
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 דפי מידע למורים לשנה"ל תשפ"א

 עמיתיי המורים, העובדים וסגל חיל האוויר, 

 אנו עומדים בפתחה של שנה"ל תשפ"א הבאה עלינו לטובה. מאחל לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובריאות איתנה.  

נהלים שהם חלק משגרת בית הספר ונהלים    המידעון כולל הנחיות חשובות על היערכות ביה"ס לקראת שנה"ל תשפ"א,

 קורונה". רלוונטיים שעודכנו לשגרת " 

 שיקלו עליכם את ההתנהלות במהלך השנה.    מנת אנא, קראו את דפי המידע, על

 מה תוכלו למצוא בין דפי המידע? 

 דבר מנהלת בית הספר  .1

 היערכות מצב קורונה  –דברי פתיחה  .2

 א. הנחיות כלליות למורים ותלמידים  2

 ב .דרכי הוראה  2

 ג. כללי התנהגות בלמידה מרחוק  2

 ד. שכבות צעירות ט'+י'  2

 שהייה בהפסקות לוח צלצולים ומתחמי  .3

 מטרות יעדים פדגוגיים    .4

 רענון  - עיקרי עוז לתמורה  .5

 למידה משמעותית  .6

 בעלי תפקידים   .7

 הגדרת תפקידים  .8

 רשימת מחנכים  .9

 מערכת צלצולים בבית הספר בלמידה רגילה .10

 ם הנחיות למורי .11

 נהלים:  א. הערכת התלמיד  .12

 ב.  מועד ב'            

 ג. משמעת            

 ד. משו"ב            

 מערך הטיפול בתלמידים בעלי לקויות למידה  .13

 סגל חיל האוויר  .14

 לו"ז פעילויות מתוכנן לשנה"ל תשפ"א   .15

 ערכי - תכנית שלדית של הח"ח .16

 תקנון לתלמיד  .17

 נספחים  .18

 בברכה,                                                                                         

 ערן בן דור                                                                                         

 פדגוגיה-סגן מנהלת        

 

 

 



 דבר המנהלת 

 תשפ''א ה''ל נש                                                                   עמיתיי המורים, העובדים וסגל חיל האוויר,

 

תחילתה של שנת לימודים חדשה. ההיערכות לתחילת השנה  -מידי שנה, האחד בספטמבר הוא יום חגיגי ומרגש  
 .ולהמשכה היא מהלך חשוב ומשמעותי ובשנת תשפ"א היא תהיה אף חשובה יותר מתמיד 

בשנה האחרונה התנסינו באתגרים, תהפוכות ושינויים בלתי צפויים ולעיתים בלתי מובנים. המציאות אתגרה אותנו 
וחייבה את כולנו להסתגלות מתמדת בהיבט המקצועי והאישי, בכל פעם מחדש. תקופה זו חוללה שינויים 

 על התפקוד הכולל של מערכת החינוך.  משפיעים ה

התלמידים מגיעים לתחילת שנה זו עם חששות אופייניים לראשיתה של שנה חדשה בנוסף לחששות המושפעים 
אובדן אדם קרוב, אובדן כלכלי,  מהתקופה המיוחדת בה אנו נמצאים. חלקם חוו משברים בתחומים שונים כגון:

בריאותי ומשפחתי שהתרחשו עקב המצב המיוחד. חלקם היו מלכתחילה במצב נפשי רגיש והתקופה האחרונה  
מצבים המחייבים רגישות מיוחדת, סבלנות, הקשבה למילים וגם למה  העצימה והגבירה קשיים ומצוקות. אלה 

, המאפשרים וונים הן ברמה פרטנית והן ברמה קבוצתיתשאינו נאמר ובעיקר הבנייה של ערוצי תקשורת מג
בכל  לכידות החברתיתלדגש מיוחד שניתן כמו כן, חשוב  לפקוח עין למצוקות נפשיות ולנטר מצבי סיכון וקושי.

הורים... היות והלמידה מרחוק עלולה לערער ולהחליש גם את תחושת השייכות תלמידים, מורים,  -המעגלים 
 .הבית ספרית ו הכיתתית 

לאפשרות של  נערכנוייתכן כי בפתיחת שנה"ל או במהלכה לא תתאפשר הגעה פיזית לבית הספר. במקרה כזה, 
הדרכות  קיימנוחופשת הקיץ ב כוללמחודש מרץ בשנה שעברה  החל. על כל משמעויותיה  ''היברידיתלמידה ''
במהלך שנה''ל גם זו  נמשיך בדרך, שהעליתם על פי הצרכים מתוקשבת דגוגיה ופ ,שימוש בכלים מקוונים להוראהל

 . הנוכחית 

לימוד פרונטלי של : טת היתרונות של הלמידה בדרך זו ובחיזוק ההיבטים הייחודיים שלהגם בהבל שנתמקד חשוב 
כי מדובר במציאות מורכבת  לכך,   אני ערה .כברירת מחדל נראה אותה רק ולא  ,כה''הכיתה ההפו''קבוצות קטנות, 

אותה שנקבל ככל  ,לשגרההפכה  ''וודאות האי ''וחדשה, בה ייתכנו שינויים נוספים ומקווים שתקבלו זאת בהבנה. 
זו בצורה  מאתגרת נצליח להתמודד עם תקופה  ,תוף פעולה של כולנובגמישות מחשבתית וביצירתיות, תוך שי

את חוזקות  הזדמנות להבליטגם תקופה זו הינה  .כל אחד מאיתנו כפרט וכולנו יחד  מתוכה עצם נצמח ונת  .מיטבית 
   .של ביה''ס ווייחודיותהצוות החינוכי 

בבית תשתיות השיפור במשאבים רבים ועבודה מאומצת  מושקעים  בחופשת הקיץ שנה בשנה ימדיקיריי, 
חדר הרצאות, אולם הספורט, חדר  חידוש : השנה קצרה היריעה מלציין את הנעשהגם  .ובטיפוחו הספר

ריהוט  ו למכללהוייחודי ריהוט חדש , רכישת ''ס, טיפוח חצר ביההמסדרונותו סטודיו, צביעת חדרי הלימוד
 https://youtu.be/WbWCMRkk4JU 2020מצ''ב קישור לקליפ הולץ קיץ  ועוד...  לתיכוןנוסף 

בהכנות קדחתניות, הנעשות ברובן בחופשת הקיץ על ידי קומץ בעלי  תמיד לימודים כרוכה הפתיחת שנת 
  150 קלטנו במהלך חופשת הקיץ .ששנת הלימודים תיפתח ללא תקלות כדי הכולתפקידים, שעושה 

לו"ז על וכנית החברתית ושקדנו על הכנת הת ,המסובכת מערכת השעותאת   נוהרכב, תלמידים חדשים
כאן המקום להודות לכל אלה שהקדישו חלק ניכר  ועוד. ,מצא את הדרך לקיימםבתקווה שנאירועים ה

 .  גם בתקופה זו מחופשת הקיץ שלהם כדי לאפשר לכם, המורים, נחיתה רכה

  חיל האווירנקדם בברכה ונאחל הצלחה והשתלבות מהירה למורים החדשים ולסגל כמיטב המסורת בהולץ, 
    שהצטרפו אלינו.

 

 ,ובריאות איתנהרייה לכולנו שנת לימודים פו אשתה

 

 שרית מלמד                                                                                                                                 

 מנהלת ביה"ס

 

https://youtu.be/WbWCMRkk4JU


 דברי פתיחה

היערכות ביה''ס לשלושה   קורונה במדינת ישראל מחייבים ל הבצ חיים

 תרחישים אפשריים בכפוף להוראות משרד הבריאות, החינוך ורשת עמל. 

 סגר מלא, ניהול השיעורים בלמידה מקוונת מרחוק.  .1

כוללת שיעורים מקוונים מרחוק, ולמידה פרונטאלית   – למידה היברידית  .2

 בקפסולות בתחומי בית הספר. 

 ילה. למידה רג .3

על מנת להוביל פדגוגיה מתוקשבת במיטבה, נערוך גם במהלך שנה''ל תשפ''א  

מתוקשבות של מורים בשוטף, במטרה לטייב את  -מיפוי יכולות טכנולוגיות 

ההוראה מרחוק, ולהעצים את המורים על ידי חשיפתם לכלים דיגיטליים  

 מגוונים.  

ים בקלאסרום,  ול שיעורקשב לניהמתו-נקיים למידת עמיתים  ויינתן סיוע טכני

בגוגל מיט ובזום.  כמו כן, נשים דגש גם על מתן כלים לאכיפת משמעת בכיתה  

 המקוונת.

 המורים החדשים יקבלו תמיכה וליווי ייחודי שיסייע להם להשתלב בבית הספר. 

 .א כללי התנהלות למורים/תלמידים: 2

  במילוי הצהרת בריאות כל מורה/תלמיד שמגיע לבית הספר מחויב  ●

שים יוכלו למלא הצהרת בריאות באופן ידני עד במשוב. )תלמידים חד 

 לקבלת סיסמא למשוב. ראה נספח, סוף מידעון(. 

במהלך השהייה בבית הספר, תלמידים ומורים מחויבים לכללי התו   ●

 הסגול: עטיית מסיכה, שמירת מרחק והיגיינת ידיים.  

לות. )ראה  יו נפרדים בין הקפסוזמני ההפסקות ומתחמי השהייה יה ●

 בהמשך(. 

נוכחות תלמידים תדווח על ידי רכזי השכבות להנהלת בית הספר בכל   ●

 בוקר.  

תלמידים מאומתים/נכנסו לבידוד ידווחו להנהלת בית הספר על ידי   ●

 מחנכים/רכזים. 

מורים מחויבים ללמד מבית הספר בהתאם למערכת השעות שלהם,   ●

יבות מחנכים וכו',  ית, ישיבות צוות, ישלקחת חלק בהשתלמות בית ספר

 התאם להנחיית הנהלת בית הספר. ב



 רכזים, צוותי מקצוע ומחנכים יעדכנו את חומרי הלמידה ושיטות  

 ההוראה בכפוף לכללים הבאים )כל השיעורים המקוונים ידווחו במשוב(: 

 .ב דרכי הוראה: 2

מקצועות בגרותיים  למידה פרונטאלית בקפסולות ע"פ רמות, בדגש על  .1

הראשון( חלוקת הקפסולות  בשכבות צעירות ט'+י', )בשלב  באותה שנה.  

 תיעשה לפי איזור מגורים של התלמידים. 

שיעורים מקוונים חייבים לשאת אופי אחר ושונה משיעורים פרונטאליים. רכזי   .2

מקצוע והצוותים יתכננו שיעורים הכוללים: הקנייה, תרגול, שילוב כלים  

 יים, משחוק וכדומה.דיגיטאל

ידה מקוונת, יוקלטו ויערכו על ידי המורה המלמד  יערכו בלמשיעורים ש .3

מתן ציון וכו'(. כלי זה   –וישלחו לרכז המקצוע )אפשר להיעזר בתלמיד/ים 

 יאפשר  חזרה והפנמה של החומר הנלמד.  

לפני  ת השיעורים השונים יום מורים המלמדים בלמידה מקוונת יתזמנו א .4

 הלימוד השונות. מתוכנן, וישלחו קישור בכיתות השיעור ה

 

 צוותי ההוראה יערכו לקראת בניית בחינות מקוונות.   -שינוי מבנה המבחנים .5

 יכללו עד חמישה תלמידים במפגש בשעות גמישות.     -שיעורים פרטניים .6

רכזי מקצוע וצוותי הוראה בתחומי הדעת השונים "ישלבו    -למידה רב תחומית .7

ילוב של יותר מתחום  ( בש30%ית המטלות הבגרותיות )ידיים" לצורך בני

 דעת אחד. 

 

 בניית מאגרי מידע: 

רכזי מקצוע עם צוות ההוראה יבנו מאגרי מידע רלוונטיים לתחום הדעת וישלבו כלים  

 דיגיטליים ומשחוק לצורך טיוב ההוראה המקוונת. 

 

 .ג כללי התנהלות בשיעורים מקוונים: 2

 לפני השיעור הראשון )מק"ס/מחנך(. בדיקת ערנות כרבע שעה  .1

 ייצבות לשיעור בלבוש הולם, ובמצב ישיבה. תה .2

כל התלמידים מחויבים להיכנס לשיעור, לשהות בו עד סופו עם מצלמה  .3

 פתוחה. 

 

 



 כבות צעירות ט'+י'ש .ד  2

בנסיבות המיוחדות שיוצרת תקופת הקורונה יש להפנות תשומת לב לנושאים  

 הבאים: 

ו תשומת לב ייחודית  שכבות, יועצות, ורכזות התאמות למידה יפנמחנכים, רכזי 

בת ט'+י', במטרה לשלבם, לסייע להם להתמודד עם  לתלמידים החדשים בשכ

 הריחוק החברתי כבר עם תחילת שנת הלימודים. 

רצוי לזהות מוקדם ככל הניתן  קשיים תפקודיים ואישיים, במטרה לתת  להם  

 בה בתנאים של ריחוק חברתי. מענה מתאים על ידי יועצות השכ

תלמידים מתקשים הן ברמה הלימודית והן  במטרה לאתר   הכיתות ימופו

 בחברתית על מנת לתת להם מענה בקבוצות קטנות/ ברמה האישית. 

 חונכות: 

החונכות ישולבו במתן מענה לימודי לתלמידים חדשים החל מהיום הראשון  

 לימודים )למידה פרונטאלית ומקוונת(. ל

 

חציית הכיתות לשני חצאים   היה הוראה תתקיים לפי המערכת הרגילה, כאשר חלוקת העל ת

קפסולה א או קפסולה    – משתייכים איזו קבוצה הם  ל)כל מחנך יעדכן את תלמידיו שווים. 

בהתאם  יהיו קצת קשיים, אף על פי שנעשה מאמץ לחלקם  ' ו י  '. סביר להניח כי  בכיתות טב(

 לבקשה לשיבוץ חברים בכיתת האם.  

. בשבוע  יום כן ויום לא. הלמידה בביה''ס )פיסית( תתקיים עבור התלמידים לסירוגין 

למדו  לו מידים שבשבוע הקודם הם התל –שלאחר מכן התלמידים שילמדו ימים א, ג, ה  

בימים ב' ו ד'. כך שלאורך הזמן, יהיה איזון בימי הלימוד בהם נמצא תלמיד בביה''ס בין  

. התלמידים הלומדים מהבית יתחברו ל''שיעור  מקפסולה ב לבין תלמיד   מקפסולה א תלמיד 

 על פי מערכת השעות הכיתתית.   -מרחוק''

 . = התחברות לשיעור עם מצלמה פתוחה  חלה חובת נוכחות גם בלמידה מרחוק

 

 

 

 

 

 



 מערכת הימים ללמידה מביה''ס תיראה כך:         

 

   (הביתרחוק )מלמידה מ למידה בביה''ס  יום בשבוע  תאריך 

א קפסולה  יום שלישי  1.9 בקפסולה    
בקפסולה  יום רביעי  2.9 א קפסולה    

א קפסולה  יום חמישי  3.9 בקפסולה    

לפי קפסולות  , מקצועות מוגברים   -''א י''ב שכבות ירק ל יום שישי  4.9  

 - יום שבת  5.9

בקפסולה  יום ראשון  6.9 א קפסולה    

א קפסולה  יום שני  7.9 בקפסולה    

בקפסולה  יום שלישי  8.9 א קפסולה    

א קפסולה  יום רביעי  9.9 בקפסולה    

בקפסולה  יום חמישי  10.9 א קפסולה    

לפי קפסולות  , מקצועות מוגברים   -שכבות י''א י''ב רק ל יום שישי  11.9  

 - יום שבת  12.9

א קפסולה  יום ראשון  13.9 בקפסולה    

בקפסולה  יום שני  14.9 א קפסולה    

א קפסולה  יום שלישי  15.9 בקפסולה    

בקפסולה  יום רביעי  16.9 א קפסולה    

א קפסולה  יום חמישי  17.9 בקפסולה    

-18.9
0.92  

ימים שישי  
ראשון עד   

 חופש ראש השנה חופש ראש השנה

בקפסולה  קפסולה א  יום שני  21.9  

בקפסולה  יום שלישי  22.9 א קפסולה    

 

מודל חלוקה זה יאפשר יצירת אקלים לימודי מיטבי בלמידה בקבוצות קטנות, וזאת תוך  

שמירה על רצף לימודי של התלמידים בביה''ס ללא התנתקות ארוכה. מיקוד חומר הלימוד  

וההוראה בקבוצות קטנות, יאפשרו לנו להתמודד עם היקף חומר הלימוד הנדרש, ובעת  

 צה שעות תגבור על מנת להבטיח את הצלחת תלמידנו. הצורך ולקראת בחינות הבגרות נק

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

 שעה שיעור/הפסקה

 7:30-8:15 0שעת 

 8:15-9:00 1שיעור 

 9:00-9:10 1הפסקה 

 9:10-9:55 2שיעור 

 9:55-10:40 3שיעור 

 10:40-10:55 2הפסקה 

 10:55-11:40 4שיעור 

 11:40-12:25 5שיעור 

 12:25-12:35 3הפסקה 

 12:35-13:20 6שיעור 

 13:20-13:30 4הפסקה 

 13:30-14:15 7שיעור 

 14:15-15:00 8שיעור 

 15:00-15:15 5הפסקה 

 15:15-16:00 9שיעור 
 

 

 מתחם הפסקה  כתה

 רחבת פינג פונג  1י"א

 חצר כושר  2י"א

 שדרת המנהיגים  3י"א

 ספסלים פינת צחצוח  4י"א

 רחבת מכללה  5י"א

 כתה ירוקה  1י"ב

 רחבת קפיטריה בחזית  2י"ב

 ספסלי בריכת הדגים  3י"ב

 רט ספסלי אולם ספו 4י"ב

 כניסה למגרש ספסלים  5י"ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 מתחם הפסקה  כתה

 פונג פינג רחבת  1ט'
 

 חצר כושר  2ט'
 

 שדרת המנהיגים  3ט'
 

 ספסלים פינת צחצוח  4ט'
 

 רחבת רב תחומי  1י'
 

 כתה ירוקה  2י'
 

 רחבת קפיטריה בחזית  3י'
 

 ספסלי בריכת הדגים  4י'
 

 חצר מכללה  5י'
 

 שעה שיעור/הפסקה

 7:45-8:30 0שעת 

 8:30-9:15 1שיעור 

 9:15-10:00 2שיעור

 10:00-10:15 1הפסקה

 10:15-11:00 3שיעור 

 11:00-11:45 4שיעור 

 11:45-12:00 2הפסקה 

 12:00-12:45 5שיעור 

 12:45-13:30 6שיעור 

 13:30-13:45 3הפסקה 

 13:45-14:30 7שיעור 

 14:30-15:15 8שיעור 

 15:15-15:30 4הפסקה 

 15:30-16:15 9שיעור 

 16:15-17:00 10שיעור 

 הקורונה לתקופת צלצולים לוח

 'י-'ט שכבות

 

 ב"י-א"י שכבות



היעדים הפדגוגים לשנה"ל תשפ"א הוצבו בהשראתו של החזון הבית ספרי: "הכשרת בוגר איכותי: 
ירות  משכיל, ערכי ומקצועי, המצויד במיומנויות הנדרשות לסביבה טכנולוגית משתנה, לש

 ולהמשך דרכו בחיים". משמעותי במערך הטכני של חיל האוויר 

 

 

 

 מטרות ויעדים לשנה"ל תשפ"א

 

 

 

 

 

 דרכי ביצוע  המטרה/היעד  7

העלאת אחוז הזכאים   1

 לתעודת בגרות

 איכותית 

גידול משמעותי במספר התלמידים   ✔
יח"ל באנגלית    5-ול   4-הניגשים ל 

 ובמתמטיקה בליווי תמיכה 
י   לאה על ידמ גרות ב קראת לתגבור התלמידים   ✔

 / סגל חה"א )פרטני, קבוצתי(   המורים
יצירת קבוצות לימוד לתלמידים בעלי זכאויות, כגון: עולים,   ✔

 ליקויי למידה. 
התאמת מספר יח"ל לכל תלמיד )כולל מעקב אחרי מקצוע   ✔

 מוגבר(. 
הטמעת תרבות של הערכה ושל מדידה בית   ✔

ספרית: מיפוי תלמידים בשיטת רמזור, מעקב  

 ידים באמצעות המשו"ב רצוף אחרי הישגי התלמ

2 
 למידה משמעותית  

 

למידה משותפת של תחומי דעת שונים ופרויקטים   ✔
 משותפים 

שילוב הפדגוגיה המתוקשבת והאייפד בתכנית הלמידה   ✔
 המשמעותית  

 העמקת ההערכה החלופית )תלקיטים, פרויקטים(  ✔
 יצירת קשר גומלין מתמשך ורצוף בין המורה לתלמיד   ✔
 וב ורפלקציה לתלמיד יישום הערכה על ידי מש  ✔
 .P.B.Lלמידה באמצעות פרויקטים ✔

מתן מענה הולם להתאמות   3
של תלמידים בעלי לקויות  

למידה כולל הוראה מתקנת 
 באנגלית 

 

תמיכה פרטנית בתלמידים  בעלי  לקויות למידה   ✔
 )ראה מודל( 

המשך הפעלת מרכז למידה באחריות רכזות לקויות   ✔
 למידה 

: הקראת שאלון,  היערכות למתן מענה להתאמות   ✔
נטרלי וכו' )ע"י שימוש בסגל ח"א,   הכתבה לבוחן 

בתיאום עם רכזת   - בסגל ההוראה והמנהלה 
 התאמות ורכזות לקויות למידה(

 דרכי היבחנות מתוקשבות  ✔
  הגשת ההתאמות לוועדה המחוזית במתכונת ✔

 חדשה 

מניעת הנשירה בתיכון   4

 ובמכללה

 עידודם טיפוח תלמידי כיתות ט ותלמידים חדשים  ו  ✔
מיון קפדני וקביעת קריטריונים מחמירים לתלמידי   ✔

 המכללה  
 סיוע של סגל חה"א בהגברת המוטיבציה  ✔

התייצבות בכמות   5

 (   720התלמידים )כ  

 הגברת הפרסום וייעול השיווק בעזרת הרשת וחה"א  ✔
 שלושה מועדים של ימים פתוחים  ✔



 יזמות וחדשנות  ✔ פרויקטים  6
ם  שילוב בין שכבות שונות להורי ✔

ה בפרויקטים בית ספריים )ליל 
 לבן...( 

 השתתפות בפרויקטים רשתיים )דמוקרטון...(   ✔
 שילוב פרויקטים למען הקהילה ✔
השתתפות בפרויקטים טכנולוגיים בתמיכה של   ✔

 חה"א ושל התעשיות עתירות הידע 

העמקת הלימוד   7

בתחום הטכנולוגיה  

 המתוקשבת

 י"ב         -כיתות ט, י"א  -  Cyberקורס   
-  New media           כיתות ט 

 מכללה  -  Ciscoקורס  

 יזמות עסקית 

 כלל תלמידי ביה"ס  – פיתוח אפליקציות 

 כיתות ט  – חוג בניית רחפנים 

העמקת המעורבות   8

 החברתית 

 בכיתות י תכנית מעורבות חברתית  ✔
תכנית מעורבות חברתית בכיתות י"א   ✔

 ובכיתות י"ב 

 חדר מורים לומד  השתלמות מוסדית במסגרת  ✔ העצמת המורה  9
 ליווי מורים חדשים  ✔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 רענון -עוז לתמורה 

והעומד  המלמד בחטיבה העליונה על פי החלטת משה"ח, החל משנת הלימודים תשע"ז, עובד הוראה, 

היקף ההעסקה של עו"ה בחטיבה בקריטריונים, יצורף באופן אוטומטי להעסקה לפי כללי עוז לתמורה. 

 ת העסקתו בחט"ע, הינו שליש משרה ומעלה. העליונה, בכל מוסדו

 קדמי (ללא יוצאים מן הכלל(.עובד ההוראה הינו בעל תואר א ✔

 עובד ההוראה הינו בעל זכאות לרישיון הוראה.   ✔

 ממורה חדש לא נדרשת חתימה על כתב הסכמה, הצטרפותו לעוז לתמורה הינה אוטומטית.   ✔

 עיקרי הרפורמה

 מבנה שבוע העבודה ב"עוז לתמורה"

 ד'(.  45אה = ש"ש )שעת הור 40עובד הוראה המועסק בהיקף משרה מלאה ישהה בבית הספר  

 הרכב השעות:

 הוראה
 פרונטלית

 הוראה
 פרטנית

 שעות
 תומכות הוראה

 

 סה"כ
 למשרה

24 6 10 40 
 

 

 ש"ש(   24שעות פרונטליות )

ה,  וכן שעות תפקיד כמו  שעות הוראה במליאה כמקובל:  כיתת אם, קבוצת לימוד, קבוצת לימוד במעבד

תפקיד של בעלי תפקידים, הזכאים לבצע שעות תפקיד במקום  שעות חינוך, שעות הכנה לבגרות ושעות 

 שעות הוראה פרונטליות. 

 ש"ש( 6הוראה פרטנית )

שש שעות שבהן יעבוד המורה עם קבוצה של עד שלושה תלמידים או, לפי החלטה של הצוות  ✔

ספר, עד חמישה תלמידים. יהיו אלה קבוצות שיח ולמידה של כל הפדגוגי בראשות מנהלת בית ה

 רה עם קבוצה קטנה של תלמידים.  מו

בעלי תפקידים,  הזכאים לבצע שעות תפקיד במקום שעות הוראה פרטנית, למשל סגן המנהלת או  ✔

 יועצת, ימלאו את השעות הפרטניות כשעות תפקיד. 

 

 ש"ש(  10שעות תומכות הוראה )

 המערכת(.ה לאורך כל יום העבודה )בתיאום עם רכז ת הוראה תשובצנעשר שעות תומכו ✔

  2ישיבות עבודה (  ⁄שעות אלה יוקדשו לפעילות מקצועית אישית של המורה ולפעילות בית ספרית  ✔

 ש"ש( .



ש"ש), הכנת חומרי   1ש"ש(, שיחות עם הורים ) 2השתלמות בית ספרית והשתלמות פנימית ) ✔

 ש"ש). 5ם )הוראה, בדיקת עבודות ומבחני

 הרכב שעות העבודה

בוע על פי  חלקיות המשרה. במקרים מיוחדים, כמו  ימי אסיפת הורים,  המנהל הרכב שעות העבודה הינו ק

 רשאי לקבוע, בהסכמת ועד המורים, שעות עבודה שונות, ללא שינוי בהרכבן השבועי.  

ת תומכות ההוראה, תוך שמירה על באישור המנהל, ניתן לבצע שינוי בתמהיל הפעילויות המבוצעות בשעו

להמיר שעות פרטניות לשעות תומכות הוראה ולהיפך, או שעות   לא ניתןהיל. הממוצע החודשי  של התמ

 הוראה פרונטלית לפרטניות.

 משך שבוע העבודה

 45שעות בביה"ס )שעת הוראה   40שעות(, תידרש נוכחות של  40ממורה העובד במשרה מלאה ) ✔

 ד'(.

נקבע בטבלת תידרש נוכחות בביה"ס בהתאם להיקף השעות שבמשרה חלקית ממורה העובד  ✔

 חלקיות המשרה, אורכה של שעת הוראה לא ישתנה ביחס לאורכה כיום. 

 מודל הערכה

כל מורי ביה"ס יוערכו על ידי הנהלת ביה"ס על פי מודל הערכה. הערכה זו תשמש לצורך הערכה מעצבת,   

 ם חד פעמיים, לתגמול דיפרנציאלי אישי,  וגם לפיטורים. לתוספת דרגות קידום,  למתן מענקי

 החל ממועד כניסתו לרפורמה יוכל מורה יוכל לצבור נקודות זכות, אשר יזכו אותו בתוספת דרגות קידום.  

נקודות תזכה בדרגת  10נקודות זכות יוענקו עבור מילוי תפקידים מסוימים ובגין הערכה גבוהה. צבירת 

הלך תקופת העסקתו, דרגות קידום במ 4-מהשכר המשולב.  מורה יהיה זכאי ל  2%קידום, בשיעור של 

 שנים.  3. פרק הזמן המינימלי בין דרגה לדרגה הינו  8%בשיעור מצטבר של 

 )על פי מצגת "עוז לתמורה" של משה"ח(

 

 

 

 

 

 

 



 זכאות לבגרות ע"פ מתווה הלמידה המשמעותית

  
 
 
 
ין בחינות  א

 בגרות! 

 
 
 
 

 עד קיץ בלבד! גרות במו בחינות ב
 

 
 
 
 

בחינות בגרות במועד חורף )רק  
 במקצועות החובה( ובמועד קיץ!

תכנית 
להתפתחות 

אישית 
ומעורבות  
חברתית 
 קהילתית

אני והקהילה  
 ש'(  90)

תכנית  
מעורבות  
 חברתית 

שעות   60
 אישיות 

שעות   30
 קבוצתיות 

 ש'(  60אני והחברה  )
 תכנית מעורבות חברתית  

 ות שעות אישי 30
 שעות קבוצתיות  30

 ש'((  30אני והמדינה )
 )שבוע כנף( 

הצטיינות  
 בתכנית

 מעורבות

 אישי  60 
 קבוצתי  30

 שעות אישי+רפלקציה )הגשה(   60

 השכלה כללית /
לימודי חינוך  

 גופני 

 (ש' 60חנ"ג  )
 

שני מבואות  
להשכלה  

 כללית:  
 

ידע  אשכול 
עם, מדינה  

: מושגי  ועולם
יסוד באזרחות   

 ש'(  30)
 

חברה  אשכול 
: כישורי  ורוח 
 חיים 

 ש'(  30)
 

 ש'(   60חנ"ג ) (ש' 60חנ"ג  )

אשכול מקצועות 
 החובה

   עברית אשכול 
לשון והבעה    -

בסמסטר א  
(30%  .)

בסמסטר ב  
מעבר לתכנית  

(70% .) 
  מורשת  אשכול 

תנ"ך   –
בסמסטר א  

(30%  .)
בסמסטר ב  

מעבר לתכנית  
(70% .) 

ידע   אשכול 
עם, מדינה  

  – ועולם 
  היסטוריה

(30%   )
קביל  במ

  –ועולם    ידע עם, מדינה אשכול 
 .בחינת בגרות( 70%היסטוריה )

  –  ידע עם, מדינה ועולם אשכול 
 (. 20% - אזרחות )מטלת ביצוע 

ספרות בסמסטר   –  עברית אשכול 
(. בסמסטר ב מעבר  30%א )

 (.   70%לתכנית )
בחינת  ( 70%לשון והבעה )

 בגרות. 
 בחינות – יח"ל  5-3מתמטיקה 

 .בגרות
 בחינות  – יח"ל  5-3  אנגלית
 .בגרות

  –  ידע עם, מדינה ועולם כול אש
מטלת  ( 80%+   20%אזרחות )

 בחינת בגרות. ו  )השלמות( ביצוע  
(  70%ספרות ) – עברית  אשכול 

 .בחינת בגרות
(  70%תנ"ך ) – מורשת  אשכול 

 .בחינת בגרות
 בחינות – יח"ל  5-3יקה מטמת

 .בגרות
 בחינות  – יח"ל  5-3  אנגלית
 .בגרות

 שכבת י שכבת יא שכבת יב



 

 

 

 30%מול  70%תכנית לימודים מותאמת 

הערכה בית ספרית על ידי פרויקט, עבודת חקר, תלקיט או בחינה   –הרחבה ובחירה  -  30%

 עבודה יחידאית ו/או עבודה בקבוצות. יש לשלב גם בחינה פנימית.  - פנימית 

 הערכה חיצונית  –והמיומנויות של תחום הדעת דע בסיס הי -  70%

 

 

 

 

לתכנית  
(70% .) 

  3מתמטיקה 
)שאלון    יח"ל
801  )-  

הערכה  
פנימית  

(25% .) 
 

לימודים  
 טכנולוגיים 

מדעי  
  -  הטכנולוגיה 

יח"ל(   1)
הערכה  
פנימית,  

פרויקטים  
יצירתיים:  

חשמל בית,  
מנוע מכונית,  

 דוד שמש. 
מערכות  
 :תעופה  
(30%)  

 אלקטרוניקה
 : ומחשבים

(30%)  
חשמל בקרה  

 :ואנרגיה 
(30%)  

הצגת  ום בסי
 תוצרים.  

 

בחינת   70% מערכות תעופה : 
 יח''ל. 5בגרות 

:   ומחשבים הנדסת אלקטרוניקה
 יח''ל. 5בחינת בגרות  70%

:  הנדסת חשמל בקרה ואנרגיה 
 יח''ל. 5בחינת בגרות  70%

 

:  פרויקט גמר  מערכות תעופה 
 יח"ל  5ובחינה חיצונית 

  -הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים
  5ונית  פרויקט גמר ובחינה חיצ 

 יח"ל 
פרויקט גמר   – בקרה ואנרגיה 

 יח"ל  5ובחינה חיצונית 



 

 בעלי תפקידים בבית הספר

 מיקום שם בעל התפקיד תפקיד

 חדר המנהלת שרית מלמד מנהלת ביה"ס

 חדר מול המזכירות ערן בן דור פדגוגיה -סגן מנהלת 

 סמוך לחדר המורים שימי בליתי רכז מערכת

 41סמוך לחדר  סמדר וישניה מנהלת מכללה 

 קומה שלישית רס"ב ערן גולדצימר מפקד שלוחות מרכז

 קומה שלישית רס"ר מוטי פרץ מפקד שלוחת הולץ

 סמוך לחדר מורים מדלן שיריאן אחראית משו"ב

 מול חדר מינהלן מור סולמי רכזת חינוך חברתי ורכזת טיולים

  אורית להב  מובילת חדשנות )תקשוב(

  דב רוכמן מוביל יזמות

 חדרי ספח שלי גרוס י"איועצת 

 חדרי ספח לילך מלל יועצת י' ,י"ב

 חדרי ספח/קומה שנייה אורעל נייר יועצת ט

 מבנה מכללה מוטי אהרוני רכז מגמת הנדסת מערכות תעופה

  לריסה בוגופולסקי רכזת מגמת הנדסת חשמל, בקרה ואנרגיה

 מוריםחדר  נתי ארזי רכז מגמת אלקטרוניקה ומחשבים

 מול חדר מינהלן סוניה אלפנדרי כבה טרכזת ש

 חדרי ספח ניר פז רכז שכבה י"א

 סמוך לחדר מורים שימי בליתי רכז שכבה י'

 חדר ספח אלעד בכמן רכז שכבה י"ב

 לירי זיידל –לשון, הבנה והבעה  רכזי מקצוע
 אורלי מלכה –ספרות 

 מוטי דיאמנט –היסטוריה 
 סוניה אלפנדרי-אזרחות

 ןאסף אור –תנ"ך 
 נטלי שלכטר שכבת י"ב  –אנגלית 
 דניאל נקש שכבת י+י"א –אנגלית 

 ולדימיר גלמן –מתמטיקה  
 שקבטור לודמילה –פיזיקה 

 

  הגר אסף ולירי זיידל רכזות מעורבות חברתית

  אסף אורן אחראי ספרייה

  אסף אורן ליווי מועצת תלמידים

 מול חדר הרצאות  / נעמה גלעד רוני וינברגר / ליטל דכס כהן לקויות למידהרכזות 

 מול חדר הרצאות לירי זיידל רכזת התאמות

   מוביל הצטיינות

 מול חדר מינהלן מור סולמי רכזת בחינות מועד ב

 סמוך לחדר יזמות אבי בן עמי קניין ביה"ס ורכז בטיחות

  מוטי דיאמנט רכז ביטחון

  נתי ארזי בטיחות בדרכים

 מבנה מזכירות ודארז אקסלר מינהלן ביה"ס

 מבנה מזכירות מינה יצחק  רכזת כ"א וכספים

 מבנה מזכירות טובה קאשי מזכירת מנהלת ביה"ס

 41סמוך לחדר  אורלי ישראלי מכללה -מזכירה פדגוגית 

  גילה אדלר תיכון -מזכירה פדגוגית 

 קומה שנייה איריס טל ובחינות חיצוניותאחראית בגרויות 

 קומה שנייה יליתמרה ריזינשב אחות

 מסדרון )חדר ח"ח( מיכאל פשה טכנאי מחשבים

 סמוך להאנגר י"א יצחק זוהר איש אחזקה+חברת ניקיון

 חמד"רים קומה שנייה  מדריכי תיכון

 מול חדר מנהלת מכללה  מדריכי מכללה

 

 



 הגדרת תפקידים

 פדגוגיה  –מנהלת סגן 
 

 הגדרת התפקיד  
 

 פרד מהמנהיגות הבית ספרית.  הרכז הפדגוגי הינו חלק בלתי נ

במסגרת תפקידו הוא נדרש לראייה פדגוגית כוללת של בית הספר, יישום תהליכי שינוי ותחת  

 סמכותו רכזי המקצוע.  

ית, חשיבות  להגדרת תפקיד הרכז הפדגוגי, המהווה חלק חשוב ומרכזי בהתנהלות הבית ספר 

מבנה ארגוני היררכי ברור וממוקד   הגדרת התפקיד מסייעת ביצירת -גדולה מבחינה ארגונית 

 ומונעת כפילויות ועמימות.  

 
 מהלכה למעשה  

 
אחד התפקידים המרכזים של הרכז הפדגוגי הוא   -  ליווי, הכשרה והעצמה של רכזי המקצוע 

ה בא לידי ביטוי בשני מעגלים משיקים:  לסייע בהכשרתם של רכזי המקצוע והעצמתם. תפקיד ז

כז הפדגוגי עם צוות רכזי המקצוע והמעגל השני הינו עבודת  המעגל האחד הינו עבודת הר

 פדגוגי עם כל רכז מקצוע וצוות המקצוע הדיסציפלינארי שלו. הרכז ה

 

תהליך ההעצמה כולל תחושה של אמונה של האדם ביכולתו לקבל החלטות ולפתור את בעיותיו  

יומנויות ועוד.   ולכן זהו תהליך של התפתחות אישית המושפעת מידע אישי, מסוגלות, מ 

ידי הרכז הפדגוגי נעשים באמצעות מתן הנחייה -ההכשרה וההעצמה של רכזי המקצוע על

יה, מתן כלים פדגוגיים שיסייעו בהשבחת ההוראה ובהשבחת  מקצועית, הבניית סטנדרטיזצ

הישגי התלמידים, עידוד עבודת צוות מיטבית, ניתוח הצלחות וקשיים, ניתוח מיפויים, ניתוח  

ם חיצוניים, מתן כלים אופרטיביים להתמודדות עם התנגדויות, האצלת סמכויות, מודלינג  מבחני

את רכזי המקצוע לייצר כלים פדגוגיים חדשים  וכדומה. בנוסף, על הרכז הפדגוגי לעודד 

 המותאמים לצרכים.      

 
עבודת הרכז הפדגוגי יחד עם המורים    - ליווי, הכשרה והעצמה של המורה המקצועי

למורים ידע, כלים וחשיבה שיאפשרו להם   צועיים גם היא מגוונת ורחבה ומטרתה להעניקהמק

הפדגוגי ובין המורים המקצועיים כוללת בין השאר  חוויות הצלחה. עבודה משותפת זו בין הרכז  

נושאים כגון: ניצול זמן שיעור, בניית שיעור מיטבי, כלים לעידוד מוטיבציה, הוראה 



דרכי הוראה, התאמות לימודיות ועוד. הליווי, ההכשרה והעצמה רלוונטיים   דיפרנציאלית, גיוון

 הן למורים וותיקים והן למורים חדשים.  

 
תפקידו של הרכז הפדגוגי לדאוג לכך שמורים חדשים במערכת יקבלו   - חדשים  ליווי מורים 

חלק מצוות   ליווי והדרכה מתאימים מרכז המקצוע ו/או ממורה אחר בצוות. הרכז הפדגוגי הינו 

 הקליטה וחלק מהחשיבה המשותפת על תהליך קליטה מיטבי של מורים חדשים.  

 

גם המחנכים וגם רכזי השכבות הינם שותפי תפקיד  - ליווי, הכשרה והעצמה של המחנכים 

לרכז הפדגוגי. שיתוף פעולה  נכון מאפשר התבוננות ממוקדת בתלמיד והתייחסות לקשיים  

חנכים ורכזי שכבות רואים את התלמיד בראיה כוללת בכל המקצועות,  ולצרכים האישיים שלו.  מ

פן זה דורש התייחסות   או מורה מקצועי הממוקדים במקצוע שלהם. להבדיל מרכז מקצוע 

 רגשית, חברתית וערכית מעבר להתייחסות הדיסציפלינארית.  

 
ות העבודה על הרכז הפדגוגי להיות שותף עם רכז המקצוע לכתיבת תכני –  תכניות עבודה 

ות המפמ"ר,  ים של משרד החינוך, הנחיבכל אחד מהמקצועות, תוך התייחסות לתכנית הלימוד 

הזמנים הבית ספרי הכללי, קביעת מועדים לתרגולים/בחינות, הגדרת  - מיומנויות למידה, לוח

 יעדים, מיפוי צרכים וכדומה.  

כז הפדגוגי חלה אחריות  מרגע הגדרת היעדים וכתיבת תכניות העבודה, על הר  –  מעקב ובקרה

הצוותים המקצועיים: לבחון  שה, הנעשה על ידי רכזי המקצוע ולעקוב אחת הביצוע, הלכה למע

תכנון מול ביצוע, להיות קשוב לצרכים ולקשיים ולספק מענה פדגוגי מיטבי תוך חשיבה 

 משותפת.      

 

הנבנים באופן משותף ניהול הידע הפדגוגי מתבצע באמצעות תיקי ריכוז מקצוע  –  ניהול ידע

לל: תכניות הלימודים, תכניות  קצוע. תיק ריכוז המקצוע כוידי רכז המ-ידי הרכז הפדגוגי ועל-על

העבודה, תכנון מול הספק, הבדלים בתכניות בין הכיתות השונות )כיתות עיוניות/כיתות שח"ר(,   

ברי הצוות, פרוטוקול  הנחיות מפמ"ר, ציונים שוטפים, מיפויים, פרוטוקול שיחות אישיות עם ח

 ישיבות וכדומה. 

 

חשוף את בית הספר למגמות פדגוגיות חדשות  על הרכז הפדגוגי, ל -  תהליכי שינוי פדגוגיים 

 ולסייע בהטמעתן )תקשוב, למידה משמעותית, מטלות חקר, רפורמות ועוד(.   

 

 



  מגמה /רכז מקצוע 

ת  ה/תה לתפקידו/ה ע"י הנהלת ביה"ס והאחרא/י רכז/ת מקצוע הינו/ הינה מורה בכיר/ה שמונ

דהיינו הצוות   – התמחותו/ה בעזרת צוות מורים/ות המקצוע להוראת המקצוע שבתחום 

 חבר בהנהלה המורחבת.  המקצועי. 

 .מנחה מקצועית וניהולית את הצוות המקצועי.  1

למויות,  .אחראי לעדכן לגבי השתלמויות ופיתוח קידום מקצועי של מורי המקצוע : השת 2

 הרצאות, ספרות מקצועית 

תכניות הלימודים של משרד החינוך, חוזרי המפמ"ר  .אחראי על הוראת המקצוע בהתאם ל 3

 המקצועי והנחיות הרכז הפדגוגי בביה"ס. 

 .משמש איש הקשר בין ביה"ס לגורמים המקצועיים במשרד החינוך )מפמ"ר, מדריך אזורי( 4

 הכיתות,     / ספרית לכל קבוצות הלימוד -ברמת בית .אחראי על תכניות העבודה השנתיות 5

 ק הוראת החומר ומתריע לרכז הפדגוגי על חריגות בביצוע. עוקב אחר הספ     

 .נמצא בקשר שוטף עם מורי המקצוע ובנוסף מקיים פגישות תקופתיות עם הצוות המקצועי   6

 לצורך עדכון ומתן הנחיות.     

 בתיאום עם מנהלי ביה"ס.  .מאשר הזמנת ספרים לספריית ביה"ס  7

 ( ועזרים להוראה )ספרי לימוד, ציוד מעבדה, תוכנות.ממליץ להנהלת ביה"ס על אמצעים  8

 .מגבש את המדיניות של המקצוע ביחד עם ההנהלה בנושא הערכה ומבנה הציון.  9

 מצטיינים. ו  יפור הישגים הן של תלמידים חלשים.שותף בארגון תכניות לש 11

 .בחינות:  11

 לפני שכפולן. אי על הבחינות הנכתבות ע"י הצוות המקצועי ומאשרן אחרא.  

 ב. מוודא החזרת הבחינות לתלמידים ודיווח הציונים תוך שבועיים ממועד קיום של כל בחינה. 

ג. מנתח את ההישגים הלימודיים של התלמידים מרמת הבחינה הבודדת בחתך כיתתי ועד  

 . עם המורים לשיפור הישגיםשות פגי בחינה מסכמת ומקיים  –רמת המקצוע 

 ה, הנהלת בית הספר דיווח: מפמ"ר, מנח .12

 א. סיכומי הפגישות התקופתיות עם הצוות המקצועי. 

 ב. ביצוע לעומת התכנון של תכניות הלימודים. 

 ג. ניתוח ההישגים הלימודים. 

 



 כ"א ומשו"ב  רכז מערכת
 

לוח האירועים ועל לוח   ס, על בביה" אחראי על  התנהלותה התקינה של מערכת הלימודים

 ו/או כל שינוי בלו"ז ייעשו דרך רכז המערכת. המבחנים. כל היעדרות של מורה מביה"ס 

אחראי על היקפי משרות וכ"א, אחראי על ניהול המשו"ב הבית ספרי,  על מעקב ועל בקרה,  

  אחריות על שימוש מושכל בתוכנת המשו"ב לצרכים פדגוגיים. 

 

 

 המכללה מנהלת 

 

ראית מנהלית ופדגוגית על תלמידי המכללה ועל מוריה, מתן מענה לכל תלמיד, מעקב אחרי  חא  

 תכניות לימודים,  ריכוז הציונים, מבחנים חיצוניים  ודיפלומות. 

 

 מזכירת בחינות בגרות 

 

אחראית  על ארגונן של הבחינות החיצוניות הנערכות בתחומי ביה"ס, על הקשר עם חברת  

, וכן עם מטה הבחינות ביום הבחינה. רכזת הבחינות  על המשגיחים דם האחראית כוח הא

תתן מענה לכל בעיה שמתעוררת הקשורה בבחינת הבגרות )הזמנת משגיחים, הזמנת  

שאלונים, התאמות, ערעורים(. רכזת הבחינות תעבוד בשיתוף פעולה מלא עם נאמנת  

 .הבחינות החיצוניותאחראית על ניהולן של ו הבחינות בביה"ס

 זת בחינות תעבוד בשיתוף פעולה מלא עם הסגן הפדגוגי. כר

 

 ה כב ש רכז

 בהנהלה המצומצמת של בית הספר.   הינו חבר  השכבה רכז 

ואחראי   יבוש היעדים והמטרות של בית הספר רכז השכבה הוא מנהל השכבה. הוא שותף לג

 מופקד. להתאימם לשכבת הגיל עליה הוא 

יקבע   תלמידי השכבה . רכז השכבה, חברתית והתנהגותית את רכז השכבה יוביל פדגוגית 

 . פעילויות הנגזרות מהן ויוציא אל הפועל תכנן ,ייעדים להשגה בהלימה לחזון הבית ספרי  

 רכז השכבה אחראי על הניהול של צוות המחנכים בשכבה ועל כל תחומי הפעילות בשכבה.  

 

 



  תירכזת חינוך חבר

  פה בצוות הניהול של בית הספר ושות החברינה ילתי הקה-ערכי -לחינוך חברתי  ת הרכז

קהילתי ויו"ר  -ערכי-על החינוך החברתי תמופקד  יאערכית. ה-גיבוש התפיסה החינוכיתב

את מנחה  ו   למעורבות חברתית ות  קהילתי בבית הספר הכולל את הרכז-הצוות לחינוך חברתי

הליבה לשעת החינוך.  מועצת התלמידים, הרכז מוביל ומנחה את צוות המחנכים בתכנית 

חברתית, קידום אורח חיים  -על הטמעת התכנית החינוכיתת אחראי הבמסגרת תפקיד 

ערכי, פיתוח ההדרכה, ההנחיה וחומרי למידה וטיפוח הקשר עם ההורים  -תרבותי-חברתי

 .ועם הקהילה

 

 טיולים רכזת 

 טיולים. רכזת הטיולים היא הדמות המרכזית בבית הספר בכל הקשור ליציאת תלמידים ל 

מערך טיולים המוביל להשגת המטרות   –תפקידה לבנות בתיאום עם המנהל והצוות החינוכי 

ערכיות והלימודיות של בית הספר בהתאם לחזון הבית ספרי ולהוויה החינוכית  -החינוכיות

 של "תוכנית הליבה להכרת הארץ ואהבת המולדת". ,ובהתאם לעקרונות 

 

 

 רכז בטיחות ורכז ביטחון 

 

 ביטחונם של התלמידים בביה"ס ועל בטיחותם. ם על אחראי

 אחראי לקיום הוראות הביטחון על פי הוראות משרד החינוך בשגרה ובעת חירום. רכז ביטחון 

חברת אבטחה, קשר עם הקב"ט  אחראי לביטחון השוטף בביה"ס: תדרוך מאבטחים, קשר עם  

 העירוני, קשר עם המשטרה, אישורי כניסה. 

 ה ראשונה(, והשתתפות בתרגילים הארציים.  ום )כיבוי אש, עזראחראי לצוותי החיר 

 אחראי לקשר עם גורמי אבטחה בעת אירועים בית ספריים בתוך ביה"ס ומחוץ לו. 
 

כות החשמל, מערכות כיבוי האש,  אחראי על תקינותם של המבנים, הציוד, מער רכז בטיחות 

 מתקני הספורט בהתאם לתקנים שקבע משרד החינוך. 

 ישיון לביה"ס מטעם משרד הבריאות ומטעם משרד החינוך.  חידוש ראחראי ל

 נמצא בקשר עם הגורמים הרלוונטיים ברשת וגורמים מקצועיים חיצוניים. 

 

 



 חדשנותמובילת 
ולתפעולו השוטף של האתר הבית ספרי ושל הפייסבוק הבית ספרי. תגיש  תו  אחראית לתחזוק

ארגון סיסמאות, הכנסת קבצים לאתר וכו'(. תעזור  תמיכה למורים ולתלמידים בשימוש באתר ) 

 שכל בעזרי הוראה(.  בהכנת תכניות מתוקשבות )מטלות מקוונות, מצגות, שימוש מו

 

 רכזות מעורבות חברתית 

תכנית הבית ספרית של המחויבות האישית בסיועם של רכזת חינוך  אחראיות להפעלת ה

לאתר את הצרכים של  היינה אחראיות חברתי, של רכז השכבה ושל המחנכים. הרכזות ת

התלמידים במקומות ההשמה השונים  ולהציב את    הקהילה ואת מקומות ההשמה המתאימים,

 )עד כמה שניתן לפי בקשותיהם(.  

 רכז בטיחות בדרכים 

ספרית ועל ארגון פעילויות בביה"ס  -אחראי על הכנת תכנית עבודה בית

 בנושא החינוך לבטיחות בדרכים. 

  

 ה"ס מנהלן בי

אחראי על טיפול בכל הנושאים המינהליים של כל הפעילויות המתקיימות בביה"ס, אחראי על  

ת ועם  עובדי המינהל, על תקשורת שוטפת עם הרשת, עם משרד החינוך, עם הרשות המקומי

הגבייה  –עובדי ביה"ס. המינהלן אחראי על ניהולה התקין של מערכת הכספים בביה"ס 

התקינה של המבנים ושל רכוש ביה"ס. המינהלן אחראי על התנהלות    והתשלומים, על אחזקתם

 אנוש במרכז הרשת.  שוטפת בהתאם להוראות ולנהלים של מינהל משאבי

 

 רכזת כ"א וכספים

הטיפול בכוח אדם )מורים ועובדי מינהל(, מתן מענה לכל בעיה המתעוררת מול  אחראית על 

תשלומים לקורסים בבית הספר, תשלומי   הרשת. אחראית על גביית תשלומי ועד ההורים,

 רישום למכללה. 

 

 

 קניין ביה"ס 
אחראי על קשר שוטף עם ספקים קיימים, יצירת קשר עם ספקים חדשים ,ניהול המלאי  

 אי לרכוש לבית הספר ציוד ועליו לדאוג כי הרכישה מתבצעת כשורה. הקיים. אחר 

 



 שנה"ל  תשפ"א -מחנכים  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 צוות תיכון ומכללה תשפ"א

     

 חדר מק"ס  מחנך  מגמה  הכיתה 

 כללי 1-ט
רכזת  –סוניה אלפנדרי 

 השכבה
 8 עדי כליף

 9 עדי כליף אורעל נייר כללי 2-ט

 10 אופיר חורש  יעל אבירם כללי 3-ט

 11 אופיר חורש  לירי זיידל כללי 4-ט

 12 אמנון מושייב  רכז השכבה –שימי בליתי  מער' תעופה 1-י

 32 עדי שמעון  לודמילה שבקטור אלקט' מחשבים 2-י 

 33 עדי שמעון  לילך מלל  אלקט' מחשבים 3-י

 34 אמנון מושייב  אסף אורן אלקט' מחשבים 4-י

 5-י
מער' בקרה 

 ואנרגיה 
 35 אמנון מושייב  מוטי דיאמנט

 42 בן אייזנברג רכז שכבה –ניר פז  מער' תעופה 1י"א 

 24 בן אייזנברג הגר אסף אלקט' מחשבים 2י"א 

 25 בן אייזנברג ליאוניד ז'אדן אלקט' מחשבים 3י"א 

 26 אוראל יצחק  שלי גרוס אלקט' מחשבים 4י"א 

 5י"א 
מער' בקרה 

 ואנרגיה 
 41 אוראל יצחק  מור סולמי

 40 שי אש -לי ערן בן דור מער' תעופה 1י"ב 

 27 שי אש -לי ניסים כהן אלקט' מחשבים 2י"ב 

 28 לב בוצ'נב  אורטל דגן אלקט' מחשבים 3י"ב 

 29 לב בוצ'נב  מירן גיסין אלקט' מחשבים 4י"ב 

 5י"ב 
מער' בקרה 

 ואנרגיה 
 30 שי אש -לי שכבהרכז  -אלעד בכמן

 מנהלת מכללה סמדר וישניה -מכללה 

 מער' תעופה 1יג

 לי סרור-שי

 זיו פינקו

47 

 45 אלקט' מחשבים 2יג

   3יג
מער' בקרה 

 50 ואנרגיה 

 מער' תעופה 1יד

 אריה גלגור

46 

 48 אלקט' מחשבים 2יד

 3יד
מער' בקרה 

 51 ואנרגיה 

     



 

   שנה"ל  תשפ"א -בית ספרי לוח צלצולים           

 .  בהתאם להנחיות התו הסגול  ,אם יתאפשר רק למד לפי לוח צלצולים זה  חזור לנ     

 תצא הודעה מסודרת      

 

 

 הצלצול שעות השיעור

 08:10 – 07:25 שעה תומכת

         1. 08:10 – 08:55 

         2. 08:55 – 09:40 

 09:50 – 09:40 הפסקה

         3. 09:50 – 10:35 

         4. 10:35 – 11:20 

 11:30 – 11:20 הפסקה

         5. 11:30 – 12:15 
 חלון מחנך/ /הפסקה

 שעה תומכת/שעה פרטנית
12:15 – 13:00 

         6. 13:00 – 13:45 

         7. 13:45 – 14:30 

 14:40 – 14:30 הפסקה

         8. 14:40 – 15:25 

         9. 15:25 – 16:10 

        10. 16:10  - 16:55  

 שינוי בזמני  השיעורים  האחרונים:בימי  ו יחול 

 12:40 – 12:30 הפסקה

        6. 12:40 – 13:25 

        7. 13:25 – 14:10 

 14:15 – 14:10 הפסקה

        8. 14:15 – 15:00 
 

 

 

 

 

 

 



 

 חיות למוריםנה

 

 אין להתחיל שיעור בכיתה שאינה נקייה.  -  סדר וניקיון בכיתות .1

שהתורנים יסלקו את הפסולת, ינקו את הלוח וידאגו לסדר בכיתה. תורן/נית,  יש לדאוג לכך 

שלא ימלאו את תפקידם יופנו למחנך ולמק"ס ויוענשו. על התורנים להישאר בכיתה בהפסקה 

 פסקה. או לנעול את הכיתה בזמן הה

 ביה"ס. המורים מתבקשים לסייע בשמירת הסדר והניקיון גם במבנים, בפרוזדורים ובחצר 

המורים מתבקשים להיכנס לכיתה עם הישמע הצלצול   - איחורים/ היעדרויות/ שחרורים ב.   

אין   אין לעכב את התלמידים בכיתות בזמן ההפסקה, ו  ולסיים את השיעור בצלצול להפסקה. 

המורים מתבקשים להקפיד על כך שהתלמידים יציגו    ם השיעור.ים לפני תואת התלמיד   לשחרר 

מי  היעדרות )אישור רפואי על היעדרות של יומיים ומעלה ואישור של הורים על  אישורים על י

תלמיד, שייעדר  ללא הצדקה לפני מבחן, לא יורשה להיבחן ויופנה אל  מחנך     היעדרות של יום(.

 הל. )ראה להלן( ייקבעו על פי הנובחינות במועד ב   הכיתה.

בתחילת השנה יפורסם לוח תורנויות מורים.  על המורים למלא בקפידה  - תורנויות מורים ג. 

אחר התורנויות. נוכחות מורה תורן בעת ההפסקות מונעת גילויי אלימות בחצר ובמסדרונות.  

א שתי תורנויות  כל מורה העובד מחצי משרה ומעלה ימלנא הקפידו למלא אחר התורנויות.  

ותורנות אחת קצרה )של הפסקה אחת(. מורה   ת ארוכה )יום מלא( שבועיות: תורנות אח

  -משרה  1/3התורנויות הן אחת לשבועיים. מורה העובד עד  -עד ½ משרה 1/3העובד מ 

לפי  . )07:30פטור מתורנויות. המורים התורנים יגיעו אל ביה"ס ביום התורנות שלהם בשעה 

 /ב( 6סב 10, מיוחד י"ב תשנ"ג נוהל  1982מיוחד ב' תשמ"ב, פברואר  חוזר מנכ"ל 

 מבחנים ד.  

. המורים מתבקשים לעקוב אחר לוח המבחנים. יש לבדוק את המבחנים בפרק זמן סביר  1

 ולהחזירם  מתוקנים לתלמידים.  

.כדי להקל על העומס בלוח המבחנים נקבעו מקצועות שבהם יהיה רק מבחן אחד בסמסטר.  2

מבוסס. כמו כן יש להזין ציון הערכת מורה/תפקוד  להוסיף בוחן  ו/או עבודה כדי שהציון יהיה  יש   

 שוטף. 

. יש להזין את הציונים במשו"ב באופן שוטף בתום כל בחינה / בוחן/ אחר. בתום כל רבעון   3

שלהם ציוני המגן    -יוזנו ציונים תקופתיים והערות מילוליות. תלמידים הניגשים לבחינות בגרות  

 פני בחינת הבגרות. יוזנו בנפרד במקום שיועד לכך כשבוע ל

 



 

 נהלים

 א. נוהל הערכה

 

 הערכת מבחנים  .1

זכותו הבסיסית של כל תלמיד היא להערכה הוגנת על הישגיו, ההערכה צריכה להתבסס על  

 מספר פרמטרים: מבחנים, בחנים ועבודות וכן הערכת המורה על השקעה ועל מאמץ.  

לת כל סמסטר על ידי האחראי על המערכת, בשיתוף עם רכז  ייקבע בתחי  לוח המבחנים

לקיימו שלא במועד ללא אישור מהאחראי על לוח  המקצוע / המגמה. אין לדחות מבחן או 

הבחינות. לוח המבחנים כולל מבחנים כיתתיים, שכבתיים, מבחני מתכונת ומבחני בגרות.  

כשבוע  לפני קיומו. המבחנים המתוקנים   המורה יגדיר במדויק את החומר שייכלל במבחן

יום במקצועות   20-וכ יום במקצועות מדעיים  14- )כולל הערות המורה( יימסרו לתלמידים כ

 רבי מלל מיום קיום הבחינה. יש להקפיד על טוהר הבחינות. 

 

 ציון מגן( )הגשה ציון   -ציון בית ספרי  .2

, והוא אמור  חיצונית ה מועד הבחינה ימים לפני  שלושה ציון בית ספרי נשלח למשרד החינוך 

לשקף את ידיעות התלמיד בחומר הנלמד. כמו כן הוא נועד להגביר את ההנעה של התלמיד  

 ללמוד במסגרת הכיתה.  

לשמור על אחידות ועל שוויון במתן ציונים לתלמידים ובהערכתם מציע משרד החינוך  על מנת 

 את הנוסחה הבאה: 

בחינת המתכונת. ב.   30%-סמסטרים וממוצע שני ה 70%אם המקצוע נלמד רק שנה אחת: 

הציון   50%הציון השנתי של השנה הראשונה,  20%נלמד במשך שנתיים: אם המקצוע 

 בחינת המתכונת.   30%-השנתי של השנה השנייה ו

 נבחן משנה שסיים את כיתה י"ב ייגש לבחינת הבגרות ללא ציון מגן. 

א יהיה זכאי לציון בית ספרי, אלא  במקצוע שבו הוא ניגש לבגרות, ל  30%תלמיד שנעדר מעל 

 ת תאשר היעדרויותיו.  אם המועצה הפדגוגי

קודם מועד הבחינה  עשרה ימים  לסגן המנהלת האחראי על הפדגוגיהציוני ההגשה יימסרו 

  ( תציונים ישירות לאחראית על הבחינולא יימסרו )החיצונית 

   חינת הבגרות. שבוע  לפני בשר לציון ההגשה על המורה לידע את תלמידיו בא

הערעור  תלמיד רשאי לערער על ציון ההגשה, אם חפץ הוא בכך, בכתב ובצורה מנומקת. 

 ייבחן על ידי המורה המקצועי, על ידי רכז המקצוע ועל ידי הסגן האחראי על הפדגוגיה. 

 : לאחר שנשלח הציון למשרד החינוך )באופן מקוון או ידני( אין אפשרות לשנותו. שימו לב



ינות הבגרות יישלחו למשרד החינוך גם ההערכות שניתנו לתלמידים  ורמה בבחלאור הרפ 

מהחומר שנלמד. ההערכות יישלחו בסמוך לבחינת הבגרות, וזאת נוסף על הציון   30%בגין 

 מחומר הלימודים.  70%השנתי על 

 

 ב.  נוהל מועד ב'

 

 מורה /מדריך נכבד, 

טר על פי לוח המבחנים, והוא מיועד  מועד ב הוא מועד נוסף למבחן שהתקיים במהלך הסמס

אישור על כך ממחנך הכיתה, או   דרו מהבחינה מסיבה מוצדקת וקיבלולתלמידים שנע

לתלמידים המעוניינים לשפר את ציון הנכשל שלהם, מותנה באישור המחנך ובאישור המורה  

 המקצועי. 

 לפניכם תזכורת הנהלים למועד ב: )אינם חלים על מבחני מתכונת( 

 י"ב יתקיים מבחן מועד ב במחצית א  בלבד. י שכבהלתלמיד  .1

המעוניין לגשת למועד ב מחויב למלא טופס בקשת תלמיד )יימצא אצל המזכירה   תלמיד  .2

 הפדגוגית(. 

המבחן יתבצע במקרים של היעדרות מוצדקת  באישור מחנך הכיתה בלבד ו/או   .1

 לשיפור ציון באישור המורה המקצועי. 

 עם אחת במחצית. תלמיד יוכל לגשת למועד ב פ .2

רפואי רק במקרה שבו נעדר התלמיד מועד ב על רקע מחלה, יתקבל אישור   .3

לפחות יומיים לפני המבחן. תלמיד שנעדר יום לפני מבחן או ביום המבחן או  

 לא יוכל להיבחן!   –ביום למחרת המבחן 

המבחנים במועד ב יתקיימו ללא נוכחות המורים המלמדים את המקצוע,  ולכן   .4

 אפשרות לשאול שאלות הבהרה. לא תהיה  

לא יוכל לקבל הזדמנות להיבחן במועד    - במקצוע כלשהו  תלמיד שיגיש מבחן ריק   .5

 ב באותו מקצוע. 

מועד ב יתקיים פעם אחת במחצית במהלך השבוע בסיום יום הלימודים, בתיאום   .6

 עם רכז הבחינות. 

זאת על  התלמיד צריך את אישורו של המורה המקצועי כדי לגשת למבחן חוזר, ו  .7

 חות בשיעור. התלמיד/ה ו/או ועל סמך הנוכ סמך השקידה של

 ההתאמה היחידה שתינתן במבחני מועד ב היא תוספת זמן.  .8

מכלל תלמידי הכיתה בכל   20%כל מורה במקצועו רשאי להגיש למועד ב עד  .9

תלמידים לכל היותר(. אם מספר   8-5אחת מהכיתות שבהן הוא מלמד )

ה יקיים את המבחן החוזר בשיעור שלו. על המורה  התלמידים גדול יותר, המור

 דיע מראש לתלמידיו על המבחן שלושה ימים לפחות. להו



על המורה להעביר את רשימת התלמידים הנבחנים לרכזת מועדי ב עד שבוע    .10

 לפני תאריך המועד שנקבע.

על המורה למסור את המבחנים המצולמים למזכירה הפדגוגית בתוך מעטפה   .11

פני מועד  שמות  התלמידים הנבחנים והמקצוע, עד שלושה ימים לחומה יחד עם 

 הבחינה החוזרת. 

 המחנכים / המקסים יעבירו תזכורת זו לידיעת התלמידים.  .12

באחריות רכזת מועדי ב בשיתוף עם רכז מערכת לדאוג לחדרים שבהם יתקיימו   .13

 המבחנים, למשגיחים, לשיבוץ התלמידים בחדרים ולפרסום המידע לתלמידים.  

להזכירכם: שיתוף פעולה וכיבוד הנהלים על ידי המורים יסייעו לנו לקיים את מועדי  

 ב כסדרם ולהעניק שירות נאות לתלמידינו. 

 

 

 הזדמנות שנייה מתן 

כדי לאפשר לתלמידים "חווית הצלחה" יש לאפשר להם להיבחן על כמות קטנה של חומר  

והיקפו לא יעלה על שלשת השיעורים    הלימוד באמצעות בחנים. מועד הבוחן יהיה ידוע מראש, 

האחרונים. כמו כן נקראים המורים לאפשר לתלמידים שנכשלו בבחינות ואשר מבקשים לשפר  

. כל צוות בראשות רכז המקצוע יעלה רעיונות על האופן  הזדמנות שנייה"לזכות ב" את הציון,

ודת הגשה, מבחן  שבו תינתן ההזדמנות השנייה המתאים לתחום הדעת שלו: תיקון מבחן, עב

 נוסף וכו'. 

 

 ג.  נוהלי משמעת 

 

 :נוהלי טיפול באירועי משמעת להלן     

תלמיד שהפריע במהלך השיעור ו/או בא ללא הציוד הנדרש לא יוצא מן הכיתה, אלא   ✔

יירשם על ידי המורה במשו"ב ותירשם לו הערת משמעת. תלמיד יוצא מהכיתה רק  

ועליו  לחזור מיידית  ברישום משמעת בגין הפרעה חמורה. התלמיד יהיה חייב 

 .לכיתה

 בחמד"ר או במזכירות סגל חיל האוויר. הרישום ייערך על ידי מדריך תורן  ✔

פתק הרישום יינתן לתלמיד, ובאמצעותו הוא יורשה לחזור לכיתה להמשך השיעור.   ✔

 העתק יועבר למחנך הכיתה, והעתק נוסף יתויק בתיקו האישי של התלמיד.  

הכיתה או על ידי מפקד הכיתה /ראש הצוות/ רכז השכבה  עשה  ע"י מחנך  המשך הטיפול יי ✔

 י מפקד השוחרות, בהתאם לחומרת ההפרעה ולאופייה. או על יד 



ה להוריו, המכתב יוחזר על ידי התלמיד,  א, יישלח מכתב התר הפרעות  3אם תלמיד צבר   ✔

ד לשיחת בירור  כשהוא חתום ויתויק בתיקו האישי. במידת הצורך יוזמנו הוריו של התלמי

 בביה"ס. 

חריגה, כגון: אלימות   במקרה של הפרעות חוזרות ונשנות או מקרים של התנהגות  ✔

פיזית, חוצפה בוטה, עישון, פגיעה באמינות וכו' יטופל התלמיד על ידי  הנהלת ביה"ס  

 או מפקד השוחרות, ואף יועלו לוועדות.  

 יש להימנע מהוצאת תלמידים מהכיתה באופן גורף.  ✔

לאחר הרישום,  כדי למנוע    לאפשר לתלמידים להיכנס לכיתהשים ם נדרהמורי ✔

שוטטות מיותרת של התלמידים בחצר ביה"ס, הגוררת בעיות משמעת, כגון: עישון  

 ואלימות. 

המורה, שהוציא את התלמיד לרישום, יידע את מחנך הכיתה ובשיתוף עם מחנך   ✔

 הכיתה יטפל באירוע. 

ידי   נישה על רוע חריג יש לטפל על פי סולם עבמקרה של הפרת משמעת חריגה /אי  ✔

גורמי ביה"ס או גורמים מתערבים. יש לתעד את האירוע החריג ולתייקו בתיק הכיתה  

 ובתיק אישי למעקב ולהמשך טיפול.  

תלמיד המבקש לעזוב את ביה"ס במהלך יום הלימודים מסיבות רפואיות ו/או אישיות   ✔

על ידי אחות ביה"ס ו/או על ידי מחנך הכיתה    ישוחרר באמצעות "טופס שחרור מלימודים" 

 או על ידי רכז השכבה.  

תלמיד המבקש להיעדר מביה"ס בתאריך ידוע מראש ימלא טופס בקשת חניך באישור   ✔

מחנך לחתימה ולמק"ס לאישור )היעדרות במהלך שנה"ל בשל חופשה  הוריו ויגיש ל

 משפחתית לא תאושר על ידי הצוות החינוכי(. 

 לעדכן טלפונית את המחנך ואת המק"ס . מביה"ס חייב תלמיד שנעדר  ✔

 

 

   לאפשר זאת!להזכירכם: התלמיד חייב לחזור לכיתה מיד לאחר הרישום, על המורה 

 יעור. בירורי משמעת ייעשו לאחר הש

 

 ד.נוהלי משוב 

על המורים למלא באופן שוטף את הנושאים הנלמדים בכל שיעור, את המטלות שניתנו   .1

 של ביטול שיעור יש לכתוב את הסיבה לביטולו. לתלמידים ובמקרה 

יש למלא את המעקב אחר נוכחות התלמידים בשיעור )איחורים וחיסורים(, כולל   .2

 אירועי משמעת חריגים. בשיעורים פרטניים,  ולציין אם היו  



המחנך מתבקש לבדוק באופן שוטף אחר אירועי המשמעת בכיתתו. אם יש כמות גדולה   .3

ים , יש לוודא האם הסיבה היא פעילות בית ספרית, משלחות או  של איחורים או חיסור

צדקה להיעדרויות או לאיחורים, יש לפעול  כל אירוע אחר הראוי להצדקה. אם אין ה

 ה"ס . בהתאם לתקנון בי

שניתנה לתלמידים, ואשר קיבלו עליה    הציונים השוטפים לאחר כל מטלהיש למלא את   .4

נך, של התלמידים ושל הוריהם. בימי הורים  הערכה, כדי לאפשר מעקב שוטף של המח

 ימסר להורים יתבסס על הציונים השוטפים בלבד!  שיתקיימו ברבעונים , המידע שי

, המבוססים על  ציונים תקופתיים א המורה בתום כל מחצית )לקראת התעודות( ימל .5

הציונים השוטפים ועל הערכת המורה. המורים מתבקשים לתת משקל באחוזים לכל  

. יש להקפיד על מילוי הציונים במועד שנקבע כדי לאפשר  100% –הכול -סךמטלה, 

 ת טובה לקראת המועצות הפדגוגיות. הפקת דו"חות בזמן והיערכו

המורים נקראים לעקוב תדירות אחר תיבת הדואר שתשמש תקשורת בין המורים,   .6

 ההורים וההנהלה.   

 אחר ביצועה. רכזי המקצוע מתבקשים למלא את תכנית הלימודים ולעקוב  .7

 

 אחראי משו"ב.   כם מוזמנים לפנות אל בכל שאלה או בעיה הנ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 למידהמערך הטיפול בתלמידים בעלי לקויות 

 

בשנים האחרונות גברה המודעות לצורכיהם של תלמידים בעלי לקויות למידה. ביה"ס מחויב 

ל ובבחינות בפרט. השנה ליצור תנאים המאפשרים לתלמידים מאובחנים הצלחה בלימודים בכל 

תמלאנה את התפקיד רוני, ליטל ונעמה. הן תשבנה במרכז הלמידה ותהינה זמינות לכל תלמיד 

 לצורך מתן מענה בכל נושא הקשור בלקויות למידה.  ו/או למורה

 

 תחומי הפעילות  

איתור תלמידים בעלי לקויות, על ידי מבחן ראשוני "איתורית" וניתוח תוצאות המבחן.   .1

 י החדשים בשיתוף עם מחנכי הכיתות. - לתלמידי כיתות ט ו ן יינתן המבח

למפות את התלמידים  פגישה עם הצוות החינוכי )מורים, מחנכים, חונכות( כדי  .2

 עם הצוות החינוכי לגבי אופי האבחון.  הזקוקים לאבחון, התייעצות

מעקב אחר מתן ההתאמות לתלמידים לאחר קבלת האבחון בשיתוף עם יועצות   .3

 ובעדכון מערך הבחינות בביה"ס.  ס, ההורים, המוריםביה"

 אחריות על מתן ההתאמות לתלמידים במהלך השנה ובבחינות הבגרות.   .4

רכזות הלקויות תהיינה נוכחות בזמן בחינות הבגרות כדי לתת מענה לבעיות   .5

 שמתעוררות תוך כדי בחינה. 

 ם עליונה.  הגשת טפסים לוועדה המחוזית / לוועדת חריגים / לוועדת ערעורי .6

 הנחיית החונכות/ המנהלה כצוות מוביל בנושא התאמות ודרכי ההיבחנות.  .7

ה במקצועות השונים, המותאמות לתלמידים  הדרכת מורים בנושא אסטרטגיות למיד  .8

 לקויי למידה. 

הרכזות תצענה את עזרתן בלויי מורים בשיעורים בתחומי דעת שונים כדי לסייע להם   .9

 מידים לקויי למידה.  להתאים את דרכי ההוראה לתל

 המשך הפעלתו של מרכז למידה לתלמידים מתקשים עם שאיפה להרחבתו.   .10

הקשיים, ילוו רכזות לקויות למידה את התלמידים   לאחר שמופו התלמידים ואותרו  .11

 המתקשים באופן פרטני או בקבוצות בסיוע החונכות. 

 העשרה של צוות המורים בנושאים הקשורים להפרעות קשב וריכוז וללקויות אחרות.  .12

 

 

 

 

 



 ל תשפ"א "עיקרי נוהל ההתאמות במבחנים על פי חוזר משרד החינוך לקראת שנה

 חשוב מאוד!!! 

אין להמליץ לתלמיד/ה על אבחון ו/או על    לאור הרפורמה החדשה "מלקויות ללמידה",

 ת לטיפול של רכזות לקויות הלמידה. , אלא להפנוהתאמה ספציפית 

 כל ההתאמות יפורסמו למורים על ידי רכזות לקויות הלמידה באופן מרוכז.  ●

המאושרות בלשונית  לכלל התלמידים הזכאים להתאמות, יפורסמו ההתאמות  ●

 המשו"ב.  "התאמות" במערכת

יות  מזכירת תחום לקו - ככלל כל אבחון יש להגיש לרכזות לקויות למידה או לזהבית  ●

  הלמידה.

כל מי שמעוניין לברר זכאות או לשאול שאלות מוזמן לפנות לרכזות לקויות   ●

 הלמידה. 

טפסים לגבי תפקוד התלמיד ימולאו על ידי המחנכים ועל ידי המורים המקצועיים   ●

 המלווים את התלמיד, ניתן להתייעץ עם רכזות לקויות הלמידה בשאלות ספציפיות. 

בחון, תידון במועצות הפדגוגיות על  ת זמן", ללא אבקשה של התאמה מסוג "תוספ ●

 יועצת ו/או רקע רפואי / רגשי.  פי המלצות מורה או 

 

 
 הערות  התאמות שכבה

 

 

 

 

 ט

 

על פי אבחון תקף או   ●

ועדת חריגים בבית הספר  

תינתן במבחנים התאמה 

 תוספת זמן בלבד של 

(25%). 

התאמה מסוג התעלמות   ●

משגיאות כתיב בעברית  

נתן על פי  ובאנגלית תי

המלצות אבחון ובכפוף  

לשיקול דעת של מורה  

 מלמד.

בכל   ,שאר ההתאמות  ●

הרמות, לא ניתנות, למעט  

  במקרים חריגים. 

 

 

על צוות המורים המלמדים להכיר את  

 התלמיד 

)דפוסי הקריאה, הכתיבה, הבעה בכתב ובעל  

פה( כדי שנוכל להיערך למתן התאמות  

 .בשנים הבאות

ש

 נוהל ההתאמות לפי שכבות הלימוד 

 



 

 לפרטים נוספים ניתן להיכנס לאתר שפ"ינט   
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 י'

 
י אבחון תקף או  על פ ●

ועדת חריגים בבית הספר  
תינתן במבחנים התאמה 

 תוספת זמן בלבד של 
(25%). 

כל התלמידים, ללא תלות   ●
באבחון, זכאים להשתמש 

  מילונית אלקטרונית ב
 באנגלית. 

בכל   ,שאר ההתאמות  ●
הרמות, לא ניתנות, למעט  

 במקרים חריגים. 
 

 
(  20.06.2019) הלימודים שנת סיום  לקראת
 התאמות לבקשת את התיקים גיש יש לה

 הלימודים שנת עבור  התלמידים  לגבי
 אחת פעם להגיש ניתן  תלמיד  כל  .הבאה
  .בוועדה לדיון בלבד 

לאחר שההתאמות ייבחנו לאורך השנה  
ובהתאם לחוות דעת חינוכית, יוגש התיק על  

 :פי ההנחיות הבאות
הגשה לטובת   -אבחון דידקטי  .1

או   המלל ברבי הכתבה או  הקראה
)נדרשת הרחבה  ה באנגלית הקרא

 לתחום האנגלית באבחון(.  
לשם הגשה    - דידקטי -אבחון פסיכו .2

 מבחן :3 מרמה לקבלת התאמות
ברבי המלל, מבחן   פ "בע  / מותאם

מותאם בלשון ומבחן מותאם  
)נדרשת הרחבה לתחום  במתמטיקה 

  המתמטיקה באבחון(. 
  

לצורך הגשת התיקים לוועדה  
למלא  המורה המלמד המחוזית יידרש 

טפסים על תפקוד התלמיד, לבחון  
במבחנים ברמה בגרותית באופנים  
שונים )ללא התאמות, עם הקראה  

וכו'( ולאחר מכן להעביר את המלצתו  
 לרכזות לקויות הלמידה. 

 
 
 
 

 יב - יא

 
 ועדת או  תקף  אבחון פי  על ●

 תינתן הספר  בבית  חריגים
 של התאמה במבחנים

(, הגדלת 25%) זמן תוספת
לדה ע"ג מחשב או  שאלון, הק

שעתוק הבחינה )לכתב יד  
 בלתי קריא(. 

כל התלמידים, ללא תלות   ●
באבחון, זכאים להשתמש 

מילונית אלקטרונית  ב
 באנגלית.  

התאמות נוספות יפורסמו על   ●
ידי רכזות לקויות הלמידה,  

 על פי זכאות קודמת.  
 

 
תלמידים אשר הוגשו בכיתה י או בכיתה י"א  

או    2מרמה  ותהתאמ לוועדה מחוזית לגבי
 או  האישור  ,(פ"בע / מותאם  מבחן) 3מרמה 
 עד לסוף כיתה י"ב, ולא  תקפים  יהיו הדחייה

   .נוספת בקשה להגיש יהיה ניתן

ש
ש
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 אופן מתן ההתאמות בפועל 

על רכז המגמה או המורה המלמד לבדוק כשבוע לפני הבחינה עם עדינה / עם זהבית  את  

 מספר התלמידים הזכאים להתאמות ואת אופן מתן ההתאמות בפועל. 

 רלוונטי עבור  אופן הסיוע  זכאות  מההתא

רשימת   תוספת זמן 
התלמידים  

המפורסמת על  
ידי רכזות לקויות  

 הלמידה

על לוח המודעות בחדר  
המורים יפורסמו כיתות  

שבהן יתאפשר לתלמידים  
הזכאים לקבל את תוספת  
הזמן. בסיום הבחינה על  

המורה שנמצא בכיתה  
ללוות את התלמידים  
לכיתה שבה תתקיים  

 גחה באופן מרוכז.  ההש

 י"ב  -שכבות ט
במקצועות רבי  
המלל, בלשון  
 ובמתמטיקה 

 
באשר  

למקצועות  
נוספים, יש  

לפנות במידת  
הצורך כשבוע  

   לגילהלפני 

הגדלת שאלון   
דף נוסחאות   /

מורחב /  
התעלמות  
משגיאות  

 כתיב  

רשימת  
התלמידים  

מפורסמת על ידי  
רכזות לקויות  

 הלמידה

  על המורה המלמד לדאוג
למתן התאמות חריגות  

אלה. במקרים חריגים  או  
לבקשת סיוע יש לפנות  

ם מול רכזות לקויות  לתיאו
 הלמידה.

 י"ב  -שכבות י"א
במקצועות רבי  
המלל, בלשון,  

באנגלית,  
במתמטיקה 
ובמקצועות  

 המגמה 

 

הגדלת שאלון   
דף נוסחאות   /

מורחב /  
התעלמות  
משגיאות  

 כתיב  

רשימת  
התלמידים  

מפורסמת על  
די רכזות לקויות  י

 הלמידה

על המורה המלמד 
לדאוג למתן התאמות  

אלה. במקרים  חריגות  
חריגים  או לבקשת  

סיוע יש לפנות  
לתיאום מול רכזות  

 לקויות הלמידה. 

 י"ב  -שכבות י"א
במקצועות רבי  
המלל, בלשון,  

באנגלית,  
במתמטיקה 

 ובמקצועות המגמה  

הכתבה /  
שעתוק /  

הקלדה ע"ג  
 מחשב

רשימת  
ידים  התלמ

מפורסמת על  
ידי רכזות לקויות  

 הלמידה

על המורה המלמד 
מראש על פי  לברר 

רשימת הזכאות מי  
מהתלמידים מבקש 
לקבל את ההתאמה  

 ולעדכן את זהבית. 
ההתאמה ניתנת  

פרטנית על ידי חונך,  
מורה או איש צוות  

בית הספר הניגשים  
לכיתה לאסוף את  

 התלמיד.
הכתבה ניתנת לאחר  

ת  דקות מתחיל 20-כ
הבחינה, לאחר  

י"ב  -שכבות י"א
במקצועות רבי  

 המלל



שהתלמיד עבר על  
הטופס וכתב בראשי  

 ותיו.  פרקים את תשוב
לחילופין, באישור רכז  

המקצוע, ייתכן  
שההכתבה תינתן  

 כמבחן על המחשב. 

מבחן בעל  
פה או מבחן  

 מותאם 

רשימת  
התלמידים  

מפורסמת על  
ידי רכזות לקויות  

 הלמידה

על המורה המלמד 
לדאוג לאפשר  

לתלמידים התאמות  
אלה, ולבחון תלמידים  

  בעל פה במהלך 
הבחינה או לבחון  

במבחן מותאם לפי  
 הנחיות המקצוע.  

י"ב  -שכבות י"א
במקצועות רבי  
המלל, בלשון  
 ובמתמטיקה

 

 נוהל עולים חדשים 

יש להפנות תלמידים שייתכן ומוגדרים כעולים לרכזות לקויות הלמידה בנוגע לבירור   ●

 רשימת שמות העולים תפורסם על ידי רכזות לקויות הלמידה. תם. זכאו

 רמות זכאות העולים 

 ג.  - ברמה א עלו בין הכיתות א עולים תלמידים ●

 ח. -ברמה ג עלו בין הכיתות ד  עולים תלמידים ●

 ג עלו בכיתה ט והלאה. ברמה   עולים תלמידים ●
 י"ב( -בשנה"ל תשפ"א )שכבות ט  החדשים על פי החוזר החדש, התקף על כל התלמידים  זכויות העולים 

בשפה העברית בכתב במקצועות החובה: לשון,   בשאלון לעולה החדשהיבחנות  .1

 והיסטוריה.  ספרות, אזרחות, תנ"ך 

  10לתוספת ניקוד של עולים ברמה ג הנבחנים בשאלון עולים בלשון, זכאים גם  .2

 ובציון הבחינה.  נקודות בציון השנתי

 ( בכל הבחינות. 25%) תוספת זמן .3

ניתנת לתלמידים הנבחנים לאורך שנות הלימודים ובבחינות הבגרות   תוספות ניקוד  .4

פה(. תינתן תוספת  -ולא בשאלונים בעל חדש בשאלונים רגילים )לא בשאלוני עולה 

בכל מקצוע שההיבחנות בו היא בכתב ובשפה  לציון השנתי/המסכם  נקודות  10 של

  15 ג תינתן תוספת של- ב . ברמותהעברית, כולל מתמטיקה ומקצועות ריאליים 

  לציון. נקודות

 התעלמות משגיאות כתיב בעברית.  .5

 הקראת שאלון הבחינה בעברית לכל הבחינות בכתב בעברית.  .6

כל הרמות זכאים  שימוש במילון בשפת אם באנגלית ובמבחנים ברבי המלל, עולים ב .7

 עברית( גם בבגרות בלשון.  - להשתמש במילונית שפת אם 

נקודות הוא לכל רמות העולים, למעט   10תוספת הניקוד של  – הבחינות באנגלית  .8

 מארצות דוברות אנגלית.  עולים   תלמידים
 

 לפרטים נוספים ניתן להיכנס לאתר משרד החינוך:  

-3/HoraotKeva/K-http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/4/4

37.htm-3-4-1-2-2014 
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 האוויר סגל חיל 

 בעלי תפקידים  

  רס"ב ערן גולדצימר – מפקד שלוחות מחוז מרכז  .1

ס )סגל  , אחראי על מסגרת השוחרות בביה"רס"ר מוטי פרץ – מפקד שלוחת הולץ .2

 המדריכים והשוחרים(, ומהווה גורם מקשר לחיל האוויר. 

אחראי על נוהלי עבודה בתחום מערכת האיכות, על אכיפת המשמעת   –  מ"ע שלוחת הולץ .3

וההופעה, על תפעול סגל ההדרכה והתלמידים בנושא סדר וניקיון ולמתן מענה לתלמידים  

מנים  קבועים שיפורסמו  האפסנאות תעמוד לרשות השוחרים בז – בנושא האפסנאות 

 בתחילת השנה. 

 כים ועל השוחרים בשכבהמרכז שכבה, אחראי על המדרי – ראש צוות  .4

 מפקד/ת כיתה  .5

 מפעילות שיעורי עזר ותגבור.  –  חונכות .6

 

 הגדרת התפקידים  

 בכל כיתת שוחרים ימונה מפקד/ת כיתה, שיפעל בשיתוף פעולה מלא עם מחנך הכיתה.  

מפקד אחד לשתי כיתות. למפקד הכיתה תפקידים בשני  תחומים   בשל אילוצי כוח אדם ייתכן 

 עיקריים: 

 בתחום אכיפת נוהלי חיל  האוויר  .4

 בתחום הפדגוגי  .5

 

 אכיפת נוהלי חה"א  .1

בתחילת כל יום לימודים יתקיים מסדר בוקר במגרש המסדרים. המסדר ייערך כרבע שעה    -   מסדרים

ות  תלמידים והופעה צבאית תקנית )לבוש,   לפני תחילת הלימודים ובו  יבדוק מפקד הכיתה נוכח

 ים וכו'(. תספורת, תגלחת, צחצוח נעלי 

בתום יום הלימודים יקיים מפקד הכיתה מסדר יציאה, שנועד לבדיקת נוכחות, תקניות צבאית לפני  

 היציאה והעברת מידע חיוני לשוחר. 

, כגון: משמעת, בעיות  מפקד הכיתה דואג לטיפול בפרט בנושאים אישיים וצבאיים – טיפול בשוחר

 יים במרפאות מקצועיות. אישיות, החלפת ציוד צבאי, תיאום טיפולים רפוא



מפקד הכיתה ימנה בעלי תפקידים בכיתה בתיאום עם מחנך הכיתה )חניך    –  מינויים ושיבוצים 

תורן, תורני כיתה(. הוא ידאג לשיבוץ התלמידים בתורנויות, ניקיון הכיתות, ניקיון החצר. מפקד 

 כיתה יפקח על התורנויות ויוודא ביצוען. ה

 בתחום הפדגוגי ב.  

 יתה הסמכות והאחריות לכל הנעשה בכיתתו. למחנך הכ

מפקד הכיתה יסייע למחנך בטיפול בנושאים שוטפים בכיתה. עבודת צוות ברוח טובה תסייע  

 לתלמידים לעמוד באתגרים שהוצבו בפניהם, ותשפר את הישגיהם. 

 

חת לשבוע שיחה עם מפקד הכיתה בנושאים  מחנך הכיתה יקיים א .1

השבוע. מפקד הכיתה יעדכן את המחנך  שוטפים  שעלו במהלך 

 ויתעדכן על ידו. 

מפקד הכיתה ישתתף בכל פעילות של תלמידי הכיתה )טיולים, הרצאות,   .2

 טקסים וכל פעילות בתחום ביה"ס או לו(. 

 בלימודים: מפקד הכיתה יהיה שותף מלא למעקב אחר הישגיו של התלמיד    .3

 ישתתף בשיחות עם הורי התלמיד )במהלך הסמסטר ובימי ההורים(.  ��

 ישתתף במועצות הפדגוגיות.  ��

 יסייע למחנך בהכנת גיליונות המנב"ס.  ��

 ישבץ את התלמידים בשיעורי עזר ויעקוב אחר הנוכחות.      ��

מפקד הכיתה יעדכן את מחנך הכיתה בכל הקשור לתיקי החניכים,    .4

 חה"א.     המנוהלים על ידי סגל 

י"ב מתקיימת שעת מפקד קבועה במערכת אחת לשבוע,  - בכיתות ט .5

במהלכה ייפגש מפקד הכיתה עם התלמידים ויהיה קשוב  

 לצורכיהם. 

מפקד הכיתה יקנה לתלמידיו ערכים בהתאם לרוח חיל האוויר, ויחנך את השוחרים על   .6

 פי מורשת חה"א.  

 

 החונכות

ת או ליחידים על פי רשימות שמיות, שיועברו אליה על  החונכת מפעילה שיעורי עזר ותגבור לכיתו

 ידי מק"ס הכיתה בשיתוף עם מחנך הכיתה ועם המורים המקצועיים. 

 בהכנת שיעורי בית ה עזרה  ��

 תרגול נוסף באמצעות דפי עבודה שיסופקו על ידי המורים.  ��

 לימוד נושאים על פי הנחיית המורה ��

 מידה )הקראה, הכתבה וכו'( מתן מענה להתאמות של תלמידים בעלי לקויות ל ��



 חונכת תסייע לתלמידים מתקשים: 

ה בעברית לעולים  המקצועות שיילמדו על ידי החונכות: מתמטיקה, אנגלית, ותינתן עזר .1

 החדשים. 

על החונכת  ליזום קשר רצוף עם המורים המקצועיים המלמדים בכיתה, לקבל מהם את   .2

שיעורי הבית שנתנו וחומר למבחן. כמו   תכניות  הלימודים והדרכה על הנלמד  בכיתה, כולל 

 כן פעם בחודש על החונכת להשתתף בישיבת צוות המורים. 

החונכות כבר בתחילת השנה, כדי שתוכלנה להיערך כראוי  המורים מתבקשים לתדרך את  .3

 התועלת משיעורי העזר.  לשנה"ל ולהפיק את מרב

טנית לתלמידים  החונכת תהיה זמינה לתת שיעורי עזר בכל עת, כולל חניכה פר .4

מתקשים בתיאום עם רכזת התאמות, עם מחנך הכיתה, עם מפקד הכיתה ובאישור  

 מפקד השלוחה. 

התלמיד המשתתף בשיעורי העזר, ותמסור למורה ו/או למחנך את  החונכת תעריך את  .5

 הערכתה בציון כשבוע לפני הגשת הציונים למנב"ס. 

 

 שגת המטרות. זכרו! שיתוף פעולה ועבודת צוות נאותה יסייעו לה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 לו"ז פעילויות מתוכנן לשנה"ל תשפ"א

 

 *ייתכנו שינויים בלו"ז הפעילויות. 

 עודכנו תאריכי בחינות הבגרות ופעילויות חיל האוויר. ** טרם  

 מקום/שכבה פעילות  תאריך  יום 

 1.9.20 ג
  פתיחת שנה"ל תשפ"א 

 קפסולה א 
 בית הספר 

 2.9.20 ד 
פתיחת שנה"ל תשפ"א  

   ולה בקפס
 בית הספר 

  תדריך יום גיבוש שכת ט' 6.9.20 א

 זום  אסיפת הורים זום  7.9.20 ב

 7.9.20 ב
 גיבוש שכבת י' תדריך יום 

 
 

 13.9.20 א
תדריך טיול שנתי שכבת  

 י"ב 
 

 

 14.9.20 ב
תדריך טיול שנתי שכבת  

 י"א 
 

 ה-ג
17-15.9.20 

 
 בית הספר  פרויקט חילוץ שכבת י' 

 בית הספר חצר  חגי תשרי  – סית הרמת כו 17.9.20 ה

  חופשת ראש השנה 20-18.9.20 א -ו

 יום גיבוש שכבת ט'+י'  23.9.20 ד 
פארק אתגרים   -ט'

 חולון 
 נאות קדומים  –י' 

  טקס השבעה 24.9.20 ה

  יום כיפור  28-27.9.20 ב-א

 טיול שנתי י"א+י"ב 1.10-29.9.20 ה-ג
 גליל עליון   –י"א 

 אילת  - י"ב 

 
 א -ו

 
  סוכות ושמחת תורה  11-2.10.20

 19.10.20 ב
יום מוקד מעורבות  

 חברתית 
 שכבה י'  

 גליל עליון  מכללה טיול  23-22.10.20 ו-ה

  טקס רבין  29.10.20 ה

 שכבה י"ב  סימולטור נהיגה  1.11.20 א



 שכבה י"א  סימולטור נהיגה  9.11.20 ב

 15.11.20 א
הרצאה בנושא תאונות  

 דרכים 
 שכבה ט'

 טיול שנתי ט'+י'  23-22.11.20 ב-א
 עכו   –ט 

 מצפה רמון  – י 

 שכבה ט' סיור בפלמחים  30.11.20 ב

 טוהר הבחינות  6.12.20 א
 

 שכבה י"ב 

 7.12.20 ב
שיחת   – המסע לפולין 

 חשיפה
 שכבה י"א 

  יום המורה 9.12.20 ד 

  חנוכה 18-11.12.20 ש-ו

 23.12.20 ד 
 סיום רבעון ראשון 

 ערב הורים 
 

 י"ב–ט 

 28.12.20 ב
 מועצה פדגוגית כללית 

 "בום" קצינים 
 שכבה ט

 שכבה ט לילה לבן  7.1.21 ה

 צילומי ספר מחזור  12.01.21 ג
 שכבה י"ב 

 מכללה

  ימים פתוחים  15-14.1.21 ו -ה 

 15.1.21 ו
טקס חלוקת תעודות  

 בגרות  
 טקס הענקת דפלומות 

 
 מחזור ס"ב 
 שכבה י"ד 

 י"ב -ט' מבחני מועדי ב'  18.1.21 ב

 28-24.1.21 ה-א
מועצות פדגוגיות לסיום  

 סמסטר א'
 

 26.1.21 ג
השלמת צילומי ספר  

 מחזור 
 שכבה י"ב 

 מכללה

 4.2.21 ה

 ערב הורים מחצית א 
 י' -כנס תוצרים ט'

 חשיפת המסע לפולין 
 

 הורים שכבת י"א 

 12-11.2.21 ו-ה
 חלוקת תעודות 

 טיול מורים 
 

 14.2.21 א
-פעילות יום האהבה
 מועצת תלמידים 

 

 שכבה י  סדנת עזרה ראשונה 15-14.2.21 ב-א

 שכבה י"א  ווהלין יום עיון בית   15.2.21 ב



  פורימון  24.2.21 ד 

  פורים  27-25.2.21 ש-ה

 2-1.3.21 ב-א

 
 בית הפלמ"ח 

  
 

 שכבה י"א 

 יום הנערה 10.3.21 ד 
סינמה סיטי  

 ראשל"צ 

 12-11.3.21 ו-ה
 ימים פתוחים 

טקס חלוקת תעודות  
 בגרות 

 ס"ג מחזור 

  פסח - הרמת כוסית  19.3.21 ה

  חופשת פסח   4.4-20.3.21 א-ש

 5.4.21 ב
 

 טוהר הבחינות 
 שכבה י"א 

 8.4.21 ה
טקס יום הזיכרון לשואה 

 ולגבורה 
 

 שכבה י"ב  טוהר הבחינות  11.4.21 א

 14.4.21 ד 
טקס יום הזיכרון לחללי  
מערכות ישראל ולנפגעי  

 פעולות האיבה
 

  ות יום העצמא 15.4.21 ה

 שכבה ט יום מוקד בחירת מגמות 18.4.21 א

 19.4.21 ב
סיום רבעון   –ערב הורים 

 שלישי
 י"ב -ט

  ימים פתוחים  23-22.4.21 ו-ה

  ל"ג בעומר  30-29.4.21 ו-ה

  מועצה פדגוגית כללית  5.5.21 ד 

 שכבה י"ב  מועצה פדגוגית מקדימה 10.5.21 ב

 שכבה י"א  "משואה"  13-12.5.21 ה-ד 

  שבועות 18-16.5.21 ג -א

 י -ט מועד ב' 20.5.21 ה

 27.5.21 ה
 יום השוחר חיל האוויר 

 
 י -ט

 טקס סיום מכללה  28.5.21 ו
 י"ד 
 



 3.6-30.5.21 ה-א
מועצות פדגוגיות סיום  

 שנה
 י"ב -ט

 8.6.21 ג
ערב הורים לסיום סמסטר  

 ב
 י"ב -שכבות ט

 10.6.21 ה
 

טקס סיום שנה"ל   
 תשפ"א 

 דוהל

 15.6.21 ג
חשיפת   – סיום י"ב  טקס

 סיכת שוחר 
 

 16.6.21 ד 

טקס חלוקת תעודות  
)במידה   – הצטיינות 

ותהיה הגבלה  במספר  
המשתתפים בשל  

 "הקורונה"( 

 שכבה י"א 

 17.6.21 ה

טקס חלוקת תעודות  
)במידה   – הצטיינות 

ותהיה הגבלה  במספר  
המשתתפים בשל  

 "הקורונה"( 

 שכבה י"ב 

 20.6.21 א

טקס חלוקת תעודות  
)במידה   – יינות הצט

במספר  ותהיה הגבלה  
המשתתפים בשל  

 "הקורונה( 
סיום  –חלוקת תעודות 
 שנה"ל תשפ"א 

 י -שכבה ט

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ערכי-החינוך החברתי

 
 הנושא הערכי על פי שכבת הגיל 

 

 גיבוש ושילוב

 

 כיתות ט      

 מכינת שילוב  

 כישורי חיים 

 זהות אישית ולאומית 

 חינוך להתבגרות 

 לת החלטות קב

 מניעת עישון, סמים ואלכוהול

 

 

 

 

 זהות והזדהות

 

 

 כיתות י"א 

 זהות יהודית: לקראת המסע לפולין 

 להיות אזרח 

 לקראת רישיון נהיגה

 אתגר ההתבגרות 

 לקראת גיוס משמעותי 

 מניעת עישון, סמים ואלכוהול

 

 

 

 

 י  כיתות 

  מעברים

 חיים  כישורי 

 ז "ת לקראת  - אזרח  להיות

  להתבגרות חינוך 

 

 ב "י כיתות       

 וסריות מ בדילמות דיון

 דמוקרטית   במדינה אזרח  להיות

 דמוקרטית  בחברה הידברות

 משמעותי  גיוס  לקראת

 נהיגה  / התמכרויות 

 ואלכוהול סמים  ,עישון מניעת

 



 

 שנה"ל תשפ"א -תקנון לתלמיד  
 

 כללי

יכון ומכללה טכנולוגית המשלבים לימודים עיונים בצד לימודים  הינו בי"ס ת  חיל האוויר  –הולץ 

הנדסת מכונות תעופה, הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים והנדסת חשמל,  טכנולוגיים במגמות: 

 .בקרה ואנרגיה 

 בתום ארבע שנות לימודים בביה"ס יוכל הבוגר לזכות בתעודת בגרות ו/או בתעודה טכנולוגית.  

 משיך לימודיהם במסגרת המכללה לתואר הנדסאי. תלמידים מתאימים יוכלו לה

 יום הלימודים בביה"ס ארוך, ומספר המקצועות הנלמדים בו רב ומגוון. 

 חברתי. -החינוך הערכיחלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים בביה"ס מהווה 

כדי שנוכל לממש את האתגרים שהצבנו בפנינו, חובה על כולנו לשמור על כללי התנהגות  

 כך קיים תקנון ביה"ס ובו פירוט חובותיו וזכויותיו של התלמיד. נאותים. לשם 

 

 תלמיד  יקר, 

 קרא בעיון את הכתוב בתקנון, כדי שנימנע מאי הבנות במהלך השנה.

יש לפנות תחילה למורה המקצועי וליידע מיידית את מחנך הכיתה.   –רת כל בעיה שמתעור 

אם התלמיד לא בא על  בתלמיד.  המחנך הוא הכתובת הישירה לטיפול בכל נושא הקשור

הטיפול בפניות התלמיד הוא חלק  סיפוקו, יש לו הזכות המלאה לפנות לסמכות עליונה יותר. 

 הכול כדי לסייע לתלמידים. מתפקידיו של הצוות בבית הספר, ואנו נעשה  

 שעת  קבלה  .1

ל  בתחילת שנת הלימודים יפורסם לוח זמנים ובו ימים ושעות הקבלה של המורים ושל כ

 בעלי התפקידים בביה"ס .יש לתאם מראש את מועדי הפגישות כדי להימנע מאי נעימות. 

 הופעה, סדר וניקיון  .2

 תלבושת    2.1

 תלמידי ביה"ס רובם ככולם הם שוחרים, ולכן ההופעה תהיה במדים בהתאם לפקודות        

    ל ליטול חלק תלמיד שיופיע לביה"ס באופן מרושל, ללא מדים תקניים, לא יוכ הצבא.       

 בלימודים הסדירים וייענש.        

 בגדי  עבודה 2.2

במגמת תעופה מדי ב או סרבלים.  במסגרת השיעורים בעבודה מעשית יקבלו שוחרים 

 )ברכישה עצמית(. 

 



 תלבושת  ספורט   2.3

יש להופיע לשיעורי ספורט  בתלבושת הולמת ובנעלי ספורט כפי שנדרש על ידי המורה לחינוך  

, אין לשבת בכיתות  בלבד לזכור כי תלבושת הספורט נועדה לשיעורי החינוך הגופני  גופני.יש

 בתלבושת ספורט ואין להתהלך בתחומי בית הספר בתלבושת זו. 

 בגדיהם בכיתות או במלתחות שבאולם הספורט.לקראת שיעור הספורט יחליפו התלמידים את  

 .   משמעת 3

 כללי

לות הניתנות על ידי צוות המורים וסגל חיל האוויר.  התלמידים נקראים לציית להוראות ולמט

במקרה של אי הסכמה יש לבצע תחילה את ההוראות ואת המטלות, ורק לאחר מכן יש לפנות  

 למחנך הכיתה לשם בירור נוסף. 

 ת בתחומי בית הספר  הופעה והתנהגו 3.1

  התלמיד יגיע אל ביה"ס בהופעה מסודרת, במדים נקיים, בפנים מגולחות ובתספורת  .3

 תקנית. 

 בנות תקפדנה על הופעה מסודרת, לא יורשו איפור מוגזם ואביזרי קישוט.  .4

 !אסורה בהחלטנסיעה בטרמפים אל בית הספר או ממנו   .5

לעשן בשטח בית הספר ובסביבותיו. תלמיד שייתפס מעשן יוענש בכל   חל איסור מוחלט .6

 חומרת הדין )השעיה, הורדת ציון בהתנהגות וזימון הורים(. 

מכשירי טלפון ניידים חכמים או במכשירים אלקטרוניים אחרים במהלך השיעור  השימוש ב .7

יש לכבות  יהיה אך ורק לצורך לימוד בהתאם להנחיית המורה שבכיתה. בתחילת השיעור  

 את מכשיר הטלפון ולאחסנו בתיק.  

 חפצי התלמידים אינם מבוטחים!  –אין להביא אל ביה"ס חפצים יקרי ערך.  יש לזכור  .8

ברשותו מכשיר אייפד יהיה אחראי לתקינותו ולביטחונו. יש להביא את המכשיר  תלמיד ש .9

טעון אל ביה"ס, לא תתאפשר הטענת המכשיר במהלך היום. אין לעזוב את המכשיר ללא  

 השגחה. בכיתות ישמש המכשיר לצורכי לימוד בלבד.   

לרכושם   שייגרם  לידיעתכם, הנהלת ביה"ס לא תוכל לתחקר אובדן ו/או לשאת בכל נזק .10

 של התלמידים. התלמידים מתבקשים לשאת על גופם כסף ו/או כל מכשיר בעל ערך. 

 אין להיכנס לאזור הסדנאות ללא אישור או ללא מדריך או מורה מלווה. .11

 הפרעות   3.2

על ידי המורה במשו"ב. במקרה   יירשםתלמיד, שיפריע למהלך התקין של השיעור,  .1

מיד   יחזור ובמשרד השוחרות, יירשם של אירוע חריג יורחק התלמיד מן הכיתה, 

 לשיעור .   



המשך הטיפול ייעשה  על ידי מחנך הכיתה או על ידי המק"ס /ראש הצוות/ רכז   .2

 השכבה או על ידי  מפקד השוחרות, בהתאם לחומרת ההפרעה ולאופייה. 

התרעה להוריו. המכתב יוחזר על ידי  מכתב , יישלח פרעות כמה ה אם תלמיד צבר  .3

תום ויתויק בתיקו האישי. לשיקולו של מחנך הכיתה לזמן את הורי  התלמיד כשהוא ח

 התלמיד לשיחת בירור בביה"ס. 

במקרה של הפרעות חוזרות ונשנות או מקרים של התנהגות חריגה, כגון: אלימות   .4

ינות וכו' יטופל התלמיד על ידי  הנהלת ביה"ס  פיזית, חוצפה בוטה, עישון, פגיעה באמ

 ועלה לוועדות. או מפקד השוחרות, ואף י

 נוכחות וסדרי מערכת 3.3

  !חובהנוכחות התלמידים בכל השיעורים הנה  .1

! היעדרות בלתי מוצדקת  חובה חברתית בביה"ס ומחוץ לו הנם – ימי פעילות חינוכית .2

 משמעת ותטופל במלא חומרת הדין. מכל  מפעילות במסגרת ביה"ס תיחשב  הפרת 

 דרת לכיתות וימתינו למורה. בהישמע הצלצול ייכנסו התלמידים בצורה מסו  .3

 כניסה לכיתה לאחר שהשיעור החל לא תותר, אלא באישור המורה.  .4

 התלמידים יקדמו את המורה בקימה ויישבו במקומותיהם באישורו.  .5

מדי יום. בכל בוקר יש   חובה על כל תלמיד לעקוב אחר השינויים במערכת השעות  .6

רסמים מעל צג המחשב שינויים  להתעדכן לגבי השינויים של אותו יום, ובצהריים מתפ 

ליום המחרת. יש להיערך בהתאם למערכת המעודכנת. השינויים יופיעו גם באתר  

 ביה"ס וגם במשו"ב. 

ו  אם מורה מתעכב או נעדר מהשיעור, נציג הכיתה ידווח על כך מידית לרכז המערכת א .7

 למק"ס תורן בשוחרות. 

 

 .  איחורים  והיעדרויות  מלימודים 4

  איחורים   4.1

 א. השוחרים יופיעו למסדר בוקר מדי יום בהתאם לנהלים שנקבעו על ידי סגל חיל האוויר. 

ב. תלמיד שאיחר לשיעור הראשון לא יורשה להיכנס לכיתה, אלא באישורו של המק"ס ו/או  

 המחנך. תלמיד מאחר יירשם במזכירות השוחרות, ויעדכן את המדריך האחראי .  

תירשם לו הערה בתעודה ויורד לו   – רים בלתי מוצדקים רבים ג. תלמיד שירשום לחובתו איחו 

 ציון בהתנהגות. 

ד. תלמידים המתחילים ללמוד בשיעור השני יימנעו מהפרעה למהלך התקין של השיעור  

 הראשון,  וימתינו  עד  הצלצול.  



 שחרורים   4.2

יתה על ידי  א. בקשות לשחרורים מיום לימודים או מחלקו, הידועים מראש, יוגשו למחנך הכ

ם לפני המועד המבוקש.  חתומות על ידי הוריו שלושה ימי  טופס בקשת חניך התלמיד על גבי 

 הטופס המאושר על ידי מחנך הכיתה יוגש למק"ס להמשך טיפול.  

ב. במקרה של בקשות לחופשה בארץ/בחו"ל במהלך שנה"ל  יחויב התלמיד להגיש למחנך  

תאושר. הורי התלמיד מתבקשים להימנע  הכיתה טופס בקשת חניך, אולם הבקשה לא 

 מחופשה משפחתית במהלך שנה"ל. 

 ד שחש ברע בבוקר לפני יום הלימודים, יפנה למרפאה לשם קבלת טיפול רפואי. ג. תלמי

ד. תלמיד, שחש ברע במהלך יום הלימודים, יפנה לאחות ביה"ס, ייבדק על ידה. אם תמצא  

חד ההורים ויאושר על ידי מחנך הכיתה. בשובו  אחות ביה"ס לנכון לשחררו, יתואם הדבר עם א 

 ור רפואי. ללימודים יצטייד התלמיד באיש

 על ידי רכז השכבה.   או ה. בהיעדר אחות ביה"ס ישוחרר התלמיד לביתו על ידי מחנך הכיתה 

ו. בקשות לשחרור מלימודים על ידי גופים, כגון: תנועות נוער או אגודות ספורט יש להגיש בכתב 

 תה בצירוף מכתב הסכמה של ההורים כמה ימים לפני המועד המבוקש. למחנך הכי

משיעורי חינוך גופני ו/או מטיולים בשל ליקויים גופניים יאושרו לאחר אישור מרופא.    ז. שחרורים

יש להציג את כל  המסמכים הרפואיים המתאימים. בכל מקרה על התלמיד להגיש למורה 

 השנה. לחינוך גופני עבודות עיוניות במהלך 

 .  נוהל  מבחנים 5

ת שנקבעו על ידי האחראי על  במהלך כל סמסטר יפורסמו באתר ביה"ס מועדי הבחינו

 המערכת. 

 א.  אין להיבחן במצב בריאותי לקוי.   

ב.  תלמיד, שייעדר מביה"ס סמוך למועד המבחן )יום לפני המבחן או בשעות  שלפני המבחן(  

 להיבחן. והיעדרותו לא תימצא מוצדקת, לא יורשה 

דים משמעתיים חמורים  מבחנו ייפסל,  ויינקטו נגדו צע – ג.  תלמיד, שיימצא מעתיק במבחן 

 )השעיה, הורדת ציון בהתנהגות וזימון הורים(. 

מבחנים בשבוע, למעט מקרים חריגים,    3-ד. בתקופת המבחנים יש להקפיד שלא יינתנו יותר מ

 שיאושרו  על ידי האחראי על מערכת הבחינות. 

לוח הבחינות ולקבל  אין לבטל ו/או לדחות מועדי בחינות קבועים מבלי לתאם עם האחראי על    ה.

 את אישורו  לשינוי. 

ו. המורים רשאים לבחון את התלמידים בבחנים קצרים בהודעה מראש. זמן  הבוחן לא יחרוג  

ל  דקות, ותכניו יכללו את החומר שנלמד בשלושת השיעורים האחרונים או כבדיקה ש  20-מ

 עבודת הבית. 



 ם בתוך שבועיים מיום המבחן. ז. המבחנים והבחנים יוחזרו לתלמידים מתוקנים ומוערכי

ח. תלמידים בעלי זכאות להתאמות בבחינות ייבחנו בהתאם להמלצות האבחון המקצועי  

 ובאישור רכזות התאמות. 

אם לא בא על   ט. תלמיד המבקש לערער על ציון, יפנה למורה המלמד בכתב ויציג את טיעוניו. 

 סיפוקו, יפנה לרכז המקצוע. 

 . נוהל מבחני מועד ב5.1

 נון זה אינו חל על מבחני מתכונת! תק

תלמיד המעוניין לגשת למועד ב מחויב למלא טופס בקשת תלמיד )יימצא אצל   .1

 המזכירה הפדגוגית(. 

המבחן יתבצע במקרים של היעדרות מוצדקת באישור מחנך הכיתה ו/או לשיפור   .2

 ציון. 

 מיד יוכל לגשת למועד ב במחצית פעם אחת בלבד.תל .3

מחלה, יתקבל אישור רפואי רק במקרה שבו נעדר התלמיד מועד ב על רקע  .4

לפחות יומיים לפני   המבחן. תלמיד שנעדר ביום המבחן או יום לפני המבחן או  

 לא יוכל להיבחן!  – יום לאחר המבחן 

דים את המקצוע, ולכן  המבחנים במועד ב יתקיימו ללא נוכחות המורים המלמ .5

 לא תהיה אפשרות לשאול שאלות הבהרה. 

לא יוכל לקבל הזדמנות להיבחן   -תלמיד שיגיש במועד א מבחן ריק במקצוע כלשהו  .6

 במועד ב באותו מקצוע.   

במקרה של שיפור ציון צריך התלמיד את אישורו של המורה המקצועי כדי לגשת   .7

ף יום הלימודים בתיאום עם רכז  למבחן חוזר, וזאת יתקיים במהלך השבוע בסו 

 של התלמיד ו/או על סמך הנוכחות בשיעור. הבחינות    על סמך השקידה 

 ההתאמה היחידה שתינתן במבחני מועד ב היא תוספת זמן.  .8

מכלל תלמידי הכיתה, בכל אחת מהכיתות   20%כל מורה במקצועו רשאי להגיש עד  .9

התלמידים גדול יותר, המורה   תלמידים לכל היותר(. אם מספר  8-5בהן הוא מלמד )

שלו לאחר שהודיע עליו לתלמידיו מראש שלושה   יקיים את המבחן החוזר בשיעור 

 ימים לפחות. 

 

הציון בתעודה יורכב מתוצאות המבחנים, הבחנים והעבודות, שייערכו במהלך  

הסמסטר. הכנת שיעורי בית, נוכחות בשיעורים והערכה אישית של המורה הן חלק  

 ממרכיבי הציון. בלתי נפרד 

 תפקידי התורן  – תורנות בכיתה  .6



תורני הכיתה ימונו אחת לשבוע על ידי מחנך הכיתה או על ידי המק"ס, וימלאו את תפקידם,  א. .  

 עד שייקבע תורן מחליף.

ב. תורני הכיתה מופקדים על הנעשה בכיתה כאשר אין מורה בכיתה. )בהפסקה ובין  

 השיעורים(. 

ן בכיתה הוצאת התלמידים מהחדר ולאווררו. בהפסקה יישאר התור ג. בהפסקה ידאג התורן ל

 או ינעל את הכיתה. 

 ד. בתחילת כל שיעור ידאג התורן לניקיונם של החדר ושל הלוח ולסידור הכיתה. 

ה. בתום יום הלימודים יהיו התורנים אחראים להרמת הכיסאות, לכיבוי האור והמזגן. התורנים   

 ייצאו אחרונים מן הכיתה.

 והמסדרון. תלמידי הכיתה והתורנים יהיו אחראים לשטיפת הכיתה  ו.

 

 זכרו: התורנות היא תפקיד מתחלף, שתפו פעולה עם התורן, כדי שישתפו פעולה עמכם. 

 

 אחזקה שוטפת של בית הספר וניקיונו  .7

א. כל תלמידי ביה"ס ישותפו בעבודות אחזקה שוטפות בבית הספר, בניקיון החצר והמתקנים.  

ידי הנהלת ביה"ס באמצעות מחנך  על תורנות הניקיון ועל אופן הביצוע תימסרנה על הודעות 

 הכיתה ו/או המק"ס. 

 ב. אנא, שמרו על ניקיונם של השירותים בבית הספר לרווחתכם ולהנאתכם. 

ג. התלמידים מתבקשים לשמור על ניקיון חדרי הלימוד, המסדרונות, המעבדות, הסדנאות,  

 יוד המצוי בביה"ס לרווחת התלמידים. השירותים והחצר ועל הצ

 

 שמירה על רכוש בית הספר . 9

א. תלמידים, שיחבלו ברכוש בית הספר, ישלמו את מלוא הנזק בכספם ויישאו בעונשים  

 כמתחייב מחומרת הנזק.

 ב. אין להוציא ריהוט מחדרי הכיתות או להעבירו ללא אישור מחדר לחדר. 

נקראים   העיון שופצו לרווחת התלמידים. התלמידים  : ספריית ביה"ס וחדר ספריית ביה"ס ג. 

להשתמש בספרייה בהתאם לנהלים: כל ספר שנשאל מהספרייה בביה"ס חייב להירשם על ידי  

המורים האחראיים על הספרייה. הספרים יוחזרו לספרייה בצורה תקינה. התלמידים יחזירו  

 ים. את הספרים השאולים לספרייה כמה ימים לפני תום שנת הלימוד 

חת התלמידים. התלמידים נקראים להשתמש באולם  ד. אולם הספורט והמלתחות שופצו לרוו

הספורט בהתאם לנהלים: חל איסור מוחלט להכניס מזון ושתייה לשטח האולם. אסור לשחק 



על הפרקט באולם בנעלי צבא, רק בנעלי ספורט בלבד!! כל נזק שיגרם באולם הספורט ,  

 ישא בהוצאות הנזק. סביבתו וחפציו, התלמיד י

 ד לשימושכם. אנא, שמרו עליו! זכרו: רכוש ביה"ס נוע

 .  ביטחון ובטיחות 10

א. בהתאם לתקנות לשעת חירום ובשל המצב הביטחוני הרגיש יש במוסדות החינוך  נוהלי  

 ביטחון ואחראי לביטחון. 

לי   ב. יש להישמע להוראות האחראי לביטחון ולאנשי השמירה בביה"ס ולמלא אחר נוה 

 הביטחון. 

חברים שאינם תלמידי ביה"ס. כל אירוע חריג יהיה על אחריות  ג. אין להכניס לשטח ביה"ס 

 התלמיד המארח. 

ד. יש להודיע מיד לאחראי הביטחון ו/או למורים התורנים במקרה של חדירת גורמים זרים אל  

 ביה"ס ו/או על כל חפץ חשוד ו/או חפץ נטוש. 

מחוץ לשטח  ח בית הספר ללא אישור. תלמידים שיימצאו ה. חל איסור מוחלט לצאת משט

 ייענשו בחומרה.  -ביה"ס בזמן השיעורים ו/או ההפסקות  

 ו.  תלמיד, המבקש להשתחרר  שחרור מוקדם, יצטייד באישור מהמחנך או מרכז השכבה. 

ז. רכיבה על אופניים ו/או אופנועים בתחומי ביה"ס אסורה בהחלט. תלמיד שייתפס רוכב בשטח  

 ייענש.  - ביה"ס 

 אחראית לנזק ו/או לגניבות חלקי אופנועים. ח. אין הנהלת ביה"ס 

 ט.  מומלץ לתלמידים להשתמש בתחבורה הציבורית. 

 תלמידים  יקרים, 

 נהגו בנימוס, היו אדיבים ונעימי הליכות. כבדו את חבריכם, את מוריכם ואת מפקדיכם. 

 מרו על ניקיון ביה"ס ועל רכושו. אנו עושים הרבה למען שיפור חזות ביה"ס. אנא, ש

רה על כללי התנהגות תקינים תשפר את איכות חיינו בביה"ס, ותכשיר אתכם להיות חיילים  שמי

 ממושמעים ואזרחים למופת. 

 שמרו עליהם.   – ביה"ס ומתקניו נועדו לרווחתכם ולהנאתכם 

 

 

 

 

 

 בברכת שנת לימודים מוצלחת ובריאה 

 יר והעובדים ההנהלה, המורים, סגל חיל האוו  



 

 

 נספחים

 טוהר בחינות הבגרות   .1

 טפסים   .2

 מכתבים לדוגמה  .3

 דוגמה למערכת שעות ברפורמה "עוז לתמורה"  .4

 רשימת מורים, עובדים וסגל חה"א   .5

 נהלים  - תורנות מורים   .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 שמירה על טוהר בחינות הבגרות

 

ידיעותיו של התלמיד  ערכת יכולתו ורמת בחינות הבגרות הן הכלי העיקרי במדינת ישראל לה

המסיים את לימודיו במערכת החינוך. תעודת הבגרות מוענקת לכל בוגר בית ספר תיכון או  

 נבחן חיצוני שעמד בהצלחה בכל הדרישות הלימודיות והחוקיות של משרד החינוך. 

ואף  זכאות לתעודת בגרות היא תנאי הכרחי לקבלה ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה, 

 רבות תנאי מקדים לקבלה למקומות עבודה. משמשת פעמים 

טוהר הבחינות הוא תנאי הכרחי לשמירה על הגינות ושוויוניות של הבחינות, ורק אם הוא  

נשמר, אפשר לדעת בוודאות שהבחינה אכן משקפת את רמת הידע של הנבחן. פגיעה בטוהר  

ת כמו מערכת  חוד בסביבה תחרותיהבחינות מקנה יתרון לא הוגן לנבחנים מסוימים, ביי

 ההשכלה הגבוהה בישראל. 

חוזר המנכ"ל )משרד החינוך( קובע כי השמירה על טוהר הבחינות היא באחריות הנבחן, בית  

 הספר ומשרד החינוך. 

 אחריותו האישית של הנבחן

 שמירה על כל התקנות וההנחיות בנושא טוהר הבחינות.  ●

להיעזר בחומר שלא הותר לשימוש  רים או כתיבת הבחינה בעצמו ובלי להשתמש באח ●

 באותה בחינה. 

 אחריות בית הספר 

 קיום הסברה בקרב התלמידים בנושא נוהלי הבחינה והחובה לשמור על טוהר הבחינות.  ●

 הפצת תוכן התקנון לשמירה על טוהר הבחינות בקרב התלמידים.  ●

 פי הכללים שנקבעו. -עריכת בחינות על ●

 רה של הנעשה בזמן הבחינה.ינה ובקמתן הנחיות למשקיפים לפני הבח ●

 אחריות משרד החינוך 

 שמירה על חשאיות הבחינה עד רגע חשיפתה לפני הנבחן במועד שנקבע. ●

 סיוע לבית הספר באיתור ובגיוס של משגיחים מיומנים למועדי הבחינות.  ●

 פיקוח על בתי הספר בזמן הבחינות.  ●

 הקמת ועדות לבדיקת חשדות לפגיעה בטוהר הבחינות.  ●

מחברת של נבחן שוועדת טוהר הבחינות מצאה שלא שמר על טוהר  ילת כל פס ●

 הבחינות. 

  

 אשר לא שמר על טוהר הבחינות:  נגד נבחן משרד החינוך יכול לנקוט כמה סנקציות



פסילת הבחינה שלו והשעיית זכאותו לתעודת בגרות עד לבחינה חוזרת )גם אם הוא   ●

 זכאי לתעודה בלי המקצוע הנדון(. 

 אפשרות לבחינה חוזרת באותו מקצוע לפרק זמן קצוב, עד שלוש שנים. ההשעיית  ●

 השעיית הנבחן מהיבחנות בכל המקצועות שנותרו לו לפרק זמן של עד שלוש שנים.  ●

 ביטול כל הבחינות שבהן הספיק הנבחן להיבחן או חלקן.  ●

פי  -העברת העניין לטיפול היועץ המשפטי של משרד החינוך או לטיפול המשטרה, על ●

  מרת המקרה.וח

אשר נמצא כי מערכת ההשגחה  נגד בית ספר משרד החינוך יכול גם לנקוט צעדים משמעתיים

 לא התנהלה בו כראוי: 

השעיית מנהל בית הספר מהאחריות להשגחה על הבחינות ומינוי מרכז השגחה מטעם   ●

 משרד החינוך. 

ד החינוך,  מטעם משרהשעיית מורים מהשגחה בבית הספר ומינוי משגיחים חיצוניים  ●

 הספר לארגון בחינות בגרות. -ובתוך כך הפקעת אחריות בית

 פרסום פומבי של ההשעיה והפקעת האחריות.  ●

העברת העניין לדיון ולטיפול משמעתי לפני סגן מנהל המינהל הפדגוגי, מנהל האגף   ●

 לחינוך על יסודי ומנהל אגף הבחינות או לפני הנהלת המחוז. 

 משפטי של משרד החינוך. היועץ ה  העברת העניין לטיפול  ●

 עריכת הבחינות הנותרות מחוץ לכותלי בית הספר.  ●

 סדרים. -פסילת המבחן שנערך בכיתה או בכיתות שבהן היו אי ●

ביטול ההכרה בציונים השנתיים או בציונים המסכמים )"ציוני מגן"( שבית הספר נותן   ●

 בשנה שבה נתגלתה פגיעה בטוהר הבחינות. 

 ו חלק ממנו מבית הספר. נציאלי אמניעת תגמול דיפר ●

בדיקה מחודשת של ההכרה בבית הספר; בדיקה זו יכולה להוביל להסרת ההכרה מבית   ●

 הספר לפרק זמן של עד שלוש שנים. 

  

כדי לוודא שמירה על טוהר הבחינות משרד החינוך מקיים מערכת אכיפה ובכללה משגיחים,  

שגיח, חוליית ביקורת או מעריך  . כאשר מחוליות ביקורת אזוריות וחוליות ביקורת ארציות

הבחינה חושד כי לא נשמרו כללי טוהר הבחינות, המחברת מסומנת )"חשד משגיח", "חשד 

 חוליית ביקורת" או "חשד מעריך", לפי העניין( ומועברת לטיפול ועדת טוהר הבחינות. 

כות  תינתן ז מחברת שבעניינה יש "חשד משגיח" או "חשד חוליית ביקורת" תיפסל, ולנבחן

ערעור. מחברת שבעניינה יש "חשד מעריך" תועבר לבדיקת ועדה מיוחדת, וזו תבדוק את חשד 

 המעריך לפי הסבריו וטענותיו של התלמיד ושל בית הספר ותפסוק בעניין. 



הספר ו/או הנבחן רשאים לערער על פסילת המבחן לפני ועדת ערעורים עליונה. הוועדה -בית

ת ועדת טוהר הבחינות. החלטותיה הן סופיות ואין זכות  את החלט רשאית לאשר או לשנות

 ערעור עליהן. 

תופעה נוספת שמשרד החינוך מטפל בה היא העלאת הציון השנתי )"ציון מגן"(, הניתן בידי  

בית הספר ומשוקלל עם ציון בחינה הבגרות החיצונית לצורך קביעת הציון הסופי. אם מתעורר  

פי הישגיהם  - ונים גבוהים יותר ממה שמגיע להם עלמידיו ציהחשד שבית הספר נותן לתל

קיזוז  הלימודיים כדי לשפר את ציון הבגרות הסופי שלהם, משרד החינוך מפעיל את שיטת ה"

מהציון  10%-30%הוא משנה את שיטת השקלול, וכך הציון השנתי הוא רק  ":דיפרנציאלי

ששיטה זו מופעלת גם במקרה  יש לצייןהסופי, לפי הפער שבין הציון החיצוני לציון השנתי. 

 ההפוך, כאשר הציונים השנתיים נמוכים יותר מהציון שהושג בבחינה החיצונית. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 : ________________________                     סיכום שעות פרטניות למקצוע

 תאריך: _______________

 :לל שמותמספר המורים בצוות כו

_______________________________________________________________________________________

______ 

 יום ו  יום ה  יום ד  יום ג  יום ב  יום א  

0       

1       

2       

3       

4       

5 
 

      

הפסקת  
 צהריים 

      

6       

7       

8       

9       

10       

 ________________________ :סה"כ שעות פרטניות למקצוע

 

 על כל מורה מהצוות לצרף את שמות התלמידים בכל שעה פרטנית. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 תאריך:__________          

 לכבוד



 הורי התלמיד/ה 

____________________ 

 כיתה: _________

 שיבוץ בשעה פרטניתהנדון: 

 מדות לרשות ביה"ס שעות פרטניות לקידום ההוראה והלמידה של תלמידי ביה"ס. במסגרת הרפורמה עו

 בנך/בתך _____________שובץ/ה בשעה פרטנית במקצוע _____________ ביום _____________

 בשעה______________ .

 מטרת השיעורים הפרטניים היא לקדם את הישגיו/ה הלימודיים במקצוע זה.  

 אב יקר של ביה"ס, ולכן ודאו את הגעתו/ה של בנכם/בתכם לשיעורים אלה. השעות הפרטניות הן מש

 תלמיד/ה שלא י/תגיע לשיעורים הפרטניים, תישקל זכאותו/ה להמשך קבלת משאב זה.

 

 בברכת הצלחה,                                  

   הנהלת ביה"ס                                                             

            

 העתק: 

 תיק אישי

 מחנך כיתה

 רכז מקצוע

 רכז שכבה

 פדגוגיה -סגן המנהלת 

 טופס בקשת חניך 

 

 תאריך: __/__/__                   אל: _______________                                   

 

 פרטי החניך: 

                     __________                     __________                       __________ 

 מס' אישי                         שם ומשפחה                              קורס                         

 

 המפקד !! 

פרוט הבקשה:  

 _____________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 המפקד !!  

                                                                                                           ___________ 

 חתימה                                                                                                                   

 

 הערות המחנך __________________________  חתימה: ___________ 

 _________________  חתימה: ___________ הערות מפקד הקורס  ____

 הערות ראש צוות ________________________ חתימה : ___________ 

 ________ הערות המפקד  ___________________________________ 

______________________________________________________ 

 

 חתימת המאשר: _________                                                                           

 

***************************************************************************************

******************** 

 

 החלטת המפקד: 

 _ אל: _____________                                                  תאריך: __/__/_ 

 פרטי החניך: 

                    __________                     __________                       __________ 

 שם ומשפחה                                קורס                   מס' אישי                             

 

 _____________ הנדון: בקשתך ל _____________________________ 

 

 בקשתך אושרה / נדחתה.  .1

 הנך מוזמן לראיון בתאריך __/__/__, שעה __:__ עד__:__.  .2

 החניך יצא לחופשה מתאריך: __/__/__, שעה: __:__.  .3

 לטיפול / לידיעת: ____________________________________.  .4

 החלטות אחרות : ____________________________________.  .5

 

 חתימת המאשר:  ____________.                                                              

 

 

 

 

 אל:                                                                                   תאריך: __/__/__ 

 המפקד  

 

 היעדרות מלימודיםהנדון: 

 

 ______ מכיתה _______. ו _________ ברצוני להודיעך כי בננו / בתנ ●

 ____________ עד _____________. -יעדר מלימודים בתאריכים ב

 מסיבות / פרט :  _____________________________________  ●

_________________________________________________. 



 

 רצ"ב אישור. 

 הנלמד בכיתה. אנו מתחייבים כי בננו / בתנו ישלימו את החומר  ●

ו מודעים לכך, כי בתקופת היעדרותו מביה"ס האחריות לרמתו הלימודית מוטלת על התלמיד  אנ ●

 ועל הוריו. 

 ולא תהיינה לנו כל טענות לביה"ס או למסגרת השוחרות. 

 

 

 חתימת ההורים: ___________                                                           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : _____________תאריך 

 

 

 אל

 הורי התלמיד/ה: ______________

 כיתה :______________



 

 

 רמת ההישגים בלימודיםהנדון:  

 

ברצוננו לידע אתכם כי במבחן שנערך ביום_________________ במקצוע _______________,  לא השיג/ה  .1

יבל/ה את הציון ____________________לצערנו,  את הרמה הנדרשת, ולכן קבנך / בתך, 

.________________ 

אנו מתריעים מראש ומזהירים, כי אם לא יחול שיפור משמעותי ברמת הציונים וביחס למקצוע, לא נוכל להבטיח   .2

 הצלחתו בלימודים ובבחינות הבגרות. 

 אנא אשרו את קבלת המכתב בחתימתכם.  .3

 

 

 הורים :________________חתימת ה

 

 ב ב ר כ ה, 

 

_____________                                                                                             _____________       

 מחנך הכיתה                          המורה המקצועי                                                                                

 

 

 

 אישיהעתק : תיק 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אל

 הורי התלמיד/ה: ______________

 כיתה:______________

 

 



 אי הכנת שיעורי ביתהנדון  :  

 

 מבדיקה שנערכה בכיתה התברר לנו כי בנך / בתך ____________________ .1

 במקצוע: ______________ ביום_______________.לא הכין/ה את המטלות שניתנו כשיעורי בית  

ים מראש ומזהירים, כי אם התופעה תחזור על עצמה, ניאלץ לנקוט אמצעי משמעת, כגון: השארת התלמיד אנו מתריע .2

 לאחר שעות הלימודים כדי להשלים את המטלה שניתנה כעבודת בית.  

 אנא אשרו את קבלת המכתב בחתימתכם.  .3

 

 

 __________חתימת ההורים:______

 

 ב ב ר כ ה, 

 

_____________                                                                                             _____________       

 מחנך הכיתה             המורה המקצועי                                                                                             

 

 

 

 העתק : תיק אישי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לכבוד

 הורי התלמיד/ה: ______________

 כיתה:______________

 

 



 אזהרה בלימודים ו/ או בהתנהגותהנדון  :  

 

 ברצוננו לידע אתכם כי בתום המחצית הראשונה לא השיג/ה בנך / בתך את הרמה הנדרשת

 וקיבל/ה את הציון נכשל במקצועות הבאים:  

 

1. __________________ 

2. __________________ 

3. __________________ 

4. __________________ 

5. __________________ 

6. __________________ 

7. __________________  

הפדגוגית לשקול  המשך לימודיו/יה בבית הספר   לידיעתכם, אם לא יחול שיפור בהישגיו/יה הלימודיים, תיאלץ המועצה

 ו/או הגשתו לבחינות הבגרות. 

 

תו/ה של בנכם / בתכם במהלך הסמסטר הראשון הייתה בלתי ראויה, לכן קיבל את הציון:  התנהגו 

 . _________________ 

ל  המשך לימודיו/יה בבית  לידיעתכם, אם לא יחול שיפור בהתנהגותו/ה ובהליכותיו/ה, תיאלץ המועצה הפדגוגית לשקו 

 הספר.

 

 ___חתימת ההורים:_____________ -המכתב הובא לידיעתי 

 ב ב ר כ ה, 

 

                                                                                            _____________       

 מחנך הכיתה                                                                                                        

 יהעתק: תיק איש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


