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דבר המנהל

הורים, תלמידים, ואנשי צוות יקרים, 

מאחל שנה של הנאה ושמחה. הנאה ושמחה מבחינה חברתית ובין אישית והנאה ושמחה בלמידה.

לפניכם חוברת המהווה מעין תעודת זהות של בית הספר ובנוסף לכך מכילה מידע רב וחשוב לקראת 
שנת הלימודים הקרובה.

השנה נציין בשמחה עשרים שנים להיווסדות בית הספר. כחלק מכך, בכל שכבה נעסוק בנושא שהוא חלק 
מאבני היסוד של רעות:

ז׳ - אחריות )בת ובר מצווה(

ח׳ - איכות סביבה

ט׳ - קהילתיות

י׳ - יאנוש קורצ׳אק - משנתו, ערכיו ודמותו

י״א - מחורבן לצמיחה ושגשוג )בעיקר בהקשר המסע לפולין(

י״ב - שני נושאים: הצעד הבא - צבא, מכינה, שנת שירות ושירות לאומי ובנוסף פריפריה חברתית בישראל.

השנה במקביל לתפילה, המתקיימת בכל בוקר, תתקיים בכל כיתה קריאת ספר - ספר אישי שכל תלמידה 
ותלמיד יבחרו מתוך חיבור והתעניינות אישית. אנו שמחים שרבים מתלמידנו אוחזים בספר ונהנים מאוד 
מקריאה, עבורם זו תהיה הרחבת זמן ההנאה מקריאה ועבור אחרים זו תהיה חשיפה לטוב, היפה והנעים 

שבקריאה.

בנוסף לכך, נעסוק השנה בקשר בין הורים לילדים, נלמד נושא זה בשיעורי חינוך, בהרצאות להורים ואף 
בקבוצות הורים קבועות שיעברו סדרה של כעשרה מפגשים.

לתלמידים  נאפשר  ט׳  בשכבת  לכך  כדוגמא  מהשכבות:  בחלק  ייחודיות  לימודים  תוכניות  השנה  נקיים 
והמדעים. הלשון  הוראת  בין  נשלב  ח׳  בשכבת  וההיסטוריה.  המדעים  במקצועות  קורסים  של  בחירה 
בשכבת י׳ פתחנו מגמות לימוד נוספות ובהמשך החוברת תוכלו להיחשף למגוון המגמות הרחב הקיים 
בבית הספר. בחלק מהכיתות נשלב השנה שני מחנכים שיובילו את התלמידים ויאפשרו ליווי קרוב וטוב 

יותר של כל אחת ואחד. תכניות אלו זוכות לליווי פדגוגי של האגודה לקידום החינוך ושל משרד החינוך.

לשמחתי בחופשה  החולפת, לאחר מאמצים רבים של האגודה לקידום החינוך, הצלחנו להשקיע בנראות 
כיתות הלימוד שלנו. נמשיך להתאמץ  על מנת לקיים סביבת לימודים ראויה יותר.

לסיום נזכיר לעצמנו ולכם שאנו מכירים בזכות הגדולה שיש לנו לעסוק בחינוך ומכירים באחריות הגדולה 
הטמונה בכך ונגשים לעשיה זו בחיל ורעדה, בהתלהבות ובשמחה.

שנה טובה לכולנו,
ארז אמבר

מנהל בית הספר
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חזון וערכים

יהדות
ישראל,  עם  של  במסורת  ששורשם  ומשמעות  ערכים  שמחפש  מי  כל  שעריו  אל  מזמן   בית-הספר 

מתוך קשר מחייב לכתביו המכוננים.

אנו שואפים להעמקה בלימוד תורה ולפיתוח ידע במסורת היהודית. חשוב לנו כי ‘ארון הספרים היהודי׳ 
יהיה נגיש לכלל התלמידים, ושאהבת הלמידה תהיה נטועה בליבם.

אוכלוסיית בית-הספר מגוונת ומגיעה מעולמות שונים. לכל אחת ואחד האפשרות להביע את דעותיו ללא 
כל חשש, תוך דיון מעמיק בין השקפות העולם.

למידה והשכלה
ויקנה לתלמידיו למידה מתוך סקרנות בצורה הטובה  בית-ספר רעות מחויב להשכלה כערך מרכזי, 
והמעמיקה ביותר. שאיפתנו היא שכל בוגרינו יהיו בעלי תעודת-בגרות מלאה ואיכותית, ככלי להמשך 

השכלתם והתפתחותם בחיים.

סובלנות 
 “דעות הרבה יש לכל אחד ואחד מבני אדם וזו משונה מזו ורחוקה ממנה ביותר״ 

)רמב״ם, הלכות דעות(.

אנחנו מכירים בשונות היסודית הקיימת בין בני האדם ושואפים להעניק חופש ביטוי לאנשים שונים ולקבוצות 
שונות בחברה מתוך מפגש וחשיפה, להכיר ולכבד את ריבוי הקולות האנושיים וביטוייהם המגוונים.

ברצוננו לדעת להכיל אנשים שונים עם יכולות שונות - פיזיות ואינטלקטואליות, ולהכיר בתרומתו של כל 
אחת ואחד לחברה שבה אנו חיים.

הומניזם וצדק חברתי 
בבית-הספר רעות אנו זוכרים תמיד כי כל אדם נברא בצלם אלוקים, ושוללים כל סוג של גזענות. ההומניזם 

הינו ערך מרכזי בדרכנו החינוכית. עשייה חברתית, חסד והתנדבות הינן אבני-יסוד בדרכנו.

פיתוח האישיות
התחשבות  מתוך  לעולם  הפרטית,  האישיות  להתפתחות  המרביים  הכלים  את  יעניק  רעות  בית-הספר 
לדאוג  עליהם  המוטלת  והאחריות  להם  שניתן  הבחירה  בחופש  התלמידים  הכרת  עידוד  תוך  בזולת, 

להתפתחותם העצמית.

ציונות ואהבת הארץ
קהילת רעות מחנכת לציונות ולאהבת הארץ, מתוך הכרה בפלא של הקמת מדינת ישראל לאחר אלפיים 

שנות גלות. אנו מחויבים לחנך את תלמידינו לשירות משמעותי לחברה ולמדינה.
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תכנית הלימודים בבית הספר רעות

במקצועות  הן  דעת  להעשרת  זוכים  והתלמידים  התלמידות  ומגוונת.  עשירה  ברעות  הלימודים  תכנית 
הכלליים והן במקצועות היהדות.

תלמיד  שכל  רצון  מתוך  למצוינות,  ושאיפה  סקרנות  ביקורתית,  חשיבה  רחב,  ידע  לפיתוח  מחנכים  אנו 
ותלמידה יממשו את יכולותיהם בתחום הלימודים, ולשם הכנה לאתגרים של המאה ה-21.

תלמידי כיתות ז׳, ח׳ ו–ט׳ בוחרים ללמוד, כמקצוע העשרה )‘קבוצת עניין׳( את אחד מהמקצועות הבאים: 
כתיבה יוצרת, אמנות, מוסיקה, תאטרון וקולנוע.

יב׳. עם המעבר  כיתה  ז׳ עד  ונלמד מכיתה  הינו מקצוע חובה בבית-הספר,  מקצוע התורה שבעל-פה 
לתכנית הלימודים החדשה כל תלמידי בית הספר חייבים להיבחן במקצוע זה בהיקף של 5 יח״ל )וזאת 
לצד מגמות אחרות שהם בוחרים(. אנו רואים בכך הזדמנות המעניקה לבוגרינו ידע וכלים להתמודדות 

עם משנה, גמרא ומדרש. 

מקצועות הליבה נלמדים כולם בהתאם לתכנית הלימודים של משרד החינוך.  9
מקצוע המתמטיקה נלמד בקבוצות קטנות מארבע יחידות ומעלה.  9
מקצוע האנגלית נלמד בקבוצות קטנות, מארבע יחידות ומעלה. 9
והמדעים. 9 ההיסטוריה  במקצועות  לימוד  קבוצות  מספר  בין  הבחירה  לתלמידים  תינתן  ט׳   בכיתה 

כל קבוצה תתאפיין בשיטת למידה והערכה שונה ותלווה ע״י צוות מקצועי מתחום הדעת.
מקצוע השל״ח נלמד בשכבות ח׳-ט׳ וכולל סיורים. 9

מגמות הלימוד לבגרות בתיכון
לשם בניית תעודת בגרות מלאה, על כל תלמידה ותלמיד לבחור לפחות במקצוע לימוד מורחב אחד.

מגמות הלימוד המתקיימות בבית-הספר בהיקף של 5 יח׳:
פיסיקה 9
ביולוגיה 9
כימיה 9
מדעי המחשב )מגמה על אזורית( 9
תנ״ך 9
גיאוגרפיה 9
תיאטרון 9
קולנוע 9
מוזיקה 9
מדעי החברה )פסיכולוגיה וסוציולוגיה( 9
אמהרית )מגמה על אזורית( 9
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   תכניות ייחודיות

תכנית מעשר
“ָהִביאּו ֶאת-ָּכל-ַהַּמֲעֵׂשר ֶאל-ֵּבית ָהאֹוָצר, ִויִהי ֶטֶרף ְּבֵביִתי, ּוְבָחנּוִני ָנא ָּבֹזאת, ָאַמר ה׳ ְצָבאֹות:  ִאם-ֹלא 

ַמִים, ַוֲהִריֹקִתי ָלֶכם ְּבָרָכה, ַעד-ְּבִלי-ָדי.״ )מלאכי ג, י( ֶאְפַּתח ָלֶכם, ֵאת ֲאֻרּבֹות ַהּׁשָ

אישית,  מחויבות  הבאים:  המיזמים  בין  רעות, מחברת  הספר  בבית  ההתנדבויות  תכנית  ‘מעשר׳,  תכנית 
‘בית-ספר בקהילה׳ ומיזם תעודת בגרות חברתית. 

תכנית ׳מעשר׳ מארגנת עשייה יומיומית למען טובת הכלל.

מקצת מן ההתנדבויות המתקיימות בתוך בית-הספר רעות:
מסעדה חברתית )בית-תמחוי( 9
מועצת תלמידים  9
ועד ניהול תכנית מעשר 9
ועדת הגינות 9
ועד ניהול תפילה 9
חונכות תלמידים 9
פרחי הוראה 9
ועדת קבלת תלמידים חדשים 9
 ספרייה 9
 קישוט 9
 נט״ע  9

מקצת מן ההתנדבויות המתקיימות מחוץ לבית-הספר:  
גני ילדים ומעונות בשכונה 9
בית הופמן: מרכז קהילתי לגיל הזהב 9
גינה קהילתית   9
ארגון “לתת״ 9
בתי חולים 9
מדצ״ים, משצ״ים 9
מועצת הנוער העירונית והמחוזית 9
מד״א 9
הדרכה בתנועת נוער 9
 צער בעלי חיים 9
המרכז לאקטיביזם - במסגרת מנהל קהילתי גינות העיר  9
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הנהגת תלמידים בבית ספר רעות
מועצת תלמידים

שני תלמידים מכל שכבה ייבחרו למועצת התלמידים ויעסקו בעשייה חברתית. 

חברי המועצה ייצגו את השכבה שלהם ואת כלל תלמידי בית הספר. 

תפקידי המועצה: 
א. ייזום פעילות חברתית לכלל התלמידים.

ב. קידום נושא הלמידה בבית הספר - בהיבט השיח בין המורים לתלמידים. 
ג. שותפות התלמידים במראה ותחזוקת בית-הספר - ריהוט ועיצוב המקום, מראה הכיתות וכדו׳. 

ועדת קבלת תלמידים  
לוועדה זו שותפים תלמידים שנבחרו ע״י מחנכי הכיתות בתיאום עם יועצת בית-הספר, במטרה לסייע 

במערך קבלת תלמידים לבית הספר, הן מבחינת סיוע בהכנה ובניית הימים הפתוחים והן בהובלתם. 

ועדת הגינות
לתלמידים משקל רב בעיצוב האווירה הבטוחה והנעימה בבית ספר. 

תוך  ארץ  ודרך  אלימה  לא  תקשורת  על  שמירה  ספר,  בית  תקנון  על  בשמירה  פועלת  ההגינות   ועדת 

שמירה על כללי בית הספר.

להחלטת  ומחלוקת.  סכסוך  של  במקרים  הספר  בית  תלמידי  בין  ושופט  מגשר  גוף  הינה  הגינות  ועדת 
הוועדה תוקף של המלצה בפני ההנהלה.

המסעדה החברתית 
ברעות מגישים אוכל חם לנזקקים שמגיעים לאכול בבית הספר שלוש פעמים בשבוע.

המפגש עם הסועדים מאפשר לתלמידים לעסוק בנתינה, חסד וקבלת האחר והשונה. זאת לצד ההבנה 
כי עלינו כחברה לדאוג לחלש ונזקק.

כיתת ותיקים
בבית-הספר לומדת באופן קבוע כיתה של אזרחים ותיקים. לימודיהם כוללים קורסים שונים, המתקיימים 

על-ידי מורי בית-הספר, וסיורים לימודיים. הכיתה גם משתתפת בכנסים ובפעילויות בית-ספריות. 

במסגרת מיזם "הקשר הרב-דורי" )בהנחיית יד-התפוצות( מתקיים דיאלוג לימודי קבוע בין חברי כיתת 
הותיקים לבין תלמידים מחטיבת-הביניים של בית-הספר.

ועד ניהול מעשר 
התלמידים הינם שותפים בניהול מערך ההתנדבות בבית הספר.
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חלון לשויון
מיזם שנועד לקדם את המודעות לנגישות בקרב החברה הישראלית בכלל ובעלי עסקים בפרט.

גדעונים
 ״גדעונים״ הינו מיזם ייחודי, במסגרתו בוגרי בית הספר ואנשי צוות יוצאים למשימה שתכליתה שיפוץ ותיעוד 

בתי עלמין יהודים בפולין.

אנשי רעות כבר שיפצו אלפי קברים בפולין. הם זוכים להכרת תודה גדולה ממשפחות רבות בארץ ובעולם 
שבמקרים רבים מצאו את מקום קבורת יקיריהם רק בזכות מיזם זה.

www.gidonim.com :כתובת האתר
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בעלי תפקידים בבית הספר

הנהלת בית הספר
מנהל בית הספר - ארז אמבר 9
סגנית מנהל - אילנית  ברוכי  9
סגן מנהל - אברהם לאופר 9
חנה צדקיהו  9
רחלי חסון  9
נטע אוחנה  9
יוכי ימרום  9
נועם גזודנהייט 9

מנהלה
רחלי חסון: מנהלת אדמיניסטרטיבית 9
הודיה עמר: מנהלנית 9
רות זוהר לוטפי: מזכירה ורכזת בגרויות 9
שמרית אלדד: מזכירה ורכזת בגרויות 9
יורם דוינו: אב בית 9

צוות לשעת חירום
צוות ניהול 9
אב בית: יורם דוינו 9
רכז ביטחון: אבי בוגוש 9

רכזי מקצועות
לשון והבעה: אילנית ברוכי 9
מתמטיקה: אירינה גרציאני 9
אנגלית: רייצ׳ל קין 9
יהדות: נעם גרין 9
ספרות: יעל ששון 9
היסטוריה ואזרחות: גילה אליאש 9
מוסיקה: אירינה מדבדבה 9
מדעים: אירינה גורביץ 9

רכזי שכבות
אברהם לאופר 9 ז׳: 
יוכי ימרום 9 ח׳: 
נטע אוחנה 9 ט׳: 
אילנית ברוכי 9 י׳: 
נטע אוחנה 9 י״א: 
ארז אמבר 9 י״ב: 

מחנכים ומחנכות
סיון שמסיאן 9 ז-1: 
יפה טלה-זרביב 9 ז-2: 
שקד שורץ  9 ז-3: 
עודד בלנקנשטיין 9 ח-1: 
יוכי ימרום 9 ח-2: 
אירינה גרציאני 9 ח-3: 
נחלה קאפח  9 ט-1: 
אילנה מרום 9 ט-2: 
גילה אליאש  9 ט-3: 
נעמי לונדון 9 י-1: 
אליאנה כהן 9 י-2: 
איילת ברויאר 9 י-3: 
נטע אוחנה 9 י״א-1: 
עדיאל זיון 9 י״א-2: 
יגאל דוד 9 י״ב: 
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בעלי תפקידים בבית הספר

רכזי תחומים
פדגוגיה, מערכת: אילנית ברוכי 9

יועצות בית הספר: חנה צדקיהו, תמרה גולדשטיין, חפצי הלפר 9

רישום תלמידים ומנב״ס: רחלי חסון 9

תפילה: אברהם לאופר 9

תקשוב: אבי בוגוש 9

שילוב: יוכי ימרום 9

בגרויות: רות זוהר לוטפי, שמרית אלדד 9

אמירים )תכנית מחוננים ומצטיינים(: יגאל דוד, עדיאל זיון 9

תכנית מעשר )תרומה לקהילה(: לורי ראפ 9

מסעדה חברתית: רחלי חסון, אילן ואיה 9

כיתת אזרחים ותיקים: אילן ואיה 9

חינוך-חברה: נועם גזונטהייט 9

אקדמיה בתיכון: מיכל הבר 9

אקדמיה כיתה: נעם גרין 9

התאמות: דינה וינר 9

חלון לשוויון: אורה בן דהן 9

מועצת תלמידים: נעמי לונדון 9
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מידע כללי

אסיפות הורים כיתתיות
אנו מאמינים שמפגשים בין התלמיד, ההורה והמורה חיוניים להתפתחותו והצלחתו של התלמיד בבית 

הספר, בתחום הלימודי והחברתי. המפגשים ייערכו אחת למחצית.

ערבי הורים - פתיחת שנה:
כיתות ז׳, ח׳, ט׳: יום שלישי, כ״ד באלול תשע״ח, 4 בספטמבר 2018, בין השעות: 19:30-18:00 9
כיתות י׳, י״א, י״ב: יום שלישי, כ״ד באלול תשע״ח, 4 בספטמבר 2018, בין השעות: 21:00-19:30 9

אסיפות הורים פרטניות )פגישה עם המורים המקצועיים ומחנך/ת הכיתה(:
מחצית א׳:

כיתות ז׳, ח׳, ט׳: יום שלישי, י״ט בכסלו תשע״ט, 27 בנובמבר 2018, בין השעות: 21:00-16:00 9
כיתות י׳, י״א, י״ב:  יום רביעי, ד׳ בטבת תשע״ט, 12 בדצמבר 2018, בין השעות: 21:00-16:00 9

מחצית ב׳: 
כיתות ז׳, ח׳, ט׳: יום רביעי, כ״ז באדר ב׳ תשע״ט, 3 באפריל 2019, בין השעות 21:00-16:00 9
כיתות י׳, י״א: יום שני, כ״ד בניסן תשע״ט, 29 באפריל 2019, בין השעות 21:00-16:00 9
ערב סיום שנה: יום שלישי, ט״ו בסיון תשע״ט, 18 ביוני 2019 9

ביטחון
במקרה של כל אירוע חריג, חפץ חשוד או הימצאותו של אדם שאינו מוכר בתחום בית-הספר יש לפנות 

מיד למזכירות בית-הספר ולדווח על כך.

דיווח רפואי
הדף הרפואי שימולא על-ידי ההורים עם תחילת שנת הלימודים יהיה תקף לכלל הפעילויות במהלך השנה. 
אם חל שינוי במצבם הרפואי של התלמידים, חייבים ההורים לדווח למזכירות בית-הספר ולמחנכי הכיתות.

מניעת אלימות
בית-הספר שולל כל צורה של אלימות ומטפח הידברות כאמצעי לפתרון קונפליקטים. אלימות הינה ‘קו 
אדום׳ בבית הספר. אי לכך, תלמידים שינקטו באלימות יושעו לאלתר ויוכלו לחזור ללימודים סדירים רק 

לאחר שיחה שתתקיים עם הוריהם ורכז/ת השכבה.

הופעה
הצוות והתלמידים יופיעו בבית-הספר בלבוש הולם. אין להגיע בלבוש שאינו צנוע. 9
הן בנים והן בנות לא יופיעו עם גופיות, חולצות בטן וחצאיות או מכנסיים קצרים מידי. 9
התלמידים יגיעו בתספורת הולמת. 9
תלמידה או תלמיד שיגיעו בניגוד לכללים הללו יישלחו הביתה ויחזרו בהופעה ראויה. 9



ינואץדצמבץנובמבץאוקטובץאוגוסט/ספטמבץ

יום ירושליםאאא26א

בבשמחת תורה - חופשה1ב27ב
יום בית ספרי לרגל שבועות 

בנושא “קבלת תורה״

1גגאסרו חג - חופשה2ג28ג
)חטיבת ביניים(

יום שיא בהיסטוריה
)ט׳( פעילות סוף שנה
“חוצה מיני ישראל״

)חטיבת ביניים()ח׳ 2( סיור שלח בנושא “ההר״2דד)י״א, י״ב( הכנה רגשית למסע לפולין9ד29ד
אסיפת הורים פרטנית

1ה4ה   פתיחת שנת הלימודים90ה
)צוות( השתלמות בנושא “אחראי 
יום בית ספרי לרגל פסח בנושא )צוות( השתלמות בנושא תקשוב, מפגש 9הטיול״ מפגש 2 | )ט׳( גיחת של״ח

יום הזיכרון לשואה ולגבורה“סיפור משפחתי״

4וו2ו5ו91ו

שבת5ששבת1ששבת9ששבת6ששבת1ש

7א2א
 )י״א, י״ב( הכנה למסע לפולין

4אומפגש צוות מוביל
 )ט׳( סיור ביד ושם

)ח׳, ט׳( יום שיא במתמתיקה6א2אבנושא “נתינה ברוח קורצ׳אק״
)י״א( פתיחת נושא

“ניצולי השואה מצמיחים 
את הארץ״

)ט׳-י״ב( מסע פסח

)קהילת בית הספר(
ערב זוכרים שרים ומספרים 
לקראת יום הזיכרון לחללי 

צה״ל ולנפגעי פעולות האיבה

שבועות - חופשה

9ב
)ז׳( יום גיבוש שכבתי בקיר הטיפוס 

9ב)י״א, י״ב( יום התבוננות5במפגש עם הנהגת ההורים8בבאיצטדיון טדי
)חנוכה ט׳( “חלון לשוויון״ מפגש “צמ״ד בסלון״ - 

 היום הבין לאומי לאנשים עם מוגבלויות
)צוות( השתלמות ‘׳בשבילי הזיכרון״ של ‘יד ושם׳

)ט׳-י״ב( מסע פסח)מגמת תיאטרון י״ב( הפקת תיאטרון7ב
 אסרו חג - חופשה

)י״א, י״ב( מרתון לימוד 
מתמטיקה

4ג
אסיפת הורים כללית | הרצאה בנושא 

“השגחה הורית והסמכות החדשה״ הרצאה 
בנושא “תקשורת עם מתבגרים״

6ג9ג
)י״א, י״ב( יום הכנה למסע לפולין 

4גביד ושם
חנוכה - חופשה

8ג)י״א, י״ב( יום מרתון  במתמטיקה
)שכבה ח׳( מיצ״ב חיצוני

ב״שפת אם עברית״

)ט׳-י״ב( מסע פסח
)ז׳( סיור “ירושלים שלי״ בנושא 
בר/בת מצווה בהדרכת יד בן צבי

טקס יום הזיכרון

5ד
 )ח׳( הרצאה וסדנת פתיחה 

10דבנושא איכות הסביבה
 )ח׳ 1( סיור של״ח
7ד“מכלול נופאדם״

)קהילת בית הספר( אירוע ערב לזכר 
)ז׳( סיור לימודי בהיסטוריה )ח׳ 3( סיור של״ח בנושא “ההר״9דחנוכה - חופשה5דד״ר אריה גיגר ז״ל

יום הזיכרון לחללי צה״ל)ט׳-י״ב( מסע פסחבעין כרם

11ה)י״א, י״ב( פתיחת ההכנה למסע לפולין6ה
)י״א, י״ב( מפגש הכנה לפולין

8הביטחון והכנת טקסים
 )צוות( השתלמות

)י״א( הפקת תיאטרון בצהריים צעדת הל״ה10החנוכה - חופשה6ה‘׳בשבילי הזיכרון״ של ‘יד ושם׳
יום העצמאות - חופשהפסח - חופשהוהופעה בערב

פסח - חופשה)ח׳  בוקר משפחות11וחנוכה - חופשה7ו9ו12ו7ו

שבת12ש שבת חנוכה8ששבת10ששבת19ששבת8ש

14אערב ראש השנה - חופשה9א
)י״א, י״ב( מפגש הכנה לפולין

11אהכנת טקסים
)י״א, י״ב( הכנה לפולין

)י׳( מפגש עם יזם חברתי במסגרת שבת19אחנוכה - חופשה9א)ח׳( יום התבוננות
)י״א( פתיחת נושאפסח - חופשהלימודי אזרחות

“צמיחה מתוך משבר אישי״
)תלמידי והורי י״ב(

ערב סיום שנה

15בראש השנה - חופשה10ב
)ט׳( גיבוש שכבה במרכז המנהיגות 

14בחנוכה - חופשה10ב)ט׳( יום התבוננות12ב“אריאל״
 )ח׳( סיור לימודי בהיסטוריה

פסח - חופשהבמרכז האמריקאי

19ג)י״א( הכנה לפולין ביד ושם16גראש השנה - חופשה11ג
 )י׳( מחנה התנדבות

11גברוח קורצ׳אק
 )ז׳( סיור של נבחרת מצטייני היסטוריה

15גבמוזיאון האיסלאם
 )י״א( סמינר יומיים 

בנושא “יהודים עוזרים ליהודים״

)י״א( סמינר יומיים בנושא
“ניצולי השואה מצמיחים את הארץ״

)ט׳( סיור לימודי בהיסטוריה
בבית הקברות הבריטי בהר הצופים

ערב סיום שנה)ח׳( מיצ״ב באנגליתפסח - חופשה
כלל בית הספר

12ד
 צום גדליה | )י״א, י״ב( הכנה למסע פולין
)י׳( סדנת גישור ויישוב סכסוכים כהכנה 

לאירוע ביום הזיכרון לרבין
17ד

)ח׳ 2( סיור של״ח “מכלול נופאדם״
)י״ב( יום חשיפה למכינות, שנת שירות 

ושירות לאומי
14ד

 יום הזיכרון לדוד בן גוריון
)י׳( מחנה התנדבות ברוח קורצ׳אק

)י״א, י״ב( הכנה לפולין - חזרות לטקסים
12ד

)ח׳( סיור לימודי במוזיאון המדע בנושא “אנרגיה״
16ד)הורי ותלמידי התיכון( אסיפת הורים פרטנית

 )ט׳ 1( סיור של״ח לרמלה 
 )י״א( סמינר יומיים 

בנושא “יהודים עוזרים ליהודים״ 

)שכבות י׳, י״א(
יום שיא במתמטיקה

)י״א( סמינר יומיים בנושא
ציון יום בנימין זאב הרצלפסח - חופשה“ניצולי השואה מצמיחים את הארץ״

19ה
יום בית-ספרי בנושא עשרת ימי תשובה 

18ההרצאת ערב של פרופ׳ מריו ליביו
 )צוות( השתלמות בנושא
15ה“אחראי טיול״ מפגש 1

 )צוות( השתלמות בנושא
 “אחראי טיול״ | )ז׳( סרט בסינמטק
)י׳( מחנה התנדבות ברוח קורצ׳אק

19ה
 )ט׳( סיור לימודי באזרחות בכנסת

 )צוות( השתלמות ‘׳בשבילי הזיכרון״ של ‘יד ושם׳
)שכבה י״ב( סיור לימודי באזרחות בכנסת

17ה
 )שכבה ז׳( הופעה מוסיקלית של אנסמבל

 “איתי ארמון״ | )י׳( סיור לימודי בספרות
בעקבות הספר “מישהו לרוץ איתו״

פסח - חופשהיום גיבוש מחנכים
)מגמת תיאטרון י׳(
הפקה בצהריים
ובערב הופעה

חלוקת תעודות

ערב שביעי של פסח - חופשה18ו14ו16ו19ו14ו

שבת19ששבת 15ששבת17ששבת20ששבת15ש

21א)י׳( סדנה בנושא “תעשיית הטבק והסמים״16א
 יום הזיכרון ליצחק רבין
פסח - חופשה20א16א)י׳( סיור בהיסטוריה להרודיון18אאירוע בהובלת שכבה י׳

17ב
)י׳( סדנת גישור ויישוב סכסוכים כהכנה 

19ב22בלאירוע ביום הזיכרון לרבין

 )י״א, י״ב( מסע פולין
)י׳( יום התבוננות | )ט׳( סיור נבחרת 
מצטייני הסטוריה לספריה הלאומית 

ולאוני׳ העברית

17ב
)י״א, י״ב( פאנל בנושא ערכי צה״ל ודילמות 

21בבשירות הצבאי
)ט״ו בשבט( יום בית ספרי לרגל ט״ו בשבט 

בנושא “אדם ואדמה״

יום הזיכרון ליוסף טרומפלדור
יום בית ספרי לרגל פורים

בנושא “משחק החיים״
פסח - חופשה

18ג)י״א, י״ב( מסע פולין20ג)י״א, י״ב( הכנה למסע לפולין29גערב יום כיפור - חופשה18ג
)עשרה בטבת( יום הקדיש הכללי | יום בית ספרי 
22גלרגל עשרה בטבת בנושא “על מה אבדה הארץ״

קונצרט ערב של מגמת מוסיקה
בצוללת הצהובה

)ח׳( סיור לימודי בספרות 
בתל אביב בעקבות 

חיים נחמן ביאליק
פסח - חופשה

)ח׳( מיצ״ב במתמתיקה.        
)ט׳( סיור חווייתי בעיר דוד 

“ירושלים הנה אני בא״
אירוע מרכזי:  שנה לרעות

21ד)ח׳ 3( סיור של״ח “מכלול נופאדם״24דיום כיפור - חופשה19ד
)י״א, י״ב( מסע לפולין | )נבחרת 
 משכבה ח׳( סיור במוזיאון ישראל

)י׳( אזרחות - סיור בירושלים 
פסח - חופשהתענית אסתר - חופשהחלוקת תעודות29ד)ט׳( צעדת הבקעה19ד

25החופשה20ה
)צוות( השתלמות ‘׳בשבילי הזיכרון״ 

20ה)י״א, י״ב( מסע פולין22השל ‘יד ושם׳
 יום זאב ז׳בוטינסקי

 )י״א( פתיחת נושא “יהודים עוזרים ליהודים״
)צוות( השתלמות ‘׳בשבילי הזיכרון״ של ‘יד ושם׳

ל״ג בעומר - חופשהפסח - חופשהפורים - חופשה24ה

21ו
)ט׳( “חלון לשוויון״ - סוכת “תיקון עולם״ 

פסח - חופשהפורים - חופשה25ו21ו)י״א, י״ב( מסע פולין29ו26ובבית הספר

שבת26ששבת22ששבת24ששבת27ששבת22ש

28אערב סוכות - חופשה29א

 )הורי ותלמידי י״א, י״ב(
מפגש ערב בנושא המסע לפולין

)ט׳( “חלון לשוויון״, יום “מתוק בלב״ 
לזכר גלעד שעאר ז״ל

27א29א)י״א, י״ב( מסע פולין25א
)ט׳( סיור לימודי באזרחות 
בעקבות שסעים חברתיים 

בירושלים
יום גיבוש מחנכים

29בסוכות - חופשה24ב
)י׳( סיור בהיסטוריה בעיר העתיקה
24ב)שכבה ז׳( יום שיא במתמטיקה26ב)י״א, י״ב( פאנל תפקידים בצבא

 )ז׳( סיור לימודי למוזיאון המדע
28ב)י״ב( סיור לימודי לבית המשפט העליון

יום שיא במתמתיקה
)תיכון( אסיפת הורים פרטנית

90גחוה״מ - חופשה25ג
 )ז׳( יציאה לסינון עפר

27גומציאת עתיקות בעמק צורים
 )הורי ותלמידי חט״ב(

אסיפת הורים פרטנית | )ט׳( סיור 
באזרחות בנושא “זרמים ביהדות״

25ג
)י״א( סיור לימודי בהיסטוריה בגוש עציון בנושא 

29גמלחמת העצמאות

)ח׳( מיצ״ב חיצוני ב״מדע וטכנולוגיה״ 
)י׳( ביקור במוזיאון הרצל

)י״א( סיור לימודי בהיסטוריה 
למרכז מורשת בגין

)ז׳( סיור נבחרת מצטייני 
ספרות בבית עגנון

)ח׳( סיור של״ח בתל אביב)ט׳ 2+3( סיור של״ח לרמלה90ד)ח׳ 1( סיור של״ח בנושא “ההר״26דיום בית ספרי בנושא חנוכה28ד)ט׳( גיחת של״ח בנס הרים91דחוה״מ - חופשה26ד

91ה27ה)ט׳( יום בנושא שיימינג29החוה״מ - חופשה27ה
)י׳( סדנת אזרחות וזהות 

של מרכז מורשת בגין וטקס 
חלוקת תעודות זהות

ו28ו90וחוה״מ - חופשה28ו

שבתששבת29ששבתש   שבת חוה״מ 29ש

90אהושענא רבה - חופשה90א



יונימאיאפץילמץץפבץואץינואץ

יום ירושלים2אאאא

9בב1בבבשמחת תורה - חופשה
יום בית ספרי לרגל שבועות 

בנושא “קבלת תורה״

2גגגאסרו חג - חופשה
 )חטיבת ביניים(

4גגיום שיא בהיסטוריה
 )ט׳( פעילות סוף שנה
“חוצה מיני ישראל״

9דדד)ח׳  סיור שלח בנושא “ההר״)י״א, י״ב( הכנה רגשית למסע לפולין
 )חטיבת ביניים(

5ד1דאסיפת הורים פרטנית

)צוות( השתלמות בנושא “אחראי    פתיחת שנת הלימודים
)ט׳( גיחת של״ח 4ההה)צוות( השתלמות בנושא תקשוב, מפגש 1טיול״ מפגש 

יום בית ספרי לרגל פסח בנושא 
6היום הזיכרון לשואה ולגבורה2ה“סיפור משפחתי״

7ו9ו5ו1ו1ו

שבת עץב שבועות8ששבת4ששבת6ש שבת 2ששבת2ששבת

)י״א, י״ב( הכנה למסע לפולין
ומפגש צוות מוביל

)ט׳( סיור ביד ושם
9א)ח׳, ט׳( יום שיא במתמתיקהבנושא “נתינה ברוח קורצ׳אק״

 )י״א( פתיחת נושא
“ניצולי השואה מצמיחים 

את הארץ״
5א)ט׳-י״ב( מסע פסח7א9א

 )קהילת בית הספר(
ערב זוכרים שרים ומספרים 
לקראת יום הזיכרון לחללי 

צה״ל ולנפגעי פעולות האיבה

שבועות - חופשה9א

)ז׳( יום גיבוש שכבתי בקיר הטיפוס 
)י״א, י״ב( יום התבוננותמפגש עם הנהגת ההוריםבאיצטדיון טדי

)חנוכה ט׳( “חלון לשוויון״ מפגש “צמ״ד בסלון״ - 
היום הבין לאומי לאנשים עם מוגבלויות

)צוות( השתלמות ‘׳בשבילי הזיכרון״ של ‘יד ושם׳
10ב6ב)ט׳-י״ב( מסע פסח8ב4ב4ב)מגמת תיאטרון י״ב( הפקת תיאטרון

 אסרו חג - חופשה
)י״א, י״ב( מרתון לימוד 

מתמטיקה
אסיפת הורים כללית | הרצאה בנושא 

“השגחה הורית והסמכות החדשה״ הרצאה 
בנושא “תקשורת עם מתבגרים״

)י״א, י״ב( יום הכנה למסע לפולין 
ביד ושם

חנוכה - חופשה
5ג5ג)י״א, י״ב( יום מרתון  במתמטיקה

 )שכבה ח׳( מיצ״ב חיצוני
9גב״שפת אם עברית״

 )ט׳-י״ב( מסע פסח
)ז׳( סיור “ירושלים שלי״ בנושא 
בר/בת מצווה בהדרכת יד בן צבי

11גטקס יום הזיכרון7ג

)ח׳( הרצאה וסדנת פתיחה 
בנושא איכות הסביבה

)ח׳  סיור של״ח
“מכלול נופאדם״

)קהילת בית הספר( אירוע ערב לזכר 
6ד)ח׳  סיור של״ח בנושא “ההר״חנוכה - חופשהד״ר אריה גיגר ז״ל

)ז׳( סיור לימודי בהיסטוריה 
12דיום הזיכרון לחללי צה״ל8ד)ט׳-י״ב( מסע פסח10ד6דבעין כרם

)י״א, י״ב( מפגש הכנה לפולין)י״א, י״ב( פתיחת ההכנה למסע לפולין
ביטחון והכנת טקסים

)צוות( השתלמות
7ה7הצעדת הל״החנוכה - חופשה‘׳בשבילי הזיכרון״ של ‘יד ושם׳

)י״א( הפקת תיאטרון בצהריים 
19היום העצמאות - חופשה9הפסח - חופשה11הוהופעה בערב

14ו10ופסח - חופשה12ו)ח׳ 3( בוקר משפחות8ו8וחנוכה - חופשה

שבת15ששבת11ששבת19ששבת9ששבת9ששבת

)י״א, י״ב( מפגש הכנה לפוליןערב ראש השנה - חופשה
הכנת טקסים

)י״א, י״ב( הכנה לפולין
10א10אשבתחנוכה - חופשה)ח׳( יום התבוננות

)י׳( מפגש עם יזם חברתי במסגרת 
12אפסח - חופשה14אלימודי אזרחות

 )י״א( פתיחת נושא
16א“צמיחה מתוך משבר אישי״

 )תלמידי והורי י״ב(
ערב סיום שנה

)ט׳( גיבוש שכבה במרכז המנהיגות ראש השנה - חופשה
)ח׳( סיור לימודי בהיסטוריהחנוכה - חופשה)ט׳( יום התבוננות“אריאל״

17ב19בפסח - חופשה15ב11ב11בבמרכז האמריקאי

)י׳( מחנה התנדבות)י״א( הכנה לפולין ביד ושםראש השנה - חופשה
ברוח קורצ׳אק

)ז׳( סיור של נבחרת מצטייני היסטוריה
במוזיאון האיסלאם

)י״א( סמינר יומיים 
12ג12גבנושא “יהודים עוזרים ליהודים״

 )י״א( סמינר יומיים בנושא
 “ניצולי השואה מצמיחים את הארץ״

 )ט׳( סיור לימודי בהיסטוריה
בבית הקברות הבריטי בהר הצופים

18ג)ח׳( מיצ״ב באנגלית14גפסח - חופשה16ג
 ערב סיום שנה
כלל בית הספר

צום גדליה | )י״א, י״ב( הכנה למסע פולין
)י׳( סדנת גישור ויישוב סכסוכים כהכנה 

לאירוע ביום הזיכרון לרבין

)ח׳  סיור של״ח “מכלול נופאדם״
)י״ב( יום חשיפה למכינות, שנת שירות 

ושירות לאומי

יום הזיכרון לדוד בן גוריון
)י׳( מחנה התנדבות ברוח קורצ׳אק

)י״א, י״ב( הכנה לפולין - חזרות לטקסים

)ח׳( סיור לימודי במוזיאון המדע בנושא “אנרגיה״
)הורי ותלמידי התיכון( אסיפת הורים פרטנית

)ט׳  סיור של״ח לרמלה 
)י״א( סמינר יומיים 

בנושא “יהודים עוזרים ליהודים״ 
19ד

 )שכבות י׳, י״א(
19דיום שיא במתמטיקה

 )י״א( סמינר יומיים בנושא
19דציון יום בנימין זאב הרצל15דפסח - חופשה17ד“ניצולי השואה מצמיחים את הארץ״

יום בית-ספרי בנושא עשרת ימי תשובה 
הרצאת ערב של פרופ׳ מריו ליביו

)צוות( השתלמות בנושא
“אחראי טיול״ מפגש 

)צוות( השתלמות בנושא
“אחראי טיול״ | )ז׳( סרט בסינמטק
)י׳( מחנה התנדבות ברוח קורצ׳אק

)ט׳( סיור לימודי באזרחות בכנסת
)צוות( השתלמות ‘׳בשבילי הזיכרון״ של ‘יד ושם׳

)שכבה י״ב( סיור לימודי באזרחות בכנסת

)שכבה ז׳( הופעה מוסיקלית של אנסמבל
“איתי ארמון״ | )י׳( סיור לימודי בספרות

בעקבות הספר “מישהו לרוץ איתו״
16הפסח - חופשה18ה14היום גיבוש מחנכים14ה

 )מגמת תיאטרון י׳(
 הפקה בצהריים
ובערב הופעה

חלוקת תעודות20ה

21ו17וערב שביעי של פסח - חופשה19ו15ו15ו

שבת22ששבת18ששבת20ששבת16ששבת16ששבת

יום הזיכרון ליצחק רבין)י׳( סדנה בנושא “תעשיית הטבק והסמים״
29א19אפסח - חופשה21א17א17א)י׳( סיור בהיסטוריה להרודיוןאירוע בהובלת שכבה י׳

)י׳( סדנת גישור ויישוב סכסוכים כהכנה 
לאירוע ביום הזיכרון לרבין

)י״א, י״ב( מסע פולין
)י׳( יום התבוננות | )ט׳( סיור נבחרת 
מצטייני הסטוריה לספריה הלאומית 

ולאוני׳ העברית

)י״א, י״ב( פאנל בנושא ערכי צה״ל ודילמות 
בשירות הצבאי

)ט״ו בשבט( יום בית ספרי לרגל ט״ו בשבט 
18ב18בבנושא “אדם ואדמה״

 יום הזיכרון ליוסף טרומפלדור
 יום בית ספרי לרגל פורים

בנושא “משחק החיים״
24ב20בפסח - חופשה22ב

)עשרה בטבת( יום הקדיש הכללי | יום בית ספרי )י״א, י״ב( מסע פולין)י״א, י״ב( הכנה למסע לפוליןערב יום כיפור - חופשה
לרגל עשרה בטבת בנושא “על מה אבדה הארץ״

 קונצרט ערב של מגמת מוסיקה
19גבצוללת הצהובה

)ח׳( סיור לימודי בספרות 
 בתל אביב בעקבות 

חיים נחמן ביאליק
21גפסח - חופשה29ג19ג

)ח׳( מיצ״ב במתמתיקה.        
)ט׳( סיור חווייתי בעיר דוד 

 “ירושלים הנה אני בא״
אירוע מרכזי: 20 שנה לרעות

25ג

)ח׳  סיור של״ח “מכלול נופאדם״יום כיפור - חופשה
)י״א, י״ב( מסע לפולין | )נבחרת 
משכבה ח׳( סיור במוזיאון ישראל

)י׳( אזרחות - סיור בירושלים 
26ד22דפסח - חופשה24דתענית אסתר - חופשה20ד20דחלוקת תעודות)ט׳( צעדת הבקעה

)צוות( השתלמות ‘׳בשבילי הזיכרון״ חופשה
)י״א, י״ב( מסע פוליןשל ‘יד ושם׳

יום זאב ז׳בוטינסקי
)י״א( פתיחת נושא “יהודים עוזרים ליהודים״

)צוות( השתלמות ‘׳בשבילי הזיכרון״ של ‘יד ושם׳
27הל״ג בעומר - חופשה29הפסח - חופשה25הפורים - חופשה21ה21ה

)ט׳( “חלון לשוויון״ - סוכת “תיקון עולם״ 
28ו24ופסח - חופשה26ופורים - חופשה22ו22ו)י״א, י״ב( מסע פוליןבבית הספר

שבת29ששבת25ששבת27ש שבת 29ששבת29ששבת

ערב סוכות - חופשה

)הורי ותלמידי י״א, י״ב(
מפגש ערב בנושא המסע לפולין

)ט׳( “חלון לשוויון״, יום “מתוק בלב״ 
לזכר גלעד שעאר ז״ל

24א)י״א, י״ב( מסע פולין
)ט׳( סיור לימודי באזרחות 
בעקבות שסעים חברתיים 

בירושלים
90א26איום גיבוש מחנכים28א24א

)י׳( סיור בהיסטוריה בעיר העתיקהסוכות - חופשה
)ז׳( סיור לימודי למוזיאון המדע)שכבה ז׳( יום שיא במתמטיקה)י״א, י״ב( פאנל תפקידים בצבא

29ב25ב25ב)י״ב( סיור לימודי לבית המשפט העליון
 יום שיא במתמתיקה

ב27ב)תיכון( אסיפת הורים פרטנית

)ז׳( יציאה לסינון עפרחוה״מ - חופשה
ומציאת עתיקות בעמק צורים

)הורי ותלמידי חט״ב(
אסיפת הורים פרטנית | )ט׳( סיור 
באזרחות בנושא “זרמים ביהדות״

)י״א( סיור לימודי בהיסטוריה בגוש עציון בנושא 
26ג26גמלחמת העצמאות

)ח׳( מיצ״ב חיצוני ב״מדע וטכנולוגיה״ 
 )י׳( ביקור במוזיאון הרצל

 )י״א( סיור לימודי בהיסטוריה 
למרכז מורשת בגין

28ג90ג
)ז׳( סיור נבחרת מצטייני 

גספרות בבית עגנון

ד)ח׳( סיור של״ח בתל אביב29ד27ד27ד)ט׳  סיור של״ח לרמלה)ח׳  סיור של״ח בנושא “ההר״יום בית ספרי בנושא חנוכה)ט׳( גיחת של״ח בנס הריםחוה״מ - חופשה

90ה28ה28ה)ט׳( יום בנושא שיימינגחוה״מ - חופשה
)י׳( סדנת אזרחות וזהות 

של מרכז מורשת בגין וטקס 
חלוקת תעודות זהות

ה

ו91ו29ווחוה״מ - חופשה

שבת1ש90ששבתששבת

91אהושענא רבה - חופשה
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שמירת רכוש ושמירת הניקיון
על כולנו - תלמידים כמורים - לשמור על רכוש בית-הספר, תקינותו וניקיונו. אם נתגלה קלקול, יש  9

להודיע על כך מיד למחנכים, לרכז השכבה או לאב הבית. התלמידים כולם אחראים לניקיון כיתותיהם.
יש להרים כיסאות בסוף היום. 9
תליית מודעות מותרת רק על גבי לוחות המודעות המיועדים לכך - ובאישור. 9

עישון
העישון בשטח ובסביבת בית-הספר אסור בהחלט. 

היעדרות מוצדקת  
במקרים הבאים תחשב היעדרות התלמיד/ה למוצדקת: 

התנדבות - תכנית מעשר )רק על בסיס חוזה חתום( 9
זימון ללשכת הגיוס 9
סיבות רפואיות 9
סיורים לימודיים ופעילות ייחודית של מגמות )למשל: ביוטופ, צילומי סרט וכיו״ב( 9
פעילות שאושרה מראש ע״י בית הספר: פעילות ספורטיבית, משלחות, גיוסים לתנועות נוער 9
מבחן נהיגה: טסט ותיאוריה 9
שיחה עם איש מצוות בית הספר.    9

היעדרויות אלה חייבות להיות מגובות באישור כתוב, שאותו יש לתת למחנכי הכיתות. 

שיעורי ‘חלון׳
שיעור יתבטל רק אם רכזי השכבות או המחנכים יודיעו על כך מפורשות. 

שימוש בטלפון נייד
חל איסור מוחלט על הפעלת מכשיר הטלפון הסלולרי במהלך השיעור או בזמן אירועים בית-ספריים  9

אחרים.
או  9 כיתה  בכל  המצויה  ייעודית  לכוורת  כבויים,  הם  כאשר  המכשירים,  כל  יוכנסו  שיעור  כל  בתחילת 

לתיקים, לבד משיעורים שבהם ייעשה במכשירים אלה שימוש פעיל ומושכל כחלק מן הלמידה. 

תקשוב ותקנון שימוש במחשבים אישיים 
גם  9 לומדים התלמידים  זו השנה הרביעית שבה בית-הספר משתתף במיזם התקשוב העירוני, שבו 

בעזרת המחשבים. השנה ילמדו תלמידי כל השכבות עם מכשירים אלה. 
המחשב האישי שרכשתם ישמש אתכם במשך השנים הבאות ויהווה כלי חשוב בתהליכי הלמידה. לצד  9

עבודה עם המחשבים, נעבוד עם ספרים שיירכשו ע״י ביה״ס. ההורים אינם נדרשים לרכוש ספרי לימוד. 
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על התלמידים לשמור על הכללים הבאים:
המחשב הוא חלק מהציוד הלימודי, יש להביא אותו בכל יום לבית-הספר. יש להגיע עם מחשב טעון  9

ב–100%. לא תורשה הטענה בבית-הספר, וזאת מסיבות בטיחות )קרינה!(.
המחשב הוא רכושכם האישי - שמרו עליו! אין להשאיר את המחשב בכיתה או בכל מקום אחר ללא  9

השגחה.
השימוש במחשב בזמן השיעור הוא על פי הוראות המורה בלבד, וכאשר אין בו שימוש לימודי, יש לסגור  9

אותו.
אין להניח משקה או מזון בקרבת המחשבים. 9
במקרה של תקלה במחשב, יש לפנות לטכנאי המחשבים בבית-הספר. 9

מרכז למידה - בית ספר לשיפור הישגים
תלמידים  הן  ילמדו  הלמידה  במרכז  הספר.  בבית  לתלמידים  פרטני  מענה  לתת  נועד  הלמידה  מרכז 

הזקוקים לתגבור לימודי אישי והן תלמידים מצטיינים הזקוקים ללמידה מאתגרת. 

ספריה
בבית הספר קיימת ספריה ובה ספרי עיון וקריאה. הספריה מיועדת לעיון, ללמידה ולהנאה.

אינטרנט וקשר עם ההורים
את  9 ולעדכן  לבדוק  מההורים  מבקשים  אנו  דוא״ל.  באמצעות  יישלחו  ההורים  עם  ההתכתבויות  כל 

פרטיהם האישיים במזכירות בית הספר בכדי לקבל הודעות ועדכונים במהלך השנה.
9 www.reut.manhi.org.il :לבית הספר אתר אינטרנט שכתובתו

להלן סקירה קצרה של מדורי האתר: 
 חדשות ועדכונים שוטפים: הודעות לפי שכבה, לוח אירועים וחופשות, מערכת שעות, שינוים במערכת,  9

לוח מבחנים, טפסים.
תמונות מחיי בית הספר. 9
מדורים נוספים: מיזמים ופעילויות, ספר טלפונים, פרטי הרשמה, אודותינו.  9

ההערכה ומרכיביה 
שלב ההערכה הוא חלק בלתי נפרד מתהליך ההוראה והלמידה, ולכן עם פתיחת שנת הלימודים יציג  9

כל מורה בפני תלמידי הכיתה את תכנית הלימודים השנתית, את הדרישות למקצוע המסויים ואת דרכי 
ההערכה בו בדף מידע מסודר.

הערכת ההישגים תקיף את כל תחומי התפקוד של התלמיד ותכלול: בחינות בכתב, בחנים, עבודות,  9
תלקיטים, הרצאות בעל-פה, מטלות שיתופיות-קבוצתיות וכן תלמידאות בסיסית הכוללת: הגעה לכלל 

השיעורים עם הציוד הנדרש, עבודה בהם והכנת שיעורי-בית.
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בחינות ואירועי הערכה
ולפיכך אין לשנות  9 ומסודרת,  מועדי הבחינות נקבעים בתחילת השנה בכדי לאפשר הערכה רציפה 

תאריך בלוח הבחינות. במקרים חריגים יש להפנות את הבקשה לרכז השכבה. 
לוח המבחנים יפורסם באתר האינטרנט של בית-הספר.  9
לא ייערכו יותר משלושה מבחנים בשבוע. 9
התלמידים יקבלו מידע מוקדם על מבנה הבחינה ועל תכניה. 9

בוחן 
בוחן יתייחס לחומר שנלמד בשיעורים האחרונים וכן לשיעורי-בית. 9
בוחן יינתן עם הודעה מוקדמת.  9
ייתכנו בחנים בעל-פה על החומר שנלמד לאחרונה, גם כן עם הודעה מוקדמת ומסודרת. 9

בחינת מתכונת
ובדרכי  9 באורכה  באופייה,  במבנה,  הבגרות  לבחינת  לחלוטין  הזהה  בחינה  הינה  המתכונת  בחינת 

ההיבחנות, כולל ההתאמות לזכאים לכך.
 יתקיימו שני מועדי בחינת מתכונת. 9
ובלווי הסבר בתאריך  9 ואישי  יחזיר את בחינות המתכונת לתלמידים באופן מסודר  המורה המקצועי 

שייקבע  מראש.
משקלו של מבחן המתכונת ייקבע על-ידי רכז המקצוע ולא יהיה פחות מ- 30% משקלול הציון השנתי. 9
תלמיד שייעדר יותר מ–30% מהשיעורים במקצוע בו הוא ניגש לבגרות, לא יהיה זכאי לגשת לבחינת  9

הבגרות, וזאת על פי הנחיות משרד החינוך.

ציון שנתי
הציון השנתי הוא שקלול של השגי התלמיד במהלך השנה, השנתיים או שלוש השנים האחרונות. כל מורה 

יודיע לתלמיד את הציון השנתי שלו עד שבוע לפני הבחינה.

נוהל ערעורים על ציון בחינה
תלמיד רשאי לערער על ציון בחינת המתכונת.  9
תלמיד שלא יגיע לקבל  את בחינתו במועד שנקבע, לא יוכל להגיש את הערעור בשלב מאוחר יותר.  9
התלמיד ייגש למורה המקצועי וינמק את ערעורו. 9
 במקרים שבהם התלמיד יבקש לערער על החלטת מורה המקצוע, עליו להגיש בכתב את בקשת  9

הערעור לרכז/ת השכבה.

טוהר בחינות 
תלמיד שיימצא מעתיק בבחינה - בחינתו תיפסל והנושא יועבר לטיפול משמעתי.  9
תלמיד שיימצא מעתיק פעם נוספת עלול לאבד את הזכות לקבלת תעודה ושאלת המשך לימודיו  9

תיבחן על-ידי ועדה פדגוגית, וזאת על-פי נהלי משרד החינוך.  
הנחיות  9 פי  על   - הבגרות  תעודת  מתן  את  ומשעה  המבחן  את  פוסלת  הבגרות  בבחינת   העתקה 

משרד החינוך.
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שעת תפילה וקריאה

תפילת שחרית מתקיימת בכל בוקר בבית הספר בין השעות 8:55 ל–9:35. 9
בית הספר 9 ומחייב בתפילת  יבחרו האם הם מעוניינים להשתתף באופן קבוע  ותלמידה   כל תלמיד 

או בקריאה של ספר קריאה אישי בכיתה בשעה זו.
התחייבות התלמידים הינה למחצית שלמה. 9
ייתכן שבראשי חודשים תתקיימנה תפילות לשכבות שלמות בבית הספר. 9

שכבה ז׳: 
להם  9 תתאפשר  תקופה  לאחר  ורק  הספר,  בית  לתפילת  השנה  בתחילת  ייחשפו  השכבה  תלמידי 

בחירה בין תפילה לקריאה.
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לוח חופשות ואירועים מיוחדים 

 פתיחת 
שנת 

הלימודים
יום חמישי, י״ט באלול תשע״ח, 30 באוגוסט 2018 בשעה 8:00

 ראש 
השנה

 ערב ראש השנה ושני ימי החג, הימים ראשון, שני ושלישי, 
כ״ט באלול התשע״ח עד ב׳ בתשרי התשע״ט, 11-9 בספטמבר 2018.

הלימודים יתחדשו ביום רביעי, ג׳ בתשרי התשע״ט, 12 בספטמבר 2018.

 יום 
הכיפורים

 ערב החג ויום החג, הימים שלישי ורביעי, ט׳-י׳ בתשרי התשע״ט, 
19-18 בספטמבר 2018.

יום חמישי, י״א בתשרי התשע״ט, 20 בספטמבר 2018 - חופש.

סוכות
 ערב החג, ימי החג ואסרו חג, מיום ראשון, י״ד בתשרי התשע״ט,

 23 בספטמבר 2018, עד יום שלישי, 
כ״ג בתשרי התשע״ט, 2 באוקטובר 2018.

הלימודים יתחדשו ביום רביעי, כ״ד בתשרי התשע״ט, 3 באוקטובר 2018.

חנוכה
 מיום שלישי, כ״ו בכסלו התשע״ט, 4 בדצמבר 2018, 
עד יום שני, ב׳ בטבת התשע״ט, 10 בדצמבר 2018.

הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ג׳ בטבת התשע״ט, 11 בדצמבר 2018.

חלוקת 
תעודות

מחצית א׳: יום רביעי, י״ז בשבט התשע״ט, 23 בינואר 2019.
מחצית ב׳: יום חמישי, י״ז בסיוון התשע״ט, 20 ביוני 2019.

פורים
 הימים רביעי, חמישי ושישי, י״ג, י״ד ו–ט״ו באדר ב׳ התשע״ט,

22-20 במרס 2019.  
הלימודים יתחדשו ביום ראשון, י״ז באדר ב׳ התשע״ט, 24 במרס 2019.

פסח
 מיום חמישי, ו׳ בניסן התשע״ט, 11 באפריל 2019, 

עד יום שבת, כ״ב בניסן התשע״ט, 27 באפריל  2019.
הלימודים יתחדשו ביום ראשון, כ״ג בניסן התשע״ט, 28 באפריל 2019.

הוקדם ליום חמישי, ד׳ באייר התשע״ט, 9 במאי 2019.יום העצמאות
הלימודים יתחדשו ביום ראשון, ז׳ באייר התשע״ט , 12 במאי 2019.

 ל"ג 
בעומר

יום חמישי, י״ח באייר התשע״ט, 23 במאי 2019.
הלימודים יתחדשו ביום ראשון, כ״א באייר התשע״ט, 26 במאי 2019.

חג השבועות
 ערב החג, החג ואסרו חג, הימים שבת, ראשון ושני, 

ה׳-ז׳ בסיוון התשע״ט, 8 ביוני עד 10 ביוני 2019. 
הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ח׳ בסיוון התשע״ט, 11 ביוני 2019.
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דוא"לתפקידפרטימשפחה

 מחנכת יא/1, נטעאוחנה
היסטוריה, אזרחות

neta.meller@gmail.com 

 itamnoon@gmail.comספרותאיתמראוחיון 

 anatatrushi1@gmail.comתקשובענתאטרושי

 shimrit@reutjerusalem.orgמזכירה ורכזת בגרויותשמריתאלדד

 מחנכת ט/3, גילהאליאש 
היסטוריה, אזרחות

gilaw6@gmail.com 

 Erezamber@gmail.comמנהל בית הספרארזאמבר

 netanelamsalem89@walla.comלשון והבעהנתנאלאמסלם

אפריאט 
 oriyahafriat@gmail.comספרותאוריה)משה(

 קולנוע, תנ"ך, תקשוב, אבי בוגוש 
בטחון ובטיחות

avi@reutjerusalem.org 

 sharonkb@012.net.ilאנגליתשרוןבינס

 itaychem@gmail.comפיזיקהאיתיבכר

 milli21893@gamil.comמורה תומכת למידהמיכלבלכמן 

מחנך ח/1, היסטוריה, עודדבלנקנשטיין
ערבית

odedblanki@gmail.com 

 Aviya1020@walla.co.ilשילובאביהבן-פורת

 orahbendahan@hotmail.co.ukאנגלית, חלון לשיוויוןאורהבן דהן

 daannaab93@gmail.comספרותדנהבן יעקב

 Merav.bsm@gmail.comמטפלת במוזיקהמירבבן שבת

 nrbrody89@gmail.comמורה תומך למידהנתןברודי

 ayeletbro@walla.comמחנכת י/3, אזרחותאיילתברויאר 

 ilanit111976@gmail.comסגנית מנהל, פדגוגיהאילניתברוכי

צווות רעות תשע״ט
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דוא"לתפקידפרטימשפחה

 marinabarah@gmail.comמתמטיקהמרינהברך

 tamara.goldstein@mail.huji.ac.ilיועצת ז׳, ח׳, ט׳תמרהגולדשטיין

 gurevich.ira@gmail.comמדעיםאירינהגורביץ

 dodnoam@gmail.comחינוך חברה, תושב"ענועםגזונדהייט

מחנכת ח/3, עתידנות, אירינהגרציאני
 irinagratziani1@gmail.comמתמטיקה, היסטוריה

 keren.ettinger@gmail.comביולוגיהקרןד"ר אטינגר

 greenoam@gmail.comתושב"ענעםד"ר גרין

 ygal@reutjerusalem.orgמחנך י״ב, ספרות, תנ"ךיגאלדוד

 yoramdavino@walla.comאב ביתיורםדוינו

 dotanhorim@gmail.comסיועאפרתדותן

 yairdn@gmail.comחינוך גופנייאירדניאל

 michalh69@gmail.comגיאוגרפיה, כיתת ותיקיםמיכלהבר

heftsih@gmail.comמ״מ יועצת ז׳, ח׳, ט׳חפציהלפר

 amitkal15@gmail.comמורה תומכת למידהעמיתהרשקו

 ilanva67@gmail.comהיסטוריה, כיתת ותיקיםאילןואיה

 dina@reutschool.orgעולים, תנ"ך, התאמותדינהויינר

 shiranzurinam@gmail.comבת שירותשירןזורינם

מחנך י״א/2, אזרחות, עדיאלזיוון
 adielzivan@gmail.comתקשוב

 zaken_shlomit@walla.comמורה תומכת למידהשלומיתזקן

מנהלת רחליחסון
 reutjrslm@gmail.comאדמינסטרטיבית

 natantubol@gmail.comמורה תומך למידהנתןטובול

 tala_y@walla.comמחנכת ז/2יפהטלה - זרביב
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דוא"לתפקידפרטימשפחה

 hodaya8893@gmail.comמורה תומכת למידההודיהטריכאל

 yonas@jct.ac.ilמתמטיקהעדייונס

 tahel8440@gmail.comבת שירותתהליוספי

 yochi1608@gmail.comמחנכת ח/2, שילוביוכיימרום

 elianamoradrab@gmail.comמחנכת י/2, תנ"ךאליאנהכהן

 hadarcohen5@gmail.comמתמטיקההדרכהן

 zck309@gmail.comתנ"ך, אל"הזהבהכהן

 ifatwafer@gmail.comשילוביפעתכהן

 batelcohen471@gmail.comספרותבתאלכהן

 galcohenn1996@gmail.comספרותגלכהן

 talia9982@gmail.comחינוך גופניטליהכהן 

Tidhar4u@gmail.comמורת שמעתדהר שירהכהנים

 avrahamlaufer@gmail.comסגן מנהל, תושב"עאברהםלאופר

 mazkirut@reutjerusalem.orgמזכירה ורכזת בגרויותרות זוהרלוטפי

 revayal@gmail.comכימיהרוויהלוי

 nomik36@gmail.comמחנכת י/1, ספרותנעמילונדון

 leibatoli@gmail.comחינוך גופניאנאטולילייבוביץ

 medvedeva.ir@gmail.comמוסיקהאירנהמדבדבה

 mirit.musseri@mail.huji.ac.ilלבורנטיתמיריתמוסרי

 מחנכת ט/2, אילנהמרום
 ilana.karsik@gmail.comהיסטוריה, תנ"ך

 jessguedj@yahoo.frמתמטיקהג'סיקהניזר

 taanoog1@gmail.comמתמטיקהשירהסבי

 Chagit28@hotmail.comאנגליתחגיתסופר
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דוא"לתפקידפרטימשפחה

 hila8400@gmail.comמטפלת במוזיקההילהעובד

 omaralyan123@gmail.comמדעי המחשבעומרעליאן

 hodaya.a12@gmail.comמנהלניתהודיהעמר

 jeniazuk@walla.comיועצת י, יא, יבחנהצדקיהו 

 tznobar1@gmail.comלשון והבעהאלוןצוובנר

 nahala485@gmail.comמחנכת ט/1, מתמטיקהנחלהקאפח

 kabalo35@gmail.comשל"חסמיקבלו

 kolaly8520@gmail.comספרותחןקוללי

 rachelk603@gmail.comאנגליתרחלקין

 einatgitit@gmail.comמורה תומכת למידהעינתקלר

 lubakam44@gmail.comמתמטיקהלובהקמינסקי

 lorimarvinrapp@gmail.comאנגליתלוריראפ

 noga.rubin30@gmail.comספרותנגהד״ר רובין

  yonirosenstark@gmail.com  רכז טיולים ושל"חיונירוזנשטרק

 shaked.galam@gmail.comמחנכת ז/3, אנגליתשקדשורץ

 lihi.shamir93@gmail.com תיאטרוןליהישמיר

 מחנכת ז/1, סיוןשמסיאן
 sivanm655@gmail.comספרות, היסטוריה

 nogas3@gmail.comשילוב, צוות מדריכיםנגהשמש

 sara_sh5@walla.comאמנותשרהשניאור

 yaelsasson3@gmail.comספרותיעלששון



≤≥

8:00 מפגש בוקר ושיעור ראשון 

8:50 הפסקה )מעבר( 

8:55 תפילה וקריאה 

9:30 הפסקה )מעבר( 

9:35 שיעור שלישי 

10:15 הפסקה 

10:35 שיעור רביעי 

11:20 שיעור חמישי 

12:05 הפסקה 

12:35 שיעור שישי 

13:20 שיעור שביעי 

14:00 הפסקה 

14:10 שיעור שמיני 

14:50 שיעור תשיעי 

15:30 שיעור עשירי 

16:10 שיעור אחד עשר 

16:50 שיעור שנים עשר 

17:30 שיעור שלושה עשר 

זמני שיעורים והפסקות




