עריכה והדפסה :שרונה ולצמן

תלמידים ,מורים והורים יקרים,
עם פתיחת שנת הלימודים תשפ"א אני מברכת אתכם בהתרגשות רבה ומאחלת לכם
הצלחה והנאה מהלימודים בבית הספר שלנו "תיכון הראל" .ברוכים השבים מחופשת
הקיץ ,ולשכבה י' ,ברוכים המצטרפים אלינו.
פתיחת השנה הזו מורכבת מתמיד .אנו נמצאים בתקופה שבה מתפשטת מגיפה
עולמית ולצידה אנו מנסים לשמור על שגרה חיונית וברוכה עבור כולנו .מניעת
ההדבקה בנגיף הקורונה ועצירת התפשטות הנגיף מחייבת את כולנו להיערכות
אחרת .מערכת החינוך כולה ובית הספר בפרט נערכו במהלך הקיץ ללמידה משולבת
הכוללת למידה בבית הספר לצד למידה מרחוק .אין ספק ,תקופת הקורונה אינה
תקופה קלה לכולם אך עלינו להתייחס לתקופה זו כהזדמנות .אמנם האתגרים
העומדים בפנינו בשנה זו עצומים ומחייבים גמישות והסתגלות ,אך זוהי הזדמנות
פז להצמיח יתרונות גדולים ולהצעיד את מערכת החינוך קדימה.
מיום הקמתו חרט "תיכון הראל" על דגלו להיות תיכון מוביל ,המשלב את ערכי
אהבת האדם ,אהבת המולדת ושאיפה למצוינות .אנו נמשיך לפעול למימוש ערכים
אלו לצד טיפוח היכולת האישית של כל אחד ואחת מכם.
בשנת לימודים זו נשים דגש על חיזוק התלמיד כלומד עצמאי האחראי על לימודיו.
במישור הבית ספרי נמשיך לעסוק בחיזוק הקשר שבין צוות בית הספר לבין
התלמידים ובהעצמת הנהגת התלמידים ,תוך עידוד שותפות ומעורבות התלמידים
בנעשה בבית הספר ובקהילה .בהיבט הלימודי ,נמשיך לשאוף למצוינות תוך מיצוי
הפוטנציאל האישי של כל תלמיד והגשמת חלומותיו.
השנה ,כמו בכל שנה ,אנו מקדמים בברכה ,באיחולים ובציפייה ,את כלל תלמידי בית
הספר .מחזור כ"ה אשר ישלים את לימודיו השנה יתמקד במנהיגות ואחריות אישית
וחברתית .ערכים מובילים אלו יבואו לידי ביטוי בפעילות הערכית במהלך השנה כולה
וכן בהכנה לשירות הצבאי .מחזור כ"ו אשר יחווה לראשונה את מבחני הבגרות,
יתמקד בנושא הזהות .מחזור כ"ז המצטרף למשפחה שלנו יתמקד בבחירה ,ניהול עצמי
ועשייה .בהצלחה לכולנו !
לסיום ,אני רוצה לאחל שנה של עשייה והצלחה ,שנה שתשלב תנופה אישית ובית
ספרית .מי ייתן ותהיה לכולנו שנה שקטה ובריאה שתאפשר להתמקד בעשייה
חינוכית ,חברתית ובלמידה.
שלכם,
ליאת שגב
מנהלת בית הספר

חזון בית הספר
אורח החיים בתיכון הראל מושתת על הערכים ועל העקרונות הבאים:
טיפוח ערכים מוסריים והומניסטיים ,וכן חיזוק תחושת הזהות הישראלית,
הציונית והיהודית תוך הגברת המעורבות בקהילה והנתינה לחברה
הקניית ערכים של כבוד הדדי ,יושרה ,סובלנות ופלורליזם.
פיתוח סקרנות ,כלים לחשיבה ,יצירתיות ,ביקורתיות ואחריות אישית ללמידה
עידוד רכישת השכלה כללית וחינוך למצוינות.
בית הספר רואה את חינוך ה תלמיד במרכז ונותן מענה הולם לצרכיו ולכישוריו של
כל תלמיד ותלמיד.
עידוד שותפות ומעורבות של התלמידים בחיי היום יום של בית הספר ותמיכה
בהתארגנות תלמידים בגופים מייצגים.
התלמיד כאדם בוגר ואחראי הוא שותף פעיל בהגשמת חזון בית הספר.

בעלי תפקידים בבית הספר
הנהלת בית הספר
מנהלת  -ליאת שגב
סגנית מנהלת ורכזת פדגוגית– מירי שנער
סגנית מנהלת ,אחראית מעברים וחינוך חברתי– אירית אסקיו
רכזת שכבה י'  – 1-5נעמה ויסמן
רכזת שכבה י'  – 6-11יעל רובין
רכז שכבה י"א  – 1-5יוסי רז
רכז שכבה י"א  – 6-11דורון אורן
רכזת שכבה י"ב  – 1-12גלי כהן
פסיכולוגית – סילבי אביטל
מנהלנית – סופי מתן
רכזת בגרויות – אפרת רפאל
רכזת החינוך המיוחד – הדס אסא
רכזת כיתות ל"ב – טליה זורוף
ייעוץ
יועצת שכבה י' – אסנת שלמה
יועצת שכבה י"א ורכזת יועצות – שרונה כאהן
יועצת שכבה י"ב  -דפנה מנשה
יועצת החינוך המיוחד – אביבה קרישר
רכזים
רכזת מעורבות חברתית בשכבה י'  -נעמה ויסמן
רכזת מעורבות חברתית בשכבה יא'  -קרן יפה
רכז מעורבות חברתית וחינוך חברתי בשכבה יב'  -נתנאל קאבאליון
רכז מקצועות בחירה בשכבה י'  -ישראל סטיווי
רכזת חינוך חברתי בשכבה י' ויא'  -אפרת אבישר
רכז תיאום בינתחומי  -טל שגיא
דוברת בית הספר  -עדית קסטן
רכזת מערכת  -אלנה אייזנברג
רכזת תקשוב  -ליאת וינטר
רכזת התאמות ולקויות למידה  -אוסי דרורי
רכזת עבודות גמר  -יפעת וינגרטן
מועצת תלמידים  -נועה אברבנאל
רכז בטחון  -דורון איילון
רכזת טיולים  -סימה מיכאל
רכזת שעות פרטניות  -נאוה סטולר

רכזת השתלמויות  -דנה באומן
רכזת בטיחות בדרכים  -דניאל גריידי

מנהלה

תחזוקה

לבורנטיות/ים

ספריה

עינב זגדון
שרונה ולצמן
גלית יצחק
שושי סבח
קרן טמיר-צאליק
תמי שלום

ציון לוי
יעקב ברנס
משה כהן

ולדימיר שוניאקוב
ראומה חונן
ברוריה אליהו
עפרה דרביש

קרן יפה
לאה טננבאום

צל"ח (צוות לשעת חירום) בית ספרי
ליאת שגב – מנהלת
צוות הנהלת בית הספר
יועצות בית הספר
אב הבית – ציון לוי – רכז צל"ח
רכז ביטחון – דורון אילון
מזכירת תלמידים – עינב זגדון

רכזי מקצוע:
גלית מישל
אומנות -
ענת יונתן
אנגלית -
מירי שנער
אזרחות -
אלה הוכברג
ביולוגיה -
רותם פניגר בריש
ביוטכנולוגיה -
שרי אליהו
ג"ג אדם וסביבה -
נאוה סטולר
היסטוריה -
איתי אריאל
חינוך גופני -
כלכלה ומנהל עסקים -יפעת וינגרטן
טליה סילבר
כימיה -
אילה הורוביץ
לימודי א"י -
מזל זיטוק
עברית -
ראובן בודנהיימר
מדעי המחשב -
ברי מוסקוביץ
מוסיקה -
תמי שרון
מדעי החברה -
אליס מזרחי
מחשבת ישראל -

מתמטיקה  -ג'ויס להמן
אליס מזרחי
ספרות -
רונית רגב-כביר
ערבית -
אלנה איזנברג
פיזיקה -
פילוסופיה  -עדית קסטן
תיאטרון  -קים סיגל-פולקמן
אפרת רפאל
תנ"ך -
שלום לוק
קולנוע -

מחנכי שכבה י' מחנכי שכבה י"א
יוסי רז
שירה פינלי
אוסי דרורי
טליה זורוף  /דניאל

מחנכי שכבה י"ב
יב' 1
יב' 2
יב' 3
יב' 4

גלי כהן
ליאת ארז
נאוה רום
מרים דוגה-מזרחי

י'  1נעמה ויסמן
י'  2אליס מזרחי
י'  3ישראל סטיווי
י'  4בתי מזרחי  /איתי
אריאל
י'  5חובב ארצי
י'  6יעל רובין
י'  7אפרת אבישר
י'  8קרן יפה
י'  9שרי אליהו
י'  10עדי לוי
י'  11רונית ברזילי

יא' 1
יא' 2
יא' 3
יא' 4
גריידי
יא'  5קובי נחמיאס
יא'  6דורון אורן
יא'  7שגיא טל
יא'  8עפרה דאר
יא'  9רונית חזן
יא'  10אביטל דניאל-פישרמן
יא'  11תמרה גרבר

יב' 5
יב' 6
יב' 7
יב' 8
יב' 9
יב' 10
יב' 11
יב' 12

דנה בר-אל
ברי מוסקוביץ
אירית אסקיו
נועה אברבנאל
נתנאל קאבאליון
זיוה כנעני
אדית אילוז
מעיין לוי

רכזות השכבה:
נעמה ויסמן ()1-5
יעל רובין ()6-11

רכזי השכבה:
יוסי רז ()1-5
דורון אורן ()6-11

רכזת השכבה:
גלי כהן ()1-12

יועצת:
אסנת שלמה

יועצת:
שרונה כאהן

יועצת:
דפנה מנשה

לוח החופשות השנתי לשנה"ל תשפ"א
פתיחת שנת הלימודים – יום ג' 1 ,בספטמבר  ,2020י"ב באלול תש"ף
ראש השנה  -ימים ו' – א',20/9/2020 - 18/9/2020 ,
כ"ט באלול תשפ – ב' בתשרי תשפ"א
יום כיפור  -ימים א' – ב',28/9/2020 - 27/9/2020 ,
ט' בתשרי – י' בתשרי תשפ"א
סוכות -

ימים ו' – א',11/10/2020 - 2/10/2020 ,
יד' בתשרי – כ"ג בתשרי תשפ"א

חנוכה  -ימים ו' – ש',19/12/2020 - 11/12/2020 ,
כ"ז בכסלו – ג' בטבת תשפ"א
פורים  -ימים ה' – ש',27/2/2021 – 25/2/2021 ,
י"ג באדר  -ט"ו באדר תשפ"א
פסח  -ימים ו' – ב',5/4/2021 – 19/3/2021 ,
ו' בניסן – כ"ג בניסן תשפ"א
יום העצמאות  -יום ה',15/4/2021 ,
ג' באייר תשפ"א
ל"ג בעומר  -יום ו',30/4/2021 ,
י"ח באייר תשפ"א
שבועות -

ימים א' – ג',18/5/2021 – 16/5/2021 ,
ה' בסיוון – ז' בסיוון תשפ"א

החזרה ללימודים היא למחרת היום האחרון של החופשה המצוין לעיל.

אספות הורים כיתתיות
שכבה י' :יום ב'14/9/2020 ,
שכבה י"א :יום ג'15/9/2020 ,
שכבה י"ב :יום ה'10/9/2020 ,
בבית הספר מתרחשים תהליכי למידה שונים:
טיולים

מועדים יפורסמו בהמשך.
בחלק מהמגמות יתקיימו סיורים לימודיים .מועדים ופרטים יימסרו בהודעה נפרדת.
משלחת "עדי עד" לפולין  /מסע חלופי בארץ "משואה לתקומה"

מועדים ימסרו בהמשך.
תוכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית"

התוכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית" היא תוכנית חובה לתלמידי י'-י"ב
בחטיבה העליונה ,והיא תנאי לקבלת תעודת בגרות על פי חוזר מנכ"ל של משרד
החינוך .התוכנית נועדה לטפח את התלמיד להיות בוגר בעל תחושת ערך ומשמעות,
יכולת לניהול עצמי בשיקול דעת ,בעל ערכים ,מסוגל לתפקד כהלכה בסביבתו
החברתית ,מרגיש שייכות ואחריות לקהילה ,לחברה ולמדינה ומוכן ליטול חלק
בעיצובן ובבנייתן.
במסגרת התוכנית התלמיד מתנסה בפעילות קהילתית שבועית באחד מתחומי
העשייה השונים :סביבה ,קשישים ,בתי"ס ,קהילה ,אוכלוסיות מיוחדות ,חירום
והצלה ,בריאות ועוד .כמו כן ,התלמיד לוקח חלק במיזמים חד פעמיים .ההתנסות
מלווה בהכשרה ,ליווי אישי ולימוד עיוני.
דרישות התוכנית:
-

בכיתה י' –  50שעות פעילות אישית ,מיזם אחד ,עבודה מסכמת.

-

בכיתה י"א –  25שעות פעילות אישית 3 ,מיזמים ,עבודה מסכמת.

-

כיתה י"ב –  3מיזמים ,עבודה מסכמת.

*תלמידים שימלאו  60שעות אישיות בהצטיינות בכל שנה בתיכון ,יוכרו
כ"מצטיינים במעורבות חברתית" בתעודת הבגרות.

פעילות החינוך החברתי

פעילות החינוך החברתי-קהילתי מהווה חלק משמעותי בחיי בית הספר .מטרתה
לעצב ,להדריך ולכוון את התלמידים לקראת חייהם כאזרחים פעילים ומעורבים.
אנחנו מאמינים שמוטלת עלינו האחריות בהבניית חברה ערכית שחבריה יגלו כבוד,
נתינה ואכפתיות כלפי החברה שבה הם חיים.
החינוך החברתי-קהילתי עוסק ומתמקד בתכנים ערכיים-חברתיים .הפעולות
המגוונות מאפשרות למתבגר לברר לעצמו את מערכת הערכים שלו ולבחון את
יישומן במציאות-
הבירור הערכי בין צורכי ההווה לצורכי העתיד ,בין צורכי הפרט לצורכי הכלל ,בין
ערכים מחייבים לחשיבה ביקורתית ,בין הכרה בערכים לבין מימושם הלכה למעשה.
ההתמודדות עם סוגיות אלה מסייעת לתלמיד לגבש לעצמו סולם ערכים שיאפשר
לו לקבל הכרעות במגוון מצבים ויתרום לצמיחתו החברתית.
שעת חינוך

שעות החינוך בבית הספר משמשות חוליה מרכזית ביצירת הרצף החינוכי-חברתי,
תוך התייחסות למגוון הפעילויות המתקי ימות במסגרת התוכנית החינוכית ,כגון:
ימי עיון ,ימי שיא ,אירועים ,טקסים ,טיולים שנתיים ,פעילויות העשרה ,הצגות
ועוד .הן מיועדות להכין את התלמידים לקראת הפעילויות ולעבד את ההתנסויות
שלהם לאחר מכן.
הנושאים שבתוכנית מתפתחים באופן ספירלי לאורך שנות הלימוד ,וכוללים
התייחסות לאירועים שעל סדר היום הבית-ספרי והציבורי.
לכל שכבת גיל מתוכננת פעילות מגוונת סביב צירים נושאיים מרכזיים ,שכוללת
הרצאות ,הצגות ,סרטים ,סדנאות ,סיורים ועוד.

שכבה י'

הנושא המרכזי בשכבה י' הוא "מתי בפעם האחרונה עשית משהו?" -בחירה ,ניהול
עצמי מעורבות ועשייה .במסגרת פרויקט "להיות אזרח" יעברו התלמידים תהליך
לקראת קבלת תעודות זהות שיכלול שעורי חינוך בנושא וכן סיור בדגש על החברה
הישראלית .שיאו של התהליך בקבלת תעודות הזהות באווירה חגיגית.
תלמידי השכבה ישתתפו בסדנה השנתית שתעסוק בהתמודדות במצבי לחץ ומשבר.
הם יובילון את פרויקט משלוחי מנות לבוגרי ביה"ס הנמצאים בשירות משמעותי,
יעברו קורס מד"א בהיקף של עשר שעות ויצאו לטיול שנתי וימי גיבוש.

שכבה י"א

הנושא המרכזי בשכבה י"א הוא "זהות אישית וזרמים בחברה הישראלית" .הנושא
יבוא לידי ביטוי במהלך השנה ומהווה המשך לתוכנית להתפתחות אישית
ולמעורבות חברתית .בשנה זו יעברו התלמידים תהליך הכנה לקראת צו ראשון ויום
המא"ה ,הכנה לקראת המסע לפולין ,ימי עיון בנושא נהיגה בטוחה ,מיניות וזוגיות
בריאה .הם ימשיכו להתנדב במקומות שונים בקהילה במסגרת התוכנית למעורבות
חברתית.

שכבה י"ב

הנושא המרכזי בשכבה י"ב הוא מנהיגות ואחריות אישית וחברתית .השכבה הבוגרת
של ביה"ס תפתח את השנה בקבלת פנים ססגונית ומאירת פנים ותיתן לצעירים
תחושת שייכות ובטחון.
בשכבה י"ב תחל ההכנה לקראת שירות צבאי ,מכינות ושנות שירות .במסגרת זו
יתקיים יריד חשיפה למכינות לשנות שירות וסדנה בת יומיים שבה ייבחנו סוגיות
שונות לקראת הגיוס והשירות .התלמידים ישתתפו בהרצאות בנושא מנהיגות
ואחריות ,במסע 'משואה לתקומה' ובמסע 'תקווה ישראלית' .כמו כן ייערך פרויקט
נוסף שמטרתו ליצור תרבות נהיגה בטוחה ומושכלת כדרך חיים .תלמידים במסלול
מצוינות בתוכנית למעורבות חברתית ימשיכו להתנדב בקהילה.

מועצת תלמידים

מועצת התלמידים של תיכון הראל נכנסת לשנתה הרביעית ותהיה מורכבת מנציגי
התלמידים מכל הכיתות .המועצה תהיה קבוצה מובילה בבית הספר שתיבָּ חר
בבחירות דמוקרטיות בתחילת שנת הלימודים ובהמשך ,לאחר ריאיון ,יוכלו להצטרף
לשורותיה כל תלמיד או תלמידה שיבחרו לקחת אחריות ,זאת על בסיס רצונם
החופשי .בעשיית המועצה נדרשת חשיבה מפוקחת וביקורתית כלפי המציאות
בחברה הישראלית .ובניית פלטפורמה משמעותית לעשייה בתוך בית הספר ומחוצה
לו .המועצה תייצג את התלמידים מול הנהלת בית הספר והמורים ותשמש "אוזן
קשבת" עבור התלמידים בחיי היום יום בבית הספר.

הערכה

שלב ההערכה הוא חלק בלתי נפרד מתהליך ההוראה והלמידה ,לכן עם פתיחת שנת
הלימודים כל מורה יציג בפני תלמידי כיתתו את תוכנית הלימודים השנתית ,את
הדרכים להערכה ואת דרישותיו לאותו מקצוע.
המרכיבים בהערכה

הערכת ההישגים תקיף את כל תחומי התפקוד של התלמיד בכל רמות ההישגים
ותכלול :בחינות בכתב ,בחנים ,עבודות ,תלקיטים ,הרצאות בע"פ ,מטלות שיתופיות
קבוצתיות ,השתתפות בלמידה מרחוק סינכרונית וא-סינכרונית ותלמידאות
הכוללת :שיעורי בית ,מוטיבציה ,השתתפות ונוכחות בשיעורים.
מבחן

את לוח המבחנים יקבעו רכזי/רכזות השכבה בשיתוף רכזי המקצוע ,והוא יפורסם
באתר המרשתת (אינטרנט) של בית הספר.
לא ייערכו יותר משלושה מבחנים בשבוע .לא ייערך יותר ממבחן אחד ביום.
התלמיד יקבל מידע מוקדם ,עד שבוע לפני מועד הבחינה ,על מבנה הבחינה ועל
החומר.
על טופס הבחינה יצוין הציון המרבי הניתן לכל שאלה וכן משך זמן הבחינה.

בחינות מתכונת

בחינת המתכונת היא בחינה זהה באופייה לבחינת הבגרות  -במבנה ,במשך הזמן
ובדרכי ההיבחנות ,הבחינה תכלול את חומר הלימוד על פי תוכנית הלימודים של
משרד החינוך .תלמידים שאושרה להם התאמה לימודית לבחינת הבגרות ,יהיו
זכאים לה גם בבחינת המתכונת.
בחינה זו היא בחינה שכבתית ,והיא נועדה לסייע לתלמיד להתכונן לבחינות
הבגרות ,כמוכן היא מהווה מרכיב נוסף לקביעת הציון השנתי.
לבחינת המתכונת מועד אחד בלבד .לא יתקיים מועד ב' למתכונת ,גם במקרים
שבהם היעדרותו של התלמיד מוצדקת.
המורה המקצועי יחזיר את בחינות המתכונת באופן מסודר בליווי הסבר ,בתאריך
שנקבע מראש ב"לו"ז בחינות המתכונת והבגרות".
תלמיד המבקש לערער על ציון בחינת המתכונת ,יעשה זאת על פי הנהלים (ראו
נוהל ערעורים בהמשך).
תלמיד רשאי לערער על ציון בחינת המתכונת עד יומיים מהמועד שנקבע להחזרת
הבחינות .תלמיד שלא הגיע לקבל את בחינתו במועד שנקבע ,לא יוכל להגיש את
הערעור בשלב מאוחר יותר.
משקלה של בחינת המתכונת ייקבע על ידי רכז המקצוע ויהיה לא פחות מ30%-
בשקלול הציון השנתי.
*במבחנים מסוימים ,על פי שיקול דעת ההנהלה ,יהיו התלמידים זכאים ליום פנוי
מלימודים סדירים לפני בחינת המתכונת.
בחינות הבגרות

הציון השנתי -
ציון זה הוא שקלול של הישגי התלמיד במהלך השנה או השנתיים האחרונות .כל
מורה יודיע לתלמידיו את הציון השנתי מספר ימים לפני בחינת הבגרות.
בחינת הבגרות-
נוהל זה נכון לימים רגילים .בימי קורונה ההנחיות מעט שונות והן יועברו באופן
מסודר לתלמידי ביה"ס ולהורים.

בכל מקצוע בחינת הבגרות מורכבת משני חלקים:
 - 30%הערכה פנימית בית ספרית
 - 70%בחינת בגרות חיצונית בכיתה י"א או י"ב בהתאם להחלטת ביה"ס.
במסגרת ה 30% -תתקיים הערכה חלופית ,כגון תלקיט ,עבודת חקר ,עבודה יצירתית
ו/או בחינה מסכמת.
ציון ההערכה החלופית ( )30%ישוקלל עם הציון השנתי ועם בחינת הבגרות
החיצונית ( ,)70%ושניהם יחד יהוו את  100%הציון בתעודת הבגרות.
לידיעתכם :על פי חוזר מנכ"ל – תלמיד שנעדר מהלימודים מעל 30%
במקצוע שבו הוא ניגש לבגרות ,לא יהיה זכאי לגשת לבחינת הבגרות

בוחן

'בוחן' מתייחס לחומר שנלמד בשיעורים האחרונים בלבד וכן לשיעורי בית שניתנו
בשני השיעורים האחרונים.
בוחן ייערך ללא הודעה מוקדמת.
בוחן שנמסרה עליו הודעה מראש ,ייחשב כמבחן ויתואם עם לוח הבחינות.
רצוי לא לתת בוחן ביום שבו מתקיימת בחינה.
אין לערוך בוחן נוסף לפני החזרת הבוחן הקודם שנערך באותו מקצוע.

בחינות מועד ב'
בשכבה י' -בחינות מועד ב' תתקיימנה פעם בכל רבעון.
בשכבה יא' בחינות מועד ב' תתקיימנה רק שלוש פעמים ,לא ברבע ד'.
כל תלמיד רשאי לגשת רק לבחינה אחת בכל מועד.
מי רשאי לגשת לבחינות מועד ב' ?
מועד זה מיועד אך ורק לתלמידים שלא ניגשו לבחינה במועד הראשון.
תלמיד שנכשל או תלמיד המבקש לשפר את ציונו ,לא יהא רשאי לגשת לבחינות
מועד ב'.
נוהל בחינות מועד ב'

 הרישום למועד ב' יסתיים שבוע לפני מועד הבחינה.
 הרישום למועד ב' הוא באחריות התלמיד ,ולכן על התלמיד לגשת למורה
המקצוע ולמחנך הכיתה כדי לוודא שהוא רשום.
 חומר הבחינה במועד ב' זהה לחומר הבחינה במועד א'.

 לידיעת התלמידים ,במועד ב' המורים המקצועיים לא יהיו נוכחים בשעת
הבחינה ולא תתאפשר בחינה בע"פ.

נוהל ערעורים

 תלמיד המבקש לערער על ציונו בבחינה ,ייגש למורה המקצוע תוך יומיים
מיום החזרת הבחינות וינמק את ערעורו .במקרים שבהם התלמיד מבקש
לערער על החלטת מורה המקצוע ,עליו להגיש את בקשת הערעור למזכירה
הפדגוגית ,כדי שהיא תעביר את הבחינה לחוות דעת נוספת .הבחינה תיבדק
אנונימית .מיצוי נוהל זה מאפשר לכולנו לשמור על אובייקטיביות מרבית.
 הציון הסופי לאחר הערעור יהיה הממוצע בין הציון המקורי ובין ציון
הבדיקה החוזרת ,גם אם הציון השני יהיה נמוך מהראשון.
 תהליך הערעור על ציון בבחינת המתכונת זהה לתהליך הערעור בבחינות
אחרות.
 תלמיד המבקש לערער על ציונו השנתי יגיש ערעור בכתב למורה המלמד
והעתק למנהלת ביה"ס ,תוך יומיים מהמועד שנקבע למסירת הציונים ,שכן
העברת הציונים השנתיים מוגבלת בזמן על ידי משרד החינוך.

טוהר הבחינות

 תלמיד שיעתיק בבחינה ,או שיימצא ברשותו טלפון סלולרי בזמן הבחינה,
בחינתו תיפסל והנושא יועבר לטיפול משמעתי חמור.
 תלמיד שיעתיק פעם נוספת ,עלול לאבד את הזכות לקבלת תעודה והמשך
לימודיו בבית הספר ייבחן ע"י הועדה הפדגוגית.
 על פי הנחיות משרד החינוך  -העתקה בבחינת הבגרות פוסלת את המבחן,
משהה את מתן תעודת הבגרות ומונעת מהתלמיד לגשת לבחינה בשני
המועדים הבאים במקצוע שבו הוא נתפס בהעתקה.

מקצועות בחירה בשכבה י'

תלמידי כיתה י' חייבים לבחור מבין המקצועות הבאים על פי ההנחיה בכיתתם:
שונות

מדעים

אומנות

שפות

כלכלה ומנהל עסקים

פיזיקה

תיאטרון

ערבית

פילוסופיה

כימיה

אומנות

חינוך גופני

מדעי המחשב

מוסיקה

מדעי החברה

ביוטכנולוגיה

קולנוע

גיאוגרפיה אדם וסביבה

ביולוגיה

לימודי ארץ ישראל
*משפטים
*לימודי משפטים מתקיימים באוניברסיטה העברית בשעות אחה"צ.

מומלץ לתלמיד ששובץ ברמת  5יח"ל במתמטיקה לבחור בכיתה י' באחד המקצועות
המדעיים :כימיה ,פיזיקה ,מדעי המחשב ,ביוטכנולוגיה ,ביולוגיה ,כלכלה ומנהל
עסקים.

שיעורים פרטניים

 ביה"ס מסייע לתלמידיו בכל האמצעים העומדים לרשותו על מנת להבטיח
את הצלחתם בלימודים.
 בביה"ס ניתנים שיעורים פרטניים על ידי צוות המורים.
 השיעור הפרטני יינתן בנוסף למערכת השעות ולא על חשבון שיעור בכיתה.
 שיעורים פרטניים יינתנו לתלמידים אשר מגיעים ולומדים באופן סדיר
בשיעורי הכיתה.
 מורי בית הספר אינם רשאים ללמד את תלמידי ביה"ס באופן פרטי כלל
ועיקר ,גם לא בהתנדבות!
כל מקרה חריג מחייב אישור מנהלת ביה"ס בכתב.

תוכנית מצוינות

אחד מתפקידי בית הספר כמוסד חינוכי הוא לאפשר לתלמידיו המצטיינים למצוא
תחומי עניין נוספים ,להעמיק ולהעשיר את ידיעותיהם ולמצוא אתגר לימודי נוסף.
התוכנית מעניקה שיעורי העשרה לתלמידים מצטיינים ,בקבוצות קטנות ובמתכונת
שונה מהשיעורים הנהוגים בתיכון .הקורסים עוסקים בנושאים שמחוץ לתוכנית
הלימודים הרגילה.
פתיחת הקבוצה מותנית במספר הנרשמים.
 .1האקדמיה בתיכון – קורסים באוניברסיטה הממירים בחינת בגרות.
 .2לימודי הרחבה במכון ויצמן  -יום בשבוע אחרי הצהריים.
ההשתתפות בקורסים כרוכה בתשלום.
ימי הורים

ימי הורים נועדו לתת מידע עדכני על אודות תפקודו הכללי של התלמיד בבית
הספר ולפתוח שיח הן על מצבו הלימודי של התלמיד והן על היבטים חברתיים,
אישיים ועוד .לימי ההורים מוזמנים הורים ותלמידים .נוכחות התלמיד במפגש זה
היא חובה.
ימי ההורים יתקיימו בבית ספרנו כדלקמן:
רבע א'  -שכבות י' ,י"א ,י"ב :יום ב' 30/11/2020
ויום ו' 4/12/2020
רבע ג'  -שכבות י' ,י"א :יום ו' 5/3/2021
ויום ג' 9/3/2021

תעודות

התעודות תחולקנה לשכבות י' ,י"א ,י"ב עם סיום מחצית א'-
ביום ו' 22 ,בינואר  , 2021ט' בשבט תשפ"א.
תעודות סוף השנה תחולקנה לשכבות י' וי"א ביום א' 20 ,ביוני  ,2021י' בתמוז
תשפ"א.

נהלים וכללים
בבית ספרנו ,כבכל חברה מתוקנת ,יש תקנון המאפשר לימודים לצד פעילות
חברתית בתוך מסגרת מוגדרת וידועה .התקנון הוא בבחינת "החומר"" .הרוח"
המשלימה אותו הוא "האני מאמין" של בית הספר .רק הנהלים הנחוצים ביותר,
שניסוחם החד-משמעי בכתב חשוב ,מוזכרים בתקנון .ברור שכללים רבים של
התנהגות ,שאינם מוזכרים כאן ,ידועים ומקובלים .התקנון מסייע לנו ליהנות
משגרת עבודה נכונה ונינוחה.
תחילת שיעור

 זמני הצלצולים מחייבים הן את התלמידים והן את המורים.
 התלמידים יימצאו בכיתה עם הצלצול מוכנים לשיעור.
 אם עברו  10דקות מתחילת השיעור והמורה לא הגיע ,ידווח על כך אחד
מתלמידי הכיתה לרכזת השכבה ולמזכירת המערכת .התלמידים יישארו
בכיתה עד לקבלת הנחיות.
נוכחות בשיעורים (שיטת האחוזים)

התלמידים חייבים להיות נוכחים בכל השיעורים המתקיימים בבית הספר ,מתחילת
יום הלימודים ועד סופו.
ההשתתפות בכל השיעורים תעלה את סיכויי ההצלחה וההישגים.
תוכנת המשוב פתוחה לתלמידים ולהורים ומאפשרת עדכון שוטף על נוכחות,
איחורים ,השתתפות בשיעורים והישגים.
היעדרויות

בגיבוש נוהל היעדרויות ,עומדת בפנינו המטרה להפחית את מספר ההיעדרויות,
ובמקביל ,לאפשר לתלמידים להחליט על היעדרויותיהם באופן עצמאי ומתוך שיקול
דעת רציני ,ללא צורך בהצדקתן באמצעות אישורים.

כדי לתת בסיס אחיד להערכת הנוכחות בשיעורים וליצור זיקה בין נוכחות התלמיד
ובין הישגיו ,פועלת בבית הספר 'שיטת האחוזים'.
בשיטת האחוזים ההתייחסות היא למספר ההיעדרויות ביחס למספר השיעורים
שמתקיימים בפועל.
האחריות להיעדרות חלה על התלמיד בלבד .הורים ותלמידים יכולים להתעדכן
בנתוני הנוכחות באמצעות תוכנת "משו"ב".
תלמיד רשאי להעדר עד  15%מהשיעורים בכל מקצוע מבלי שציונו יפגע וזאת ללא
צורך באישור על ההעדרות.
תלמיד שנכח בלמעלה מ 95%-מהשיעורים במקצוע יקבל בונוס של  5נקודות.
תלמיד שנעדר עד  -20%ייגרעו מציונו  5נקודות.
תלמיד שנעדר עד  25%מהשיעורים -ייגרעו מציונו  7נקודות.
תלמיד שנעדר עד  -30%ייגרעו מציונו  9נקודות.
תלמיד שנעדר מעל  30%מהשיעורים -אינו עומד בדרישות המקצוע.
תלמיד שיעדר מסיור לימודי יידרש להשלים את הסיור באחריות הוריו.
תלמיד שיעדר מפעילות חברתית יטופל על ידי רכזי השכבות והמחנכים.
נסיעות לחו"ל וחופשות בארץ לא מאושרות בזמן לימודים.
תלמידים שבחרו לצאת לחופשה בזמן הלימודים ,יודיעו מראש בכתב להנהלת
ביה"ס והיעדרותם תיכלל בתחשיב האחוזים.
ההפסקות הקצרות

ההפסקות הקצרות מיועדות להתארגנות לקראת השיעור הבא ולחילופי מורים
ותלמידים בין הכיתות ,הן אינן מיועדות לפעילות חברתית מחוץ לכיתה.
הודעות מערכת

 במקרה של היעדרות מורה ,או אם מתקיימת פעילות הגורמת
לשינויים במערכת ,תשתדל המערכת להודיע על כך מראש
לתלמידים.
 הודעות מערכת מפורסמות על גבי צג הטלוויזיה שבאולם הכניסה
לביה"ס ובאתר של ביה"ס.
 בסיום יום לימודים יש לעיין בצג הטלוויזיה כדי לוודא אם חלו
שינויים כל שהם לגבי יום המחרת.
 הודעות שכבתיות תפורסמנה בנפרד על גבי לוח המודעות שבשכבה.

שיעורים חופשיים

שיעור הוא חופשי רק אם מזכירת המערכת ,רכז השכבה או המחנך הודיעו על כך
במפורש.
בימי קורונה ,אין לצאת משטח בית הספר גם במקרה של שיעור חופשי .התלמידים
יקבלו משימה לימודית או תרגול נוסף כחלופה לשיעור שהתבטל.

הפרעות

אם התלמיד הפריע בשיעור והמורה הוציאו למשך מספר דקות מהכיתה ,יעמוד
התלמיד בשקט במסדרון ,ליד דלת הכיתה ולא "ישוטט" ברחבי ביה"ס.
שמירת רכוש ושמירת הניקיון

על כולנו ,מורים ותלמידים כאחד ,לשמור על רכוש ביה"ס ,תקינותו וניקיונו .על כל
תקלה ,יש להודיע מייד לאב הבית.
תלמיד שיפגע או יחבל ברכוש בית הספר יטופל בחומרה ויחוייב בתשלום כספי
עבור תיקון הנזק.
ביטחון

על כל אירוע חריג ,חפץ חשוד או הימצאותו של אדם שאינו מוכר בתחומי ביה"ס,
יש לפנות מייד למנהלת ביה"ס או לאב הבית/אחראי ביטחון/השומר בכניסה.
תורנות תלמידים

 התלמידים כולם אחראים לניקיון הכיתה.
 רכזי השכבה ימנו תורני כיתה.
 תורני הכיתה ידאגו לכך שהשכבה תישאר נקייה ומסודרת בסוף כל יום:
הרמת כיסאות ,סגירת חלונות וכיבוי אורות.
גנבות

יש להימנע מלהביא ציוד יקר ערך וכסף רב לביה"ס .חובת התלמיד לנקוט אמצעים
לשמירה על רכושו .במקרה של גנבה יש לדווח מייד לרכז/רכזת השכבה.
ביה"ס אינו אחראי על גנבת רכוש פרטי .יש לשמור היטב על המכשירים הניידים.

הופעה

 התלמידים חייבים להקפיד על לבוש הולם המכבד אותם ואת בית הספר.
 חל איסור מוחלט על גופיות ,חולצות בטן ומחשופים.
 תלמיד בלבוש לא הולם יישלח הביתה!
פרסומים בשטח בית הספר

תלמידים אינם רשאים ליחצן ולפרסם בין כותלי בית הספר כל פרסומת שהיא!
אין להדביק מודעות או לחלק כרטיסי פרסום מכל סוג!
שימוש באמצעי האזנה למוסיקה

השימוש באמצעי האזנה למוסיקה אסור בזמן שיעורים ובזמן הליכה בטיולים.
שימוש בטלפון נייד

חל איסור מוחלט על הפעלת מכשירי טלפון ניידים במהלך השיעור או באירועים
אחרים ,למעט שיעור שבו התלמידים מתבקשים על ידי המורה המלמד להשתמש
במכשירים הניידים.
עם הכניסה לכיתה יש לוודא שהמכשיר כבוי ונמצא בתיק.
בזמן השיעור יהיו מכשירי הטלפון הניידים כבויים .תלמיד שישתמש בטלפון בעת
השיעור יטופל משמעתית על ידי המורה המקצועי ,מחנך הכיתה ורכז השכבה.
עישון

העישון במתחם בית הספר אסור באיסור מוחלט!!
שטח ביה"ס כולל את המבנים ,החצרות ומגרש החניה.
תלמיד שייתפש מעשן ,יושעה והוריו יוזמנו לשיחה.

אלימות

 בבית ספרנו -אפס סובלנות לאלימות !!
 ביה"ס מטפח את ההידברות כפתרון לקונפליקטים ומגנה כל תופעה של
אלימות.
 חובתם של כל התלמידים להתריע באופן מיידי בפני מחנך הכיתה ,יועצת,
רכזי/ות השכבה או מנהלת בית הספר על כל תגרה ,נטייה לאלימות או
אירוע אלימות.
 תלמיד שמעורב באירוע אלימות  -יושעה מביה"ס.
 תלמיד שייזום אירוע אלימות – ייענש בכל חומרת הדין.
דיווח רפואי

 הצהרת הבריאות שמולאה על ידי ההורים עם הרישום לבית הספר,
מהווה דיווח ראשוני כללי על מצבו של התלמיד.
 חובת הדיווח על כל שינוי במצבו הרפואי של התלמיד חלה על
ההורים.
 לפני יציאה לכל פעילות יידרשו ההורים לחתום על אישור בריאות
עדכני.
ייעוץ

 הפסיכולוגית ויועצות בית הספר מסייעות ליצירת אקלים מיטבי בבית הספר
ברמה האישית וברמה הקבוצתית.
 הייעוץ החינוכי נועד לסייע לתלמיד כפרט ,ולבית הספר כמערכת חברתית
ארגונית ,להגיע לתפקוד מיטבי ולמיצוי מרבי של יכולותיהם מתוך רווחה
נפשית ובאווירה תומכת ומקבלת.
 היועצת החינוכית היא חלק מצוות ביה"ס ונוכחותה בצוות מאפשרת לה
לסייע לתלמיד ,להורים ולצוות.
סדנאות

 בשכבה י' תיערך סדנת "התמודדות" בת יומיים בתאריכים 9-10/12/2020
 בשכבה י"א ייערך מסע זהות בתאריכים שיפורסמו בהמשך.
 בשכבה י"ב נקיים סדנה בנושא "קבלת החלטות והכנה לשירות משמעותי"
בתאריכים .5-6/11/2020

 ספרייה

 בביה"ס יש ספרייה עשירה ובה ספרי עיון ,ייעוץ וקריאה .בספרייה מוצבים
מחשבים ואינטרנט לשימוש התלמידים .הספרניות יוכלו לסייע לתלמידים
בהכנת משימות לימודיות.
 ביה"ס מאפשר לתלמידים לצלם ולהדפיס מאמרים וכל חומר לימודי אחר.
ניתן לרכוש כרטיסי צילום במזכירות בית הספר ולצלם במכונת הצילום
שליד הספרייה.
 שעות פתיחת הספרייה מפורסמות על דלת הספרייה.
 הספרייה משמשת במהלך יום הלימודים כמרכז ללמידה.

אינטרנט ופייסבוק
לתיכון הראל אתר באינטרנט שכתובתו www.tichon.org.il

להלן סקירה קצרה על מדורי האתר:
 חדשות ועדכונים שוטפים ,הודעות לפי שכבה ,לוח אירועים וחופשות,
מערכת שעות ,שינויים במערכת ,לוח מבחנים ,טפסים
 מדור לכל מגמה ולכל מקצוע :סקירת מגמה ודרישות הלימודים ,כתבות,
קישורים מומלצים ,מאגרי חומר לימוד ,מאגר מבחנים ופורום לדיונים
והודעות
 תמונות מאירועים וממגמות הלימוד
 מדורים נוספים באתר :ידיעון ,רשימות ספרים ,פרויקטים ופעילויות ,מסע
לפולין ,מספרי טלפון ,סיור מקוון בביה"ס ,הרכב תעודת הבגרות ,הרשמה,
אודותינו.
 בדף הפייסבוק מתפרסמים אירועים מהווי בית הספר.

הורים יקרים,
במידה ואינכם מאשרים פרסום תמונות ילדיכם באינטרנט או בפייסבוק ,אנא הודיעו
בכתב למזכירות בית הספר.

מעבדות

בביה"ס יש מעבדות לביולוגיה ,ביוטכנולוגיה ,כימיה ,פיזיקה ,מחשבים וסייבר.
השיעורים במעבדות מיועדים להדגים ,להמחיש ולחקור תופעות ,תוך כדי לימוד
והתנסות בשיטות עבודה.
העבודה במעבדות מלווה את התלמידים בלימוד מקצועות המדעיים החל מכיתה י'
ועד לבחינות הבגרות במעבדה.
כדי ליישם את ההתנסות המעשית המגוונת ,מצוידת המעבדה בציוד רב ויקר.
יש לשמור על התנהגות ,סדר ,ניקיון ושלמות הציוד והחומרים במעבדה.
הנוכחות ,הפעילות והשימוש במחשבים ובחומרים ,יהיו מלווים תמיד בנוכחות
מורה או מדריך בחדר המעבדה.
שירותי מזון וצילום

 בבית הספר פועלת קפיטריה .הקפיטריה לא תפעל בימים הראשונים של
שנת הלימודים.
 סמוך לספרייה עומדת מכונת צילום לשימוש התלמידים.
 כרטיסי צילום ניתן לרכוש במזכירות תלמידים.

ארונות אישיים (לוקרים)

ניתן לרכוש את הזכות להשתמש בארון אישי (לוקר) למשך כל תקופת הלימודים
בתיכון .לשם כך יש לפנות לאב הבית.
הלוקרים נמסרים תמורת תשלום שייקבע לכל תקופת הלימודים.
תלמיד המאבד מפתח ,ירכוש מפתח נוסף אצל אב הבית תמורת תשלום.
על התלמידים לפנות את הלוקרים עד שבוע אחרי גמר הלימודים בתיכון.
לאחר מכן ירוכז הציוד ע"י עובדי ביה"ס.
ביה"ס אינו אחראי על גנבות מהלוקר או אובדן ציוד.

רשימת מורי תיכון "הראל" תשפ"א
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.18
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.27
.28
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נייד
מקצוע הוראה
שם
050-5555804
מנהלת
שגב ליאת
054-6202296
חינוך גופני
אבידן מיכל
050-3030386
אנגלית
אבישר אפרת
תנך,ספרות ,מחשבת 054-6738454
אברבנאל נועה
050-8102038
בישול מלונאי
אוחיון אושרי
054-7657684
אוחנצ'וק אולגה מתמטיקה
054-4990802
תנ"ך ,אומנות
אור עינבר
054-4926234
אזרחות
אורון נטע
052-8607307
מתמטיקה
אורן דורון
052-6213316
חינוך גופני
אטיאס גייל
050-5643944
פיסיקה
אייזנברג אלנה
050-8531383
מתמטיקה
איילון דורון
052-5507248
אנגלית
אילוז אדית
054-4452340
חנ"ג
אלה דפנה
052-4765855
אליאסי נוריאל מתמטיקה
050-3284405
ג"ג אדם וסביבה
אליהו שרי
054-7460955
חינוך גופני
אנדונוב אנדרי
054-4689896
היסטוריה ,מדה"ח
אסא הדס
050-7987156
אנגלית
אסקיו אירית
054-4585343
מתמטיקה
אקסלרוד ורד
052-6746627
מתמטיקה
ארד גילה
050-6282972
מתמטיקה
ארנוביץ גנאדי
054-2427999
לשון והבעה
ארז ליאת
054-5229050
חינוך גופני
אריאל איתי
050-6216284
אזרחות
ארצי חובב
054-5224700
תיאטרון
באומן דנה
052-3114138
בודנהיימר ראובן מדעי המחשב
054-5777192
תנ"ך
בן חיים מזל
052-6655046
תקשורת
בן יהודה שגיא
050-4245628
הסטוריה ,אזרחות
בראל עטר דנה
050-2623693
חינוך גופני
ברגר דני
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.44
.45
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.48
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.55
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ברודט דנה
ברזילי רונית
גבעולי-נוה
איריס
גרבר תמרה
גרידי דניאל
גרינבלט ג'ים
דה-גרוט ינון
דיין אמיר
דנון יפית
דאר עפרה
דוגה-מזרחי
מרים
דרורי אוסי
הוכברג אלה
הורוביץ אילה
היימן דניאלה
הרפז קרלה
ויסמן נעמה
וינגרטן יפעת

אזרחות
ספרות
פיזיקה

052-2872207
052-3818138
054-2287210

מתמטיקה
תיאטרון
אנגלית
אומנות
מתמטיקה
מתמטיקה
ספרות
לשון והבעה

052-4835499
050-9718283
054-4535232
054-7930163
054-7887312
054-6260261
052-5393816
054-6737008

לשון והבעה
ביולוגיה
לימודי א"י
אנגלית
אנגלית
הסטוריה ותנ"ך
כלכלה ומנהל
עסקים
כלכלה ומנהל
וינטר ליאת
עסקים ותנ"ך
היסטוריה
זורוף טליה
לשון והבעה
זיטוק מזל
בישול מלונאי
זלצמן אסף
ספרות
חזן רונית
חנ"ג
חמני נילי
מתמטיקה
טופחי אביטל
היסטוריה ,תנ"ך
טל שגיא
כתיבה עסקית
טננבאום לאה
יונתן-בורלא ענת אנגלית
גיאוגרפיה ,ספריה
יפה קרן
לשון והבעה
כהן אתי
סוציולוגיה
כהן גלי
תיקשוב
כהן יואל

054-4564220
050-7101646
054-4967379
050-2052987
054-7591964
054-6700679
050-2040304
054-4595052
052-8925024
050-9656292
054-8841161
050-8651973
050-5022393
054-6996306
054-6614639
052-5344384
02-5341613
052-3434912
054-8150920
054-3169222
050-9941122

.64
.65
.66
.67
.68
.69
.70
.71
.72
.73
.74
.75
.76
.77
.78
.79
.80
.81
.82
.83
.84
.85
.86
.87
.88
.89
.90
.91
.92
.93
.94
.95

כנעני זיוה
להמן ג'ויס
לוי דותן
לוי עדי
לוי מעיין
לוק שלום
מוסקוביץ ברי
מזרחי בתיה
(בתי)
מזרחי לוי אליס
מיכאל סימה
מימון מיתר
מישל גלית
נדר אביטל
נחמיאס קובי
סופר-בוטבול
תמר
סטולר נאוה
סטיווי ישראל
סילבר טליה
סעתי ירון
עמר חן
סיגל-פולקמן
קים
פילוסוף חביב
פינלי שירה
פישרמן-דניאל
אביטל
פלטיאל בת עמי
פניגר בריש רתם
פרץ זהבה
קאבאליון נתנאל
קסטן עדית
רגב-כביר רונית
רואיז מרי
רובין יעל

ספרות
מתמטיקה
מתמטיקה
היסטוריה
לשון והבעה
קולנוע
מוסיקה
אזרחות

052-3658484
052-8640844
050-8664844
054-6738830
050-3400193
052-3347045
054-9739276
050-7102732

ספרות ,מחשבת י'.
א"י ,גיאוגרפיה
אזרחות ,ביולוגיה
אומנות
לשון והבעה
היסטוריה ,אזרחות
אנגלית וביולוגיה

052-4445832
050-5634953
050-9124246
052-8365484
054-7605000
050-6980324
054-5665756

היסטוריה
מתמטיקה
כימיה
תנ"ך
מוסיקה
תיאטרון

053-8366667
054-5465762
054-8187861
050-5651391
052-6554889
053-3346350

מתמטיקה ,פיסיקה
תיאטרון ,ספרות
היסטוריה

052-9270024
054-6440619
052-4773885

אנגלית
ביוטכנולוגיה
מתמטיקה
תנ"ך ,היסטוריה
פילוסופיה
ערבית
אנגלית
ספרות

054-2841246
050-5627409
054-4534342
058-7890854
054-7422696
054-5362009
053-2354566
052-8560996

 .96רוזנטל חנן
 .97רום נאוה
 .98רומח-עוז מנשה
 .99רז יוסי
 .100רזניק רום
 .101ריזה רחל
 .102רכניצר גלעד
 .103רפאל אפרת
 .104רשטניקוב
ולדימיר
 .105שנהב אתי
 .106שנער מירי
 .107שרון תמי
 .108ששון גניה
 .109תורג'מן לילך

054-7784107
054-7933112
054-4825625
053-4230588

מתמטיקה ,סייבר
אנגלית
חינוך גופני
תנ"ך
תאטרון
מתמטיקה
ביולוגיה ,מתמטיקה
תנ"ך
מתמטיקה

050-7481022
054-2266782
050-8452066

אזרחות
אזרחות
מדעי החברה
משאבי אנוש
מדעי המחשב

054-2491944
050-5656176
08-9720406
050-6000270
050-8111558

052-8634447

מורים בשנת שבתון  /חל"ת  -תשפ"א
1
2
3

שם
בועז ליאן
רוטנברג עינת
שמעון הדר

תפקיד
יועצת
תנ"ך
אנגלית

בעלי תפקידים אחרים בביה"ס – תשפ"א
1
2
3
4
5
6
7
8

שם
אביטל סילבי
אליהו ברוריה
דרביש עפרה
חונן ראומה
אסנת שלמה
כאהן שרונה
מנשה דפנה
אביבה קרישר

9

סויסה סיגל

תפקיד
פסיכולוגית
לבורנטית
לבורנטית
לבורנטית
יועצת י'
יועצת יא'
יועצת יב'
יועצת חינוך
מיוחד
סייעת

טלפון
02-5345604
050-6325162
058-7147785
050-2430001
052-3304738
0545642216
054-5489593
053-5226377
054-7044436

10
11
12
13

עזר הילה
שמואלי מלי
שוניאקוב
ולדימיר
שלום ניסים

סייעת
סייעת
לבורנט

054-2011199
053-7238807
050-6731208

רכז מוגנות
בחינוך

050-6770868

עובדי מנהלה – תשפ"א
1

שם
אמר גל

 2ברנס
יעקב
 3גולדרייך
חיים
 4יצחק
גלית
 5ולצמן
שרונה
 6זיגדון עינב
 7טמיר-
צאליק קרן
 8כהן משה
 9לוי ציון
 10מתן סופי
 11סבח שושי
 13שלום תמי

טלפון
054-3377591

תפקיד
אתר
אינטרנט/מחשבים
052-8963223
תחזוקה
אינטרנט/מחשבים 054-8594006
הנהלת חשבונות

054-5354419

מזכירת מנהלת
מזכירות תלמידים 050-2176464
מזכירות תלמידים
תחזוקה
מנהל תחזוקה
מנהלנית
מזכירת מערכת
מזכירת בגרויות

050-5703674
052-3470373
054-3160166
0508580650
052-3852118

לוח צלצולים
משעה
7:45

עד שעה
8:30

2

הפסקה
שעה שניה

8:30
8:35

8:35
9:20

3

הפסקה
שעה שלישית

9:20
9:30

9:30
10:15

4

הפסקה
שעה רביעית

10:15
10:20

10:20
11:05

5

הפסקה גדולה
שעה חמישית

11:05
11:25

11:25
12:10

6

הפסקה
שעה שישית

12:10
12:15

12:15
13:00

7

הפסקה
שעה שביעית

13:00
13:10

13:10
13:55

8

הפסקה
שעה שמינית

13:55
14:10

14:10
14:50

9

הפסקה
שעה תשיעית

14:50
14:55

14:55
15:35

הפסקה

15:35

15:40

שעה עשירית

15:40

16:20

1

10

שעור מספר
שעה ראשונה

טלפונים חשובים:
בשעת מצוקה עומד לרשותכם כל צוות ההנהלה ,המחנכים ,היועצות והמורים
המקצועיים בביה"ס ,וכן גופים וגורמים נוספים-
ער"ן (עזרה ראשונה נפשית) – טל'  1201שלוחה  24 ,1שעות ביממה כל ימות השבוע
( )24/7באינטרנט www.eran.org
"אל-סם" כל יום בשעות הבוקר
טל03-5463587 :
03-5462076
03-5468877
המרכז הישראלי לטיפול בפסיכוטראומה מטי"ב (מרכז טיפול במשבר) – טיפול
מיידי מקצועי ללא תשלום .טל' 02-6449666
מרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית1202 :
שילה :סיוע לנערות בנושא הריון ומניעה02-6248412 :
המחלקה לשירותי חברתיים מבשרת ציון02-5349781 :
עו"ס נערות בסיכון  +התמכרויות (יעל ברק) 02-5349776 :

