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 תהליכי ליבה בתחום הפדגוגי

 מבחנים שוטפים ועבודות -הערכת הישגים 

 הערכת הישגי התלמידים מתבססת ברובה על הישגי התלמידים במבחנים, בבחנים ובעבודות. 

רכזי המקצועות יתאמו בתחילת השנה את תכנית ההערכה השנתית עם אחראי המערכת. לוח המבחנים 

והעבודות לכל סמסטר יפורסם באתר ביה"ס כשבועיים לאחר תחילת הסמסטר. יש לעקוב אחר שינויים בלוח 

 הבחינות. 

 

 מבחנים:    

ן את מבנה הבחינה. )אי מילוי סעיף לפני מועד הבחינה וכ שבוע תלמידים זכאים לדעת את החומר למבחן .1

 זה, יגרור את דחיית המבחן(. 

 החומר למבחן ילמד עד שבוע לפני מועד הבחינה המתוכנן.  .2

 במבחן יצוין הניקוד לכל סעיף וסעיף. .3

מיום הבחינה. במקרים מיוחדים, באישור  משבועייםהחזרת מבחנים: המבחן יוחזר באופן אישי לא יאוחר  .4

ההנהלה, ניתן להחזיר את המבחן עד שלושה שבועות מיום הבחינה. המורה יסביר לתלמידים את סיבת 

 העיכוב.

 אין לערוך מבחן באותו מקצוע, אם לא הוחזר המבחן הקודם. .5

 עבודות יוחזרו עד שלושה שבועות מיום הגשת העבודות.  .6

 תלמיד מתלמידי הכתה בפני תלמידים אחרים. אין להודיע על ציון של .7

 מהנבחנים נכשלו. אין להתחשב בהישגי הנבחנים במבחן המקורי. 30%תלמידים זכאים למבחן חוזר אם  .8

 מבחן לא יהווה אמצעי ענישה. .9

תלמידים לא יוכלו להבחן אם נעדרו מביה"ס ביום שלפני המבחן או אם נעדרו מהשיעורים שקדמו לשעת  .10

 ם ימציאו אישור רפואי למנהל השכבה.המבחן, אלא א

 תלמידים שנבחנו לא ישוחררו לאחר המבחן מכל סיבה שהיא. .11

 תלמידים שנעדרו ביום המבחן מסיבה מוצדקת, ייבחנו במועד ב'. .12

 לא ייערכו יותר משלושה מבחנים בשבוע ולא יותר ממבחן אחד ביום.  .13

 אין לקיים מבחנים ביום של מבחני מועד ב'. .14

 

 מבחן שינוי תאריך

במידה וקיימת סיבה לשנות מועד מבחן, יש לעשות זאת בידיעתם ובאישורם של סגן המנהל למערכת  .1

 השעות וסגנית המנהל לתחום הפדגוגיה. 

 השינוי יעשה בתאום עם המורה המקצועי, בהתחשב בשאר המבחנים. .2

 לא ניתן לקיים מבחן במועד שלא אושר מראש. .3
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 ערעור על ציון מבחן

  :ידים רשאים לערער על ציון המבחןתלמ

הערעור יהיה בפני המורה המלמד. הערעור ייעשה על גבי טופס המיוחד לכך, ויכלול נימוק. יש להגיש את  . 1

 הערעור לא יאוחר משבוע לאחר החזרת המבחן.

בדיקת ניתן לערער על תשובת המורה המקצועי בפני מחנך הכתה או רכז המקצוע. הציון שיינתן לאחר  .2

 הערעור השני הינו סופי וקובע.

 בחנים:

 שיעורים אחרונים או על שיעורי הבית. 3היקף החומר בבוחן יהיה עד  .1

 במקרה שהחליט מורה להודיע מראש על בוחן, יתאם את מועדו עם  אחראי המערכת . .2

 אין לקיים בוחן ביום של מבחן. .3

 מועדי ב'

 מבחני מועד ב' במקצועות מיועדים:

 לתלמידים שנעדרו ממועד א' מסיבה מוצדקת. .1

 לתלמידים שמעוניינים לשפר ציון.  .2           

 

 מועדי ב'נהלי 

המבחן במועד ב', למעט מקצוע המתימטיקה, יקיף את החומר המקורי של המועד בו נבחנו תלמידי הכתה.  .1

 מועד א'. -אין להוסיף חומר מעבר לחומר שנקבע במבחן המקורי 

 מבחן במועד ב' יהיה על חומר מצטבר. –במקצוע המתימטיקה  .2

מבחני מועד ב' יערכו על פי מערכת קבועה מראש. יקבעו ארבעה מועדים קבועים מראש לכל סמסטר,  .3

 לקראת סופו. המבחנים יתקיימו בסוף היום. לתלמידים תהיה אפשרות להבחן בשלושה מקצועות שונים

 מתוך ארבעת המועדים(.  )שלושה מועדים בהתאם לבחירתם

ימים לפני  חמישהעד באופן מקוון )שינוהל על ידי מנהל השכבה( חובה על התלמידים להירשם לבחינה  .4

  מועד המבחן.

למועד ב' גם פחות  םלהירשהתפרסם ציון המבחן במועד א' פחות מחמישה ימים לפני מועד ב', ניתן  . 5

  . , באישור מנהל השכבהמחמישה ימים מראש

 לתשומת ליבכם: 

 אי הגעה למבחן כמוה כוויתור על אחד ממועדי ב'. . 1

 ההזדמנות לשפר ציון במועד ב' תינתן על פי שיקולים פדגוגיים. . 2

 הציון הקובע הוא של המבחן במועד האחרון.. 3

  אין להוציא תלמידים למבחן מועד ב' משיעורים של מורה אחר.. 4

  היעדרות בשל חופשה משפחתית אינה מהווה חיסור מוצדק לצרכי היבחנות במועד ב'. . 5
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 אפס סובלנות לפגיעה בטוהר הבחינות –טוהר הבחינות 

 

הנהלת בית הספר והמורים מתגאים בתלמידים ששומרים על טוהר הבחינות. כך נשמרים יחסי האמון בין 

 המורים לבין התלמידים. 

מבחנם יפסל. למורה תהיה הסמכות לקבוע אם  –תקה או ששיתפו פעולה עם העתקה תלמידים שייתפסו בהע

הנהלת ביה"ס תנקוט צעדים  משמעתיים חמורים נגד  תלמידים שיימצאו אשמים  מדובר בהעתקה או לא.

  בהפרת כללי טוהר הבחינות. צעדים אלה כוללים הורדה בציון ההתנהגות בתעודה, ושלילת הזכאות למועד ב'. 

 תשומת ליבכם:ל

)א(( תלמיד שמעורב בהעתקה בבחינות הבגרות, 2על פי הנחיות משרד החינוך )חוזר מנכ"ל תש"ס/

 בחינתו תיפסל.  

 

 מבחני מעבר

 ומטה( מחייב במבחן מעבר. חובה זו תצוין בתעודת התלמיד.  54שלילי )ציון שנתי כל ציון 

 :תלמידים החייבים במבחני מעבר

כציון  40לעליית כתה, שנכשלו או לא נבחנו במבחן המעבר, יתווסף להם ציון תלמידים ללא תנאי  .1

 מבחן ראשון בסמסטר א' של שנת הלימודים הבאה.

, לא יורשו להיכנס לכיתה נבחנו במבחן המעברלא תלמידים להם תנאי לעליית כתה, שנכשלו או  .2

צעדי משמעת. הטיפול  בתחילת השנה עד לסיום הטיפול בנושא, כולל היבחנות מחודשת ונקיטת

 יבוצע על ידי מנהל השכבה. 

 

 נהלי עליה מכתה לכתה

 :א' תשל"זבהתאם לחוזר מנכ"ל מיוחד 

 ( ומעלה, לא יעלו כיתה.50או  40תלמידים להם שלושה ציונים שליליים )

 החישוב נעשה בנקודות: הכפלת מספר השעות השבועיות במקצוע בשקלול   

 = נקודה ושליש(: 40נקודה, ציון =  50הציון השנתי:  ) ציון 

 אינו עולה. –נקודות ומעלה   15  -מעבר מכיתה ט' לכיתה י' 

 אינו עולה. –נקודות ומעלה  13  -מעבר מכיתה י' לכיתה יא' 

 אינו עולה. –נקודות ומעלה  12  -מעבר מכיתה יא' לכיתה יב' 
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 נוכחות ומעבר ממקבץ למקבץ

 ם הרשומים במקבץ אכן מופיעים באופן סדיר לשיעורים.על המורה להקפיד שכל התלמידי

יש לדווח למחנך הכיתה ולרכז המקצוע  על תלמידים שאינם מגיעים לשיעורים, או שמגיעים, אבל אינם רשומים 

 אין לקבל תלמידים למקבצים ללא אישור.לשיעור. 

 

 תלמידים המעוניינים לעבור ממקבץ למקבץ יפנו למורה המקצועי ומנהל השכבה בבקשה לעבור מקבץ. 

המנהל לפדגוגיה היא היחידה המוסמכת לאשר מעבר גנית סמנהל השכבה יפנה לסגנית המנהל לפדגוגיה. 

  בין מקבצים. 

 

 לתשומת ליבכם:

 למקבץ אחר.  חלה חובת נוכחות בשיעורי המקבץ הקיים עד לאישור המעבר

 לעתים תדרש מהתלמידים פנייה לשיח עם רכזי המקצוע הרלוונטיים לשם בדיקת אפשרות מעבר למקבץ אחר.

 

 , מנהל השכבה אחראי ליידע את:ישרה סגנית המנהל את המעברא

 רכזי המקצוע הרלוונטיים. .1

 מחנכי הכיתות.  .2

 המורים המקצועיים הרלוונטיים.  .3

 מזכירת מנב"ס. .4

 התלמידים ומשפחתם במכתב.  .5

 

 לא אושר המעבר, יידע מנהל השכבה את התלמיד ומשפחתו במכתב.
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 מצטיינים במעורבות חברתיתתגמול תלמידים 

המצטיינים במעורבות במטרה לעודד פעילות והתנדבות למען הכלל הוחלט על התייחסות ייחודית לתלמידים 

 בציונים השנתיים המוגשים למשרד החינוך כציונים בית ספריים לפני בחינות בגרות.החברתית 

( לתלמידים הפעילים תוגש על ידי מפעילי התלמידים למנהלי נקודות 5 – המלצה על תגמול )בונוס מיוחד בציון

 השכבות פעם בשנה לפני בגרות קיץ. בהמלצה תפורט פעילות התלמיד.

, בהתאם לקריטריונים של ית הדנה בכל תגמול לפני מועד קיץהועדה הפדגוג ההחלטה על התגמול היא של

 משרד החינוך.

כדי שהתגמול יהיה הוגן וענייני, הוועדה תבחן ביסודיות את הפעילות האישית של התלמידים הפעילים, מידת 

 השקעתם, רצינותם והתמדתם.

רסמו לכל המאוחר שבועיים לפני בחינת שמות התלמידים שיקבלו את התגמול ומספר נקודות הבונוס, יפו

 הבגרות כדי למנוע מצב שתלמידים שאמורים היו לקבל את התגמול, לא קיבלו. 

 

 השיעורים הפרטניים

תכנית השיעורים הפרטניים במסגרת רפורמת "עוז לתמורה"  מזמנת מפגש תגבור שבועי בין מורה לקבוצה 

 קטנה של תלמידים בלמידה במקצוע מסוים.

יוצר תנאים נוחים לקידום דיאלוג מתמיד בין המורה לתלמיד ומאפשר הוראה אישית , התקדמות  המפגש

 בצרכים הייחודיים של כל תלמיד וקידום הישגים לימודיים.

 והינם חלק מתכנית הלימודים הבית ספרית.  חובההשיעורים הפרטניים הם שיעורי 

ורה המקצועי ורכז המקצוע. שיבוץ השעה הפרטנית שיבוץ התלמידים לשיעורים הפרטניים יעשה בהמלצת המ

 יימסר לתלמידים בתחילת השנה ובסיום כל רבעון.

לשיעורים פרטניים במקצוע תתבסס על הישגיהם בשיעורים בכיתה ועל  המחויביםהערכת הישגי התלמידים 

 הישגיהם והתנהלותם )תלמידאות( בשיעורים הפרטניים. 

 

 היעדרות מורה

 ראש של מורה מאפשרת אי הגעה לשיעור. היעדרות ידועה מ

במידה ומורה לא מגיע ללא הודעה מראש, לשיעור, על התלמידים להמתין למורה בכתה. נציג הכתה יפנה 

לסגן המנהל למערכת השעות ויברר את סיבת ההיעדרות. סגן המנהל רשאי לשחרר את הכתה משעת 

אם סגן המנהל אינו יכול לטפל בנושא, יש לפנות לאחראי על  ., עקב היעדרות המורההמסוימתהלימודים 

 המערכת. בהיעדרו, יש לפנות למנהל השכבה. 
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  קביעת הציון התקופתי

 צוות בית הספר שם דגש מיוחד לתהליך הלמידה והנוכחות בשעורים ולכן:

 בכל מקצוע כפועל יוצא של התלמידאות.   ןיינתמהציון הסופי  10%

 תלמידאות" מבטא את ההתנהלות הלימודית של התלמיד בתחומי הדעת השונים.  המושג "

הנתונים שיילקחו במרכיב ה"תלמידאות" יהיו: הכנת שיעורי בית, הבאת ציוד נדרש )ספר, מחברת, קלסר, כלי 

 כתיבה(, תרומה לשיעור )כגון: הקשבה פעילה, השתתפות(, הכנת עבודה עצמית וכדומה.

 

 מרכיב הנוכחות

ל פי הנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך, חובה על התלמידים להגיע באופן סדיר לבית הספר. בהתאם לחוזר ע

כמות מסויימת של היעדרויות  בית הספר( מעלמנכ"ל תלמידים הנעדרים ממקצוע מסוים )גם אם נמצאים בשטח 

)פירוט  יונם במקצוע יהיה נכשלספרי במקצוע באותה שנה, ומכאן שצ-יהיו זכאים לציון בית בלתי מוצדקות, לא

  . בהמשך(

)גם כאשר נמצאים בשטח בית הספר(, רשאי צוות בית הספר מכסה זו  תלמידים הנעדרים מן השיעורים מעל

  לשקול את זכאותם לעליית כיתה וציונם בהתנהגות ייפגע. 

 .שנות לימוד 12לתעודת לא יהיו זכאים היעדרויות בלתי מוצדקות מעל מכסה מסויימת תלמידי י"ב שנעדרים 

  .ונוהגים לאחר, יפגע ציונם בהתנהגות בתעודה מכסה זו תלמידים הנעדרים מן הלימודים עד

המנות" וזאת בהתאם לחוזר "בבית הספר משוקלל ציון הנוכחות כחלק מציון המקצוע. בתעודה מונהגת שיטת 

 מנכ"ל משרד החינוך )פירוט השיטה בהמשך(.

בת חמישה ימים או יותר, מחייבת הצגת אישור רפואי. אנו ממליצים להורים לעקוב היעדרות בעקבות מחלה 

 אחר היעדרות ילדיהם באמצעות המשו"ב העומד לרשותכם באתר בית הספר. 

 : לתשומת ליבכם

שיטת "המנות" מאפשרת היעדרות בגלל מחלה בלבד, שלא נדרש לה אישור רפואי. היעדרות 

  מסיבות אחרות אינה נכללת בשיטת "המנות", והיא בגדר היעדרות בלתי מוצדקת. 

 

 שיטת המנות:

אחת ממטרותיו של בית הספר היא לחנך את התלמיד להתנהגות לימודית   )א((8)מתוך חוזר מנכ"ל תשס"ח/

ללת, בין היתר, רמה אקדמית ותפקוד בסיסי. הנוכחות הסדירה בשיעורים היא תנאי בסיסי להתנהלות הכו

תקינה של הלימודים ולהצלחת התלמידים בלימודיהם. תלמיד שנוכחותו אינה סדירה )נעדר משיעורים, מגיע 

הדרושים לתפקוד  באיחור, עוזב את הכיתה ללא רשות וכדומה(, פוגע ברצף הלמידה וביכולת ההתמדה שלו

לפיכך, ניתן משקל לנוכחות התלמידים בשיעורים בגיליון ההערכה של  .סביר עבורו ועבור חבריו לכיתה

שיטת המנות". בבסיסה "התלמידים כחלק מן הציון במקצועות השונים. נהוג לכנות דרך זו של חישוב הציונים 

בשיעורים היא חלק ממרכיבי הלמידה ולכן  של "שיטת המנות" נמצאת התפיסה החינוכית שהנוכחות הסדירה

 היא גם חלק בלתי נפרד מהערכת הישגי התלמיד בכל מקצוע ומהערכת תפקודו כתלמיד.
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 מהות השיטה ועקרונותיה:

 נקודות. 100של  מרביבכל מקצוע התלמיד יכול להשיג ציון  .1

 הציון יורכב משני מדדים: ההישגים האקדמיים והנוכחות הסדירה בשיעורים: .2

הישגים אקדמיים: יש לשקלל את הישגיו האקדמיים של התלמיד ולקחת בחשבון את ציוני המבחנים  .א

 והבחנים, את הכנת שיעורי הבית, את העמידה במטלות וכדומה.

נוכחות סדירה בשיעורים: על המורה למנות את מספר ההיעדרויות הבלתי מוצדקות שנרשמו לתלמיד  .ב

 כחות על פי מפתח החישוב שיובא בהמשך.במהלך סמסטר ולשקלל אותן לציון נו

והציון שיתקבל הוא ציונו הסופי של  –הציון האקדמי וציון הנוכחות  –על המורה לחבר את שני הציונים  .ג

התלמיד במקצוע. החישוב ייעשה בכל פעם שהתלמיד יקבל גיליון הערכה, והוא יתבסס על מספר 

 שעות ההוראה בפועל שניתנו באותה תקופת לימוד. 

 

 המפתח לחישוב ציון הנוכחות:

התלמידים נדרשים להגיע לכל השיעורים כסדרם, ובעת הערכת הישגיהם יש לקחת בחשבון את  .1

היעדרויותיהם. עם זאת, לתלמידים תוכר היעדרות ללא אישורים וללא הורדת ציון של עד שתי "מנות" מימי 

 ימי מחלה.  4 - 1הלימוד. במכסה זו ייכללו גם 

עדרויות שעל בית הספר להכיר בהן כמוצדקות ולא לחשב אותן בעת הערכת הישגי התלמיד בנוסף יש הי .2

 בתום כל תקופת לימוד, כמפורט להלן:

שבוע ימים, היעדרות בשל אבל על קרוב משפחה  -היעדרות בשל אבל על קרוב מדרגה ראשונה  .א

 שאינו מדרגה ראשונה תידון בוועדה הבית ספרית. 

 יום אחד. -קרוב מדרגה ראשונה היעדרות בשל שמחה של  .ב

היעדרות בשל זימון ללשכת גיוס או למבדקים לצבא )בתנאי שהוצג אישור התייצבות בפועל ולא  .ג

 מכתב הזימון(.

התרמות וכדומה  היעדרות בשל שירות לקהילה, פעילות חברתית בבית הספר, פעילות בתנועת נוער.  .ד

 הספר.בכמות ובתחומים המאושרים מראש על ידי בית  -

 היעדרות בשל מילוי תפקידים בבית הספר )כגון: פעילות מועצת התלמידים או מעורבות חברתית(.  .ה

היעדרות בשל שני מבחני תיאוריה ושני מבחנים מעשיים בנהיגה )יתר המבחנים לא יוכרו כהיעדרות  .ו

 מוצדקת(. 

 . היעדרות בשל אשפוז/בדיקה בבית חולים )בתנאי שיוצגו האישורים המתאימים( .ז

 היעדרות של חמישה ימים ומעלה בשל מחלה )בתנאי שיוצג אישור רופא(. .ח

היעדרות בשל קיומה של בעיה רפואית כרונית/חוזרת )עם הצגת אישור רפואי חד פעמי המעיד על  .ט

 היות המחלה כרונית(. 

בוועדה בקשות לאישור היעדרויות חריגות שאינן ברשימה תוגשנה בכתב על ידי התלמידים ותובאנה לדיון  .3

 בית ספרית מיוחדת שמנהל בית הספר עומד בראשה. 

 היעדרות ממבחן או מפעילות חברתית המתקיימת בשעת שיעור דינה כהיעדרות לא מוצדקת מהשיעור. .4

 



 גן-עיריית רמת                           
 אגף החינוך                                          

 שם"-בית הספר התיכון העירוני "אהל  

 יד לישראל ארצי    

------------------------------------------------------------------------------------------- 
 שם" מיסודו של ד"ר א. קולר-ביה"ס התיכון "אהל

 03-6239212פקס: ,  03-6239222 ,5259228מיקוד  10173( ת"ד 118רח' סמדר פינת רוקח )רוקח 
 E-mail: ohelshem@ohel-shem.comדוא"ל:                      http://www.ohel-shem.comאתר:  

 
 

10 

 

עם סיום ספירת ההיעדרויות הלא מוצדקות יש לחשב את ציון הנוכחות. הציון הגבוה ביותר בנוכחות הוא  .5

 אפס )אפס היעדרויות(, והיעדרויות תגרומנה להפחתה בציון. 

 

 :לתשומת ליבכם

על התלמידים להביא אישורים על כל היעדרות מבית הספר. כך ידע הצוות הבית ספרי שהורי  .1

 ים על ההיעדרות, גם אם אינה נספרת כהיעדרות מוצדקת לפי הכללים לעיל. התלמידים מיודע

 על התלמידים להביא את אישורי ההיעדרות )על כל היעדרות(, עד שבוע לאחר ההיעדרות.  .2

 

 אופן החישוב של הציון בנוכחות בכל מקצוע:

"יחידת למידה  –מרכיב הנוכחות מחושב בהתאם למספר השעות השבועיות הנלמדות בכל מקצוע  .א

 שבועית". 

 ציונו בנוכחות אפס.  -כולל( (תלמיד שלא נעדר כלל או שנעדר עד שתי "יחידות למידה שבועיות"  .ב

יונו האקדמי , כלומר מצ-5ציונו  –תלמיד שנעדר מעל שתי "יחידות למידה שבועיות" ועד שלוש יחידות  .ג

 נקודות.  5תופחתנה 

 על כל צבירה של היעדרות מ"יחידת למידה שבועית" נוספת תופחתנה שתי נקודות.  .ד

"יחידות למידה שבועיות" במקצוע לא יקבל ציון סופי במקצוע זה, ותופיע הערת  5 –תלמיד שנעדר מ  .ה

 הסבר על כך. 

 להלן טבלה מרכזת לחישוב ציון הנוכחות: .ו

 

 ציון הנוכחות דת למידה שבועית" היעדרות מ"יחי

 0 יח"ל שבועיות )כולל( 2עד 

 -5 יח"ל שבועיות )כולל( 3יח"ל ועד  2מעל 

 -7 יח"ל שבועיות )כולל( 4יח"ל ועד  3מעל 

 -9 יח"ל שבועיות 5יח"ל ועד  4מעל 

 אין ציון סופי יח"ל שבועיות ומעלה 5 -מ
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 מבנה הציון בתעודה:

 .90%יינתנו לציון האקדמי 

 .10%לציון התלמידאות יינתנו 

נקודות מהציון המשוקלל, או לגרום  9יכולות להפחית עד  "ה"מנותלאחר שקלול הציון יחושב ציון ה"מנות". 

 .  מחציתבמכסת ההיעדרויות הבלתי מוצדקות האפשרית  לכך שלא יחושב ציון כלל, אם ההיעדרויות עלו על

נקודות מעל  10להעניק לתלמיד בונוס על שקידה ושיפור הישגים עד בנוסף, בסמכותו של כל מורה 

 הציון המשוקלל.

 יופיע בתעודת המחצית.והבונוס הנוסף, אם ניתן,  "מנות"שקלול הציון כולל חישוב ה

 

 ערעור על ציון בתעודה

 :או הציון השנתי מחציתניתן לערער על ציון בתעודת ה

הערעור יהיה בפני המורה המלמד. הערעור ייעשה על גבי טופס המיוחד לכך, ויכלול נימוק. יש להגיש את  .1

 חלוקת תעודות המחצית.הערעור לא יאוחר משבוע לאחר 

ניתן לערער על תשובת המורה המקצועי בפני מחנך הכתה או רכז המקצוע. הציון שיינתן לאחר בדיקת  .2

 ובע.הערעור השני הינו סופי וק

 

 בחינות הבגרות

ציון שנתי שהוא שקלול הישגי  -ניתן להבחן בבחינת בגרות רק לאחר מתן ציון בית ספרי )ציון הגשה  .1

 התלמיד במהלך שנה/שנתיים ומבחן המתכונת(. ציון זה ניתן פעם אחת לכל שאלון בחינה.

הכנת שיעורי בית ועמידה הציון השנתי כולל הישגים במבחנים השונים, התייחסות לנוכחות בשיעורים,  .2

בכל המטלות לאורך השנה. ציון בחינת המתכונת מהווה מדד אחד ממרכיבי הציון הבית ספרי, שאופן 

 שקלולו יובא לידיעת התלמידים בתחילת השנה.

במקצוע שבו הוא   30%, תלמיד הנעדר מלימודים מעל 2002)א( ינואר 5על פי חוזר מנכ"ל  סב/ .3

 .כאי לציון שנתי, אלא אם היעדרויותיו מוצדקותניגש לבגרות, לא יהיה ז

 תלמידים המעוניינים להבחן פעם נוספת בבחינת בגרות כדי לשפר את ציוניהם, יבחנו עם אותו ציון הגשה.  .4

ביה"ס שומר לעצמו את הזכות לחייב תלמידים שנכשלו במקצוע חובה לבגרות, ללמוד בקורס במסגרת  .5

 , ולגשת בסיומו לבחינת בגרות במועד מיוחד.המחצית השלישית במהלך חופשת הקיץ

 

 לתשומת ליבכם:

כל עוד התלמידים לומדים בבית הספר, הציון הגבוה ביותר שהתקבל בבחינת הבגרות, הוא 

 הקובע.  הציון

  לאחר סיום הלימודים הציון האחרון הוא הקובע.
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 ציונים בית ספריים )ציוני הגשה(

 ימים לפני בחינת הבגרות במקצוע.  שבועים בית ספריים יפורסמו עד ציונ

 :הבגרות בחינתימים לפני  ארבעהעד  ניתן לערער על ציון הגשה

על המורה הערעור ייעשה על גבי טופס המיוחד לכך, ויכלול נימוק.  .ערעור יהיה בפני המורה המלמדה .1

 עד שלושה ימים לפני בחינת הבגרות. המלמד להשיב על הערעור 

לפני בחינת  שלושה ימים, עד הכתה או רכז המקצוע מחנךר על תשובת המורה המקצועי בפני ניתן לערע . 2

  .עד יומיים לפני בחינת הבגרותהבגרות. על המחנך או רכז המקצוע להשיב על הערעור 

, עד יומיים לפני ניתן לערער על תשובת המחנך או רכז המקצוע בפני סגנית המנהל לתחום הפדגוגיה . 3

הציון שיינתן לאחר  .על סגנית המנהל להשיב על הערעור באותו יום בו הוגש הערעור בגרות.בחינת ה

 . הינו סופי וקובע שלישיבדיקת הערעור ה
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 התאמות לימודיות לתלמידים המאובחנים כלקויי למידה

ברכישת משמעותיים  ליקוי למידה הוא מונח כללי המתייחס לקבוצת הפרעות הטרוגניות המתבטאות בקשיים

בהם. הפרעות אלו הן פנימיות, ומניחים  הקשבה, דיבור, קריאה, כתיבה, המשגה ו/או יכולות מתמטיות ובשימוש

 .ויכולות להתגלות במהלך החיים שהן נובעות מדיספונקציה נוירולוגית מרכזית,

י לאפשר להם הספר להיערך כד-בכל שכבה מאותרים ומאובחנים תלמידים הסובלים מלקויות למידה, ועל בית

 הבחנות בתנאים המתאימים, זאת בהתאם להמלצות האבחון והנחיות משרד החינוך.

ההתאמות הלימודיות מוקלדות לתוכנת המשו"ב. על המורה המקצועי להתעדכן לפני כל בחינה בתוכנת 

 המשו"ב באשר לתלמידיו, ולבוחנם בהתאם להתאמות המגיעות להם.

, שעתוק, מבחן ניטרלי, כלומר, מבחן עם בוחן 3 -ו  2שלהם המלצות מרמה  לפי הוראות חוזר מנכ"ל, תלמידים

 מחוזיות המתקיימות במשרד החינוך.   תבוועדוהספר שיידון -פה, יוכן עבורם תיק בבית-מותאם או מבחן בעל

אנו מבקשים מהתלמידים שעברו אבחון או שנמצאים בתהליך אבחון לשמור על מבחניהם, בוחניהם 

 .מט' ועד יב', עבור ועדות ההתאמה ועבודותיהם

התאמות של משרד החינוך יבחנו בהתאם להתאמות, החל ממועד  תבוועדתלמידים שאושרו להם התאמות 

 האישור. 

עד למועד האישור יבחנו התלמידים באופן רגיל )למעט "בדיקות יעילות"(. עם קבלת האישור להתאמות ממשרד 

ת, באופן שיעלה את ציון התלמידים והציון יחושב כאילו נבחנו עם החינוך ישוקללו הציונים ללא ההתאמו

 התאמות. 

 פה.-: בכתב ובעלביום הבחינה בשני אופניםפה, ייבחנו -תלמידים הזכאים להבחן בעל

 פה יקבע המורה המקצועי באופן אישי תאריך מיוחד .-לתלמידים הזכאים למבחן בעל
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 מקצוע המתימטיקה

 יח"ל. 5-ח"ל ו 4יח"ל,  3 –תלמידי בית הספר ניגשים לבחינת הבגרות במתימטיקה בשלוש רמות 

צוות המתימטיקה מלווה את התלמידים במטרה להביא אותם למיצוי היכולת, תוך שאיפה למצוינות אישית. 

 . אי זכאות לתעודת בגרות –מקצוע המתימטיקה הוא מקצוע חובה, ולכן כישלון בבחינה פירושו 

 מבנה בחינת הבגרות במתמטיקה: 

 יח"ל 5 יח"ל 4 יח"ל 3

 שאלונים:

 )מבחן פנימי( – 183  -י' 

 381 –י"א 

382 

 

 משקלים: 

183 – 25% 

381 – 35% 

382 – 40% 

 שאלונים:

 481 –י"א 

 482 –י"ב 

 

 

 משקלים:

481 – 65% 

 )תלמיד שעובר ונושר 

 יח"ל( 3זכאי לבגרות 

482 – 35% 

 שאלונים:

 581 –י"א 

 582 –י"ב 

 

 

 משקלים:

581 - 60%  

יח"ל.  3-זכאי ל –)תלמיד שעובר ונושר

 581יח"ל ייחשב לו  4-תלמיד שעובר ויורד ל

 (481במקום 

582 – 40% 

ציון עובר,  581)תלמיד שקיבל בשאלון 

לפחות, גם אם  35ציון  582וקיבל בשאלון 

 5 –שקלול הציונים אינו מזכה בציון עובר ל 

להפעלת מודל הבטחון = ציון יח"ל, זכאי 

 20יח"ל באופן הבא: תוספת של  4 –עובר ב 

, ושקלול הציון עם 582נקודות לציון שאלון 

הציון השנתי של התלמיד. אלה יהוו את 

)בו לא נבחן התלמיד(.  482הציון לשאלון 

ציון זה ישוקלל עם ציון העובר של התלמיד 

  יח"ל. 4 –ויזכה אותו בציון ב  581בשאלון 

 

 מיונים למקבצי מתמטיקה:

ח  המופיעים בעבודת הקיץ לעולים לכיתה -בתחילת כיתה ט' נבחנים התלמידים על נושאי הלימוד של כיתות ז

למספר רמות: הקבצה ט'. העבודה מופיעה באתר בית הספר. בסוף רבעון א' בכיתה ט' יתבצע מיון התלמידים 

מתבצע על פי הישגי התלמידים במבחן על עבודת הקיץ ובמבחנים תהליך המיון והקבצה ב'.  2, הקבצת א1א

 .םהנוספים במהלך הרבעון הראשון, והערכת המורה את יכולת

רמות יחידות. החלוקה ל 5 –יחידות ו  4יחידות,  3בסוף השנה, לקראת כיתה י', תתבצע חלוקה לשלוש רמות: 

 .  התלמידים רה את יכולתמתבססת על הישגי התלמיד במהלך השנה והערכת המוהלימוד 

 



 גן-עיריית רמת                           
 אגף החינוך                                          

 שם"-בית הספר התיכון העירוני "אהל  

 יד לישראל ארצי    

------------------------------------------------------------------------------------------- 
 שם" מיסודו של ד"ר א. קולר-ביה"ס התיכון "אהל

 03-6239212פקס: ,  03-6239222 ,5259228מיקוד  10173( ת"ד 118רח' סמדר פינת רוקח )רוקח 
 E-mail: ohelshem@ohel-shem.comדוא"ל:                      http://www.ohel-shem.comאתר:  

 
 

15 

 

 :פירוט בטבלה הבאה

זמן 

 המיון

הקבצה  על פי

 מוגברת א'

הקבצה 

 מוגברת ב'

 הקבצה רגילה

סוף רבעון 

 א'

ציון בבחינה על 

עבודת הקיץ, 

וציוני מבחנים 

 ברבעון א'

 ומטה 55 69 - 55 100 - 70

בסוף 

 השנה

ציון שנתי 

 בתעודה

 יח': 5

 ומעלה 85ציון 

 יח': 4

 80 - 70ציון 

 יח': 3

 ומטה 70ציון 

 יח' : 4

 ומעלה 76מציון 

 יח':  3

 ומטה 75מציון 

 יח': 3

 ציון חיובי

בחינת  –ציון שלילי 

 מעבר

 

 י"א –מקבץ: לשכבת י'  שדרוג

תלמידים ששובצו בסוף השנה הקודמת ברמה מסוימת ומעוניינים ללמוד ברמה גבוהה יותר, יוכלו לעשות זאת 

  בשני אופנים:

עמידה  במבחן  שדרוג  שייערך  בקיץ  שלפני  תחילת  שנת  הלימודים, בציון רף שיצוין לכל מבחן.  .1

תלמידים שציונם הסופי שלילי ברמה הרגילה )ט'( אינם רשאים לגשת למבחן שדרוג, ועליהם לעבור מבחן 

 מעבר.

דרוג שייערך בקיץ שלפני השתתפות בקורס מקוצר בסופו בחינת שדרוג. במקרה זה ניתן להבחן במבחן ש .2

 תחילת שנת הלימודים. )הקורס הינו בתשלום(.

ובהמלצת עמידה  במבחן  שדרוג   שייערך  בסוף  רבעון  א'  בציון  הרף   שיצוין  עבור  המבחן  האמור  .3

.  התלמידים  צריכים לפנות  לרכזת המקצוע לקבלת אישור ומידע על בחינה המורה המלמד בשנה זו

 זו.

 יח"ל. 5-יח"ל ל 3-ין שדרוג מא .4

 

 האחריות על השלמת החומר הנלמד במקבץ החדש היא על התלמידים עצמם. –בכל מקרה 
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 י"ב –הורדת מקבץ: לשכבות י' 

 יח"ל: 3/4 -יח"ל   ל 4/5 -מעבר מ

, יקבלו אזהרת שיבוץ מהמורה המלמד. המורה 55, והישגיהם נמוכים מציון יח"ל 4/5-תלמידים ששובצו ב .1

המלמד יחתים את  הורי התלמיד על מכתב עדכון מצב לימודים, ובו תנאי הישארות במקבץ. המורה יעדכן 

 יח"ל.  3/4את מחנך הכיתה, ואת רכזת המקצוע בהליך זה. באם לא יתקיים התנאי, יורד התלמיד למקבץ  

 3/4 -, ישובצו בשנה"ל הבאה ב60-יח"ל וסיימו את שנת הלימודים בציון נמוך מ 4/5-ששובצו ב תלמידים .2

 יח"ל.

יח"ל עד סוף סמסטר א' בלבד. לאחר  3/4יח"ל יוכלו לעבור למקבץ  4/5-י"ב המשובצים ל -תלמידי י"א .3

 המורה המלמד. יח"ל  בהנחיית 3/4מכן לא יוכלו לעבור מקבץ, אך יוכלו להבחן בבחינת בגרות ברמת 

 

 האחריות על השלמת החומר הנלמד במקבץ החדש היא על התלמידים עצמם. –בכל מקרה 

 

 לתשומת ליבכם:

אין מעבר ממקבץ למקבץ באותה רמה לימודים, אלא אם כן עבר התלמיד כיתת חינוך, ומעבר זה 

 לימודים אחידה.מחייב מעבר למורה אחר. ככלל, מורי המקבצים מלמדים כולם כצוות ולפי תכנית 

 

 שיעורי עתודה טכנולוגית/ שיעורי העשרה:

י"ב שיעורי תגבור במסגרת העתודה  -שיעורי העשרה ניתנים לתלמידי מקבץ מוגבר בשכבת ט'. בשכבות י' 

יחידות. הנוכחות בשיעורים אלו היא חובה והערכת  5הטכנולוגית ניתנים כשיעורי תגבור לתלמידי מקבץ 

 ק מהציון בתעודה.המורה המלמד הוא חל

 

 מבחני מעבר במתימטיקה:

יח"ל במהלך חופשת הקיץ, כתנאי  3תלמיד כיתה ט' שנכשל בסיום שנה"ל יעבור מבחן מעבר ברמת  .1

 יח"ל בכיתה י'. 3לכניסתו למקבץ 

בכיתה י"א ניגשים כל התלמידים לבחינות בגרות, ולכן אין מבחני מעבר. תלמיד שיכשל בבחינת הבגרות  .2

למקבץ ברמת לימודים נמוכה יותר או יחויב להשתתף בקורס תגבור לקראת בחינת בגרות  ישובץ בי"ב

 חוזרת במועד חורף ביב'.

 

 מרים רוזנטל. הצוות כולו מנוהל על ידי רכזת המתמטיקה רכזת מתמטיקה:  

 רוני הרבון. –אחראי שכבה ט' 

 בכל בעיה על התלמידים לפנות תחילה למורה המלמד אותם.
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 החיים הבית ספריאורח 

 

 תלבושת אחידה  .א

על התלמידים להקפיד להגיע לבית הספר ולשהות במהלך כל הפעילות הבית ספרית עם תלבושת 

 אחידה, כמפורט להלן: 

עם צווארון עגול,  צווארון וי או חולצת פולו חלקה בכל הצבעים כשעליה מוטבע  חולצת טי שירט .1

 (.סווטשרטסמל בית הספר. בחורף תתאפשר לבישת סוודר או מיזע )

 חל איסור על הגעה בגרבי ניילון, חולצות גזורות או סמל בית הספר מודבק או מהודק ע"י סיכה. .2

 כנסי טייץ' אטומים וארוכים, או בגובה הברך בלבד. מותרים מכנסיים ארוכים, חצאיות ארוכות, מ .3

 חל איסור על לבישת לבוש חושפני או קרוע. .4

 אסורים קבקבי גומי. .5

 ביציאה לסיורים לימודיים יש ללבוש את התלבושת האחידה. .6

 באירועים רשמיים )טקסים וכו'(  יש ללבוש חולצת בית ספר לבנה. .7

תלמידים שיגיעו ללא תלבושת, יידרשו להגיע למזכירת תלמידים וללבוש חולצה בהתאם למצאי  .8

הקיים במחסן החולצות. )ועד ההורים המוסדי דואג לכיבוס שוטף של החולצות לאחר השימוש בהן(. 

תלמידים שיסרבו לעשות זאת, יופנו להמשך טיפול אצל מנהלי השכבות או מי מטעמם. בגמר הטיפול 

 ו התלמידים בספריית בית הספר ויכתבו עבודות מקצועיות. ישה

 

 כרטיס תלמיד .ב

כרטיס התלמיד הוא אמצעי לזיהוי תלמידי ביה"ס, ומאפשר פיקוח על כניסת גורמים בלתי מזוהים ובלתי 

 רצויים לתחומי המוסד. כידוע, המצב הביטחוני מחייב אותנו לנקוט באמצעי אבטחה וזהירות מוגברים.

 התלמיד מאפשר לאכוף ביתר קלות את כללי ההתנהגות הנהוגים בבית הספר.  כרטיס  .1

 כרטיס התלמיד מאפשר שאילת ספרים בספריה.  .2

על התלמידים להציג את כרטיס התלמיד בכניסה לבית הספר. תלמידים שלא יציגו את כרטיס  .3

 התלמיד יופנו לטיפול משעתי אצל מנהלי השכבות. 

 של"ח ולסיורים בית ספריים עם כרטיס תלמיד. יש להגיע לסיורי  .4

 .  ןהביטחושקלים, אצל מזכירת  10איבוד כרטיס מחייב רכישת כרטיס חדש תמורת  .5

 

תלמידים שיפרו נוהל משמעתי כלשהו )בזמן שיעור, הפסקה, בספריה וכו'( יתבקשו על ידי המורה האחראי 

התלמיד. הכרטיס יוחזר לתלמידים עם סיום הטיפול או מורה שיימצא באזור, למסור לידיו את כרטיסי 

המשמעתי ע"י המחנך / מנהל/ת השכבה ו/או סגן/ית המנהל. סירוב לבקשה מצדו של התלמידים או 

היעדר כרטיס יגררו צעדים משמעתיים. לעומת זאת הצגת הכרטיס בצורה נאותה ומנומסת עשויה להקל 

 על התלמידים את הטיפול המשמעתי. 
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 שיעור ואיחוריםתחילת  .ג

 השיעור מתחיל עם הצלצול לכניסה לכתה. יש לקבל את פניו של המורה בקימה.  .1

בטרם יחל את השיעור על המורה לוודא כי הכתה נקיה, הציוד תקין, וכי התלמידים לבושים בתלבושת  .2

 אחידה.

כירת השכבה. להרשם על איחור אצל מזדקות מרגע השמע הצלצול  15תלמידים המאחרים עד על  .3

מהווים חיסור אחד במניין החיסורים, לצורך  איחוריםושה לכתה. של סלהיכניורשו לאחר הרישום, 

 חישוב ה"מנות".

לכתה, וירשם להם חיסור. התלמידים  סלהיכנדקות, לא יורשו  15 –תלמידים המאחרים למעלה מ  .4

 ישהו בספריית בית הספר.

 

 מדרג תגובות וטיפול:

 שיחה עם המחנך. –איחורים  3לאחר  .1

 הגעה פעם אחת לבית הספר בשבע וחצי בבוקר ורישום אצל המזכירה. –איחורים  5לאחר  .2

 הזמנת הורים על ידי המחנך. –איחורים  6לאחר  .3

 שיחה עם מנהל השכבה והמשך טיפול. –איחורים  8לאחר  .4

 

 הפרעות .ד

 אין להפריע למהלך התקין של השיעור. 

 

 תגובות וטיפול:מדרג 

תלמידים מפריעים יוצאו מהכתה למזכירות השכבה לרישום הפרעה. התלמידים יורשו לחזור לכתה  .1

  לאחר הרישום במזכירות.

כחלק מהטיפול בהפרעות משמעת רשאים המורים להעביר את התלמיד/ה המפריע/ה מקום ישיבה.  .2

. בכל מקרה על המורה לדווח מזכירותבמורה רשאי להעביר את מקום ישיבה, לפני רישום הפרעה 

 במשו"ב את הפעולה שננקטה וסיבתה. 

לכתיבת עבודה  המהכיתהפרעה חוזרת ונישנית בשיעור תוביל להוצאת התלמיד/ה המפריע/ה  .3

 מקצועית בספריית בית הספר.

יחשב כאי קבלת סמכותו של המורה בכתה, ויוביל לנקיטת צעדי משמעת  המהכיתסירוב ליציאה  .4

 מלימודים.   השעיהחמורים, כולל 

במידת הצורך תתקיים שיחה משולשת שתכלול את המורה המקצועי, המחנך/כת והתלמיד/ה  .5

 המפריע/ה. 

וצאת הפרעה חריגה, הכוללת מניעת אפשרות להמשיך במהלך התקין של השיעור, תוביל לה .6

על ידי מנהל/ת השכבה או חבר הנהלה, ומניעת כניסת התלמיד  המהכיתהתלמיד/ה המפריע/ה 

 לכתה עד לתום הטיפול המשמעתי בנושא וענישת התלמיד/ה.  
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, עלולה להוביל לנקיטת צעדי משמעת המהכיתהפרעה חריגה, גם ללא הוצאה  .7

 מלימודים.  השעיהנוספים, כולל 

 

תוביל לטיפול משמעתי של מנהל השכבה, סגן מנהל בית הספר לתחום חינוך הישנות הפרעות  .8

 וחברה או מנהל בית הספר.

 

 מדרג הפרעות:

 טיפול המחנך. -עד ארבע הפרעות  .1

פנימית מיום לימודים. התלמיד/ה ישהו בספרייה עם עבודה וביצוע מטלות  השעיה -חמש הפרעות  .2

 יובא לידיעת ההורים על ידי המחנך(. השעיהלימודיות וחינוכיות . )כל מקרה של 

 . , כולל השעיה חיצוניתטיפול מנהל השכבה -שש הפרעות ומעלה  .3

 

 לתשומת ליבכם:

 . ציון ההתנהגות בתעודה מושפע מכמות ההפרעות. 1

הפרעות שילוו בגסות רוח, חוצפה, אלימות פיזית, אלימות מילולית, או פגיעה ברכוש בית הספר, העונש. 2

  עליהן יהיה מיידי ויכלול השעיית התלמיד מבית הספר. חזרה ללימודים תתאפשר רק לאחר שיחה של     

 מנהל השכבה עם הורי התלמיד/ה והתלמיד/ה.    

  של בעיות משמעת קשות תהיה מעורבת בטיפול המשמעתי ההנהלה הבכירה. ההנהלה תשקול במקרים  .3

 תה, שיתוף מפלג הנוער במשטרה וכו'.נקיטת צעדי משמעת כגון: העברת כי    

 

 נוכחות  .ה

הנוכחות בשיעורים הינה חלק מחובות התלמידים, ונלקחת בחשבון בחישוב הציון המשוקלל בתעודה.  .1

 זאת בהתאם לשיטת ה"מנות" לעיל. 

 כל היעדרות מחייבת אישור מההורים על ההיעדרות.  .2

 לתשומת ליבכם:  

בהתאם לשיטת ה"מנות", אישור ההיעדרות על ידי ההורים אינו מצדיק את החיסור אלא מאשר אותה. 

 האישור מטרתו ללמד שההיעדרות הינה בידיעת ההורים. 

יצטייד באישור רפואי. אישור זה מצדיק את  –תלמיד הנעדר מסיבות בריאות חמישה ימים ומעלה  .3

 החיסורים בשיטת ה"מנות".

ערכיות, הן בתחומי בית הספר והן  –רואה חשיבות גדולה בקיום הפעילויות החינוכית  צוות בית הספר .4

מחוצה לו. פעילות חוץ בית ספרית, ובכלל זה טיולים וסיורים, הינה חלק מתכנית הלימודים החינוכית 

 ערכית, וחובת הנוכחות חלה גם בה.  –

 לתשומת ליבכם:

גם מסיבות מוצדקות, ידון על ידי ועדה בית ספרית,  החזר כספי בעקבות אי השתתפות בטיול שנתי,

 בראשה עומד סגן המנהל לתחום חינוך וחברה, בהתאם לעלויות בפועל של הטיול. 

 אין לצאת משיעור ללא אישור המורה המלמד. .5
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ייעשה באמצעות עדכון  -שחרור תלמידים מפעילויות חברתיות או ספורטיביות   .6

 המשו"ב על ידי המורים.

 

 

ייעשה באמצעות עדכון המשו"ב על ידי המורה על מנת לקבל תמונת   –הנוכחות היומיומית  רישום .7

 מצב יומיומית ברמת התלמיד והכתה.

על המחנך לוודא מה מצבו ומדוע לא הגיע לביה"ס. לאחר ארבעה  –אם התלמיד נעדר שלושה ימים  .8

 ימים יש לדווח על כך למנהל השכבה.

ישלח מכתב להורים עם העתק לקב"סית  –במקרה של מספר רב של היעדרויות בלתי מוצדקות  .9

 ברשות.

 

  לבית הספר:הוברבורד /סקטבורדאו הגעה באופניים, אופניים חשמליים  .ו

 . לפיכך:אמתיתבטיחותית  בעיהריבוי מקרי הפגיעות של רוכבי אופניים, ובמיוחד בגילאים צעירים, הינו 

בלבד,  בהתאם  לחוק.  בהתאם  לכך,  תלמידי שכבה  16באופניים  חשמליים  מותרת מגיל  הגעה   .1

 ט' וחלק מתלמידי שכבה י' לא רשאים להגיע עם אופניים חשמליים לבית הספר.

 אין לרכוב על אופניים מכל סוג שהוא בשטח בית הספר. .2

לקשור את האופניים בחניית האופניים לבית הספר עם אופניים משער סמדר בלבד. יש  סלהיכנניתן  .3

 ליד שער סמדר בלבד.

 תלמידים הרכובים על אופניים חשמליים ללא קסדה לא יורשו להחנות בשטח בית הספר. .4

 סמדר וברחוב רוקח.יתן לחנות מחוץ לבית הספר ברחוב נ .5

 תלמידים שיפרו נוהל זה יושעו ליומיים מבית הספר.

 אין להגיע לבית הספר עם סקייטבורד או הוברבורד. .6

 תלמידים שיפרו נוהל זה יופנו לכתיבת עבודות מקצועיות בספריית בית הספר.

 

 עישון .ז

חל איסור מוחלט לעשן בשטח בית הספר, כולל במתחם אשכול הפיס. האיסור תקף גם בכל הפעילויות 

 הבית ספריות מחוץ לבית הספר.

 

 מדרג תגובות וטיפול:

 מיום לימודים. השעיה –פעם ראשונה 

 .  ן הלאהמיומיים לימודים, וכ השעיה –פעם שנייה 
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 נהלים נוספים .ח

אין לעזוב את שטח בית הספר במהלך יום לימודים! צוות בית הספר לא יכול להיות אחראי לביטחונו  .1

 או לבטיחותו של תלמיד המפר הוראה זו. 

הספר, יושעו לאלתר ויטופלו משמעתית. חל איסור להסתובב תלמידים המטפסים מעל גדרות בית  .2

 מאחורי האשכול, הספרייה ואולם הספורט מטעמי ביטחון אישי.

אין להזמין חברים לבקר בבית הספר בשעות הלימודים ובהפסקות. תלמידים שיפרו הוראה זו ייענשו  .3

 מהלימודים. בהשעיה

ל איסור חמור על נשיאת כלי נשק כגון: סכינים על פי חוזר מנכ"ל, ח -איסור על נשיאת כלי נשק  .4

קפיציים, כלים חדים, מכשירי שוק חשמלי, גז מדמיע ונשקים . תלמידים שברשותם יימצא אחד מכלים 

 למסור אותו, והוריהם יעודכנו טלפונית. יחויבואלו, 

על הרכוש רכוש התלמידים הוא רכושם האישי ובאחריותם. כדי לשמור  –מצלמות, גניבות ובדיקות  .5

הפרטי וכדי לשמור על בטיחות התלמידים הותקנו מצלמות ברחבי בית הספר. אם קיים חשד 

להימצאות כלי נשק, ו/או ביצוע גניבות של רכוש תלמידים, רשאים מנהל בית הספר או מי מטעמו 

לבקש מהתלמידים לרוקן את ילקוטיהם וכיסיהם. תלמיד שיסרב יורחק מביה"ס, והטיפול יופנה 

 שטרה.למ

 לתשומת ליבכם:

, כולל איסור אורח החיים הבית ספרינעשה שימוש במצלמות האבטחה לטובת אכיפת 

 . עודעישון ו

בכדי לשמור על סביבה לימודית נקייה ונעימה ידאגו  -ניקיון, סדר ואווירת לימודים נעימה  .6

)שולחנות נקיים, ציוד המורים והמחנכים לניקיון כיתות הלימוד במהלך יום הלימודים , התלמידים

כיתתי תקין ולא שבור וכיתה נקייה(. באחריותו של  המורה האחרון שמלמד בכיתה לוודא את הרמת   

 כל כסאות הכיתה בסוף יום.

 . תוהכיסאו שולחנות הלימוד או השחתה שלציורי גרפיטי מניעת יושם דגש על 

 ת הספר.התלמידים נדרשים לשמור על הניקיון גם בשירותים ובחצר בי

 חל איסור מוחלט לקיים הימורים מכל סוג שהוא בביה"ס ובפעילויות בית הספר. -איסור הימורים  .7

 חל איסור על מכירת חפצים, כרטיסים, ו/או כל דבר אחר בשטח בית הספר.  –איסור מכירה  .8

משרד החינוך אוסר שימוש בטלפונים ניידים במהלך שעות הלימודים  -שימוש בטלפונים ניידים  .9

 בבית הספר. 

שימוש בטלפון נייד בזמן השיעור יגרור רישום הפרעת משמעת, כולל הערת מעקב בנושא שימוש 

 בטלפון נייד.

כמו כן אוסרים החוק  וחוזר מנכ"ל שימוש בטלפון נייד לצורך צילום, תיעוד ו/או הקלטה של אדם 

ים ללא אישורו במהלך השיעורים, ההפסקות והפעילויות השונות. הטיפול בעובר על תקנה זו מסו

 יועבר למשטרה. 
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יש לכבות אורות ומזגנים בסוף יום הלימודים. יש לחסוך  -חיסכון ושמירה על רכוש בית הספר  .10

ה"ס תגרור אחריה במים ולשמור על ציוד בית הספר. פגיעה או גרימת נזק לרכוש ציבורי או אישי בבי

 יחויבוצעדים משמעתיים כנגד התלמידים שימצאו מעורבים ו/או נגד הכיתה עצמה. במקרה הצורך 

 תלמידי הכיתה בתשלום עבור הנזק שהתרחש בכיתתם.

יש לגלות ערנות לחפץ חשוד ולכל תופעה חריגה ולהודיע מיד לסגן המנהל לתחום  -בטחון ובטיחות  .11

 גב' לירון אלפנדרי. –נן נקש ו/או למזכירת הביטחון מר רו – ןוהביטחוהבטיחות 

  



 גן-עיריית רמת                           
 אגף החינוך                                          

 שם"-בית הספר התיכון העירוני "אהל  

 יד לישראל ארצי    

------------------------------------------------------------------------------------------- 
 שם" מיסודו של ד"ר א. קולר-ביה"ס התיכון "אהל

 03-6239212פקס: ,  03-6239222 ,5259228מיקוד  10173( ת"ד 118רח' סמדר פינת רוקח )רוקח 
 E-mail: ohelshem@ohel-shem.comדוא"ל:                      http://www.ohel-shem.comאתר:  

 
 

23 

 

 תקנון החינוך הגופני

 חלה חובת הופעה בתלבושת ספורט מלאה בשיעורי חינוך גופני.  .1

בקיץ: חולצת טריקו עם שרוולים, מכנסי התעמלות תקניים, או מכנסי טייץ אטומים )לא גרבי  ניילון(. בחורף 

 ניתן להוסיף אימונית ומתחתיה חולצה קצרה, ו/או מכנסי התעמלות. 

 , נעלי סירה, נעלי סניקרס(.             all starנעלי ספורט תקניות שרוכות )חל איסור על נעלי  .2

 י חינוך גופני חל איסור על פירסינג מכל סוג שהוא. )לתלמידים שיגיעו עם פירסינג ירשם חיסור(.בשיעור .3

ר. מעבר לזאת, טניתן להשתתף בשיעורי חינוך גופני עם שני עגילים צמודים בתנוך כל אוזן מכוסים בפלס .4

 נושא(.יש להסיר כל עגיל העלול להוות סכנה לתלמידים או לחבריהם )בהתאם לחוזר מנכ"ל ב

 .יבית ספראורח החיים הנוכחות ואיחורים בהתאם ל .5

 60% השתתפות, נוכחות בתלבושת מלאה ופעילות –הרכב הציון  .6

 30% הישגים וכושר גופני

 10% ידע והבנה

 מכן. ציון שלילי בסוף שנת לימודים יגרום לשקלול הציון השלילי היחסי בציון סמסטר א' בשנה שלאחר .7

מבחנים ייחודיים ומורכב מהשתתפות ופעילות בשיעור וציון הבגרות )בוחן מסלול ציון בגרות מחייב מעבר  .8

 ומרוץ יאיר וציון סמסטר א'(.

 מציון כתה י"ב.  70% -ציון שנתי בכתה י"א ו  30% -הציון השנתי בשנת י"ב מורכב מ  .9

 ציון שלילי במקצוע חינוך גופני בסוף כתה י"ב מונע זכאות לתעודת בגרות.  .10

 לפחות(. 55שיעורים ומעבר מבחני כושר בציון  10השלמת )יחייב 

בהצהרת הבריאות ימסרו למורה בתחילת השנה )אישור רופא עדכני, העתק לאחות  -מגבלות בריאותיות  .11

 בית ספר(. לאחר שבוע מתחילת השנה ירשם חיסור לתלמידים עד אשר ימסרו את הצהרת הבריאות. 

ו מוגבל יגישו עבודה קצרה על הנושא הנלמד בשיעורים בהם לא תלמידים בעלי פטור לטווח זמן קצר א .12

 השתתפו.

ציון התלמידים הפטורים ייקבע על פי העבודה, וההגנה עליה/הצגה בכיתה )לבחירת התלמיד(. הוראות  .13

 כתיבה ונושא העבודה ימסרו עם הגשת הנושא.

 עמודים לתלמידי כיתות י"ב, עבודה שנתית.  30 היקף העבודות: .14

 ודים לתלמידי כיתות י"א לכל סמסטר.עמ  20

 עמודים לתלמידי י' לכל סמסטר.  15

 עמודים לתלמידי ט' לכל סמסטר.  10

 לתשומת ליבכם:

 חלה חובת נוכחות בשיעורים לתלמידים הפטורים מחינוך גופני בשל מגבלות בריאותיות.

וועדה מטעם הנהלת בית  קבלת בונוס וקביעת מספר נקודות הבונוס לציון הבית ספרי תלויה בהחלטת .15

 .הספר
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 אין להיכנס לאולם הספורט ללא נוכחות מורה. -בטיחות ומשמעת  .16

 אין להיכנס למחסן ציוד ללא נוכחות מורה.

 אין לקחת ציוד כלשהי ממחסן הספורט.

 לא יחולקו כדורים לתלמידים בשעורים חופשיים.

 אסור ללעוס מסטיק בשיעור.

 אסור לאכול באולם. 

 הבית ספרי.אורח החיים הבחינות בהתאם לטוהר  .17

 

 

 


