציונים הפנימיים כתנאי לזכאות לתעודת בגרותלידיעתכם, 

   .ימדע  השכלה כללית )שני תחומים( ומקצוע ,פנימיים: חינוך גופני, מעורבות חברתיתהמקצועות שיש בהם ציונים  

 

 מועדי הבחינות החיצוניות 

 מועדים:   שלושההבחינות לכל התלמידים תתקיימנה ב

 מועד הקיץ בסוף כיתה י"א, מועד החורף בכיתה י"ב ומועד הקיץ בסוף כיתה י"ב.  

 די חורף י"א.  עו יבחנות במינוכי, בתאום עם משרד החינוך, תתאפשר ה בהתאם לשיקולים פדגוגיים של הצוות הח 

 במועד החורף מתקיימות בחינות בגרות במקצועות החובה בלבד. 

 

 תעודת בגרות טכנולוגית 

מתוך המסלולים של החינוך הטכנולוגי, כמפורט  אחדבשעמד בהצלחה נולוגית מוענקת לכל בוגר תעודת הסמכה טכ 

 בקישור המצורף. 

 https://goo.gl/42r69i 

 

 

 : תנאי קבלה להמשך לימודים בעתודה טכנולוגית

 לפחות ב:  55. הדרישות המינימליות בתחום הטכנולוגי כוללות ציון  1

 במקצוע מבוא מדעי/מדע וטכנולוגיה לכל   -( ש' 90הערכה בית ספרית ) ✓

 יח"ל במקצוע מוביל של המגמה  3 ✓

 יח"ל במקצוע ההתמחות  3 ✓

 לפחות במקצועות: 55. תעודת בגרות מלאה או בגרות חלקית )במסלולים ייחודיים(, הכוללת ציון  2

 יח"ל   1שעות או  90עברית / ערבית, הערכה פנימית בהיקף של  ✓

 יח"ל במתמטיקה  3 ✓

 יח"ל באנגלית  3 ✓

 בכמה מגמות יתווספו תנאי קבלה יחודיים המועברים על ידי הפיקוח למכללות הטכנולוגיות.

 colleges/applicants/Pages/conditions.aspx-https://edu.gov.il/tech/Technical:  מידע נוסף נמצא בכתובת

 

 מסלול לתעודת בגרות מצטיינת: 

https://goo.gl/42r69i
https://edu.gov.il/tech/Technical-colleges/applicants/Pages/conditions.aspx
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 יינת אם יענו על הקריטריונים הבאים: על פי דרישות משרד החינוך, תלמידים יהיו זכאים לתעודת בגרות מצט 

שעות בשלוש שנות   180, סה"כ שעות של מחויבות אישית בכל שנה 60הצטיינות בפרויקט המחויבות האישית ) ❖

 ( התיכון

 יח"ל אנגלית.  5לימודים ברמה של  ❖

 יח"ל מתמטיקה.   4לימודים ברמה של לפחות  ❖

 נבחנים בבחינות בגרות חיצוניות. בשקלול ציוני המקצועות בהם  90-ממוצע של למעלה מ ❖

תלמיד העונה על קריטריונים אלה או מתקרב אליהם, יקבל ליווי והדרכה צמודה לפי צורך ודרישה, השתתפות בפרויקט  

 חונכות ייחודי ובתכנית העצמה קבוצתית שיסייעו לו לשמור על נתונים אלה. 

 

 תעודת גמר 

שנות לימוד והיא תונפק לבוגרים שאינם זכאים לתעודת בגרות מלאה או   12תעודת גמר היא תעודה המעידה על סיום 

  אחדמתכנית הלימודים בחטיבה העליונה ועמדו בהצלחה בהיבחנות חיצונית במקצוע  80%-לתעודה טכנולוגית אשר נכחו ב

 . תעודת הסיום מונפקת לכל בוגרי י"ב לפחות.

  

 שנות לימוד 12תעודה לסיום 

שנות לימוד במדינת ישראל היא תעודה המוענקת לכל בוגר בית ספר תיכון שלקח חלק בפעילות בית   12תעודה לסיום 

  מתכנית הלימודים בחטיבה העליונה בכל אחת משנות הלימודים עד סוף כיתה י"ב לפחות.   80%- הספר ונכח ב

 ל תלמיד שיעמוד בדרישות ולא יהיה זכאי לתעודת בגרות או לתעודת גמר. התעודה תונפק על ידי משרד החינוך לכ

 . תעודת הסיום מונפקת לכל בוגרי י"ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 ערכית -חברתיתתכנית  

גיבוש זהות יהודית וציונית  תעודת בגרות חברתית,  תכנית החינוך החברתי בנויה בהלימה ליעדים שבית הספר מציב:

 וטיפוח מנהיגות נוער בבית הספר ובקהילה. חות אחראית פעילה ומעורבת חינוך לאזר במדינה דמוקרטית,

ם של התלמידים ולתכנית הלימודים ולתכנים  לגיל ה הדגשים מותאמים התכנית היא תלת שנתית ובכל שכב

ערכיות הינן חלק מתוכנית הלימודים ועל תלמידי  - הייעוציים הרלוונטיים לכל שכבת גיל.  הפעילוית החברתיות

 ספר להשתתף בפעילויות באופן סדיר.  בית ה

 תלמיד שלא יטול חלק בפעילויות יופחת ציונו בהליכות התלמיד בהתאם לרמת ההשתתפות. 

 .על ידי ועד ההורים וכפי שהוחלט הורים*השתתפות בחלק מהפעילויות הינה תלויה בתשלומי 

 

 : פ"אלשנת תשערכית -חברתיתתוכנית 

 והישראלית . היהודית   ,לבירור מרכיבי הזהות האישיתוונת : התוכנית מכשכבת י'

 סביבתית וחינוך למחויבות אישית, שונות וקבלת השונה.- אחריות חברתית                 

 חינוך לנהיגה נכונה,   ,, מניעת שימוש באלכוהולות משמעותי בצה"ל: התוכנית מכוונת להכנה לקראת שירשכבת י"א

 שונות וקבלת השונה.  זוגיות ,מין בטוח, , נכונה לתזונה  ריאות,חינוך לב                    

 . חוסן נפשי ותהליכי פרידה  י בצה"ל , : התוכנית מכוונת להמשך ההכנה לשירות משמעותשכבת י"ב

 

 קהילתית -תוכנית התפתחות אישית ומעורבות חברתית 

 אני והמדינה  –כיתה י"ב  אני והחברה  –כיתה י"א  אני והקהילה  –כיתה י'  מסגרת הפעילות

שיעורי חינוך בכיתה, ימי  

 חשיפה, ימי מוקד, סמינרים

שעות עיוניות במסגרת   6-כ

 שיעורי חינוך; 

שעות עיוניות   15 -כ

 במסגרות אחרות 

שעות עיוניות במסגרת   6-כ

 שיעורי חינוך; 

שעות עיוניות במסגרות   9 -כ

 אחרות 

שעות עיוניות במסגרת   4-כ

 יום מוקד.

 מעשי )זמן תלמיד( ממד 

שעות זמן תלמיד   60 התנסות מעשית אישית 

 להתנסות מעשית אישית. 

שעות זמן תלמיד   30

 להתנסות מעשית אישית. 

 

התנסות מעשית קבוצתית  

 )פרוייקט( 

שעות זמן תלמיד, בנוסף   9

 לתכנון. 

שעות זמן תלמיד, בנוסף   21

 לתכנון. 

שעות זמן תלמיד, בנוסף   26

 לתכנון. 

 

  http://goo.gl/iBnqU8קהילתית ניתן לקרוא בכתובת:-פירוט על תכנית ההתפתחות האישית והמעורבות החברתית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://goo.gl/iBnqU8
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 תוכנית ייעוצית 

רלית. במהלך שלוש שנים אנו שבים וחוזרים לאותם הנושאים, כאשר רמת המורכבות  יפ הייעוצית הינה תוכנית ס תהתוכני

של התוכן עולה בהתאם לגיל התלמידים. חשוב לזכור כי הנושאים המופיעים הינם הנושאים המרכזיים ובתוך כל נושא,  

 .  לפי מבנה היחידה, יש עיסוק ברפלקציה אישית, בהתפתחות אישית ובדילמות אישיות וחברתיות

התוכנית המוצגת הינה תוכנית הבסיס לכל שכבת גיל, ולפי הצרכים שעולים בכל שנה מהצוות החינוכי ומהתלמידים, 

 ערכי. - ייתכנו שינויים בתכנים. התוכנית עובדת בהלימה לתוכנית לחינוך חברתי

 :תוכנית ייעוצית לפי שכבת גיל

 נושאים מרכזיים  שכבה

תוכנית מעברים מחטיבה   –ם שינוייהתמודדות עם  ✓ שכבת י' 

 לתיכון 

 פיתוח זהות אישית    ✓

 .מינית  מוגנותמיניות בריאה ו  ✓

 הכנה לצה"ל   ✓ שכבת י"א 

 חרדת בחינות   ✓

 . זהות מינית ופגיעה מינית ✓

 הכנה צה"ל   ✓ שכבת י"ב 

 חוסן נפשי  ✓

 . מעבר מהתיכון לצבא ולאזרחות –תוכנית פרידה  ✓

 

 

 

 תלמידזכויות וחובות ה

 דרכי ההתנהגות בבית הספר.  את אורחות החיים ו משקףהתקנון 

ומטרתו     , הצמיחה והפיתוח האישי, החברתי והפדגוגיערך כבוד האדםהכולל את  התקנון מתבסס על החזון הבית ספרי 

   מטרות אלה.לקדם את 

 .*התקנון נכתב בלשון זכר אך מתייחס לזכר ולנקבה כאחד

 אורחות חיים בבית הספר 

ספריות ובכך מקיים את  -בית הספר פועל להבטיח את שלומם ואת בטחונם של התלמידים והמורים בפעילויות בית

 זכותם של כל התלמידים ושל כל המבוגרים לשמירה על גופם, על בריאותם הנפשית ועל רכושם.

 ביה"ס.  לשון נקייה בין כל באיעל יש לנהוג בכבוד ולהקפיד על תרבות דיבור ו  ❖

 יחויב בביצוע עבודות ניקיון בביה"ס.  , ר על רכוש בית הספר וניקיונו. תלמיד שייתפס מלכלךיש לשמו ❖

 . יופחת  ציונו בהתנהגותוישא בהוצאות התיקון  י  , ימצא משחית את רכוש ביה"סי תלמיד ש

יד  שלמות הציוד בכיתת הלימוד היא באחריות תלמידי הכתה. במקרה שייגרם  נזק לרכוש הכתה ולא יאותר התלמ  ❖

 ל תלמידי הכתה בתשלום הנזק שנגרם. גורם הנזק, יחויבו כ

 תה ציוד אישי ללא השגחה.  . אין להשאיר בכהתלמידים אחראים לרכושם הפרטירכוש הפרט בבית הספר:  ❖

 רט )כסף, פלאפון, כרטיסיות וכו'(אחראי לכל נזק או אובדן של רכוש הפ אינוביה"ס 

פעילות בית ספרית מחוץ לשטח ביה"ס. תלמיד שייתפס מעשן    מסגרת ב חל איסור מוחלט לעשן בשטח ביה"ס או  ❖

  , כולל השעיית התלמיד מבית הספר. חוזר מנכ"ל משרד החינוךעל פי   יטופל משמעתית

 .וברשתות החברתיות ועקיפה וכן גילוי של אלימות פיסית ומילולית ישירה ביה"ס מוקיע כל ❖

  נקטו אמצעי הענישה החמורים ביותריי בכל מקרה של התנהגות אלימה ו/או פגיעה מקוונת באמצעים דיגיטליים 

 פניה למשטרה.  כולל השעיית התלמיד מבית הספר ו, חוזר מנכ"ל משרד החינוךעל פי 
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 חל איסור מוחלט להכניס לביה"ס אולרים או חפצים מסוכנים מכל סוג שהוא.  ❖

 רכוש בי"ס. וכוללת שמירה על: כבוד התלמידים  ההתנהלות ראויה יש לקיים   בהפסקה ❖

 תלמיד הנתקל בבעיה בזמן ההפסקה יפנה למורה תורן להתערבות מידית.         

 . / הנהלת בית הספר במקרים מורכבים יועבר המשך הטיפול למחנך הכיתה

 

 ספרית בית הספר 

 והתלמידים לצורך הלימודים השוטפים, לכתיבת עבודות, ללימוד לקראת מבחן ולהעשרה. הספרייה משמשת את המורים 

 כללי התנהגות בספריה : 

 יש לשמור על שקט ולהימנע מדיבורים קולניים. ❖

 . אין להשתמש באינטרנט למטרות שאינן לימודיות ❖

 .יש להישמע להוראות הספרנית ❖

 

 אופניים חשמליים

 הבאים:יש לקיים את הכללים  

 . יש לרכב באופניים חשמליים עם קסדה  ומגנים. אין לרכב עם אוזניות ו/או עם בפלאפון ביד ❖

 חובה לקיים את הוראות המשטרה ומדינת ישראל בדבר רכיבה באופניים חשמליים. ❖

 בלבד.  בהליכהעם  ההגעה לשער בית הספר יש לרדת מהאופניים ולהיכנס לתוך מתחם חניית האופניים   ❖

 . חל איסור מוחלט לרכב באופניים בתוך מתחם בית הספר              

 האופניים.  סוללת יש לקשור את האופניים ולהוציא את  ❖

 

 תלבושת 

)ימי לימוד, מבחנים,   תלבושת ביה"ספעילות בית ספרית בתוך בית הספר ומחוצה לו ב יקפידו  להגיע לכלהתלמידים  

 מתכונות בגרויות, סיורים, קורסים( 

 חולצה חלקה הנושאת סמל ביה"ס )אפשרי בכל צבע(.   תלבושת קיץ:  ❖

 תלבושת חורף: ❖

 חולצה חלקה הנושאת סמל בית ספר.  -

 חלק.  קפוצ'ון סגור  -

 גופיות, חולצות בטן. , הברךמעל סיים מכנבבבגדים חשופים,   אצבע, אין להגיע לבית הספר בכפכפי ❖

 אין לגזור את חולצות בית הספר.  ❖

 לטקסי הזיכרון  יש להגיע לבושים בחולצה לבנה.  ❖

 

ולבצע מטלות במקצועות  בספרייה ש לשהותיתבקשאינה תואמת את האמור לעיל,  תלמיד שיגיע לבית הספר בצורה

 .ד תוזן הערת מעקב. לתלמיהלימוד שהחסיר 

 

 שינויי מערכת 

 . /http://amalb.iscool.co.il :שינויים יומיים במערכת השיעורים מתפרסמות באתר שינויי מערכת שכתובתוהודעות על 

 
 מומלץ להתעדכן גם בשעות הבוקר המוקדמות. האחריות להתעדכן בשינויים מוטלת על התלמידים.

http://amalb.iscool.co.il/
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 והגשת העבודות   הבחינות טוהר

בית הספר שואף לחנך ליושרה אישית ואקדמית. כפועל יוצא של מטרה זו אנו רואים חשיבות רבה בהקפדה על כללי  

 האתיקה המדעית. 

ונועדו להביא לידי ביטוי ידע, מיומנות    יו של התלמידורמת ידיעות  ובחנים הם הכלי להערכת יכולתעבודות ,בחינות ו

 וכישורים אישיים, ולכן על התלמידים להקפיד על הכללים הבאים: 

 טוהר הבחינות: 

  בזמן המבחן אין להיעזר בזולת על ידי קבלת חומר כתוב או בשיחות בע"פ. ❖

 שהיא. על הנבחן לעבוד עבודה עצמית בלבד. אסור לו לעזור לנבחן אחר או לאחרים בכל צורה  ❖

) כתוב, מוקלט וכו'(. או כל מכשיר אלקטרוני שלא הוגדר במפורש   לחדר הבחינה כל חומר להכניסאסור לנבחן   ❖

אחזקה בחומר אסור או מכשיר אלקטרוני מכל סוג שהוא, גם אם לא  אות כ"חומר עזר המותר בשימוש".  בהור

 ם. נעשה בו שימוש, משמעותו פגיעה בטוהר הבחינות והבחינה תיפסל בהתא

 מחצית השעה תעבור   בחינתו או החליט להפסיקה, בטרם נבחן לא יורשה לעזוב את חדר הבחינה, גם אם סיים את   ❖

מרגע התחלת הבחינה. יציאת הנבחן מחדר הבחינה, למרות אזהרת  המשגיח, תגרור את פסילת המבחן, וועדת  

 "טוהר הבחינות" תשקול צעדים משמעתיים נוספים נגדו.

  במכשיר סלולריהשתמש במכשירים סלולריים בעת בחינה, גם לא לשימוש שאת ו/או לחל איסור מוחלט ל ❖

 שבקדמת הכתה. בתיק התלמידבמצב שקט או סגורים מכשירים סלולריים ימצאו   כשעון.

 .  שהותר שימושעל שולחן התלמיד ימצאו טופס המבחן, מחברת הבחינה , מכשירי כתיבה ו/או כל חומר עזר  ❖

 

 

 טוהר הגשת עבודות: 

והוא האחראי   ,המגיש אותההגשת עבודה יחידנית: העבודה המוגשת כולה היא פרי יצירה עצמית של התלמיד   ❖

 .הבלעדי לכל הכתוב בה

הגשת עבודה קבוצתית: העבודה המוגשת כולה היא פרי יצירה משותפת של התלמידים המגישים אותה, והם    ❖

 האחראיים הבלעדיים לכל הכתוב בה. 

פי כללי  -יש לנסח את העבודה ניסוח עצמאי. בעת הסתמכות על מקורות יש לציין באופן מפורש את המקורות על ❖

י אחרים כאילו הם דברי הכותב  הכתיבה האקדמיים בגוף העבודה וברשימה הביבליוגרפית, ולהימנע מהצגת דבר 

  עצמו.

  .אין להגיש עבודה שהוכנה על ידי מקור/גורם אחר ❖

 יש להקפיד על הגשת העבודה במועד שנקבע.  ❖

 

 .של התלמיד מוחלטתהאישית ווטוהר הגשת העבודות. זוהי האחריות ה חובתו של התלמיד לשמור על טוהר הבחינות

  .העתקה, קנייה או שימוש חוזר בעבודה מהווים עבירה חמורה על כללי האתיקה המדעית ועל תקנון הלימודים 

 תלמיד שייתפס יינקטו נגדו הליכים משמעתיים 

 

 :בבית הספרוהעבודות הליך טפול בחריגה מנוהל טוהר הבחינות 

 הציון המבחן/ העבודה  יפסלו ו   )בכל אחד מהסעיפים הנ"ל( והגשת העבודות בטוהר הבחינותשיפגע תלמיד  (1

 , שישוקלל כחלק ממערך ההישגים במקצוע. עבודה /פגיעה בטוהר הבחינה =   13 יהיה 

 מחנך. המקצוע ו הרכז שכבה, רכז המורה המקצועי יידע את  (2

 והמחנך.  השכבה שיחת הבהרה עם רכזתתקיים  (3

 .או למועד חדש להגשת העבודה  ' ו/או מבחן משפרהתלמיד אינו זכאי לבחינה במועד ב (4

 במחצית הרלוונטית.  לתלמיד יורד ציון בהתנהגות  (5
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 לות בזמן שעור התנה

  , מפריעה למהלך התקין של השיעור,  ולכן כל התנהגות הזכותו של כל תלמיד ללמוד באווירת לימודים נאותה ❖

 תטופל משמעתית. 

 . במשוב תרשם לו הפרעה תלמיד שיפריע במהלך השיעור, יוזהר ע"י המורה ו/או  ❖

ידי מחנך/ת הכתה ו/או רכזת  יטופלו משמעתית על שאינם מתפקדים על פי נהלי השיעור באופן עקבי תלמידים  ❖

 בית הספר. מנהלתהשכבה ו/או 

על התלמיד להביא לשיעור את כל חומרי הלימוד הרלבנטיים, כולל ציוד מעבדה. להכין את שעורי הבית בזמן   ❖

וציונו במקצוע  , במשוב ירשם על ידי המורה ,תלמיד שלא ינהג כךולבצע את כל המטלות שהוטלו עליו ע"י המורה. 

  יופחת במסגרת הערכת המורה.

 ל יציאה מהשיעור ללא רשות המורה. חל איסור ע  ❖

 השיעור. בזמן  אכילהעל חל איסור  ❖

   כל שימוש בטלפון סלולארי, כולל הנחתו על השולחן בזמן השיעור, אסור בהחלט! ❖

   .השכבה  רכז לטיפול משמעתי ע"י המחנך ום הפרת סעיף זה תגרו

 

 נוכחות, חיסורים ואיחורים 

והפעילויות למיניהן המתקיימים בהתאם למערכת השעות השבועית  התלמיד להיות נוכח בכל השעורים  חובת ❖

 . ולוחות הזמנים

 אחריות התלמידים להגיע לשיעור, לבחינה, לבגרות, עם הציוד הלימודי הנדרש ובתלבושת בית הספר. ❖

אי השתתפות בפעילות חברתית תגרור הפחתה בציון    השתתפות התלמיד בפעילות החברתית היא חובה! ❖

   .התנהגותב

     היעדרות בלתי מוצדקת מפעילות בית ספרית, המתקיימת בשעת שיעור, דינה כהיעדרות  שאינה מוצדקת       

   מהשיעור.      

 לשיעורים תשתקלל בהרכב הציון במקצוע הנלמד. היעדרות התלמיד משעורים ו/או איחור  ❖

 יחשב כהעדרות .  ותדק עשרמעל לשעור איחור אין לאחר לשיעורים במהלך היום.  ❖

 ציון התלמיד בכל מקצוע יורכב מההישגים האקדמיים והנוכחות בשיעורים.   ❖

 הציון במקצוע הוא סכום של הציון האקדמי וציון הנוכחות.

 יטת המנות שנקבעה על ידי משרד החינוך. ציון הנוכחות נקבע על פי ש ❖

 חובה על התלמיד להיות נוכח בכל השיעורים.                

העדרויות מוצדקות )על פי הסיבות המפורסמות על ידי משרד החינוך ומפורטות בהמשך( יוצדקו על ידי מחנך  

 הכיתה ולא יספרו במניין המנות. 

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

 על פי הטבלה הבאה:

 ציון סופי  ציון התנהגות העדרות

 הציון האקדמי  0   יחידות )כולל( 2עד 

 נקודות  5הציון האקדמי בהפחתה של   -5 יחידות )כולל( 3-2מעל 

 נקודות  7.5הציון האקדמי בהפחתה של   - 7.5 )כולל(יחידות  4-3מעל 

 נקודות  9הציון האקדמי בהפחתה של   -9 יחידות  5-4מעל 

 בתעודהלא יופיע ציון סופי   יחידות   5מעל 

 

 

 .התלמיד המעתיק ועל התלמיד שממנו העתיקו על הליך טפול בחריגה מנוהל טוהר הבחינות חל*

 



22 
 

 במקרים הבאים:  העדרות תחשב מוצדקת 

משפחה שאינו מדרגה  שבוע ימים. היעדרות בשל אבל על קרוב  -  ראשונה  היעדרות בשל אבל על קרוב מדרגה •

 . יום אחד –ראשונה )סבא, סבתא, דוד וכד'( 

 . יום אחד– היעדרות בשל שמחה מדרגה ראשונה  •

היעדרות בשל זימון ללשכת גיוס או למבדקים לצבא )בתנאי שהוצג אישור השתתפות בפועל ולא באמצעות מכתב   •

 . הזימון(

  בהיקף -לות בתנועת נוער, התרמות וכד' היעדרות בשל שירות לקהילה, פעילות חברתית בבית הספר, פעי  •

 . ובתחומים המאושרים מראש על ידי בית ספר

 .תורנויות וכד'(תפקידים בבית הספר ) היעדרות בשל מילוי •

 . היעדרות בשל מבחן תיאוריה ראשון ומבחן מעשי ראשון בנהיגה )יתר המבחנים לא יוכרו כהיעדרות מאושרת( •

 . בבית חולים )בתנאי שיוצגו האישורים המתאימים(  אשפוז/בדיקה היעדרות בשל  •

 ( ימים. 4היעדרות בשל מחלה מעל ארבעה ) •

 

 

 

 

  http://tiny.cc/tdzm9yעל פרוט שיטת המנות ניתן לקרוא בכתובת:

 

 חייב להודיע על כך מראש למחנך הכתה.   ,תלמיד שאינו מגיע לביה"ס ❖

 . חלה חובה להציג אישור מתאים מיד עם חזרתו ללימודים למחנך ,תלמיד הנעדר מסיבות מוצדקות על  ❖

 בהתאם.  ויטופל  ביקור סדיר בקהילהצין תלמיד שיעדר באופן תכוף ובמצטבר ידווח ע"פ חוק לק ❖

 בכפוף לאישור   אישור חתום ע"י מזכירות ביה"סשחרור במהלך יום לימודים יתאפשר רק לאחר הצגת  ❖

 . מחנך / רכז שכבה

שהציג   בתנאי שייקבע בלוח הבחינות ב' יהיה זכאי להשלמת הבחינות במועד ,תלמיד שנעדר מסיבות מוצדקות ❖

על התלמיד להצמיד לטופס הבחינה את האישור הרפואי המצדיק העדרותו   למחנך אישורים להיעדרות מוצדקת.

 ממועד א'. 

 אין לעזוב את שטח בית הספר לפני תום יום הלימודים.  ❖

 יציאה מבית הספר במהלך יום הלימודים, מכל סיבה שהיא, מחייבת אישור המחנך/ת או רכזת השכבה.  ❖

 הורים.   ליווימחייב  05:11שעה המסתיים ב הרביעיתום השיעור שחרור תלמידים לפני  ❖

 לפני היציאה מבית הספר יציג התלמיד את אישור המורה במזכירות בית הספר ויקבל אישור למאבטח. 

 שחרור תלמידים מחייב יידוע הורים על ידי המורה.  11:50לאחר השעה 

   שחש ברע במהלך יום הלימודים יפנה לגורם בית ספרי. תלמיד :פינוי תלמיד מבית הספר ❖

 פי שיקול דעתו יזמין פינוי רפואי.  בית הספר יידע את הורי התלמיד ועל

חל איסור מוחלט על נסיעות לחו"ל וחופשה במהלך שנת הלימודים. במקרים חריגים יידרש אישור ממנהלת בית  ❖

 הספר ומנהלת  המחוז.  

 : היעדרות מלימודים עבור תלמיד המבקש לייצג את ישראל בספורטנוהל  ❖

http://tiny.cc/tdzm9y
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ש לקבל שחרור מלימודים לצורך ייצוג לאומי )מחנה אימונים או תחרות( יקבל מהאגודה או  תלמיד המבק ✓

טופס שחרור תלמיד/ה מהלימודים בבית הספר לייצוג לאומי "  " מהאיגוד או מההתאחדות הנוגעים בדבר  

 .(באתר בית ספר)ראה את הטופס 

ובחתימה ובחותמת של גוף הספורט המבקש,  טופס זה, עם כל פרטי התלמיד, באישור ובחתימת הוריו   ✓

יועבר על ידי התלמיד לחוות דעת מנהל בית הספר, והוא יעבירו אחר כך לחוות דעת המפקח על החינוך  

  .הגופני במחוז, להמלצת המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני ולהחלטת מנהל המחוז

 .לפני האירוע  משלושה שבועותהטפסים חייבים להגיע לאישור מנהל המחוז לא יאוחר   ✓

במקרה של חוות דעת שלילית או הערות הקשורות להיעדרותו של התלמיד מלימודים, על המנהל לציין את   ✓

הערותיו בטופס, לחתום עליו, להחתימו בחותמת בית הספר ולהעבירו למפקח על החינוך הגופני במחוז  

 שיך את הטיפול כמפורט לעיל.  שימ

התנגדות מנהל בית הספר לשחרור התלמיד תמנע את המלצת המפקח על החינוך הגופני לשחרור התלמיד  

 . לנסיעה זאת ותחייב את האחראי לנבחרת/למשלחת להיערך בהתאם

  במקרה של החלטה חיובית בהנהלת המחוז ייחתם הטופס ויישלח למנהל בית הספר שהתלמיד לומד בו. ✓

 .במקרה כזה יתחשב בית הספר בתלמיד ויבוא לקראתו בקביעת מועדי מבחנים וכדומה

       אין תלמיד רשאי להשתחרר מלימודים למחנה או לצורך ייצוג לאומי ללא ביצוע התהליך הזה לפני המועד שנקבע         

 .ליציאתו וללא אישור מנהל המחוז        

 

מכינות   צה"ל, - כגון ) במבדקים ומיונים לפעילויות המשך אחרי סיום התיכון  לשם השתתפותנוהל העדרות  ❖

 צבאיות , שרות לאומי, שנת שרות(:

 .(אתר בית ספרמוצדקת )ראה את הטופס ב הכיתה בקשה להיעדרות  גיש למחנךהתלמיד י ✓

          .שיטת המנות היעדרות מלימודים לשם השתתפות בהן מאושרת, במסגרת ✓

      בית הספר ואינה במסגרת  התלמיד מבקש להיעדר מבית הספר אינה בשליטה או בפיקוח של הפעילות שבגינה             

 .הספר ספרית או מטעם בית-פעילות בית            

 הפעילות מוטלת על הורי התלמיד.  האחריות על התלמיד הנעדר מבית הספר לשם             

 

 ו/או קורסים  שיעורים פרטניים

 תיכון "הרב תחומי ב'" שם לו למטרה לקדם את תלמידיו לזכאות לתעודת בגרות מלאה. 

 חדשניות. מיומנויות מעגלי סיוע מגוונים שבהם מתקיימים תהליכי הוראה ולימוד באמצעות הדבר מתאפשר 

 מפגש בין מורה לקבוצה קטנה של תלמידים בלמידה במקצוע מסוים.  השעור הפרטני ו/או הקורס מאפשר 

המפגש יוצר תנאים נוחים לקידום דיאלוג מתמיד בין המורה לתלמיד ומאפשר הוראה אישית, התקדמות בצרכים 

 . הייחודיים של כל תלמיד וקידום הישגים לימודיים

 . המלצת המורה המקצועי ורכז המקצועשיבוץ התלמידים לשיעור הפרטני ו/או לקורס  נעשה ב

 ומהווה חלק ממרכיב ההערכה.   חובהלו הינה   עשנקבו/או בקורס  הפרטני בשעורנוכחות התלמיד 

 תירשם לו היעדרות בלתי מוצדקת.  לא יגיעתלמיד ש

         

 מבחנים וציונים 

 בהכנת  בעבודות ומטלות, הציון לתלמיד ייקבע על בסיס הערכת מורה , השגים במבחנים, בבחנים,  ❖

  . נוכחות סדירהוב  בית-שעורי

הרכב הציון על ו  ספרי הלימודעל נושאי הלימוד, על תוכנית הלימודים, קבל מהמורה הסבר מדויק על התלמיד י ❖

 . השנתי

בתחילת כל מחצית או שליש )על פי חלוקת   ספר ה יפורסם באתר ביתהלוח   .התלמיד יקבל לוח מבחנים מסודר ❖

 בלבד. הלוח מחייב את המורים ואת התלמידים.  לוח המבחניםהמבחנים יתקיימו על פי  שנה"ל(.
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 מבחנים בשבוע.  שלושהלא יתקיימו יותר מ ❖

   .לפני מועד הבחינה שבוע את פרוט החומר לבחינה לפחות  התלמיד יקבל ❖

ד ו/או  מבאם הבחין תלמיד כי לא קיבל את החומר לבחינה שבוע לפני מועד הבחינה עליו לפנות למורה המל

 למחנך/ת הכיתה באותו היום על מנת לטפל בכך. 

אכיפת חובת התלמיד לשמור על טוהר הבחינה. תלמיד שייתפס באי קיום טוהר הבחינה, מבחנו ייפסל  ויופעל נוהל  ❖

טוהר הבחינות. אי קיום טוהר בחינות המתכונת יטופל בהלימה לחוקי בחינות הבגרות ע"י רכז המקצוע ורכז  

 השכבה. 

 פי האבחון והחלטת המועצה הפדגוגית.  -זכותו של התלמיד הזכאי להתאמות  להיבחן בתנאים הולמים על  ❖

ב' ו/או מבחן משפר(, זכאותו להבחן תישקל על הבחינה, )בחינה סדירה ו/או מועד בבוקר בביה"ס נכח תלמיד שלא   ❖

 .ידי הצוות החינוכי

 .למיד אשר לא נכח בבחינהלת  11במשוב  המורה המקצועי יקליד  ❖

 .  קבל מבחן מודפס מנוסח באופן ברור, מלווה בהנחיות ובמפתח הערכההתלמיד י ❖

   שמונה עשר   –לא יאוחר מ  ( תיקונים בגוף המבחן עם ציון מנומק )  קבל בחזרה את המבחן באופן אישיי  התלמיד ❖

 קיום המבחן.  מיום ימים

 

 

 

למורה המקצועי. אם לא  יפנה התלמיד   .תלמיד לערער על ציונוזכותו של , ציון בתעודה: מבחן/בוחןעירעור על ציון   ❖

    .לאחר החזרת המבחן/בוחן  שבועלא יאוחר מ  ,לרכז המקצוע בענין זה  יתקבל מענה, ניתן לפנות

 למורה המקצועי.    ר אותו  וובו נימוקי הערעור, וימס   "טופס ערעוריצרף " ן תלמיד הרוצה לערער על ציו

 המורה המקצועי יפרט מדוע הוא מקבל/דוחה את הערעור. אם נדחה ערעורו על ידי המורה,  

 .  מיום דחיית הערעור שבוע עדבפרק זמן של  בפני רכז המקצוע/המגמה זכותו של התלמיד לערער שנית

 החלטתו של רכז המקצוע/מגמה היא סופית.  

ולמסור אותו   ימים מיום החזרת המתכונתשלושה  עד יש להגיש   : את העירעור ערעור על ציון בחינת מתכונת ❖

  . הערעור צריך להיות מנומק.דרך המשוב  למורה המקצועי

 .  לא יוכל לערער על הציון במבחן זה,מבחן המתכונת שנקבע ע"י המורה, להחזרת תלמיד שלא הגיע בזמן

 

 ציון בתלמידאות  

 מסך כל הציונים במקצוע.  10%משקל הציון בתלמידאות הינו 

 התנהלות התלמיד בשיעורים. בהישגי התלמיד בבחנים / מבחנים/ עבודות אלא בא לבטא את  אינו תלויציון זה 

ציון בתלמידאות בא לבטא את עבודת התלמיד במהלך השיעורים, מידת פעילותו, התעניינותו והשקעתו במקצוע הנלמד,  

 נוכחות לא מוצדקת בשעורים. 

 ציון זה הוא כלי לעודד את התלמיד להשקיע בלימודיו בין אם הוא מגיע להישגים גבוהים ובין אם לא.  

 

 לתבחינים הבאים:  בהתיחסות: הציון יקבע  ציון בהתנהגות

 30%חיסורים מעל  -

 .מחאות התנהגות 5 -

 . איחורים 5 -

    ימות, תלבושת, עישון, סוללרי(.הערות מעקב בעלות תוכן משמעתי )אל  3 -

 .מכתב סיכום של וועדות משמעת -

 . היעדרות באופן קבוע מפעילות חברתית -
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   .אי השלמת משימות הפרויקט "מעורבות בקהילה" -

 

 בהתנהגות הינו תנאי ליציאה למסע פולין.ציון א' 

 

 בחינות מתכונת מועדי 

 .אחתבכל אחד ממקצועות הלימוד מתקיימת בחינת מתכונת 

 כל תלמיד חייב להבחן בבחינה זו. אין מועד השלמה למתכונת.  

 מטרת הבחינה היא ליצור מבחן דומה לבחינת הבגרות: אורך המבחן, מבנה המבחן ודרך בדיקתו. 

 . לו  םלוח בחינות הבגרות ובהתא םלאחר פרסו יפורסמובחינות מתכונת  המועדים של 

 . בלוח הבחינות השכבתי באתר בית הספר  מועדי הבחינות יפורסמו

 .אחד בחינת מתכונת יקבלו התלמידים יום חופשה כל לפני 

 

 בחינות בגרות מועדי 

ע"י משרד החינוך. לבית הספר אין יכולת השפעה על לוח זה.  ( קיץ  ימועד ,חורף ימועד)פעמיים בשנה  המועדים מתפרסמים 

 . ובלוח הבחינות השכבתי באתר בית הספר באתר הרשמי של משרד החינוך   מועדי הבחינות יפורסמו

 . אחדלפני כל בחינת בגרות יקבלו התלמידים יום חופשה 

 

 

 ציון הגשה לבחינות הבגרות 

     .ציונים אלו יוכנסו למשו"ב בלשונית "בגרות"  הבגרות.בחינת לפני מועד  יפורסם במשו"בציון ההגשה   ❖

  יוםלכל המאוחר  או לרכזת בגרויות או לרכזת השכבה בכתב לרכז המקצוע על ציון ההגשה ניתן למסורערעור  ❖

 .  לאחר פרסום ציוני ההגשה

 טפסי ערעור ניתן למצוא באתר בית הספר.  

   את סיבת הערעור. ובאופן ענייני, יש לנמק היטבבכתיבת העירעור 

 לשמור על הציון הקיים, להוסיף או לגרוע ממנו. בבדיקת הערעור ניתן

 לא ניתן לערער על תוספת המורה שניתנה. 

   בהנתן תשובה על ערעור התלמיד, התשובה היא סופית.

 

 מועד ב' מבחן 

הספר בהתאם ללוח המבחנים המתפרסם - ידי בית-שנקבעו על  להיבחן  במועד א' בכל המבחניםחובתו של התלמיד  ❖

 בתחילת כל מחצית.  

במקצוע  בחינות "מועד ב' " תתקיימנה בסיומו של כל סבב מבחנים )רבעון(. תלמיד יוכל להבחן במבחן מועד ב' 

 בסוף כל סבב מבחנים.  אחד בלבד

 

 התנאים להיבחנות במועד ב' הם:

אישור מרכזת   / אישור רפואי  תלמיד שהיעדרותו מהבחינה במועד א'  הוכרה כמוצדקת. על התלמיד לצרף (1

 , מבחנו לא ייבדק.  ללא אישור למבחן מועד ב'.השכבה 

  יש להרשם למועד ב' דרך הקישור באתר בית הספר. (2

 מבנה הבחינה והיקפה יהיו זהים למבחן שנערך במועד א'. (3

 

 משפר במועד מבחן 

 ציונו. מבחן משפר יתקיים בסיומה של כל מחצית והוא נועד לתלמיד המעוניין לשפר את 
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יתקיים מועד לשיפור מבחן במקצוע המתמטיקה ומועד נוסף לשיפור אחד מהמקצועות האחרים אותם לומד   ❖

 התלמיד. 

 נוסף במתמטיקה. המקצועות אותם הוא לומד ומועד משפר  באחדתלמיד יכול להבחן במועד משפר  ❖

 פר(.ציונו של התלמיד יהיה הציון הגבוה מבין השגיו במבחנים שבחר לשפר )סדיר/מש ❖

 . משפר דרך הקישור באתר בית הספריש להרשם למועד  ❖

 

 .תלמיד לא יוכל להבחן במבחן מועד ב' / מבחן משפר במקרים של פגיעה בטוהר הבחינות

 

 בחנים 

 השעורים האחרונים ושעורי בית.  שלושתהיקף החומר לבוחן יכלול חומר שנלמד ב ❖

 תקופה. ייקבע במשותף בין המורה והכיתה בהתחשב בעומס הבחינות באותה  מועד לבוחן  ❖

 

 מתמטיקה רמות הלימוד של התלמיד בקבוצות  קביעת

ומבחן עירוני שתאריכו יפורסם באתר בית    התלמיד ישובץ לרמת הלימוד במתמטיקה על פי ציוניו בתעודה של כיתה ט' 

 הספר. 

 ל התלמיד בקבוצות אנגלית  קביעת רמות הלימוד ש

 על פי ציוניו בתעודה של כיתה ט'.  באנגליתהתלמיד ישובץ לרמת הלימוד 

 

 

 מעבר כיתה נוהל 

 ישובץ בכיתת לימוד עפ"י מסלול לימודיו ובקשותיו החברתיות. תלמיד  

 ויועצת השכבה.  רכזתבקשה למחנך שידון בכך עם יגיש במידה והתלמיד מעונין לשנות את השיבוץ  עליו 

 מחצית א'.  ניות למעבר כיתה יהיו עד סוףפ

 . בית הספר שומר על זכותו להעביר תלמיד לכתה אחרת בהתאם להחלטת מועצה פדגוגית או החלטת הנהלה *

 

 מגמה מעבר נוהל 

 .שנת הלימודים של כיתה י' סוףלמחנך עד   תנתן בכתב לשינוי השיבוץהתלמיד  תבקש

 אתר בית במופיע )הטופס   התשובה תינתן לתלמיד ע"י מחנך הכיתה בכתב.ו  הבקשה תבחן ע"י המועצה הפדגוגית

 .(ספר

 לתלמיד בהתאם לשיקולים פדגוגיים.  המגמהלהוריד מקצוע   /שנותהמועצה הפדגוגית רשאית ל*

 

 נוהל עליה לכיתה 

 המועצה הפדגוגית תתכנס בסוף שנת הלימודים  ותעקוב אחר הישגיו של התלמיד.  

 השלמה בתום חופשת הקיץ(.  עבודות  /בהשלמת המטלות הלימודיות )בחינות   יתוקן  55-ל  מתחתציון  

 מקצועית. תתקיים ועדת היוועצות בין מקרים חריגים ב

 

 חינוך גופני 

מטרת שעורי החינוך הגופני הינה בפיתוח כשריו וכישוריו הגופניים של התלמיד, במימוש ומיצוי הפוטנציאל האישי המרבי  

 והפנמת ערך הפעילות הגופנית כחלק משמעותי ובלתי נפרד לבניית אורח חיים בריא. 

 החובה ומהווה תנאי הכרחי לקבלת תעודת הבגרות. הציון השנתי בחינוך הגופני הינו חלק ממרכיבי 

 תלבושת בשעורי חנ"ג:  ❖

 )יש איסור להגיע עם גופיה(  חולצה חלקה. ✓



27 
 

 מכנסיים גמישים בגובה הברך ומטה.  ✓

 פעילות גופנית אירובית . לנעלי ספורט המיועדות  ✓

ע עם פירסינג לא יוכל  תלמיד שיופי אין להתעמל עם עגילים או פירסינג לסוגיו השונים בכל אחד מאברי הגוף. ✓

 שאינו פעיל בשעור. הערה במשוב ותירשם לו   להשתתף

 ם: ציוני ❖

      הישגים לימודיים – 40% - ו תלבושת ספורט ועשיית הנדרשבמהציון על הופעה הערכת מורה  60%  - מורכב מ ציוןה       

 מבחן כושר.  - י"ב  כיתהבו       

 פטור משעורי ספורט:  ❖

     ואשר מתאר באופן    הניתן ע"י רופא מומחה המעיד על המגבלה הרפואית  הנוכחיתאשור רפואי תקף לשנה"ל        

 בפורט את ההגבלות, המלצות ומשך זמן הפטור.        

 תחרותיים בביה"ס ו/או  השתתף באירועי ספורט לא יוכל ל תלמיד הפטור באופן מלא/ חלקי משעורי חנ"ג               

 מחוזיים.               

 : מפעילות גופנית ) לחלק מהשנה"ל ו/או חלק מפעילויות(  חלקיבמקרה של פטור               

    הרפואיות ו/או   במידת האפשר, עפ"י מגבלותיו ויתאמן מלאה, יפעלתלבושת ספורט התלמיד יגיע לשיעורים ב       

 המורה במהלך השיעור.יסייע בידי        

 : (שנה"ל לכל ) מפעילות גופנית מלאבמקרה של פטור רפואי        

 התלמיד חייב במטלות הבאות       

 למורה לספורט. שיוצג  הוריםבאשור ו של המערכת רק בשעות קצה ישוחרר מחובת נוכחות בשעורי חנ"ג ✓

 

 

 "עבודה עקב פטור משיעורי חינוך גופני".  הערה:" תתווסףכתיבת עבודה. לציון העבודה בתעודה   ✓

 משיעורי החינוך הגופני ללא אישורים מתאימים מרופא תמנע קבלת ציון בחינוך גופני. 50%-השתתפות ביותר מ -אי

 

 נבחרות ספורט:  ❖

 במקצוע. לת ציון חיובי קב השתתפות בשיעורי החינוך הגופני ו  – תנאי להשתתפות בנבחרות ספורט בביה"ס  ✓

  ים המתקיימים בביה"ס ומחוצה לוהשתתפות בנבחרות ביה"ס לרבות ייצוג באליפויות ומפעלי ספורט שונ ✓

 ( בתנאי שהציון א' בהתנהגות) נקודות. 10מזכה את המשתתפים במחצית א' ובמחצית ב' בתוספת ציון של עד 

 

 תעודות הערכה בית ספריות )מחצית / שנתי( 

 התעודות שיחולקו הן: 

 הצטיינות לימודית  ❖

 הצטיינות חברתית   ❖

 תעודת שיפור בהישגים ובהתנהלות.  ❖

 

 אם יענו על הקריטריונים הבאים: לימודית מצטיינת דה תלמידים יהיו זכאים לתעו

 ציון א' בהתנהגות  ✓

 ומעלה   90ממוצע  ✓

ה , פיזיקה וביולוגיה( יקבלו תוספת  יח"ל ו/ או מקצוע מורחב מדעי שלישי )כמי 5תלמידים הלומדים מתמטיקה  ✓

 נקודות לממוצע היבש.  5של 

 אם יענו על הקריטריונים הבאים:  חברתיתמצטיינת דה תלמידים יהיו זכאים לתעו

 ציון א' בהתנהגות  ✓
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 לפי המלצה של מקומות ההשמה. ✓

 

 הקריטריונים הבאים: אם יענו על דת שיפור בהישגים ובהתנהלות תלמידים יהיו זכאים לתעו

 העלאת ציון בהתנהגות  ✓

 הפחתה במספר הערות מעקב ✓

 הפחתה בהערות משמעת )מעקב, מחאת התנהגות(  ✓

 הפחתה בשעות העדרות  ✓

 שיפור בהשגים  ✓

 

 אם יענו על הקריטריונים הבאים:דת הצטיינות בספורט תלמידים יהיו זכאים לתעו

 ציון א' בהתנהגות  ✓

 המלצת רכז המגמה והמורים ✓

 

 זמן קבלת התעודות:  

 .במחצית: מצטיינים לימודית

 בסוף שנה: מצטיינים לימודית, חברתית , ספורט ושיפור בהישגים ובהתנהלות. 

 )ורן מקלילן( "מה שהשנה החדשה תביא לך תלוי במידה רבה במה שאתה תביא לשנה החדשה" 

 !בהצלחה


