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עם פתיחת שנת הלימודים תשפ"ג אני מברכת אתכם בהתרגשות רבה ומאחלת לכם
הצלחה והנאה מהלימודים בבית הספר שלנו - "תיכון הראל". ברוכים השבים מחופשת

הקיץ ולשכבה י' - ברוכים המצטרפים אלינו�
אנו בפתיחה של שנה המביאה איתה משב רוח חדש של שינוי וחזרה לשגרה מבורכת�
בשלוש השנים האחרונות ליוותה אותנו מגפת הקורונה אשר השפיעה הן פדגוגית והן

חברתית� השנים הבאות יהיו שנות השלמת פערים והתייצבות לימודית� חברתית וערכית
לכולנו� צוות בית הספר נערך ופועל לקידום המטרות והיעדים הללו� 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"ז 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"ח אשר יחווה לראשונה את מבחני הבגרות� יתמקד

בנושא הזהות� מחזור כ"ט המצטרף אלינו יתמקד בבחירה� ניהול עצמי� מעורבות ועשייה� 
ובהצלחה לתלמידי המכללה לתקשוב אשר מתחילים השנה את לימודיהם בכיתה י"ג

לקראת תעודת הנדסאי תקשוב�
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� 
 

ליאת שגב   

מנהלת התיכון



 

 
אורח החיים בתיכון הראל מושתת על הערכים ועל העקרונות

הבאים:
תיכון הראל מקנה לתלמידים ערכים מוסריים והומניסטיים� מטפח

את תחושת 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�
 

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

 
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�

 
 
 

חזון בית הספר
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בעלי תפקידים בבית הספר
הנהלת בית הספר 

מנהלת – ליאת שגב 
סגנית מנהלת ורכזת פדגוגית – יפעת וינגרטן

סגנית מנהלת ואחראית מעברים – אירית אסקיו 
רכזת שכבה י' 1-5 – אוסי דרורי

רכזת שכבה י' 6-11 – קרן ארמוזה�יפה      
רכזת שכבה י"א 1-12 – יעל רובין

סגנית רכזת שכבה י"א – ליאן בועז
רכזת שכבה י"ב 1-11 – נעמה ויסמן

סגנית רכזת שכבה י"ב – אפרת שטרית  
מנהלנית – סופי מתן

רכזת בגרויות – אפרת רפאל
רכזת החינוך המיוחד – הדס אסא   

רכזת כיתות ל"ב – רונית חזן                                     
                 

יועצת שכבה י' – רותם אברהמי       
יועצת שכבה י"א ורכזת יועצות – ליאן בועז                        

יועצת שכבה י"ב – אסנת שלמה
יועצת הח�מ� ורכזת תלמידים דיפרנציאלים – אביבה קרישר
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רכז חינוך ומעורבות חברתית בשכבה י' – נתנאל קאבליון
רכזת חינוך חברתי בשכבה י"א - נועה אברבנאל

רכזת מעורבות חברתית בשכבה י"א – דורין פתאל
רכזת חינוך חברתי בשכבה י"ב – אפרת שטרית

רכז מעורבות חברתית בשכבה י"ב – ישראל סטיווי
רכזת מועצת תלמידים – נועה אברבנאל

רכזת מקצועות בחירה בשכבה י' – קרן טמיר�צאליק
רכזת מערכת – אלנה איזנברג       

רכז אקדמיה בתיכון ועולים חדשים – שגיא טל                            
דוברת בית הספר – עדית קסטן

רכזת תקשוב – ליאת וינטר
רכזת התאמות� לקויות למידה ושעות פרטניות – אביטל

דניאל�פישרמן           
רכזת עבודות גמר� הערכה ומדידה – יפעת וינגרטן           

רכז ביטחון – דורון אילון
רכזת טיולים – סימה מיכאל                              

רכזת השתלמויות – זיוה כנעני
רכזת חינוך תעבורתי – גלית מזה
ליווי מורים חדשים – נטע אורון 

 

     

רכזים
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מנהלה
גלית יצחק
עינב זגדון

קרן טמיר�צאליק
שושי סבח

שרונה ולצמן
תמי שלום 

אבות הבית
ציון לוי

יעקב ברנס  

ספרייה
לאה טננבאום

לבורנטים
ראומה חונן

ולדימיר שוניאקוב
עפרה דרביש  

מוריה יצחק�חי

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
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רכזי מקצוע
 

אומנות - גלית מישל
אנגלית - נאוה רום

אזרחות - נטע אורון
ביולוגיה 

ביו�טכנולוגיה - רותם פניגר�בריש
ג"ג אדם וסביבה - שרי אליהו

היסטוריה - נאוה סטולר
חנ"ג - איתי אריאל

כלכלה ומנהל עסקים - יפעת וינגרטן
כימיה - אירה ראיימן

לימודי א"י - איילה הורוביץ
מדעי המחשב - ראובן בודנהיימר

מוזיקה - ברי מוסקוביץ
מדעי החברה - תמי שרון

מתמטיקה 3 יח"ל - יפית דנון
מתמטיקה 4 יח"ל - דותן לוי

מתמטיקה 5 יח"ל - גנאדי ארנוביץ
ספרות  ומחשבה יהודית ישראלית- אליס מזרחי

עברית - אתי כהן
ערבית - רונית רגב�כביר

פיזיקה - אלנה איזנברג
פילוסופיה - עדית קסטן

קולנוע 
תיאטרון - לימור לוי
7תנ"ך - אפרת רפאל



מחנכי השכבות
שכבה י'

י'1 אוסי דרורי
י'2 גלית מזה

י'10 אביטל דניאל�פישרמןי'4 תקשוב - קובי נחמיאס

י'3 נועה כנפו קנדיל

י'6 קרן ארמוזה�יפה

י'5 מיכל אליהו

י'8 עפרה דאר
י'7 אור המר

י'9 דניאל גרידי י'4 בישול - נתנאל קאבליון

י'11 מיכל חימנבלום

רכזת שכבה י'5-1 - אוסי דרורי

רכזת שכבה י'11-6 - קרן ארמוזה-יפה

יועצת השכבה  - רותם אברהמי
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מחנכי השכבות
שכבה י"א

י"א1 יעל רובין
י"א2 שגיא טל

י"א10 דנה בר�אל�עטרי"א4 תקשוב - דורין פתאל

י"א3 זיוה כנעני

י"א6 נועה אברבנאל
י"א5 שירה נחתומי

י"א8 ליאן בועז
י"א7 איילון ששון

י"א9 דפנה אלה
י"א4 בישול - אדית אילוז

י"א11 מעיין לוי

רכזת שכבה י"א 12-1 - יעל רובין

יועצת וסגנית רכזת - ליאן בועז

י"א12 סמדר בן דוד
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מחנכי השכבות
שכבה י"ב

י"ב1 נעמה ויסמן
י"ב2 אליס מזרחי

י"ב10 עדי לוי טובולי"ב4 תקשוב - איתי אריאל

י"ב3 ישראל סטיווי

י"ב6 אסנת שלמה

י"ב5 חובב ארצי

י"ב8 אירית אסקיו
י"ב7 אפרת שטרית

י"ב9 שרי אליהו י"ב4 בישול - עינבר אור

י"ב11 רונית ברזילי

רכזת שכבה י"ב 11-1 - נעמה ויסמן

יועצת  - אסנת שלמה
סגנית רכזת - אפרת שטרית
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לוח החופשות השנתי לשנה"ל
תשפ"ג

ימים א'–ג'  25-27/9/2022ראש השנה    

יום כיפור        

כ"ט באלול תשפ"ב–ב' בתשרי תשפ"ג

 ימים ג'�ד' 4-5/10/2022
ט'–י' בתשרי תשפ"ג

ימים א'�ג'  9-18/10/2022סוכות 
י"ד בתשרי–כ"ג בתשרי תשפ"ג

ימים ג'�ב'  20-26/12/2022חנוכה            
כ"ו בכסלו–ב' בטבת תשפ"ג 

ימים ב'�ד'  6-8/3/2023פורים
י"ג�ט"ו באדר  תשפ"ג
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יום ד' 26/4/2023יום העצמאות
ה' באייר תשפ"ג

יום ג' 9/5/2023ל"ג בעומר
י"ח באייר תשפ"ג

ימים ה'�שבת�  25-27/5/2023שבועות
ה'–ז' בסיוון תשפ"ג

החזרה ללימודים היא למחרת היום האחרון של החופשה המצוין לעיל�

ו' בניסן–כ"ב בניסן תשפ"ג
יום ג'  28/3/2023 עד יום ה' 13/4/2023
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מחצית א': 
יום חמישי� 1 בספטמבר 2022 – יום חמישי 9 בפברואר 2023 

חלוקת תעודות מחצית א': 
יום חמישי� 9 בפברואר 2023

מחצית ב': 

חלוקת תעודות מחצית ב': 

יום שלישי� 20 ביוני 2023

אספות הורים כיתתיות

שכבה י'         11/9/2022

שכבה י"א      13/9/2022

שכבה י"ב      15/9/2022
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יום ראשון� 12 בפברואר 2023 - יום שלישי� ה�20 ביוני 2023



מחצית א' - שכבות י', י"א וי"ב   יום חמישי 1/12/2022 
                                                  יום שני 12/12/2022

מחצית ב' - שכבות י', י"א:   יום חמישי 20/4/2023 
                                               יום ראשון 23/4/2023 

שכבה י': 14-15/5/2023 
שכבה י"א - מסע ישראלי: 16-22/1/2023

שכבה י"ב:  26-28/2/2023
 

* בחלק מהמגמות יתקיימו סיורים לימודיים�                                 
מועדים ופרטים יימסרו בהודעה נפרדת� 

טיולים שנתיים
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ימי הורים נועדו לתת מידע עדכני על אודות תפקודו הכללי של
התלמיד בבית הספר� לימי ההורים מוזמנים הורים ותלמידים�

נוכחות התלמיד במפגש זה היא חובה�

 מפגשי הורה-מורה-תלמיד



תכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית"

"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
התלמידים להיות 'בוגר עצמאי' בעל תחושת ערך ושייכות לקהילה� 

לעורר מוטיבציה למעורבות חברתית� קהילתית ואזרחית פעילה       
תוך נטילת חלק בעיצובה ובבנייתה� התוכנית תורמת להתפתחות

אישית וכן לגיבוש זהות חברתית ותרבותית�
במסגרת התוכנית התלמידים מתנסים בפעילות קהילתית שבועית 

באחד מתחומי העשייה השונים: סביבה� סיוע לקשישים� בתי"ס�
קהילה� אוכלוסיות מיוחדות� חירום והצלה� בריאות ועוד�              
 כמו כן� הם לוקחים חלק במיזמים חד�פעמיים� ההתנסות מלווה 

בהכשרה� ליווי אישי ולימוד עיוני�
 

דרישות התוכנית:

כיתה י'     60 שעות פעילות אישית� מיזם אחד� עבודה מסכמת�
כיתה י"א  30 שעות פעילות אישית� 3 מיזמים� עבודה מסכמת�

כיתה י"ב   3 מיזמים� עבודה מסכמת�
* תלמידים שיתנדבו 60 שעות אישיות בהצטיינות בכל שנה   

בתיכון� יוכרו כ"מצטיינים במעורבות החברתית".
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פעילות החינוך החברתי

פעילות החינוך החברתי�קהילתי מהווה חלק משמעותי בחיי בית

הספר� מטרתה לעצב� להדריך ולכוון את התלמידים לקראת חייהם

כאזרחים פעילים ומעורבים� 

אנו מאמינים שמוטלת עלינו האחריות לגיבוש קהילה ערכית   

 שחבריה יגלו כבוד� נתינה ואכפתיות כלפי הסביבה שבה הם חיים�

החינוך החברתי�קהילתי עוסק באופן ישיר וממוקד בתכנים ערכיים

וחברתיים� הפעולות המגוונות שהחינוך החברתי�קהילתי מציע

למתבגר מאפשרות לו לברר לעצמו את מערכת הערכים שלו ולבחון

את יישומם במציאות: צורכי ההווה מול צורכי העתיד� צורכי הפרט

לעומת צורכי הכלל� ערכים מחייבים כנגד חשיבה ביקורתית� הכרה

בערכים והקושי במימושם הלכה למעשה� 

ההתמודדות עם סוגיות אלה מסייעת לתלמיד לגבש לעצמו סולם

ערכים שיאפשר לו לקבל הכרעות במגוון מצבים ויתרום לצמיחתו

האישית והחברתית�
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שעת חינוך
שעת החינוך השבועית היא חלק מתוכנית מוגדרת ומובנית� היא
משמשת חוליה מרכזית ביצירת הרצף החינוכי�חברתי של מגוון

הפעילויות המתקיימות במסגרת בית הספר� כגון: ימי עיון� ימי שיא�
אירועים� טקסים� טיולים שנתיים� פעילויות העשרה� הצגות ועוד�

שעות חינוך מיועדות להכין את התלמידים לקראת הפעילויות
החברתיות שהם עתידים להתנסות בהן� וכן לעבד את ההתנסויות

לאחר מכן�
הנושאים המרכיבים את תוכנית הליבה לשעות החינוך מתפתחים
באופן ספירלי לאורך שנות הלימוד� תוך התייחסות לאירועים שעל

סדר היום הבית ספרי והציבורי� 
לכל שכבת גיל יש צירים מרכזיים אשר סביבם נרקמה פעילות 

 מגוונת� הכוללת הרצאות� הצגות� סרטים� סדנאות� סיורים ועוד�

שכבה י'
נושא השנה בשכבה י' הוא ״בחירה נכונה תוך נטילת אחריות וקבלה

עצמית״� נעבור סדנה ״לבחור נכון״ שבה נדון בסיטואציות מחיי
התלמידים� נבחן מהן הדרכים השונות להתמודד עם מכלול מצבים

וכיצד נחליט לבחור נכון עבורנו�
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נכיר דמויות שונות בחברה הישראלית ונלמד על המגוון הרחב
שממנו היא מורכבת� תוך קבלה והבנה של מרכיביה השונים� 

נלך למשרד הפנים� שם נוציא תעודות זהות ונקבל אותן לקראת
סוף השנה בטקס שכבתי�

תלמידי השכבה כולם ילמדו לימודי של״ח בדגש על יחסי הגומלין בין
האדם וסביבתו� נטייל ברחבי הארץ ונהנה מנופיה�                    

 במהלך השנה נלמד כיצד כל מקצוע ומקצוע בתיכון מתקשר לחיינו
היום יומיים ולסביבה שבה אנו חיים� 

במהלך השנה נצפה בהצגות� נארגן משלוחי מנות לבוגרי התיכון�
נפעל במסגרת המעורבות החברתית בקהילה� ונעבור סדנת

מד״א וסדנה מטעם פיקוד העורף�

שכבה י"א
הנושא המרכזי של שכבה י"א הוא זהות� נעסוק במעגלי הזהות

השונים של התלמידים – זהות אישית� קהילתית� מגדרית� ישראלית�
יהודית ואוניברסלית� דרך מפגשים עם קבוצות אחרות בחברה

הישראלית� סיורים� סדנאות ושיעורי חינוך� נציף שאלות וננסה להבין
לעומק מי אנחנו ואיך זה מחייב אותנו לפעול כבני נוער וכבני אדם� 

הנושא יבוא לידי ביטוי במהלך השנה� והוא מהווה המשך
לתוכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית� שיאו יהיה

במסע הישראלי שאליו נצא השנה� 
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בשנה זו יחל תהליך הכנה לקראת צו ראשון ויום המא"ה� וכן
הכנה לקראת המסע לפולין או מסע חלופי בארץ� התלמידים

ילמדו על נהיגה בטוחה ויעברו שיעורים על מיניות וזוגיות
בריאה� התלמידים ימשיכו להתנדב במקומות שונים בקהילה

במסגרת התוכנית למעורבות חברתית�

שכבה י"ב
"התכלית היא: להימצא תמיד באותו מקום שבו תכונותיי� סגולותיי 

וכישרונותיי ימצאו להם את שדה הפעולה הגדול ביותר� 
תכלית אחרת אין". (הרמן הסה )

הנושאים המרכזיים בשכבה י"ב הם נתינה לקהילה ומבט להמשך� מתוך 
אמונה בכוחו של הנוער לקדם את החברה� יושם דגש על פרואקטיביות�

מנהיגות ומציאת המקום שבו המימוש העצמי תורם לחברה ומקדם
אותה� השכבה תיזום ותוביל פרויקט קהילתי ותלמידים במסלול 

מצוינות בתוכנית למעורבות חברתית ימשיכו להתנדב באופן אישי� 
בשכבה י"ב תחל הכנה לקראת השלבים הבאים בחייהם של התלמידים�

במסגרת זו יתקיים יריד חשיפה למכינות ולשנות שירות� תיערך סדנת
הכנה לשירות משמעותי שתימשך יומיים וכן יתקיים יום              

 "מכינה לחיים" שיעסוק במגוון נושאים בנוסף למקצועות הנלמדים 
 בבית הספר� 

בעקבות ביטול המסע לפולין�  יתקיים בחודש דצמבר מסע בארץ
שיעסוק בזיכרון השואה ובתקומה�
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במהלך השנה יתקיימו פעילויות שונות בתחום הייעוצי והחברתי� 
בין השאר יתקיימו פעילויות בנושאי זוגיות� מיניות� דימוי גוף�    
 שתייה ונהיגה בטוחה� נצא לתל אביב לצפות בהצגה "במנהרה".

בחודש פברואר יתקיים טיול שנתי בהרי אילת וייערכו פעילויות
לקראת פרידה�

 
מועצת תלמידים

מועצת התלמידים של תיכון הראל מורכבת מנציגי התלמידים של 
כל השכבות� המועצה היא קבוצה מובילה בבית הספר שנבחרת

בבחירות דמוקרטיות בתחילת שנת הלימודים� תלמידים שבוחרים
לקחת אחריות ומעוניינים להיות מעורבים יכולים להציג מועמדות�

על בסיס רצונם החופשי� בעשיית המועצה נדרשת חשיבה מפוקחת
וביקורתית כלפי המציאות בחברה הישראלית� המועצה מתפקדת

כפלטפורמה משמעותית לעשייה בתוך בית הספר ומחוצה לו� היא
מייצגת את התלמידים מול הנהלת בית הספר והמורים ומשמשת

כ"אוזן קשבת" עבור התלמידים ביום יום הבית ספרי�
 

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 דרישות

המקצוע�
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המרכיבים בהערכה
הערכת ההישגים מקיפה את כל תחומי התפקוד של התלמיד בכל 

רמות ההישגים וכוללת בחינות בכתב� בחנים� עבודות� תלקיטים�
הרצאות בע"פ� מטלות שיתופיות קבוצתיות� השתתפות בלמידה

מרחוק (סינכרונית וא�סינכרונית) ותלמידאות – נוכחות בשיעורים�
הכנת שיעורי בית� מוטיבציה והשתתפות פעילה�

ניתן להתעדכן במצב הפדגוגי של התלמיד באמצעות תוכנת משו"ב�

מבחן

לוח המבחנים נקבע על ידי רכזי השכבה בשיתוף עם 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 תכניה� 
על טופס הבחינה יצוין מספר הנקודות לכל שאלה וכן משך זמן

הבחינה�

בחינות מתכונת

בחינת המתכונת היא בחינה זהה באופייה לבחינת הבגרות במבנה�
במשך הזמן ובדרכי ההיבחנות� כולל התאמות לימודיות שאושרו
לבחינת הבגרות� הבחינה כוללת את חומר הלימוד על פי תוכנית

הלימודים של משרד החינוך�
 21



בחינה זו היא בחינה שכבתית� והיא נועדה לסייע לנבחנים להתכונן
לבחינות הבגרות� כמו כן היא מהווה מרכיב נוסף בקביעת הציון

השנתי�

לבחינת המתכונת מועד אחד בלבד� לא יתקיים מועד ב' למבחן
מתכונת� גם במקרים שבהם היעדרותו של התלמיד מוצדקת�

המורה המקצועי יחזיר את בחינות המתכונת באופן מסודר בליווי
הסבר� בתאריך שיקבע מראש בלוח המתכונת והבגרויות�

תלמיד המבקש לערער על ציון בחינת המתכונת� יעשה זאת על פי
הנהלים (ראו נוהל ערעורים בהמשך).

תלמיד רשאי לערער על ציון בחינת המתכונת עד יום לאחר המועד
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 ויהווה לא
פחות מ�30% משקלול הציון השנתי�

במבחנים מסוימים� על פי שיקול דעת ההנהלה� יהיו התלמידים
זכאים ליום פנוי מלימודים סדירים לפני בחינת המתכונת�
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בחינות הבגרות

הציון השנתי הוא שקלול של הישגי התלמיד במהלך השנה או
השנתיים האחרונות� כל מורה יודיע לתלמידיו את הציון השנתי

מספר ימים לפני הבחינה�
הרכב ציון הבגרות הסופי: 

בכל מקצוע תוכנית הלימודים כוללת שני חלקים: 
30% מציון הבגרות הסופי נקבע על סמך הערכה פנימית 

בית ספרית (כגון: תלקיט� עבודת חקר� עבודה יצירתית ו/או בחינה
מסכמת).

70% מציון הבגרות הסופי נקבע על סמך בחינת בגרות חיצונית
בכיתה י"א ו/או י"ב�

או לחילופין� במקצוע שבו הערכה מוגדרת ע"י משרד החינוך
כפנימית הציון הסופי יתבסס על הציונים השוטפים וציון בחינה

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

הבגרות החיצונית (70%), וביחד יהוו את 100% הציון בתעודת
הבגרות�

לידיעתכם: על פי חוזר מנכ"ל� תלמיד שנעדר 
מעל 30% מהשיעורים במקצוע שבו הוא ניגש
לבגרות� לא יהיה זכאי לגשת לבחינת הבגרות
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נוהל זה נכון לימים רגילים� לימי קורונה יש הנחיות שלעיתים 
משתנות במהלך השנה� כל הנחיה אחרת/חדשה תועבר

באופן מסודר לתלמידי ביה"ס ולהורים�
בוחן 

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

בוחן יינתן ללא הודעה מוקדמת�

רצוי לא לתת בוחן ביום שבו מתקיימת בחינה�
אין לערוך בוחן נוסף לפני החזרת הבוחן הקודם שנערך באותו

מקצוע�

בחינות מועד ב'
בחינות מועד ב' תתקיימנה פעם בכל רבעון בשכבה י' ושלוש פעמים

בשנה בשכבות י"א ו�י"ב (לא ברבעון ד'). כל תלמיד יהיה רשאי
לגשת רק לבחינה אחת בכל מועד�

מי רשאי לגשת לבחינות מועד ב'?
מועד זה אינו מיועד לשיפור ציון אלא מיועד לתלמידים שלא 

ניגשו לבחינה במועד הראשון� אנו ממליצים להפעיל שיקול דעת
ולגשת למבחנים במועדם המקורי�  
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נוהל בחינות מועד ב'

הרישום למועד ב' מסתיים 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 יתאפשרו הקראת שאלון ובחינה

בע"פ� 

נוהל ערעורים
תלמיד המבקש לערער על ציונו בבחינה� ייגש למורה המקצוע

בתוך יומיים מיום החזרת הבחינות וינמק את ערעורו� במקרים
שבהם התלמיד מבקש לערער על החלטת מורה המקצוע� עליו

להגיש את בקשת הערעור למזכירה הפדגוגית� כדי שתעביר את
הבחינה לחוות דעת נוספת� הבחינה תיבדק אנונימית� 

הציון שיתקבל כציון סופי 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�

         מיצוי נוהל זה מאפשר לכולנו לשמור על אובייקטיביות מרבית�
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תלמיד המבקש לערער על ציונו השנתי יגיש ערעור בכתב
למורה המלמד והעתק למנהלת ביה"ס תוך יום מהמועד

שנקבע למסירת הציונים� העברת הציונים השנתיים מוגבלת
בזמן על ידי משרד החינוך�

 
טוהר הבחינות

תלמיד שיימצא מעתיק בבחינה� או שיימצא עם מכשיר טלפון

סלולרי או שעון חכם� בחינתו תיפסל והנושא יועבר לטיפול

משמעתי חמור�

תלמיד שיימצא מעתיק פעם נוספת עלול לאבד את הזכות

לקבלת תעודה� ושאלת המשך לימודיו ייבחן ע"י המועצה

הפדגוגית�

על פי הנחיות משרד החינוך� העתקה בבחינת הבגרות גורמת

לפסילת המבחן, להשעיית קבלת תעודת הבגרות וכן מונעת

מהתלמיד לגשת לבחינה בשני המועדים הבאים במקצוע שבו

הוא נתפס בהעתקה� 
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מקצועות בחירה בשכבה י'
 

תלמידי כיתה י' ילמדו שני מקצועות מבין המקצועות הבאים:

*לימודי משפטים מתקיימים באוניברסיטה העברית בשעות אחה"צ�
מומלץ לתלמיד ששובץ ברמת 5 יח"ל במתמטיקה לבחור בכיתה 

י' באחד המקצועות המדעיים: כימיה� פיזיקה� מדעי המחשב�
ביו�טכנולוגיה� ביולוגיה� כלכלה ומנהל עסקים� 
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בית א'

אומנות
ביו�טכנולוגיה

ביולוגיה
חנ"ג

לימודי א"י
מדעי החברה

מחשבים
מנהל עסקים וכלכלה

פיזיקה
פילוסופיה
תיאטרון

 

בית ב'

ביולוגיה
גיאוגרפיה
לימודי א"י

מדעי החברה
מוזיקה

מחשבים
מנהל עסקים וכלכלה

ערבית
פיזיקה
קולנוע 

 

בית ג'

מחשבים
*משפטים



שיעורים פרטניים

ביה"ס מסייע לתלמידיו בכל האמצעים העומדים לרשותו כדי
להצליח בלימודים�

בביה"ס ניתנים שיעורים פרטניים על ידי צוות המורים�
צוות מורי בית הספר אינו רשאי ללמד את תלמידי ביה"ס

שיעורים פרטיים כלל ועיקר (גם לא בהתנדבות)! כל מקרה חריג
מחייב אישור של מנהלת ביה"ס בכתב�

שיעורים פרטניים יינתנו לתלמידים אשר מגיעים ולומדים באופן
סדיר בשיעורי הכיתה� 

תוכניות מצוינות 
כחלק מתפקידו� רואה ביה"ס חשיבות לאפשר לתלמידיו למצוא 

תחומי עניין נוספים� להעמיק את ידיעותיהם ולאתגר אותם
בהתאם ליכולותיהם� תוכנית המצוינות מעניקה שיעורי העשרה

לתלמידים בקבוצות קטנות במתכונת שונה מהשיעורים הנהוגים
בתיכון� הקורסים עוסקים בנושאים שמחוץ לתוכנית הלימודים�

פתיחת הקבוצה מותנית במספר הנרשמים�
תוכנית המצוינות כוללת:

�1שיעורי העשרה במגוון נושאים שיפורסמו בתחילת השנה�
2.'האקדמיה בתיכון' – קורסים באוניברסיטה הממירים בחינת

בגרות� לפרטים ניתן לפנות לשגיא טל�
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�3לימודי הרחבה במסגרת מגמות על אזוריות�
    �4עבודות גמר - לפרטים ניתן לפנות ליפעת וינגרטן�

תעודות
חלוקת תעודות מחצית א' בשכבות י', י"א� י"ב ביום ה' 

9/2/2023, כו' בשבט תשפ"ג� 
חלוקת תעודות סוף השנה לשכבות י' וי"א ביום ב'  20/6/2023, 

כ"א בסיוון תשפ"ג� 

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 היא ה"אני 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�
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תחילת שיעור
זמני הצלצולים מחייבים הן את התלמידים והן את המורים� 

התלמידים יימצאו בכיתה עם הצלצול� מוכנים לשיעור�
אם עברו 10 דקות מתחילת השיעור והמורה לא הגיע� ידווח על כך

אחד מתלמידי הכיתה לרכזת השכבה ולמזכירת המערכת�
התלמידים יישארו בכיתה עד לקבלת הנחיות�

 
שיטת האחוזים – נוכחות והיעדרויות

התלמידים חייבים להיות נוכחים בכל השיעורים המתקיימים בבית 
הספר וכן בשיעורים מקוונים� ההשתתפות בכל השיעורים תעלה

את סיכויי ההצלחה ותשפר את הישגי התלמיד�
בגיבוש נוהל היעדרויות עומדת בפנינו המטרה להפחית את מספר

ההיעדרויות� ויחד עם זאת לאפשר לתלמידים להחליט על
היעדרויותיהם באופן עצמאי מתוך שיקול דעת רציני� ללא צורך

להצדיק אותן באמצעות אישורים� 
לפיכך החלטנו להפעיל את שיטת האחוזים בביה"ס� שיטה זו נועדה

לתת בסיס אחיד להערכת הנוכחות בשיעורים� ויוצרת זיקה בין
נוכחות התלמיד לבין הישגיו�

ההתייחסות לנוכחות/היעדרות היא באופן יחסי למספר השיעורים
שמתקיימים מדי שבוע בכל מקצוע�

* האחריות להיעדרות חלה על התלמיד בלבד� 
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הורים ותלמידים יכולים להתעדכן בנתוני הנוכחות וההישגים 
באמצעות תוכנת המשו"ב�

תלמיד רשאי להיעדר עד 15% מהשיעורים בכל מקצוע מבלי
שציונו יפגע� ללא צורך באישור על ההיעדרות�

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

תלמיד שנעדר עד 15% מהשיעורים� ציונו לא יפגע�
תלמיד שנעדר עד 20% מהשיעורים� ייגרעו מציונו 5 נקודות�
תלמיד שנעדר עד 25% מהשיעורים� ייגרעו מציונו 7 נקודות�
תלמיד שנעדר עד 30% מהישעורים� ייגרעו מציונו 9 נקודות�

תלמיד שנעדר מעל 30% מהשיעורים אינו עומד בדרישות
המקצוע ולא יוכל לגשת לבחינת הבגרות במקצוע�

 
תלמיד שייעדר מסיור לימודי יידרש להשלים את הסיור באחריותו

ובאחריות הוריו�
תלמיד שייעדר מפעילות חברתית יטופל משמעתית על ידי רכזי

השכבות והמחנכים�
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נסיעות לחו"ל וחופשות בארץ לא מאושרות בזמן לימודים� 



שימו לב כי לא יינתנו מועדי בחינות מיוחדים
לתלמידים שנסעו במהלך שנת לימודים�

 

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� התלמידים יקבלו הודעה מראש�
הודעות מערכת מפורסמות על גבי הצג בטלוויזיה שבאולם

הכניסה לביה"ס וכן באתר ביה"ס�
שיעורים חופשיים 

 שיעור חופשי מוגדר כאשר מזכירת המערכת� רכז/ת או המחנך/ת     
 הודיעו על כך במפורש�                                                                         

               אין לצאת מבית הספר בזמן של שיעור חופשי�
 

שער בית הספר יהיה נעול עד שעה 11:00 
 יציאה במהלך היום תתאפשר רק בכפוף לאישור רכזי השכבות                      

 ולאחר קבלת אישור הורים מראש�
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הפרעות
אם התלמיד הפריע בשיעור והמורה הוציאו למשך מספר דקות 

מהכיתה� יעמוד התלמיד בשקט במסדרון� ליד דלת הכיתה בלבד�
שמירה על הרכוש והניקיון 

כולנו� תלמידים ומורים� מחויבים לשמור על רכוש ביה"ס� תקינותו 
וניקיונו� אם בכל זאת נתגלה קלקול� יש להודיע על כך מיד לאב הבית�

תלמיד שיפגע� ישחית או יקלקל רכוש בית ספרי� יטופל בחומרה  
 רבה ויישא בתשלום כספי עבור הנזק.

 

ביטחון
על כל אירוע חריג� חפץ חשוד או נוכחותו של אדם שאינו מוכר 

בתחומי ביה"ס� יש לפנות מיד למנהלת ביה"ס או לאב
הבית/אחראי ביטחון/השומר בכניסה�

נבקשכם להימנע מלהביא ציוד יקר וכסף רב לביה"ס� על
התלמידים לנקוט באמצעים לשמירה על רכושם� במקרה של גנבה

יש לדווח מיד לרכז/ת השכבה�
 

ביה"ס אינו אחראי על גנבת רכוש פרטי�
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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� כיבוי אורות

ומזגנים�
הופעה ולבוש 

התלמידים חייבים להקפיד על לבוש הולם המכבד אותם ואת    
 בית הספר�

חל איסור מוחלט על הופעה בגופיות� חולצות בטן ומחשופים�
תלמיד שיופיע בלבוש שאינו הולם יידרש לקחת חולצה מאב הבית

ויטופל משמעתית על ידי רכז/ת השכבה�

פרסומים בשטח בית הספר
תלמידים אינם רשאים לפרסם בין כותלי בית הספר כל פרסומת 

שהיא! אין להדביק מודעות או לחלק כרטיסי פרסום מכל סוג!
 

שימוש באמצעי האזנה למוזיקה
השימוש באמצעי האזנה למוזיקה אסור בזמן שיעורים ובזמן 
פעילות בית ספרית�
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חל איסור מוחלט על הפעלת טלפונים ניידים בזמן השיעור�
עם הכניסה לכיתה יש לוודא שהמכשיר כבוי ונמצא בתיק�

בזמן השיעור יהיו הטלפונים הניידים כבויים� תלמיד שישתמש
בטלפון בעת השיעור יטופל משמעתית על ידי המורה המקצועי�

והאירוע ידווח למחנך/ת ולרכז/ת השכבה� 

שימוש בטלפון נייד
 

עישון
העישון במתחם בית הספר אסור באיסור מוחלט!! 

שטח ביה"ס כולל את המבנים� החצרות� מגרש החניה והכיכר
ברחבה שבפתח ביה"ס� תלמיד  שייתפס מעשן� יושעה והוריו יוזמנו

לשיחה�

אלימות
ביה"ס מגנה כל תופעה של אלימות ומטפח הידברות כפתרון 

לקונפליקטים� 
חובתם של כל התלמידים להתריע באופן מידי בפני מחנך הכיתה�

יועצת� רכזי השכבה או מנהלת בית הספר על כל תגרה� נטייה
לאלימות או אלימות שבוצעה�

אלימות מכל סוג - פיזית או מילולית - אסורה לחלוטין!
תלמיד שיהיה מעורב באירוע אלימות� יושעה מביה"ס בהתאם

לחומרת האירוע�
באירוע אלימות חריג או באירועים חוזרים - תישקל הרחקה

35לצמיתות�



דיווח רפואי
הצהרת הבריאות שמולאה על ידי ההורים עם הרישום לבית הספר 

מהווה דיווח ראשוני כללי על מצבו של התלמיד�
יש למלא הצהרת בריאות שנתית מקוונת בפורטל הורים של 

 משרד החינוך� 
חובת הדיווח על כל שינוי במצבו הרפואי של התלמיד חלה על

ההורים�
לפני יציאה לכל טיול/סיור� יידרשו ההורים לחתום על אישור

בריאות עדכני�
 

ייעוץ
יועצות בית הספר מסייעות ביצירת אקלים מיטבי בבית הספר 

ברמה האישית וברמה הקבוצתית�

הייעוץ החינוכי נועד לסייע לתלמיד כפרט ולבית הספר כמערכת

חברתית�ארגונית לתפקד באופן מיטבי� תוך שמירה על רווחת

התלמידים ואווירה תומכת ומקבלת�

היועצות החינוכיות הן חלק מצוות ביה"ס ונוכחותן מאפשרת

לסייע לתלמידים� להורים ולמורים�
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סדנאות
שכבה י'      -   סדנה "לבחור נכון" בת יומיים  29/12/2022–28 

שכבה י"א   -   הכנה לצו ראשון 21/9/2022 
שכבה י"ב   -   יום חשיפה למכינות ושנות שירות 3/10/2022

                        סדנת הכנה לשירות משמעותי 29/11/2022–28
 

מרחב למידה
בביה"ס קיים מרחב למידה שמאפשר לתלמידים לימוד עצמאי� 

בשעות שבהן המרחב פנוי� התלמידים מוזמנים להשתמש בו

ללמידה� הכנת עבודות� שימוש במחשבים ועוד�

ביה"ס מאפשר לתלמידים לצלם ולהדפיס מאמרים וחומר לימודי�

ניתן לרכוש כרטיסי צילום במזכירות בית הספר ולצלם במכונת

הצילום שבמרחב הלמידה�

שעות פתיחת מרחב הלמידה לתלמידים יפורסמו באתר התיכון�
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אינטרנט ורשתות חברתיות
 

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� מאגר חומרי 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�

ברשתות החברתיות מתפרסמים אירועים מהווי בית הספר�

www.tichon.org.il :כתובת האתר של תיכון הראל
 

        מדורי האתר:

 

הורים יקרים�
 

אם אינכם מאשרים פרסום תמונות ילדיכם באתר וברשתות
החברתיות� אנא הודיעו בכתב למזכירות בית הספר� 
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מעבדות
בביה"ס קיימות מעבדות לביולוגיה� ביו�טכנולוגיה� כימיה� פיזיקה� 

מחשבים� תקשוב וסייבר�
השיעורים במעבדות מיועדים להדגים� להמחיש ולחקור תופעות

תוך כדי לימוד והתנסות בשיטות עבודה�
העבודה במעבדות מלווה את התלמידים בלימוד המקצועות

המדעיים החל מכיתה י' ועד לבחינות הבגרות במעבדה�
כדי ליישם את ההתנסות המעשית המגוונת� מצוידות המעבדות

בציוד רב ויקר�
יש לשמור על התנהגות נאותה� סדר� ניקיון ושלמות הציוד

והחומרים במעבדה�
נוכחות התלמידים במעבדה� הפעילות בה והשימוש במחשבים

ובחומרים� יהיו מלווים תמיד בנוכחות מורה או מדריך בחדר
המעבדה�

שירותי מזון  
לאחר החגים תופעל בבית הספר קפטריה� 

ברחבי ביה"ס מוצבים מיקרוגלים לרווחת התלמידים�         
 יש לשמור על הניקיון בעת השימוש�
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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 שאיבד מפתח ללוקר יוכל לרכוש מפתח חדש אצל אב

הבית�
 על התלמידים לפנות את הלוקרים עד תאריך שיפורסם מראש

לקראת סוף שנה"ל� לאחר מכן ירוכז הציוד ע"י אבות הבית�
ביה"ס אינו אחראי על דברים שנעלמו/ אבדו/נגנבו מהלוקר�

40



רשימת מורי תיכון הראל תשפ"ג
שגב ליאת - מנהלת - 050-5555804 

אבידן מיכל - חינוך גופני - 054-6202296
אברבנאל נועה - ספרות  תנך - 054-6738454
אוחיון אושרי - בישול מלונאי - 050-8102038
אוחנצ'וק אולגה - מתמטיקה - 054-7657684

אור עינבר - אומנות� תנ"ך - 054-4990802
אורן דורון - פיזיקה - 052-8607307

אורון נטע - אזרחות - 054-4926234
אטיאס גייל - חינוך גופני - 052-6213316
איזנברג אלנה - פיזיקה - 050-5643944
אילון דורון - מתמטיקה - 050-8531383

אילוז אדית - אנגלית - 052-5507248
אלה דפנה - חינוך גופני - 054-4452340

אליאסי נוריאל - מתמטיקה - 052-4765855
אליהו שרי - גיאוגרפיה אדם וסביבה - 050-3284405

אליהו קופפר מיכל - עברית - 054-6349778
אנדונוב אנדרי - חינוך גופני - 054-7460955

אסא הדס - היסטוריה� תקשורת - 054-4689896
אסקיו אירית - אנגלית - 050-7987156

ארז ליאת - עברית - 054-2427999
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אריאל איתי - חינוך גופני - 054-5229050
ארמוזה�יפה קרן - אנגלית� גיאוגרפיה - 052-3434912

ארד גילה - מתמטיקה - 052-6746627
ארנוביץ גנאדי - מתמטיקה - 050-6282972

ארצי חובב - אזרחות - 050-6216284
באומן דנה - מרכז הכלה - 054-5224700

בודנהיימר ראובן - מדעי המחשב - 052-3114138
בורגנסקי לנה - עברית - 053-7382796

בן דוד סמדר - אנגלית� תיאטרון - 052-3379560
בן חיים מזל - תנ"ך - 054-5777192

בן עמי יהודית - מתמטיקה - 050-7373494
בר�אל�עטר דנה - היסטוריה� פסיכולוגיה - 050-4245628

ברגמן עדו - קולנוע - 054-4619903
ברזילי רונית - ספרות - 052-3818138

גור לימור - אסטרטגיות למידה - 050-5677112
גרידי דניאל - ספרות� תיאטרון - 050-9718283

דיין אמיר - מתמטיקה - 054-7887312
דנון יפית - מתמטיקה - 054-6260261

דאר עפרה - ספרות - 052-5393816
דרורי אוסי - עברית� תנ"ך - 054-4564220

הדר דגנית - קולנוע - 054-3033734
הוכברג�פליג אלה - ביולוגיה - 050-7101646
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הורוביץ איילה - לימודי א"י - 054-4967379 
המר אור - מחשבת ישראל� תנ"ך - 052-6484644 

וינברג טובה - אנגלית - 054-6393925
וינגרטן יפעת - כלכלה ומנהל עסקים - 050-2040304

וינטר ליאת - מנהל עסקים� סוציולוגיה - 054-4595052
ויסמן נעמה - היסטוריה� תנ"ך - 054-6700679

חזן רונית - ספרות - 050-8651973
חימנבלום מיכל - אומנות - 052-8916313

חמני נילי - חינוך גופני - 050-5022393
טל שגיא - היסטוריה� תנ"ך - 054-6614639
יונתן�בורלא ענת - אנגלית - 02-5341613  

ינון עמוס - תיאטרון - 050-7523935
כהן אליאס עידו - תזונה - 054-5515388

כהן אתי - עברית - 054-8150920
כהן יואל - תקשוב - 050-9941122

כנעני זיוה - ספרות - 052-3658484
כנפו�קנדיל נועה - תנ"ך� תרבות ישראלית - 054-4405996

לוי דותן - מתמטיקה - 050-8664844
לוי לימור - תיאטרון - 050-7289477

לוי יעל - אנגלית - 050-5797436
לוי טובול עדי - היסטוריה� תנ"ך - 054-6738830

לוי מעיין - עברית - 050-3400193
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ליבשיץ מיכאל - מתמטיקה - 052-3847048
מוסקוביץ ברי - מוזיקה - 054-9739276

מזה גלית - חנ"ג� חינוך תעבורתי - 052-2863052
מזרחי בתיה (בתי) - אזרחות - 050-7102732 

מזרחי לוי אליס - ספרות  - 052-4445832 
מיכאל סימה - לימודי א"י� גיאוגרפיה - 050-5634953

מישל גלית - אומנות - 052-8365484
נדר אביטל - עברית - 054-7605000

נחמיאס קובי - אזרחות� היסטוריה - 050-6980324
נחתומי שירה - היסטוריה� תנ"ך - 052-4417112

סופר�בוטבול תמר - ביולוגיה� ביוטכנולוגיה - 054-5665756
סטולר נאוה - היסטוריה - 053-8366667

סטיווי ישראל - מתמטיקה - 054-5465762
סעתי ירון - גיאוגרפיה� תנ"ך - 050-5651391

עובדיה�אלטשולר הדר - אנגלית - 050-7531939
עזרא אייל - גיאוגרפיה - 052-9253835

עטיה נעה - תיאטרון - 052-4498479
עמר חן - מוזיקה - 052-6554889

פאתל דורין - ספרות - 052-8988772
פילוסוף חביב - מתמטיקה� פיזיקה - 052-9270024
פישרמן�דניאל אביטל - היסטוריה - 052-4773885

פלטיאל בת עמי - אנגלית - 054-2841246
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פניגר בריש רותם - ביו�טכנולוגיה - 050-5627409
פרץ זהבה - מתמטיקה - 054-4534342

קאבאליון נתנאל - היסטוריה� תנ"ך - 058-7890854
קלזן לאה - מתמטיקה - 054-8192526

קסטן עדית - פילוסופיה - 054-7422696
רגב�כביר רונית - ערבית - 054-5362009

רואיז מרי - אנגלית - 053-2354566
רובין יעל - ספרות - 052-8560996

רוזנטל חנן - מתמטיקה� סייבר - 054-7784107
רום נאוה - אנגלית - 054-7933112

רומח�עוז מנשה - חינוך גופני - 054-4825625
ריזה רחל - מתמטיקה - 052-8634447

רפאל אפרת - תנ"ך - 054-2266782
שטיינמץ טל - של"ח - 054-8843115

שפר טל - פילוסופיה - 054-7941900
ששון איילון - לימודי א"י� תנ"ך - 050-3088455
רשטניקוב ולדימיר - מתמטיקה - 050-8452066

שטרית אפרת - אנגלית - 050-3030386
שנהב אתי - אזרחות - 054-2491944

שרון תמי - מדעי החברה - 08-9720406
תורג'מן לילך - מדעי המחשב - 050-8111558
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מורים בשנת שבתון /חל"ת 

אורן דורון
בן יהודה שגיא

ברודט דנה
טופחי אביטל
כאהן שרונה

כהן גלי
סילבר טליה

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

בעלי תפקידים נוספים בביה"ס  
אברהמי רותם - יועצת י' - 052-5116421

בועז ליאן - יועצת י"א - 050-8329525
שלמה אסנת - יועצת י"ב - 052-3304738

קרישר אביבה - יועצת חינוך מיוחד - 053-5226377
כהן ירדן - מטפלת רגשית - 050-2373388
סויסה סיגל - סייעת ח�מ� - 054-7044436
שמואלי מלי - סייעת ח�מ� - 053-7238807

חונן ראומה - לבורנטית - אחראית מעבדה - 050-2430001
דרביש עפרה - לבורנטית - 058-7147785

שוניאקוב ולדימיר - לבורנט - 050-6731208
יצחק�חי מוריה - לבורנטית - 054-5290794

                     רכז מוגנות בחינוך

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

.11

.12
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מנהלה
 מתן סופי - מנהלנית - 054-3160166

 ברנס יעקב - תחזוקה - 052-8963223
 ולצמן שרונה - מזכירת מנהלת

 זגדון עינב - מזכירות תלמידים - 050-2176464
 טמיר�צאליק קרן - מזכירה פדגוגית

 טננבאום לאה - ספרנית - 052-5344384
 יצחק גלית - הנהלת חשבונות - 054-5354419  

 לוי ציון - מנהל תחזוקה - 052-3470373
 סבח שושי - מזכירת מערכת - 050-8580650

 שלום תמי - מזכירת בגרויות - 052-3852118           

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

מחשוב
 אמר גל - אתר אינטרנט/מחשבים - 054-3377591

 גולדרייך חיים - אינטרנט/מחשבים - 054-8594006
.1
.2
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שיעור ראשון                                    07:45-08:30 

שיעור שני                                         08:35-09:15  

רבע שעת מחנך/ת                           09:25-09:40

שיעור שלישי                                    09:45-10:25      

שיעור רביעי                                      10:30-11:10

הפסקה גדולה                                   11:10-11:30

שיעור חמישי                                    11:30-12:15

שיעור שישי                                       12:20-13:00 

שיעור שביעי                                     13:10-13:55

הפסקה                                               13:55-14:10

שיעור שמיני                                      14:10-14:50

שיעור תשיעי                                     14:55-15:35

שיעור עשירי                                      15:40-16:20    

לוח צילצולים
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מוקד 105 – המטה הלאומי להגנה על ילדים ונוער ברשת�
עמותת ער"ן – (עזרה ראשונה נפשית אנונימית) מספקת

שירות סיוע הומניטרי� המעניק עזרה ראשונה נפשית מצילה
חיים בטלפון ובאינטרנט� טל' 1201 - 24 שעות כל ימות

www.eran.org  השבוע (24/7) - באינטרנט
עמותת "אל�סם" – להיאבק בכל ההתמכרויות� לעמותה

שירותי טיפול פרטני לבני נוער� צעירים ובני משפחתם.      
 טל': 1-700-50-50-55

המרכז הישראלי לטיפול בפסיכוטראומה מטי"ב (מרכז
טיפול במשבר) – טיפול מקצועי� טל' 02-6449666

סיוע לנפגעי/ות תקיפה מינית – נערות 1202, נערים 1203
עמותת 'לדעת' –  קידום בריאות מינית וסיוע לנערות בנושא

הריון ומניעה  02-6258841
המחלקה לשירותי חברתיים מבשרת ציון� טל� 02-5349781
עו"ס נערות ונוער נפגע בהתמכרויות (יעל ברק),                 

 טל� 02-5349776

בשעת מצוקה עומדים לרשותכם צוות ההנהלה� המחנכים�
היועצות והמורים המקצועיים�

בנוסף� עומדים לרשותכם הגורמים המקצועיים הבאים:

 

טלפונים חשובים
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http://www.eran.org/
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