
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 צאליק-עריכה והדפסה: שרונה ולצמן וקרן טמיר
 עריכה לשונית: אוסי דרורי





3

ההממננההללתת  דדבברר      

 תלמידים, מורים והורים יקרים, 

עם פתיחת שנת הלימודים תשפ"ב אני מברכת אתכם בהתרגשות רבה ומאחלת לכם 

. ברוכים השבים מחופשת  תיכון הראל  , הצלחה והנאה מהלימודים בבית הספר שלנו

 ברוכים המצטרפים אלינו. – 'ולשכבה י ,הקיץ

מסתמנת כמורכבת. אנו נמצאים   ,בדומה לשנה שעברה  ,פתיחת השנה הנוכחית

ולצידה אנו מנסים לשמור על שגרה   ,בה המגפה העולמית עדיין לא דעכהשבתקופה 

ורונה ועצירת התפשטות הנגיף חיונית וברוכה עבור כולנו. מניעת ההדבקה בנגיף הק

  ,ובית הספר בפרט ,ערכות אחרת. מערכת החינוך כולהית את כולנו להומחייב

במהלך הקיץ ללמידה משולבת הכוללת למידה בבית הספר לצד למידה   יםנערכ

מרחוק. אין ספק שתקופת הקורונה, שמלווה אותנו בשלוש שנות הלימוד  

הזדמנות. אל אך עלינו להתייחס לתקופה זו כ ,האחרונות, אינה תקופה קלה לכולם

אך   ,אמנם האתגרים העומדים בפנינו בשנה זו עצומים ומחייבים גמישות והסתגלות

 יתרונות גדולים ולהצעיד את מערכת החינוך קדימה. ייצרזוהי הזדמנות פז ל

מיום הקמתו חרט תיכון הראל על דגלו להיות תיכון מוביל, המשלב את ערכי אהבת  

שאיפה למצוינות. אנו נמשיך לפעול למימוש ערכים אלו  הם, אהבת המולדת והאד

 לצד טיפוח היכולת האישית של כל אחד ואחת מכם.

האחראי על לימודיו.   ההתתללממיידד  ככללווממדד  עעצצממאאייבשנת לימודים זו נשים דגש על חיזוק  

לבין   הספר  בית  צוות  שבין  הקשר  בחיזוק  לעסוק  נמשיך  ספרי  הבית  במישור 

ומעורבות התלמידים  התלמידים   עידוד שותפות  הנהגת התלמידים, תוך  ובהעצמת 

הלימודי, נמשיך לשאוף למצוינות תוך מיצוי   ובקהילה. בהיבט  בנעשה בבית הספר 

 הפוטנציאל האישי של כל תלמיד והגשמת חלומותיו. 

באיחולים ובציפייה, את כלל תלמידי בית    ,השנה, כמו בכל שנה, אנו מקדמים בברכה

כ"והספר.   לימודיו השנה  ,מחזור  ישלים את  ויתמקד    ,אשר  מבט  בבנתינה לקהילה 

ערכים מובילים אלו יבואו לידי ביטוי בפעילות הערכית במהלך השנה כולה    .להמשך

בהכנה   הצבאי. וכן  כ"ז  לשירות  הבגרות,    ,מחזור  מבחני  את  לראשונה  יחווה  אשר 

כ"ח מחזור  הזהות.  בנושא  עצמי  ,אלינוהמצטרף    ,יתמקד  ניהול  בבחירה,  ,  יתמקד 

 ועשייה. בהצלחה לכולנו! מעורבות

אני רוצה לאחל שנה של עשייה והצלחה, שנה שתשלב תנופה אישית ובית    ,לסיום

שתאפשר ובריאה  שקטה  שנה  לכולנו  ותהיה  ייתן  מי  בעשייה  להתמקד    ספרית. 

 שלכם,     חינוכית, חברתית ובלמידה.

 ליאת שגב         
 מנהלת בית הספר        

שלכם

ליאת שגב
מנהלת בית הספר

תלמידים, מורים והורים יקרים
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חזון בית הספר

אורח החיים בתיכון הראל מושתת על הערכים ועל העקרונות הבאים:

תחושת  את  מטפח  והומניסטיים,  מוסריים  ערכים  לתלמידים  מקנה  הראל  תיכון 
הזהות הישראלית, הציונית והיהודית תוך חיזוק המעורבות בקהילה והנתינה לחברה.

בית הספר בנוי על ערכים של כבוד הדדי, יושרה, סובלנות ופלורליזם.

תיכון הראל מפתח בתלמיד סקרנות, כלים לחשיבה, יצירתיות, ביקורתיות ואחריות 
אישית ללמידה. בית הספר מעודד רכישת השכלה כללית ומטפח חינוך למצוינות.

לצרכיו  הולם  מענה  לתת  שואף  הספר  בית  במרכז.  התלמיד  חינוך  הראל  בתיכון 
תלמיד. כל  של  ולכישוריו 

תיכון הראל מעודד שותפות ומעורבות של התלמידים בחיי היום יום של בית הספר 
ותומך בהתארגנות תלמידים בגופים מייצגים.

התלמיד כאדם בוגר ואחראי יהיה שותף פעיל בהגשמת חזון בית הספר.
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  בבעעלליי  תתפפקקיידדייםם  בבבבייתת  ההסספפרר  

  ההננההללתת  בבייתת  ההסספפרר  
 

  ליאת שגב ––ממננההללתת    
 מירי שנער  ––      ססגגננייתת  ממננההללתת  ווררככזזתת  פפדדגגווגגייתת  

   גלי כהן  ––    אאחחרראאייתת  ממעעבבררייםם  וו      ססגגננייתת  ממננההללתת  
 

  יעל רובין  –11--1122ששככבבהה  יי''        תת  ררככזז  
   נתנאל קאבאליון  – ססגגןן  ררככזזתת  ששככבבהה  יי''

 נעמה ויסמן  –11--1111    יי""אא  ששככבבהה        תת  ררככזז  
 אפרת אבישר  – ססגגננייתת  ררככזזתת  ששככבבהה  יי""אא

    אוסי דרורי –  11--55ררככזזתת  ששככבבהה  יי""בב  
 דורון אורן   –  66--1111  בב  יי""  ששככבבהה        זז  ררככ  

                 
 סילבי אביטל  – פפססייככווללווגגייתת

 סופי מתן  – ממננההללננייתת
 אפרת רפאל  – ררככזזתת  בבגגררווייוותת  
  הדס אסא  – ההממייווחחדדררככזזתת  ההחחייננווךך    

      רונית חזן – ררככזזתת  ככייתתוותת  לל""בב

            ייייעעווץץ  
    ליאן בועז – ייוועעצצתת  ששככבבהה  יי''

   אסנת שלמה –  ייוועעצצתת  ששככבבהה  יי""אא  
 שרונה כאהן  – ווררככזזתת  ייוועעצצוותת  ייוועעצצתת  ששככבבהה  יי""בב

 אביבה קרישר – דדייפפררננצצייאאללייםםתתללממיידדייםם        ככזזתת  וורר      ממייווחחדד  הה  חחייננווךך    הה  ייוועעצצתת    
 

      ררככזזייםם  
 י'  בשכבהוחינוך חברתי  מעורבות חברתית  רכז –נתנאל קאבאליון 

   "אמעורבות חברתית בשכבה י רכז – ישראל סטיווי
                 "ברכזת מעורבות חברתית בשכבה י –יפה -ארמוזהקרן 

 שכבה י"א ברכזת חינוך חברתי  –אפרת אבישר 
 שכבה י"ב ברכזי חינוך חברתי   –אוסי דרורי ודורון אורן 

  מועצת תלמידים רכזת  –נועה אברבנאל 
  מקצועות בחירה בשכבה י' תרכז –צאליק -קרן טמיר

            רכזת מערכת –אלנה איזנברג 
                               ועולים חדשים אקדמיה בתיכוןרכז  –  טל שגיא

 דוברת בית הספר  –עדית קסטן 
 רכזת תקשוב  –ליאת וינטר 

            התאמות ולקויות למידהרכזת  –יפה -ארמוזהקרן 
              והערכה ומדידה.  שעות פרטניות, רכזת עבודות גמר – יפעת וינגרטן
  טחון ירכז ב –דורון אילון 

                             רכזת טיולים       –סימה מיכאל 
 רכזת השתלמויות –זיוה כנעני 
 רכזת בטיחות בדרכים – גלית מזה

       ליווי מורים חדשים    –נטע אורון 



6

  ייהה  ייסספפרר                                ללבבווררננטטייוותת//ייםם                        תתחחזזווקקהה      ממננההללהה    
       

  לאה טננבאום   ראומה חונן   ציון לוי  גלית יצחק 
   ולדימיר שוניאקוב   יעקב ברנס   עינב זגדון 

    עפרה דרביש           צאליק -טמיר קרן
 חי -יצחקמוריה      שושי סבח 

      שרונה ולצמן
  תמי שלום

       
  ררווםם))  בבייתת  סספפרריי  יי  צצלל""חח  ((צצוווותת  ללששעעתת  חח  

 
 מנהלת  –ליאת שגב 

 צוות הנהלת בית הספר
 יועצות בית הספר 

 רכז צל"ח ציון לוי,  – אב הבית 
 דורון אילון  –טחון ירכז ב

 עינב זגדון  –מזכירת תלמידים 
 

  ררככזזיי  ממקקצצוועע::  
  

  ררככזז//תת  ההממקקצצוועע    ההממקקצצוועע    ררככזז//תת  ההממקקצצוועע    ההממקקצצוועע  

 ברי מוסקוביץ  מוזיקה  גלית מישל  אומנות 

 תמי שרון מדעי החברה ענת יונתן  אנגלית 

 אליס מזרחי  מחשבת ישראל  מירי שנער  אזרחות

 יפית דנון  יח"ל3מתמטיקה  פליג -אלה הוכברג ביולוגיה

 דותן לוי יח"ל  4מתמטיקה  בריש -רותם פניגר טכנולוגיה  -ביו

 גנאדי ארונוביץ  יח"ל  5מתמטיקה  שרי אליהו וסביבה ג"ג אדם 

 אליס מזרחי  ספרות נאוה סטולר היסטוריה

 כביר-רונית רגב ערבית איתי אריאל  חינוך גופני 

 אלנה איזנברג  פיזיקה יפעת וינגרטן  כלכלה ומנהל עסקים 

 עדית קסטן  פילוסופיה  טליה סילבר  כימיה

 שלום לוק  קולנוע איילה הורוביץ לימודי א"י 

 דניאל גריידי  תיאטרון   אתי כהן עברית

 אפרת רפאל  תנ"ך  ראובן בודנהיימר מדעי המחשב 

 
 
    
 
 
 
 

  ייהה  ייסספפרר                                ללבבווררננטטייוותת//ייםם                        תתחחזזווקקהה      ממננההללהה    
       

  לאה טננבאום   ראומה חונן   ציון לוי  גלית יצחק 
   ולדימיר שוניאקוב   יעקב ברנס   עינב זגדון 

    עפרה דרביש           צאליק -טמיר קרן
 חי -יצחקמוריה      שושי סבח 

      שרונה ולצמן
  תמי שלום

       
  ררווםם))  בבייתת  סספפרריי  יי  צצלל""חח  ((צצוווותת  ללששעעתת  חח  

 
 מנהלת  –ליאת שגב 

 צוות הנהלת בית הספר
 יועצות בית הספר 

 רכז צל"ח ציון לוי,  – אב הבית 
 דורון אילון  –טחון ירכז ב

 עינב זגדון  –מזכירת תלמידים 
 

  ררככזזיי  ממקקצצוועע::  
  

  ררככזז//תת  ההממקקצצוועע    ההממקקצצוועע    ררככזז//תת  ההממקקצצוועע    ההממקקצצוועע  

 ברי מוסקוביץ  מוזיקה  גלית מישל  אומנות 

 תמי שרון מדעי החברה ענת יונתן  אנגלית 

 אליס מזרחי  מחשבת ישראל  מירי שנער  אזרחות

 יפית דנון  יח"ל3מתמטיקה  פליג -אלה הוכברג ביולוגיה

 דותן לוי יח"ל  4מתמטיקה  בריש -רותם פניגר טכנולוגיה  -ביו

 גנאדי ארונוביץ  יח"ל  5מתמטיקה  שרי אליהו וסביבה ג"ג אדם 

 אליס מזרחי  ספרות נאוה סטולר היסטוריה

 כביר-רונית רגב ערבית איתי אריאל  חינוך גופני 

 אלנה איזנברג  פיזיקה יפעת וינגרטן  כלכלה ומנהל עסקים 

 עדית קסטן  פילוסופיה  טליה סילבר  כימיה

 שלום לוק  קולנוע איילה הורוביץ לימודי א"י 

 דניאל גריידי  תיאטרון   אתי כהן עברית

 אפרת רפאל  תנ"ך  ראובן בודנהיימר מדעי המחשב 
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 ממחחננככיי  ששככבבהה  יי""בב   ששככבבהה  יי""אא      יי  ממחחננככ   יי''      ממחחננככיי  ששככבבהה  
  נטע אורון     1 "בי  נעמה ויסמן   1א "י  יעל רובין   1י' 

  אתי כהן    2 "בי  מזרחי אליס    2א "י  דניאלה היימן   2י' 

  אוסי דרורי    3 "בי  ישראל סטיווי  3א "י  זיוה כנעני   3י' 

       אדית אילוז מגמת בישול:   4י' 

  דורין פתאל מגמת תקשוב:       

         עינבר אור מגמת בישול:   4 א"י

  איתי אריאל מגמת תקשוב:          

        דפנה אלהמגמת בישול:  4 ב"י

  גריידי דניאל  מגמת תקשוב:          

 קובי נחמיאס      5ב "י חובב ארצי    5א "י  מזרחי -מרים דוגה  5י' 

  דורון אורן      6 "בי  אסנת שלמה    6א "י  ל אנועה אברבנ   6י' 

  שגיא טל     7ב "י  אפרת אבישר    7א "י  גלי כהן   7י' 

  עפרה דאר     8ב "י  יפה -ארמוזהקרן    8א "י  ליאן בועז   8י' 

  רונית חזן      9ב "י  שרי אליהו    9א "י  נתנאל קאבאליון    9י' 

  פישרמן -אביטל דניאל   10ב "י  עדי לוי   10א "י  עטר -אל-דנה בר 10י' 

 תמרה גרבר    11ב "י רונית ברזילי  11א "י מעיין לוי  11י' 

   ברי מוסקוביץ   12 י'

   

  ההששככבבהה::        תת  ררככזז
  ייעעלל  ררוובבייןן    

   ררככזזתת::  ססגגןן    
  ננתתננאאלל  קקאאבבאאללייווןן  

  
  ייוועעצצתת::  

  ללייאאןן    בבוועעזז  
 

  ההששככבבהה::        תת  ררככזז
  ננעעממהה  ווייססממןן  

  ססגגננייתת  ררככזזתת::  
  אאפפררתת  אאבבייששרר  

  
  

  ייוועעצצתת::  
  אאססננתת  ששללממהה  

  ההששככבבהה::        ייררככזז  
  ))  11--55אאווססיי  דדררוורריי  ((  
 ))  66--1111דדווררווןן  אאווררןן  ((  

 
  

  ייוועעצצתת::  
  ששררווננהה  ככאאההןן  
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  בב  ללששננהה""לל  תתששפפ""      ששננתתיי  הה  חחוופפששוותת    הה  ללווחח    
 
 
  
  

 8/9/2021–6/9/2021  ,ד'–ב' ימים    רראאשש  ההששננהה
 ב פ"ב' בתשרי תש– "אפ כ"ט באלול תש                  

 
   15-16/9/2021 ה'-ימים ד'     ייווםם  ככייפפוורר

 ב פ" בתשרי תש י' –'ט                  
 

 29/9/2021עד יום ד'  20/9/2021ב'  מיום            ססווככוותת  
  תשפ"ב   כ"ג בתשרי–י"ד בתשרי              

 
  

 6/12/2021–30/11/2021   ',ב– 'גימים      חחננווככהה  
  ב פ" תש ' בטבת ב –בכסלו וכ"    
   

 18/3/2022– 16/3/2022 , 'ו–'דימים     פפווררייםם
 ב תשפ"  ב' באדר וט"– ב'י"ג באדר            

   
 22/4/2022עד יום ו'   7/4/2022  מיום ו'    פפססחח
 ב בניסן תשפ"  אכ" –בניסן ו'          

 
 5/5/2022ה'  יום    ייווםם  ההעעצצממאאוותת

 ב פ"באייר תש' ד     
 

 19/5/2022' היום        לל""גג  בבעעווממרר
 ב פ" י"ח באייר תש     
 

 6/6/2022–5/6/2022 ', ב –א' ימים        ששבבוועעוותת
  ב ז' בסיוון תשפ" –' בסיווןו          
  
 
 

 

ממוודדייםם  ההייאא  ללממחחררתת  ההייווםם  ההאאחחררווןן  ששלל  ההחחוופפששהה  ההממצצווייןן  ללעעיילל..ייההחחזזררהה  לללל  
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 2022בינואר    26–2021בספטמבר  1::  ''  ממחחצצייתת  אא

  2022בינואר  26 ,ביעירביום   חחללווקקתת  תתעעוודדוותת  ממחחצצייתת  אא''

  

  2022ביוני   20–2022בינואר  30::  ''  ממחחצצייתת  בב  

  2022ביוני  20ביום שני,   חחללווקקתת  תתעעוודדוותת  ממחחצצייתת  בב''  

  
  

  אאסספפוותת  ההווררייםם  ככייתתתתייוותת  

  22002211//99//1122                  ששככבבהה  יי''    

  22002211//1100//55            ששככבבהה  יי""אא    

  22002211//1100//77            ששככבבהה  יי""בב    

     

  טטייווללייםם  ששננתתייייםם  

    16-17/5/2022ששככבבהה  יי''::  

  21– 27/3/2022  מסעה ,6/3/2022יום הכנה  ממססעע  ייששרראאלליי::    ,,  אא  ""  ששככבבהה  יי  

 29–31/3/2022 ::  טטייוולל  ששננתתיי  ,,    בב  ""ששככבבהה  יי  

 21–24/11/2021   ::ללששככבבהה  יי""בב      ""ממששוואאהה  ללתתקקווממהה""      ))  בבחחייררהה  ((    ממססעע  

  

  

בחלק מהמגמות יתקיימו סיורים לימודיים. מועדים ופרטים יימסרו בהודעה  **

   נפרדת.
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  ככננייתת  ""ההתתפפתתחחוותת  אאייששייתת  ווממעעווררבבוותת  חחבבררתתייתת""  תת  

י"ב  –כנית חובה לתלמידי י'ות אישית ומעורבות חברתית" היא תהתוכנית "התפתח 

משרד בחטיבה העליונה, והיא תנאי לקבלת תעודת בגרות על פי חוזר מנכ"ל של 

בעל תחושת ערך   עצמאי החינוך. התוכנית נועדה לטפח את התלמיד להיות בוגר

 מוטיבציה למעורבות חברתית, קהילתית ואזרחית פעילה , ולעוררושייכות לקהילה 

התוכנית תורמת להתפתחות אישית וכן לגיבוש  חלק בעיצובן ובבנייתן. תוך נטילת

 זהות חברתית ותרבותית.

במסגרת התוכנית התלמיד מתנסה בפעילות קהילתית שבועית באחד מתחומי 

קשישים, בתי"ס, קהילה, אוכלוסיות מיוחדות,  סיוע להעשייה השונים: סביבה, 

פעמיים. -חירום והצלה, בריאות ועוד. כמו כן, התלמיד לוקח חלק במיזמים חד

 ההתנסות מלווה בהכשרה, ליווי אישי ולימוד עיוני.

  

  דדררייששוותת  ההתתווככננייתת::  

 שעות פעילות אישית, מיזם אחד, עבודה מסכמת.  50           בבככייתתהה  יי''
 מיזמים, עבודה מסכמת.  3שעות פעילות אישית,  25        בבככייתתהה  יי""אא

 מיזמים, עבודה מסכמת.  3          ככייתתהה  יי""בב
 שעות אישיות בהצטיינות בכל שנה בתיכון,   60 תנדבושיתלמידים  **

 חברתית". הנים במעורבות כ"מצטיייוכרו 

  

  פפעעייללוותת  ההחחייננווךך  ההחחבבררתתיי  

ה קהילתי מהווה חלק משמעותי בחיי בית הספר. מטרת - פעילות החינוך החברתי

 לעצב, להדריך ולכוון את התלמידים לקראת חייהם כאזרחים פעילים ומעורבים. 

ה יגלו כבוד, חבריערכית ש קהילהגיבוש לאנו מאמינים שמוטלת עלינו האחריות 

 בה הם חיים. ש סביבהנתינה ואכפתיות כלפי ה 

חברתיים.  -קהילתי עוסק באופן ישיר וממוקד בתכנים ערכיים-החינוך החברתי

קהילתי מציע למתבגר מאפשרות לו לברר -הפעולות המגוונות שהחינוך החברתי

  מול צורכי ההווה – במציאות םלעצמו את מערכת הערכים שלו ולבחון את יישומ

חשיבה כנגד צורכי הכלל, ערכים מחייבים לעומת צורכי הפרט צורכי העתיד, 

 מימושם הלכה למעשה.  והקושי בביקורתית, הכרה בערכים 

              יד לגבש לעצמו סולם ערכים שיאפשרההתמודדות עם סוגיות אלה מסייעת לתלמ

 .חברתיתאישית והלקבל הכרעות במגוון מצבים ויתרום לצמיחתו ה לו
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  חחייננווךך  ששעעתת    

משמשת חוליה  . היא כנית מוגדרת ומובניתתחלק מ שעת החינוך השבועית היא

המתקיימות במסגרת   מגוון הפעילויותשל חברתי -מרכזית ביצירת הרצף החינוכי

בית הספר, כגון: ימי עיון, ימי שיא, אירועים, טקסים, טיולים שנתיים, פעילויות 

התלמידים לקראת הפעילויות   כין אתלההצגות ועוד. שעות חינוך מיועדות   ,העשרה

 .ההתנסויות לאחר מכן כן לעבד אתהחברתיות שהם עתידים להתנסות בהן, ו

הנושאים המרכיבים את תכנית הליבה לשעות החינוך מתפתחים באופן ספירלי 

ספרי -התייחסות לאירועים שעל סדר היום הבית תוך ,לאורך שנות הלימוד

 והציבורי.  

הכוללת   ,צירים מרכזיים אשר סביבם נרקמה פעילות מגוונת לכל שכבת גיל יש

 הרצאות, הצגות, סרטים, סדנאות, סיורים ועוד. 

  ששככבבהה  יי''  

תוך  "מתי בפעם האחרונה עשית משהו?" ואהנושא המרכזי של שכבה י' ה

"להיות   פרויקט. במסגרת מעורבות ועשייה ,בחירה, ניהול עצמי התמקדות על

 . הםבהובלה עצמאית של הטיול השנתיו תפעול, בהדרכה  יתנסוהתלמידים  אזרח"

יעברו תהליך לקראת קבלת תעודות זהות שיכלול שעורי חינוך וכן סיור בדגש על 

ת תעודות הזהות באווירה  קבליהיה בטקס החברה הישראלית. שיאו של התהליך 

 חגיגית. 

מצבי לחץ עם תלמידי השכבה ישתתפו בסדנה השנתית שתעסוק בהתמודדות 

תעבור  , לבוגרי ביה"סבפורים מנות המשלוחי  פרויקטומשבר. השכבה תוביל את 

 ימי גיבוש.לקורס מד"א בהיקף של עשר שעות ותצא לטיול שנתי ו

 
 

  ששככבבהה  יי""אא  

זהות. נעסוק במעגלי הזהות השונים של  הואהנושא המרכזי של שכבה י"א 

, ישראלית, יהודית ואוניברסאלית.  זהות אישית, קהילתית, מגדרית –ם התלמידי

דרך מפגשים עם קבוצות אחרות בחברה הישראלית, סיורים, סדנאות ושיעורי 

יב אותנו לפעול כבני נציף שאלות וננסה להבין לעומק מי אנחנו ואיך זה מחי ,חינוך

מהווה המשך לתוכנית , והוא נוער וכבני אדם. הנושא יבוא לידי ביטוי במהלך השנה

שיאו יהיה במסע הישראלי שאליו נצא . להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית

 השנה.  
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הכנה לקראת המסע וכן בשנה זו יחל תהליך הכנה לקראת צו ראשון ויום המא"ה, 

ויעברו שיעורים על  נהיגה בטוחה  . התלמידים ילמדו עלאו מסע חלופי בארץ לפולין

התלמידים ימשיכו להתנדב במקומות שונים בקהילה מיניות וזוגיות בריאה. 

 במסגרת התוכנית למעורבות חברתית. 

 

  ששככבבהה  יי""בב  

מו כן יושם דגש  . כ הם נתינה לקהילה ומבט להמשךהנושאים המרכזיים בשכבה י"ב 

 בתחומים שונים.  על נושא מנהיגות

י' ותיתן לצעירים   ההשכבה הבוגרת של ביה"ס תפתח את השנה בקבלת פנים לשכב

קטים  יתהיה מעורבת בפרוהשכבה בהמשך השנה   .תחושת שייכות ובטחון

קהילתיים. תלמידים במסלול מצוינות בתוכנית למעורבות חברתית ימשיכו להתנדב  

 באופן אישי. 

בשכבה י"ב תחל הכנה לקראת השלבים הבאים בחייהם של התלמידים. במסגרת זו  

בחנו  י בה ישסדנה בת יומיים כן שנות שירות, ולויתקיים יריד חשיפה למכינות 

מתוכנן גם יום חשיפה בשותפות ההורים   .סוגיות שונות לקראת שירות משמעותי

 להכרת מקצועות תעסוקה. 

 יעסוק בזיכרון השואה ובתקומה. ש  בארץבעקבות אילוצי הקורונה יתקיים מסע  

  ,נהיגה בטוחהוכן יושם דגש על  במהלך השנה יתקיימו פעילויות בנושאי זוגיות

 פרידה.לקראת פעילויות  ייערכו טיול שנתי ונצא ל ובסיום השנה

  

 ממוועעצצתת  תתללממיידדייםם  

מועצת התלמידים של תיכון הראל מורכבת מנציגי התלמידים של כל השכבות. 

המועצה היא קבוצה מובילה בבית הספר שנבחרת בבחירות דמוקרטיות בתחילת  

  ומעוניינים להיות מעורבים תלמידים שבוחרים לקחת אחריות. שנת הלימודים

על בסיס רצונם החופשי. בעשיית המועצה נדרשת חשיבה   יכולים להציג מועמדות,

מתפקדת  המועצהת כלפי המציאות בחברה הישראלית. מפוקחת וביקורתי

מייצגת את  . היא בתוך בית הספר ומחוצה לוכפלטפורמה משמעותית לעשייה 

והמורים ומשמשת כ"אוזן קשבת" עבור   מול הנהלת בית הספר התלמידים

 התלמידים ביום יום הבית ספרי. 
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 ההעעררככהה  

דה, לכן עם פתיחת שנת שלב ההערכה הוא חלק בלתי נפרד מתהליך ההוראה והלמי

הלימודים כל מורה יציג בפני תלמידי כיתתו את תוכנית הלימודים השנתית, את 

 מקצוע. דרישות ההדרכים להערכה ואת 

  ההממררככייבבייםם  בבההעעררככהה  

את כל תחומי התפקוד של התלמיד בכל רמות ההישגים מקיפה הערכת ההישגים 

בחינות בכתב, בחנים, עבודות, תלקיטים, הרצאות בע"פ, מטלות שיתופיות  וכוללת

 –ותלמידאות  (סינכרונית-סינכרונית וא)קבוצתיות, השתתפות בלמידה מרחוק 

 פעילה. השתתפות ושיעורי בית, מוטיבציה נוכחות בשיעורים, הכנת 

  ממבבחחןן  

והוא יפורסם  רכזי המקצוע, עם השכבה בשיתוף  נקבע על ידי רכזילוח המבחנים 

 שתת )אינטרנט( של בית הספר. רבאתר המ 

 לא ייערכו יותר משלושה מבחנים בשבוע. לא ייערך יותר ממבחן אחד ביום. 

על מבנה הבחינה ועל   (עד שבוע לפני מועד הבחינה)התלמיד יקבל מידע מוקדם 

 תכניה.  

 לכל שאלה וכן משך זמן הבחינה.  מספר הנקודותעל טופס הבחינה יצוין 

 

  ייננוותת  ממתתככווננתת  בבחח  

בחינת המתכונת היא בחינה זהה באופייה לבחינת הבגרות במבנה, במשך הזמן 

בחינת הבגרות. הבחינה  התאמות לימודיות שאושרו לובדרכי ההיבחנות, כולל  

 את חומר הלימוד על פי תכנית הלימודים של משרד החינוך.   כוללת

להתכונן לבחינות  לנבחניםבחינה זו היא בחינה שכבתית, והיא נועדה לסייע 

 . קקבבייעעתת  ההצצייווןן  ההששננתתייבב  ממררככייבב  ננווססףף    הבגרות, כמוכן היא מהווה  

 

  ,,    ממתתככווננתת  ממבבחחןן    ללאא  ייתתקקייייםם  ממוועעדד  בב''  לל  ללבבחחייננתת  ההממתתככווננתת  ממוועעדד  אאחחדד  בבללבבדד..    

  בבההםם  ההייעעדדררוותתוו  ששלל  ההתתללממיידד  ממווצצדדקקתת..  שש  גגםם  בבממקקררייםם    
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חינות המתכונת באופן מסודר בליווי הסבר, בתאריך המורה המקצועי יחזיר את ב

 . המתכונת והבגרויות לוחשנקבע מראש ב

תלמיד המבקש לערער על ציון בחינת המתכונת, יעשה זאת על פי הנהלים )ראו 

 נוהל ערעורים בהמשך(.

 

המועד שנקבע להחזרת לאחר ם ר על ציון בחינת המתכונת עד יותלמיד רשאי לערע

שלא הגיע לקבל את בחינתו במועד שנקבע, לא יוכל להגיש את הבחינות. תלמיד 

 הערעור בשלב מאוחר יותר. 

  30%-פחות מ לא היהוו קבע על ידי רכז המקצוע וימשקלה של בחינת המתכונת י

 הציון השנתי. שקלול מ

, יהיו התלמידים זכאים ליום פנוי עעלל  פפיי  ששייקקוולל  דדעעתת  ההההננההללהה   ,במבחנים מסוימים **

 סדירים לפני בחינת המתכונת. מלימודים 

 

  בבחחייננוותת  ההבבגגררוותת  

ההצצייווןן  ההששננתתיי  ההוואא  ששקקללוולל  ששלל  ההייששגגיי  ההתתללממיידד  בבממההללךך  ההששננהה  אאוו  ההששננתתייייםם  ההאאחחררווננוותת..    

  ככלל  ממווררהה  ייוודדייעע  ללתתללממיידדייוו  אאתת  ההצצייווןן  ההששננתתיי  ממסספפרר  ייממייםם  ללפפנניי  ההבבחחייננהה..  

 הרכב ציון הבגרות הסופי: 

  :שני חלקיםכוללת תכנית הלימודים בכל מקצוע 

תלקיט,  )כגון: בית ספריתהערכה פנימית ציון הבגרות הסופי נקבע על סמך מ 30%

 עבודת חקר, עבודה יצירתית ו/או בחינה מסכמת(.

 . או י"בו/בחינת בגרות חיצונית בכיתה י"א  מציון הבגרות הסופי נקבע על סמך 70%

 

( ישוקלל עם הציון השנתי ועם בחינת הבגרות 30%ציון ההערכה החלופית ) 

 הציון בתעודת הבגרות.  100%יחד יהוו את  ב(, ו70%ונית )החיצ

 

  

  

  

ששללעעייתתייםם  ממששתתננוותת  בבממההללךך    ננווההלל  זזהה  ננככווןן  ללייממייםם  ררגגייללייםם..  ללייממיי  קקווררווננהה  יישש  ההננחחייוותת  

  ..  ווללההווררייםם      בבאאוופפןן  ממססוודדרר  ללתתללממיידדיי  בבייהה""סס      ההששננהה..  ככלל  ההננחחייהה  אאחחררתת//חחדדששהה  תתוועעבברר  

  

  

ייםם  בבממקקצצוועע    ששייעעוורר  ממהה      3300%%תתללממיידד  ששננעעדדרר  ממעעלל        לליידדייעעתתככםם::    עעלל  פפיי  חחווזזרר  ממננככ""לל,,  
 ששבבוו  ההוואא  ננייגגשש  ללבבגגררוותת,,  ללאא  ייההייהה  זזככאאיי  ללגגששתת  ללבבחחייננתת  ההבבגגררוותת  



1514 
 

  בבווחחןן  

מתייחס לחומר שנלמד בשיעורים האחרונים בלבד וכן לשיעורי בית שניתנו 'בוחן' 

 בשני השיעורים האחרונים.

  ..  ההוודדעעהה  ממווקקדדממתת  בבווחחןן  ייייננתתןן  ללללאא    

  בבווחחןן  ששננממססררהה  עעללייוו  ההוודדעעהה  ממרראאשש,,  ייייחחששבב  ככממבבחחןן  ווייתתוואאםם  עעםם  ללווחח  ההבבחחייננוותת..  

 בו מתקיימת בחינה. שרצוי לא לתת בוחן ביום  

 אין לערוך בוחן נוסף לפני החזרת הבוחן הקודם שנערך באותו מקצוע. 

  

 בבחחייננוותת  ממוועעדד  בב''  

  בשנה בשכבותבשכבה י' ושלוש פעמים  בחינות מועד ב' תתקיימנה פעם בכל רבעון

 . ררקק  ללבבחחייננהה  אאחחתת  בבככלל  ממוועעדד  לגשת )לא ברבעון ד'(. כל תלמיד יהיה רשאי  י"ב-ו י"א

  

  ממיי  ררששאאיי  ללגגששתת  ללבבחחייננוותת  ממוועעדד  בב''??  

ללתתללממיידדייםם  ששללאא  ננייגגששוו  ללבבחחייננהה  בבממוועעדד        ממייוועעדד      ללששייפפוורר  צצייווןן  אאללאא  ממייוועעדד    אאייננוו    ממוועעדד  זזהה    

    המקורי.אנו ממליצים להפעיל שיקול דעת ולגשת למבחנים במועדם . ההרראאששווןן  

 

  ננווההלל  בבחחייננוותת  ממוועעדד  בב''  

 סתיים שבוע לפני מועד הבחינה.  מהרישום למועד ב'  ✓
גשת למורה  התלמיד ל , ולכן על בבאאחחררייוותת  ההתתללממיידד  למועד ב' הוא   ההררייששווםם ✓

 המקצוע ולמחנך הכיתה כדי לוודא שהוא רשום. 
 זהה לחומר הבחינה במועד א'.   חומר הבחינה במועד ב' ✓
בשעת ההממווררייםם  ההממקקצצוועעייייםם  ללאא  ייההייוו  ננווככחחייםם  לידיעת התלמידים, במועד ב'   ✓

 בבחחייננהה  בבעע""פפ..    ההקקרראאתת  ששאאללווןן  וו      וו  תתאאפפששרר  יי  ווללאא    הבחינה  

 

  ננווההלל  עעררעעווררייםם  

תוך יומיים בתלמיד המבקש לערער על ציונו בבחינה, ייגש למורה המקצוע  ✓

מיום החזרת הבחינות וינמק את ערעורו. במקרים שבהם התלמיד מבקש 

החלטת מורה המקצוע, עליו להגיש את בקשת הערעור למזכירה  לערער על 

הפדגוגית, כדי שתעביר את הבחינה לחוות דעת נוספת. הבחינה תיבדק  

 אנונימית. מיצוי נוהל זה מאפשר לכולנו לשמור על אובייקטיביות מרבית.
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ובין ציון הבדיקה   הציון המקוריבין  ההממממווצצעע  יהיה כציון סופי הציון שיתקבל  ✓

 גגםם  אאםם  ההצצייווןן  ההששנניי  ייההייהה  ננממווךך  ממההרראאששווןן..  החוזרת,  
תהליך הערעור על ציון בבחינת המתכונת זהה לתהליך הערעור בבחינות   ✓

 אחרות. 
תלמיד המבקש לערער על ציונו השנתי יגיש ערעור בכתב למורה המלמד   ✓

העברת   .מהמועד שנקבע למסירת הציונים םםייוו  והעתק למנהלת ביה"ס תוך 

 יונים השנתיים מוגבלת בזמן על ידי משרד החינוך.הצ

 
  טטווההרר  ההבבחחייננוותת  

טלפון סלולרי או תלמיד שיימצא מעתיק בבחינה, או שיימצא עם מכשיר  ✓

 והנושא יועבר לטיפול משמעתי חמור.  בבחחייננתתוו  תתייפפססלל, חכם שעון
תלמיד שיימצא מעתיק פעם נוספת עלול לאבד את הזכות לקבלת תעודה,   ✓

 הפדגוגית. המועצהושאלת המשך לימודיו תיבחן ע"י 
פפססייללתת    גורמת ל העתקה בבחינת הבגרות  ,על פי הנחיות משרד החינוך ✓

מונעת מהתלמיד לגשת לבחינה כן תעודת הבגרות ו  להשעיית קבלת, ההממבבחחןן  

 נתפס בהעתקה.  הוא בו שבשני המועדים הבאים במקצוע 
 

  

 ממקקצצוועעוותת  בבחחייררהה  בבששככבבהה  יי''  

 : הבאיםהמקצועות  מביןמקצועות  שני  יבחרותלמידי כיתה י'  

 *לימודי משפטים מתקיימים באוניברסיטה העברית בשעות אחה"צ.

 ערבית תיאטרון  פיזיקה  כלכלה ומנהל עסקים 

  אומנות  כימיה  פילוסופיה 

  יקה מוז מדעי המחשב  חינוך גופני 

  קולנוע  טכנולוגיה -ביו מדעי החברה 

   ביולוגיה  גיאוגרפיה אדם וסביבה 

    לימודי ארץ ישראל 

    *משפטים  
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יח"ל במתמטיקה לבחור בכיתה י' באחד המקצועות   5מומלץ לתלמיד ששובץ ברמת 

כלכלה ומנהל   ,ביולוגיה טכנולוגיה, -מדעי המחשב, ביוהמדעיים: כימיה, פיזיקה, 

 עסקים.  

 

  ננייייםם  ששייעעווררייםם  פפררטט  

סייע לתלמידיו בכל האמצעים העומדים לרשותו על מנת להבטיח מביה"ס  ✓

 את הצלחתם בלימודים. 
 . צוות המוריםבביה"ס ניתנים שיעורים פרטניים על ידי  ✓
צוות מורי בית הספר אינו רשאי ללמד את תלמידי ביה"ס שיעורים פרטיים  ✓

 כלל ועיקר )גם לא בהתנדבות(!  

 מנהלת ביה"ס בכתב. של כל מקרה חריג מחייב אישור 
לתלמידים אשר מגיעים ולומדים באופן סדיר   ושיעורים פרטניים יינתנ ✓

 בשיעורי הכיתה.  

  תת  ממצצווייננוותת  וו  ככנניי  תת  

לאפשר לתלמידיו למצוא תחומי עניין   ס חשיבותכחלק מתפקידו, רואה ביה"

   .נוספים, להעמיק את ידיעותיהם ולאתגר אותם בהתאם ליכולותיהם

במתכונת  י העשרה לתלמידים בקבוצות קטנות מעניקה שיעורהמצוינות תוכנית 

לתוכנית  שמחוץשונה מהשיעורים הנהוגים בתיכון. הקורסים עוסקים בנושאים 

 הלימודים הרגילה. פתיחת הקבוצה מותנית במספר הנרשמים. 

 תוכניות המחוינות כוללות:

 . ושאים בנוסף למערכת השעות הרגילהשיעורי העשרה במגוון נ .1
 התכנית תפורסם בתחילת השנה. 

 . קורסים באוניברסיטה הממירים בחינת בגרות – 'האקדמיה בתיכון' .2
 לפרטים ניתן לפנות לשגיא טל. 

 במסגרת מגמות על אזוריות. לימודי הרחבה  .3

 לפרטים ניתן לפנות ליפעת וינגרטן.. עבודות גמר .4

  

  

  

  

  



18

  ייממיי  ההווררייםם  

מידע עדכני על אודות תפקודו הכללי של התלמיד בבית  תתימי הורים נועדו ל

הספר. לימי ההורים מוזמנים הורים ותלמידים. נוכחות התלמיד במפגש זה היא  

 חובה.

  
 אחה"צ  בשעות 9/12/2021יום חמישי   ששככבבוותת  יי'',,  יי""אא,,  יי""בב::  ,,  ררבבעע  אא''  

 בוקר בשעות ה 10/12/2021יום שישי                

                        

 וקרבשעות הב  11/3/2022 יום ו'    ששככבבוותת  יי'',,  יי""אא::    ,,ררבבעע  גג''  

 אחה"צ   בשעות 13/3/2022' יום א      

 

 

  תתעעוודדוותת  

 ,  28/1/2022 -ה 'וביום שכבות י', י"א, י"ב  חלוקת תעודות מחצית א' ב 

   .שפ"בת' בשבט וכ

  כ"א בסיוון, 20/6/2022 -ה 'בתעודות סוף השנה לשכבות י' וי"א ביום חלוקת 

   ב.תשפ"
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  ננההללייםם  ווככללללייםם  

בבית ספרנו, כבכל חברה מתוקנת, יש תקנון המאפשר לימודים לצד פעילות  

חברתית בתוך מסגרת מוגדרת וידועה. התקנון הוא בבחינת "החומר". "הרוח"  

בית הספר. רק הנהלים הנחוצים ביותר, אני מאמין" של " א ה יהמשלימה אותו ה

שכללים רבים של  ,משמעי בכתב חשוב, מוזכרים בתקנון. ברור-שניסוחם החד

סייע לנו ליהנות מהתנהגות, שאינם מוזכרים כאן, ידועים ומקובלים. התקנון 

 משגרת עבודה נכונה ונינוחה. 

 

  תתחחייללתת  ששייעעוורר  

 . וריםזמני הצלצולים מחייבים הן את התלמידים והן את המ ✓
 מוכנים לשיעור. ,התלמידים יימצאו בכיתה עם הצלצול  ✓
דקות מתחילת השיעור והמורה לא הגיע, ידווח על כך אחד   10אם עברו  ✓

מתלמידי הכיתה לרכזת השכבה ולמזכירת המערכת. התלמידים יישארו 

 בכיתה עד לקבלת הנחיות.

 

  ננווככחחוותת  ווההייעעדדררווייוותת    – ששייטטתת  ההאאחחווזזייםם    

מתקיימים בבית הספר וכן להיות נוכחים בכל השיעורים ההתלמידים חייבים 

תשפר  ההשתתפות בכל השיעורים תעלה את סיכויי ההצלחה ו  בשיעורים מקוונים.

 י התלמיד. הישגאת 

בגיבוש נוהל היעדרויות עומדת בפנינו המטרה להפחית את מספר ההיעדרויות,  

פן עצמאי מתוך ויחד עם זאת לאפשר לתלמידים להחליט על היעדרויותיהם באו

 שיקול דעת רציני, ללא צורך להצדיק אותן באמצעות אישורים. 

שיטה זו באה לתת בסיס אחיד . ו להפעיל את שיטת האחוזים בביה"סלפיכך החלטנ

 . זזייקקהה  בבייןן  ננווככחחוותת  ההתתללממיידד  ללבבייןן  ההייששגגייוולהערכת הנוכחות בשיעורים, ויוצרת  

שמתקיימים מדי מספר השיעורים באופן יחסי להיא לנוכחות/היעדרות  ההתייחסות

 . בכל מקצוע שבוע

   ההאאחחררייוותת  ללההייעעדדררוותת  חחללהה  עעלל  ההתתללממיידד  בבללבבדד..    *

באמצעות תוכנת   וההישגים ן בנתוני הנוכחותהורים ותלמידים יכולים להתעדכ *

 . משו"ב ה
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ללללאא  צצווררךך        ,,  ממההששייעעווררייםם  בבככלל  ממקקצצוועע  ממבבלליי  ששצצייווננוו  ייפפגגעע      1155%%עעדדרר  עעדד    יי  תתללממיידד  ררששאאיי  ללהה  

  ..  תת  ההההייעעדדררוו  בבאאייששוורר  עעלל    

 נקודות.  5מהשיעורים במקצוע יקבל בונוס של  95%-תלמיד שנכח בלמעלה מ 

 ציונו לא יפגע.מהשיעורים,  15%תלמיד שנעדר עד 

 נקודות.  5ייגרעו מציונו  מהשיעורים, 20%תלמיד שנעדר עד 

 נקודות.  7ייגרעו מציונו  ,מהשיעורים 25%תלמיד שנעדר עד 

 נקודות.  9ייגרעו מציונו מהישעורים,  30%תלמיד שנעדר עד 

אאייננוו  עעווממדד  בבדדררייששוותת  ההממקקצצוועע  ווללאא  ייווככלל  ללגגששתת        ממההששייעעווררייםם      3300%%תתללממיידד  ששננעעדדרר  ממעעלל    

  ללבבחחייננתת  ההבבגגררוותת  בבממקקצצוועע..  

 הוריו. ו ובאחריות יעדר מסיור לימודי יידרש להשלים את הסיור באחריותיתלמיד ש

 על ידי רכזי השכבות והמחנכים.  משמעתית יעדר מפעילות חברתית יטופלייד שתלמ

 

  ננססייעעוותת  ללחחוו""לל  ווחחוופפששוותת  בבאאררץץ  ללאא  ממאאווששררוותת  בבזזממןן  ללייממוודדייםם..    

להנהלת   ממרראאשש  בבככתתבבתלמידים שבחרו לצאת לחופשה בזמן הלימודים, יודיעו 

 בתחשיב האחוזים. היעדרותם תיכלל ביה"ס ו 

 מועדי בחינות מיוחדים לתלמידים שהפסידו בחינות בשל כך.  ולא יינתנ

  ההההפפססקקוותת  ההקקצצררוותת  

ופי מורים  חיללההפסקות הקצרות מיועדות להתארגנות לקראת השיעור הבא ו 

 אינן מיועדות לפעילות חברתית מחוץ לכיתה. ותלמידים בין הכיתות, הן 

  ההוודדעעוותת  ממעעררככתת  

במקרה של היעדרות מורה, או אם מתקיימת פעילות הגורמת   ✓

 התלמידים יקבלו הודעה מראש. במערכת,לשינויים 
גבי צג הטלוויזיה שבאולם הכניסה  מפורסמות על  הודעות מערכת ✓

 לביה"ס ובאתר ביה"ס. 
בסיום יום לימודים יש לעיין בצג הטלוויזיה כדי לוודא אם חלו  ✓

 רת. שינויים כל שהם לגבי יום המח
 הודעות שכבתיות תפורסמנה בנפרד על גבי לוח המודעות שבשכבה.  ✓

  

  

  

  



21
20 

 

  ששייעעווררייםם  חחוופפששייייםם  

השכבה או המחנך הודיעו על כך   כזמזכירת המערכת, ר כאשר מוגדרשיעור חופשי 

 במפורש. 

התלמידים יקבלו משימה  .ששלל  ששייעעוורר  חחוופפששיי    זזממןן  אאייןן  ללצצאאתת  ממבבייתת  ההסספפרר  בב  

 לשיעור שהתבטל. לימודית או תרגול נוסף כחלופה 

   ששעערר  בבייתת  ההסספפרר  ייההייהה  ננעעוולל  עעדד  ססווףף  ההששעעהה  ההחחממייששייתת!!

פשר רק בכפוף לאישור רכזי השכבות ולאחר קבלת אישור יציאה במהלך היום תתא 

 הורים מראש. 

 

  ההפפררעעוותת  

אם התלמיד הפריע בשיעור והמורה הוציאו למשך מספר דקות מהכיתה, יעמוד 

 בלבד. התלמיד בשקט במסדרון, ליד דלת הכיתה 

 

  הה  עעלל  ההררככוושש  וועעלל  ההננייקקייווןן  ששממיירר  

תקינותו וניקיונו. אם   ,לשמור על רכוש ביה"סמחויבים   ,מוריםותלמידים  כולנו,

 . יד לאב הביתיבכל זאת נתגלה קלקול, יש להודיע על כך מ

אאייררוועע  פפגגייעעהה  בבררככוושש  בבייתת  ההסספפרר  ייטטוופפלל  בבחחווממררהה  ררבבהה  ווייגגררווםם  ללתתששללווםם  ככסספפיי  עעבבוורר    

  ההננזזקק..    

 

  טטחחווןן  יי  בב  

   של אדם שאינו מוכר בתחומי ביה"ס, נוכחותו רוע חריג, חפץ חשוד או יעל כל א* 

 טחון/השומר בכניסה. ייד למנהלת ביה"ס או לאב הבית/אחראי בייש לפנות מ   

 לנקוט   יםהתלמיד עלנבקשכם להימנע מלהביא ציוד יקר וכסף רב לביה"ס.   * 

 ד לרכז/ת השכבה. י. במקרה של גנבה יש לדווח מיםאמצעים לשמירה על רכוש   

  לל  גגננבבתת  ררככוושש  פפררטטיי..  עע  אאחחרראאיי        אאייננוו      בבייהה""סס      

  

  תתווררננוותת  תתללממיידדייםם  

 קיון הכיתה. יהתלמידים כולם אחראים לנ ✓
 רכזי השכבה ימנו תורני כיתה.  ✓
ה ומסודרת בסוף כל יום:  ישאר נקייידאגו לכך שהשכבה תכיתה תורני ה ✓

 הרמת כיסאות, סגירת חלונות וכיבוי אורות. 
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  ווללבבוושש      ההוופפעעהה  

 ההתתללממיידדייםם  חחייייבבייםם  ללההקקפפיידד  עעלל  ללבבוושש  ההווללםם  ההממככבבדד  אאוותתםם  וואאתת  בבייתת  ההסספפרר..   ✓
 ..  חחלל  אאייססוורר  ממווחחללטט  עעלל  ההוופפעעהה  בבגגוופפייוותת,,  חחווללצצוותת  בבטטןן  ווממחחששוופפייםם   ✓

יייידדררשש  ללקקחחתת  חחווללצצהה  ממאאבב  ההבבייתת  ווייתתקקייייםם    תתללממיידד  ששייוופפייעע  בבללבבוושש  ששאאייננוו  ההווללםם     ✓

 בבייררוורר  עעממוו  בבננווככחחוותת  ההווררייוו..  

  פפררססווממייםם  בבששטטחח  בבייתת  ההסספפרר  

 תלמידים אינם רשאים ליחצן ולפרסם בין כותלי בית הספר כל פרסומת שהיא! 

 אין להדביק מודעות או לחלק כרטיסי פרסום מכל סוג! 

 

  ייקקהה  ששייממוושש  בבאאממצצעעיי  ההאאזזננהה  ללממווזז  

 יקה אסור בזמן שיעורים ובזמן הליכה בטיולים.זהשימוש באמצעי האזנה למו

  

  ששייממוושש  בבטטללפפווןן  נניייידד  

רועים יבמהלך השיעור או בא  ניידיםחל איסור מוחלט על הפעלת מכשירי טלפון 

בו התלמידים מתבקשים על ידי המורה המלמד להשתמש שלמעט שיעור  אחרים

 במכשירים הניידים. 

 לוודא שהמכשיר כבוי ונמצא בתיק.  לכיתה יש הכניסהעם 

כבויים. תלמיד שישתמש בטלפון בעת  הטלפון הניידיםבזמן השיעור יהיו מכשירי 

מחנך הכיתה  והארוע ידווח ל , יטופל משמעתית על ידי המורה המקצועיהשיעור 

 רכז השכבה.  לו

  

  עעייששווןן  

  ההעעייששווןן  בבממתתחחםם  בבייתת  ההסספפרר  אאססוורר  בבאאייססוורר  ממווחחללטט!!!!  
 המבנים, החצרות ומגרש החניה. כולל את  שטח ביה"ס 

 מעשן, יושעה והוריו יוזמנו לשיחה.  סתלמיד שייתפ
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  אאללייממוותת  

  .גילויי אלימות נדירים בבית ספרנו 

   מטפח הידברות כפתרון לקונפליקטיםו  ממגגננהה  ככלל  תתוופפעעהה  ששלל  אאללייממוותתבבייהה""סס.  

 יועצת, ידי בפני מחנך הכיתה, ישל כל התלמידים להתריע באופן מם חובת

השכבה או מנהלת בית הספר על כל תגרה, נטייה לאלימות או אלימות   רכזי

 שבוצעה.

 בהתאם לחומרת  תתללממיידד  ששייההייהה  ממעעווררבב  בבאאייררוועע  אאללייםם  ייווששעעהה  ממבבייהה""סס

 רוע.יהא

 ת  באירועי אלימות חוזרים / באירוע אלימות חריג תישקל הרחקה לצמיתו

 של התלמיד.

  ווווחח  ררפפוואאיי  יי  דד  

  ההורים עם הרישום לבית הספר   על ידיהצהרת הבריאות שמולאה

 מהווה דיווח ראשוני כללי על מצבו של התלמיד. 

  חובת הדיווח על כל שינוי במצבו הרפואי של התלמיד חלה על

 הורים. ה

   לפני יציאה לכל פעילות יידרשו ההורים לחתום על אישור בריאות

 עדכני.

  ייייעעווץץ  

   בית הספר  מיטבי ב יצירת אקלים לתסייענה ההפפססייככווללווגגייתת  ווייוועעצצוותת  בבייתת  ההסספפרר

 ברמה האישית וברמה הקבוצתית. 

 עוץ החינוכי נועד לסייע לתלמיד כפרט, ולבית הספר כמערכת חברתית  יהי

ארגונית, להגיע לתפקוד מיטבי ולמיצוי יכולתם מתוך רווחה נפשית  

 ובאווירה תומכת ומקבלת.

   תה בצוות מאפשרת לה  היא חלק מצוות ביה"ס ונוכחו   ייננווככייתתההייוועעצצתת  ההחח

 להורים ולצוות.  לסייע לתלמידים,
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  ססדדננאאוותת  

 15–16/12/2021 , התמודדות" בת יומיים"סדנת         ששככבבהה  יי''
   12/10/2021הכנה לצו ראשון      ששככבבהה  יי""אא

   6/3/2022-יום הכנה ב ישראלי,מסע                   

 21– 27/3/2022 מסע ישראלי                  

 15/10/2021 מכינות ושנות שירות יום     ששככבבהה  יי""בב            

 23–24/12/2021 הכנה לשירות משמעותי    סדנת                                       

 
  הה  יי  סספפרריי  

יה מוצבים  ייעוץ וקריאה. בספרייה עשירה ובה ספרי עיון, ריספ ישבביה"ס  ✓

מחשבים ואינטרנט לשימוש התלמידים. הספרניות יוכלו לסייע לתלמידים 

 הכנת משימות לימודיות.ב
ניתן  י לימודי.מאמרים וחומר לצלם ולהדפיסאפשר לתלמידים מביה"ס  ✓

ולצלם במכונת הצילום שליד  כרטיסי צילום במזכירות בית הספר לרכוש

 ה. יהספרי
 ה. יעל דלת הספרייה מפורסמות ישעות פתיחת הספר ✓
 כמרכז ללמידה.   משמשת הספרייה במהלך יום הלימודים ✓

  

  אאייננטטררננטט  וופפייייססבבווקק  

 www.tichon.org.ilאינטרנט אתר יש  'תיכון הראל 'ל

 מדורי האתר: 

רועים וחופשות,  יחדשות ועדכונים שוטפים, הודעות לפי שכבה, לוח א ✓

 .שעות, שינויים במערכת, לוח מבחנים, טפסיםמערכת 
כתבות,  , : סקירת מגמה ודרישות הלימודיםמדור לכל מגמה ולכל מקצוע ✓

מבחנים ופורום לדיונים   לימוד, מאגר יקישורים מומלצים, מאגר חומר

 . והודעות
 . וממגמות הלימוד תמונות מאירועים ✓
ופעילויות, מסע  פרויקטים מדורים נוספים באתר: ידיעון, רשימות ספרים, ✓

 ב תעודת הבגרות, הרשמה. לפולין, מספרי טלפון, סיור מקוון בביה"ס, הרכ
 רועים מהווי בית הספר. יבדף הפייסבוק מתפרסמים א ✓
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  ההווררייםם  ייקקררייםם,,  

פפררססווםם  תתממווננוותת  ייללדדייככםם  בבאאייננטטררננטט  אאוו  בבפפייייססבבווקק,,  אאננאא  ההוודדייעעוו        אאייננככםם  ממאאששררייםם  אאםם    

 בבככתתבב  ללממזזככייררוותת  בבייתת  ההסספפרר..    

  

  ממעעבבדדוותת  

 , תקשוביקה, מחשביםזטכנולוגיה, כימיה, פי-בביה"ס קיימות מעבדות לביולוגיה, ביו

 וסייבר. 

השיעורים במעבדות מיועדים להדגים, להמחיש ולחקור תופעות תוך כדי לימוד  

 ודה. והתנסות בשיטות עב

ם החל מכיתה י'  ימקצועות המדעיההעבודה במעבדות מלווה את התלמידים בלימוד 

 ועד לבחינות הבגרות במעבדה. 

 בציוד רב ויקר.  ותת המעבדומצויד ,כדי ליישם את ההתנסות המעשית המגוונת

 קיון ושלמות הציוד והחומרים במעבדה. י, סדר, ננאותה  יש לשמור על התנהגות

והשימוש במחשבים ובחומרים, יהיו  בה , הפעילותהתלמידים במעבדה נוכחות

 מלווים תמיד בנוכחות מורה או מדריך בחדר המעבדה. 

 

  ששייררוותתיי  ממזזווןן  ווצצייללווםם  

 .  בבית הספר פועלת קפיטריה ✓
 בסמוך לספרייה עומדת מכונת צילום לשימוש התלמידים.  ✓
 כרטיסי צילום ניתן לרכוש במזכירות תלמידים.  ✓

  

  ייםם  ))ללווקקררייםם((  אאררווננוותת  אאייששיי  

ניתן לרכוש את הזכות להשתמש בארון אישי )לוקר( למשך כל תקופת הלימודים 

 אב הבית. ללשם כך יש לפנות  בתיכון.

 הלוקרים נמסרים תמורת תשלום שייקבע לכל תקופת הלימודים. 

 מפתח נוסף אצל אב הבית תמורת תשלום.  יוכל לרכושמפתח  שאיבדתלמיד 

עד תאריך שיפורסם מראש לקראת סוף שנה"ל. על התלמידים לפנות את הלוקרים 

 . אבות הביתלאחר מכן ירוכז הציוד ע"י 

  עעלל  דדבבררייםם  ששננעעללממוו//חחססררוו//אאבבדדוו//ננגגננבבוו  ממההללווקקרר..      ננוו  אאחחרראאיי  יי  בבייהה""סס  אא  

  



 בבתתששפפ""  תתייככווןן  ההרראאללררששייממתת  ממוורריי  

  נניייידד  ממקקצצוועע  ההוורראאהה  ששםם  

 050-5555804  מנהלת שגב ליאת   ..11

 054-6202296 חינוך גופני אבידן מיכל   ..22

 050-3030386 אנגלית אבישר אפרת   ..33

 054-6738454 ספרות, תנך אברבנאל נועה   ..44

 050-8102038 בישול מלונאי אוחיון אושרי   ..55

 054-7657684 מתמטיקה אוחנצ'וק אולגה   ..66

 054-4990802 אומנות, תנ"ך אור עינבר   ..77

 054-4926234 אזרחות אורון נטע   ..88

 052-8607307 מתמטיקה, פיזיקה אורן דורון   ..99

 052-6213316 חינוך גופני אטיאס גייל   ..1100

 050-5643944 פיזיקה איזנברג אלנה   ..1111

 050-8531383 מתמטיקה אילון דורון   ..1122

 052-5507248 אנגלית אילוז אדית   ..1133

 054-4452340 חינוך גופני  אלה דפנה   ..1144

 052-4765855 מתמטיקה אליאסי נוריאל   ..1155

 050-3284405 גיאוגרפיה אדם וסביבה אליהו שרי   ..1166

 050-2057264 סייבר אלישוב טל   ..1177

 054-7460955 חינוך גופני אנדונוב אנדרי   ..1188

 054-4689896 היסטוריה, מדה"ח אסא הדס   ..1199

 054-4585343 מתמטיקה אקסלרוד ורד   ..2200

 052-3434912 אנגלית, גיאוגרפיה יפה קרן-ארמוזה   ..2211

 052-6746627 מתמטיקה ארד גילה   ..2222

 050-6282972 מתמטיקה ארנוביץ גנאדי   ..2233

 054-2427999 עברית ארז ליאת   ..2244

 054-5229050 חינוך גופני אריאל איתי   ..2255

 050-6216284 אזרחות ארצי חובב   ..2266
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 052-3114138 מדעי המחשב בודנהיימר ראובן   ..2277

 053-7382796 עברית ורגנסקי לנהב   ..2288

 054-5777192 תנ"ך בן חיים מזל   ..2299

 052-6655046 תקשורת בן יהודה שגיא   ..3300

 050-4245628 היסטוריה עטר דנה-אל-בר   ..3311

 052-2872207 אזרחות ברודט דנה   ..3322

 052-3818138 ספרות ברזילי רונית   ..3333

 054-6489964 ספרות ברנשטיין לירז   ..3344

 054-2287210 פיזיקה נוה איריס-גבעולי   ..3355

 050-5677112 אסטרטגיות למידה גור לימור   ..3366

 052-4835499 מתמטיקה גרבר תמרה   ..3377

 050-9718283 ספרות, תיאטרון די דניאליגרי   ..3388

 054-4535232 אנגלית גרינבלט ג'ים   ..3399

 054-7930163 אומנות גרוט ינון-דה   ..4400

 054-7887312 מתמטיקה דיין אמיר   ..4411

 054-6260261 מתמטיקה דנון יפית   ..4422

 052-5393816 ספרות דאר עפרה   ..4433

 054-6737008 עברית מזרחי מרים-דוגה   ..4444

 054-4564220 עברית, תנ"ך דרורי אוסי   ..4455

 054-3033734 קולנוע הדר דגנית   ..4466

 050-7101646 ביולוגיה פליג אלה-הוכברג   ..4477

 054-4967379 לימודי א"י הורוביץ אילה   ..4488

 050-8836118 תיאטרון הכהן עידו   ..4499

 050-2052987 אנגלית אלההיימן דני   ..5500

 054-7672829 מוזיקה געש בן-הר   ..5511

 054-7591964 אנגלית הרפז קרלה   ..5522

 054-6700679 היסטוריה, תנ"ך ויסמן נעמה   ..5533

 050-2040304 כלכלה ומנהל עסקים וינגרטן יפעת   ..5544

 054-4595052 כלכלה ומנהל עסקים, תנ"ך  וינטר ליאת   ..5555
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 050-8651973 ספרות חזן רונית   ..5566

 050-5022393 חינוך גופני נילי חמני   ..5577

 054-6996306 מתמטיקה טופחי אביטל   ..5588

 054-6614639 היסטוריה, תנ"ך טל שגיא   ..5599

    02-5341613 אנגלית בורלא ענת-יונתן   ..6600

 052-8676761 מתמטיקה כגן ניר   ..6611

 054-5515388 תזונה כהן אליאס עידו   ..6622

 054-8150920 עברית כהן אתי   ..6633

 054-3169222 סוציולוגיה כהן גלי   ..6644

 050-9941122 תקשוב כהן יואל   ..6655

 052-3658484 ספרות כנעני זיוה   ..6666

 052-8640844 מתמטיקה להמן ג'ויס   ..6677

 050-8664844 מתמטיקה לוי דותן   ..6688

 054-6738830 היסטוריה, תנ"ך לוי עדי   ..6699

 050-3400193 עברית לוי מעיין   ..7700

 052-3347045 קולנוע לוק שלום   ..7711

 052-3847048 מתמטיקה ליבשיץ מיכאל   ..7722

 054-9739276 מוזיקה מוסקוביץ ברי   ..7733

 052-2863052 חינוך גופני, חינוך תעבורתי מזה גלית   ..7744

 050-7102732 אזרחות מזרחי בתיה )בתי(   ..7755

 052-4445832 ספרות מזרחי לוי אליס   ..7766

 050-5634953 א"י, גיאוגרפיה מיכאל סימה   ..7777

 052-8365484 אומנות מישל גלית   ..7788

 054-7605000 עברית נדר אביטל   ..7799

 050-6980324 אזרחות, היסטוריה נחמיאס קובי   ..8800

 052-4417112 היסטוריה, ספרות נחתומי שירה   ..8811

 054-5665756 אנגלית, ביולוגיה בוטבול תמר-סופר   ..8822

 053-8366667 היסטוריה סטולר נאוה   ..8833

 054-5465762 מתמטיקה סטיווי ישראל   ..8844
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 054-8187861 כימיה סילבר טליה   ..8855

 050-5651391 גיאוגרפיה, תנ"ך סעתי ירון   ..8866

 052-4498479 תיאטרון עטיה נעה   ..8877

 052-8988772 ספרות פאתל דורין   ..8888

 052-9270024 מתמטיקה, פיזיקה פילוסוף חביב   ..8899

 052-4773885 היסטוריה דניאל אביטל-פישרמן   ..9900

 054-2841246 אנגלית פלטיאל בת עמי   ..9911

 050-5627409 טכנולוגיה-ביו פניגר בריש רתם   ..9922

 054-4534342 מתמטיקה רץ זהבהפ   ..9933

 058-7890854 תנ"ך, היסטוריה קאבאליון נתנאל   ..9944

 054-4405996 מחשבת ישראל כנאפו נועה-קנדיל   ..9955

 054-7422696 פילוסופיה קסטן עדית   ..9966

 054-5362009 ערבית כביר רונית-רגב   ..9977

 053-2354566 אנגלית רואיז מרי   ..9988

 052-8560996 ספרות רובין יעל   ..9999

 054-7784107 מתמטיקה, סייבר ןרוזנטל חנ   ..110000

 054-7933112 אנגלית רום נאוה    ..110011

 054-4825625 חינוך גופני עוז מנשה-רומח   ..110022

 053-4230588 תנ"ך רז יוסי   ..110033

 052-8634447 מתמטיקה ריזה רחל   ..110044

 050-7481022 ביולוגיה, מתמטיקה רכניצר גלעד   ..110055

 054-2266782 תנ"ך רפאל אפרת   ..110066

 054-8843115 של"ח שטיינמץ טל   ..110077

 050-8452066 מתמטיקה רשטניקוב  ולדימיר   ..110088

 054-2491944 אזרחות שנהב אתי   ..110099

 050-5656176 אזרחות שנער מירי   ..111100

 08-9720406 מדעי החברה שרון תמי   ..111111

 050-8111558 מדעי המחשב תורג'מן לילך   ..111122
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  עעוובבדדיי  ממננההללהה  
 

  טטללפפווןן  תתפפקקיידד  ששםם 

 052-8963223 תחזוקה ברנס יעקב .1

  מזכירת מנהלת ולצמן שרונה .2

 050-2176464 מזכירות תלמידים זגדון עינב .3

  מזכירה פדגוגית צאליק קרן-טמיר .4

 052-5344384 ספרנית טננבאום לאה .5

 054-5354419 הנהלת חשבונות יצחק גלית .6

 052-3470373 מנהל תחזוקה לוי ציון .7

 054-3160166 מנהלנית מתן סופי .8

 050-8580650  מזכירת מערכת סבח שושי .9

 052-3852118 מזכירת בגרויות שלום תמי .10

 

 

  ממחחששוובב

 

 054-3377591 שביםאתר אינטרנט/מח אמר גל .1

 054-8594006 אינטרנט/מחשבים גולדרייך חיים .2

 

 

 

 

 

 

 

 

  ממווררייםם  בבששננתת  ששבבתתווןן  //  חחלל""תת  
 

 

 

 

 

 

 

  
  בבבבייהה""סס      ננווסספפייםםבבעעלליי  תתפפקקיידדייםם  

 

  טטללפפווןן  תתפפקקיידד  ששםם  

 02-5345604 פסיכולוגית אביטל סילבי .1

 050-8329525 יועצת י' בועז ליאן .2

 052-3304738 יועצת י"א שלמה אסנת .3

 054-5642216 יועצת י"ב כאהן שרונה .4

 053-5226377 יועצת חינוך מיוחד קרישר אביבה  .5

 050-2373388 מטפלת רגשית כהן ירדן .6

 054-7044436 סייעת סויסה סיגל .7

 054-2011199 סייעת עזר הילה .8

 053-7238807 סייעת שמואלי מלי .9

 050-2430001 אחראית מעבדה - לבורנטית חונן ראומה .10

 058-7147785 לבורנטית דרביש עפרה .11

 050-6731208 טלבורנ שוניאקוב ולדימיר .12

 054-5290794 לבורנטית חי מוריה-יצחק .13

  רכז מוגנות בחינוך  .14

  
  
 

  ששםם 

 אסקיו אירית   ..11

 באומן דנה  ..22

 תרוטנברג עינ  ..33

 שמעון הדר  ..44
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לוח צילצולים  

  ללווחח  צצללצצווללייםם                             
 
 

 עעדד  ששעעהה   ממששעעהה   ששעעוורר    
 שעה ראשונה  .1

 
7:45 8:30 

 8:35 8:30 הפסקה       
 שעה שניה  .2

 
8:35 9:20 

 9:30 9:20 הפסקה       
 שעה שלישית  .3

 
9:30 10:15 

 10:20 10:15 הפסקה       
 רביעית שעה   .4

 
10:20 11:05 

 11:25 11:05 הפסקה גדולה
 שעה חמישית   .5

 
11:25 12:10 

 12:15 12:10 הפסקה             
 שעה שישית  .6

 
12:15 13:00 

 13:10 13:00 הפסקה       
 שעה שביעית   .7

 
13:10 13:55 

 14:10 13:55 הפסקה       
 שעה שמינית   .8

 
14:10 14:50 

 14:55 14:50 הפסקה       
 שעה תשיעית  .9

 
14:55 15:35 

 הפסקה       
 

15:35 15:40 

 16:20 15:40 שעה עשירית  .10
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  טטללפפווננייםם  חחששוובבייםם::  
  

לרשותכם צוות ההנהלה, המחנכים, היועצות והמורים  יםבשעת מצוקה עומד

 המקצועיים.

 :פנות לגורמים הבאים תוכלו ל ,תבחרו לשוחח עם גורם מחוץ לביה"ס אם 

 על ילדים ונוער ברשת. ההמטה הלאומי להגנ   – 110055ממווקקדד    

מספקת שירות סיוע הומניטרי,    (אנונימית )עזרה ראשונה נפשית – רר""ןןממוותתתת  עע  עע  

   1201טל'   ,ראשונה נפשית מצילה חיים בטלפון ובאינטרנטהמעניק עזרה 

  wwwwww..eerraann..oorrgg( באינטרנט   24/7שעות כל ימות השבוע ) 24

 לבני פרטני  טיפול שירותי עמותהל  ,להיאבק בכל ההתמכרויות – ססםם""  --  ""אאלל  עעממוותתתת    

  55-50-50-700-1: 'טל    ..משפחתם  ובני צעירים נוער,

 טיפול –פול במשבר( י)מרכז ט ממטטיי""בב  ההממררככזז  ההייששרראאלליי  ללטטייפפוולל  בבפפססייככווטטרראאווממהה  

 02-6449666 . טל'מקצועי

 1203, נערים 1202 נערות – וותת  תתקקייפפהה  ממייננייתתיי//  ללננפפגגעע    ססייוועע

 סיוע לנערות בנושא הריון ומניעה ת מינית ווקידום בריא  –    ''  ללדדעעתת  ''  עעממוותתתת    

 02-6258841 

 02-5349781 , טל.מבשרת ציון ההממחחללקקהה  ללששייררוותתיי  חחבבררתתייייםם

 02-5349776 , טל.)יעל ברק( ההתתממככררווייוותתבב      ווננוועערר  ננפפגגעע  עעוו""סס  ננעעררוותת    

 

  


