ידיעון למורה
מידע ,תקנות ונהלים
לשנת הלימודים

תשע"ט
"כבד את תלמידיך – ואל יהיו בעיניך כילדי היום ,כי אם כאישי המחר".
(צבי שרפשטיין)

חברי צוות יקרים,

בחוברת זו  -קובץ של הנחיות ונהלים פנימיים,
החשובים לכולנו.

אנא ,קראו זאת בעיון ,ויחד נעמוד בהחלטותינו.

בברכת הצלחה לכולם!

הנהלת "נופי הבשור"
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נוהלי עבודה בבית-החינוך "נופי-הבשור" /זמירה בן יוסף
לפניכם נוהלי העבודה ב"נופי הבשור" .מטרתם לקיים בית ספר מתפקד ומתקדם .אנא ,קראו בעיון,
הפנימו ויישמו נהלים אלו המייצרים שפה ואחידה משותפת לכל באי בית החינוך.
כל הנאמר בלשון זכר מתייחס לשני המינים.
.1

שבוע העבודה של מורה ,המלמד משרה מלאה ,הוא בן  5ימי עבודה.

.2

מספר ימי הנוכחות של מורה המלמד במשרה חלקית ,הינו יחסית לגודל משרתו .במסגרת
הרפורמות "אופק חדש" ו"עוז לתמורה" יתוספו למורים שעות פרטניות ושעות שהייה במערכת
לפי גובה משרתם בחט"ב.

.3

שנת הלימודים הפורמאלית מסתיימת ב .20.6 -יחד עם זאת ,בתאריכים  30.6 – 20.6חשוב
שייערכו ישיבות סיכום של כל הצוותים .בתקופה זו ,על המורים שעוברים שכבה לפנות את חדרי
השכבה ,לסדר את חדרי/פינות המקצוע שבחדר המורים ,להכין את הכיתות לשיפוצי הקיץ וכדו'.
ימי ההיערכות מתחילים כשבוע לפני פתיחת שנת-הלימודים .ההשתתפות בימי ההיערכות
חיונית והכרחית על-מנת לפתוח את שנת הלימודים בצורה טובה.

.4

כל מורה ישתתף בישיבות בהתאם לתפקידיו בביה"ס ,ובוועדות הפדגוגיות.

.5

כל המורים יבצעו תורנות קבועה בחצר בית-הספר.

.6

היעדרות מתוכננת מראש חייבת להיות מתואמת מבעוד מועד עם רכזת המערכת ומאושרת על-
ידי המנהלים.
לכיתות ,אותן הוא מלמד!

.7

באחריותו של מורה ,הנעדר מהוראה ,לדאוג לתכנים ראויים
באחריותו להעביר את התכנים לרכזת המערכת.

.8

היעדרות בלתי צפויה חייבת להיות מדווחת בהקדם האפשרי לרכזת המערכת (עד השעה
.)07:30
הוראה זו מחייבת גם מורים ועובדים ,שאינם זקוקים להחלפה( .מורים – לנגה  -רכזת המערכת,
עובדים – לחופית המנהלנית).
•

אחת לחודש יימסר דווח ההיעדרויות לזמירה – מנהלת ביה"ס ,לרמי – מנהל חטיבת
הביניים ,לעירית – מנהלת החטיבה העליונה ולדינה – רכזת החינוך המיוחד .מורים
שייעדרו רבות יוזמנו לשיחה עם המנהלים.

•

בכל יום יימסר דו"ח היעדרויות כולל מידע על השארת עבודות – למנהלים.

.9

על-פי החלטת בית-החינוך יש לשאוף לכך שלא יהיו שיעורים חופשיים בגין היעדרות מורים.
לפיכך המורים ,ימלאו מקום של מורה נעדר ,עם עבודה שהוכנה עבור הכתה על-ידי המורה הנעדר,
ויתוגמלו בשכרם כמקובל.
אין לבטל שיעור ללא אישור מנהל/ת החטיבה ורכזת המערכת! אין לשחרר תלמידים להסעה
מוקדמת ללא אישור רכזת המערכת ומנהל/ת החטיבה!

.10

היעדרויות מורים  -כל מורה הנאלץ להיעדר מבית-הספר צריך להודיע על כך תחילה ולבקש
אישור היעדרות ממנהלי החטיבות ,בהן הוא מלמד .לאחר מכן עליו ליידע את רכזת המערכת
לצורך סידור החלפה .יש להקפיד ליידע את שני הגורמים.

.11

אין לקיים נסיעות לחו"ל במשך שנת-הלימודים ,אלא בחופשות .בקשות חריגות יש להפנות
לזמירה ,למלא דף בקשה ולהפנות את הבקשה למפקח/ת בית-הספר.
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.12

מפגשי ה"בוקר טוב" הם חובתו של המחנך בכיתתו מדי יום ,מלבד ביום החופשי ,אם אושר לו.
לכיתה שלמחנכה יש יום חופשי יקבע מורה מחליף קבוע ל"בוקר טוב" .ל"בוקר טוב" תינתן
למחנכים שעה פרטנית.

.13

בפעילויות בית-ספריות ,שותפים כל מורי בית-הספר – המחנכים והמורים המקצועיים ,בהתאם
לסידור המערכת והריכוז החברתי.

.14

על רכז/ת השכבה להיכנס לחדר המערכת לפני ה"בוקר טוב" לצורך קבלת מידע יומי והעברתו
למחנכים.

.15

שיחות ועבודה עם תלמידים לא ייערכו בחדר המורים ,אלא רק בחדרים הפרטניים.
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שעון נוכחות – "אופק חדש""/עוז לתמורה"


כל עובדי ההוראה המועסקים על פי תנאי הרפורמות "אופק חדש" ו"עוז לתמורה" יחתמו נוכחות בכל
כניסה לביה"ס ובכל יציאה ממנו באמצעות שעון הנוכחות הממוחשב.



אי החתמה היא אחריות אישית!



אנו מודעים לעובדה שהארגונים מאפשרים לא לחתום בשעון הנוכחות ואנו מצפים ממורים למלא את
שעות העבודה שלהם ,על-פי המתבקש ,כולל שעות שהייה/תומכות הוראה.

תורנויות מורים
על פי חוזר מנכ"ל מיוחד ב' תשמ"ב ומיוחד תשנ"ג נוהל  10ס"ב /6ב' "כל מורה העובד מ 1/2 -משרה ומעלה
יבצע  2תורנויות שבועיות :ארוכה (יום מלא) וקצרה (הפסקה אחת).
תהיה תורנות חצר ,מבני השכבות ,בניין ( 11שם זמני) והסעות.
התורנים ישובצו לתורנות חצר בכל שלוש ההפסקות (תורנות ארוכה).
כ 12 -מורים ישובצו מדי יום לתורנות  -באזור הקפיטריה (מבפנים ומבחוץ) ( ,)2אמפי וסביב מבני
המדעים והסדנאות ( ,)2סיורים ברחבת חט"ב וסביב מבני השכבות ( ,)2סיורים ברחבת חט"ע וסביב
מבני השכבות ( ,)2בניין ( 11שם זמני) ( ,)2תחנות הסעה ( 1 – )2בסובה עליונה ו 1-בסובה המרכזית.
תורנות ההסעות תתבצע בכל הסעה.
המחנכים ישובצו לתורנות בבית השכבה שלהם.
אחדים ממורי החנ"ג ישולבו בהפעלות ספורטיביות בהפסקות הפעילות.
רשימת התורנויות תיערך על-ידי רכזת המערכת ותפורסם במשו"ב ,על לוח המודעות ובתאי המורים -
באחריות רכזת המערכת.
אחריות על האכיפה  -מנהלי החטיבות .והכי חשוב = אחריות אישית של כל תורן!
התורנות מחייבת את כל מורי ביה"ס ובעלי התפקידים!

הסדרי ניקיון
ניקיון הכיתות
בכל כיתת-אם יהיו שני תורנים שבועיים .בכיתות החנ"מ  -תורן אחד.
על התורנים לדאוג לניקיון הכיתה והשולחנות לאורך כל השבוע .אחת לשבוע עליהם לשטוף את הכיתה.
השטיפה תיערך יחד עם מחנך הכיתה .פעם בחודש ייערך ניקיון שולחנות.
אחריות על  -מנהל השכבה.
חומרי הניקיון יהיו במחסן בבית השכבה.
אב הבית ידווח על כיתות לא נקיות .נוהלי הניקיונות יפורטו וימסרו בישיבות צוותי השכבות ע"י מנהלי
החטיבות.
המורים המקצועיים מתבקשים לא להתחיל ללמד בכיתות לא נקיות ,ובתום השיעור להשאיר כיתות
נקיות.
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הסדר החזר הוצאות להשתלמויות
השתלמויות
השתלמות נושאת גמולים הינה השתלמות שהמורה/העובד מקבל בגינה גמול השתלמות במשכורתו .גמול
ההשתלמות מכסה את עלות ההשתלמות ,ונושא תשואה לאורך כל השנים הבאות .ברוב בתי-הספר ,בהם
המורים מקבלים משכורת ,עלות ההשתלמות הינה על המורה ,כיוון שההשקעה מוחזרת במשכורת בגמול
ההשתלמות.
עם זאת בהשתלמויות שבית-הספר חייב לשלוח מורה ,בית-הספר יממן את ההשתלמות ,לאחר אישורה
של זמירה.
הוצאות נסיעות להשתלמויות  -ככלל ,לא יינתנו על-ידי ביה"ס רכב לנסיעה להשתלמויות ולכנסים ,או
הוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית .להשתלמויות המזכות בגמול ימלאו המורים טופס החזר נסיעות,
הנמצא אצל רכזת המערכת ,יחתימו אותו במהלך ההשתלמות ויקבלו החזר במשכורתם ,לאחר שיתקבלו
בביה"ס כספי ההחזר ממשרד החינוך.
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נהלי עבודה – מערכת  -נגה גדג'
בשנת הלימודים תשע"ט יהיו בבית-החינוך "נופי הבשור" כ 1,109 -תלמידים 42 ,כיתות אם ,כ 130-מורים
ומאות קבוצות לימוד .הגודל הזה מכתיב התנהלות מדוקדקת .פתיחות ,סבלנות ,גמישות ואהבה יעזרו לנו
להתמודד עם האתגרים .תפקיד המערכת לסייע למורים ,וכמובן לנהל את יום הלימודים בצורה תקינה .כל
זה יביא לעבודה משותפת ויצירת מסגרת חינוכית נאותה.
מורה הנעדר משיעור בין אם בגין מחלה ובין אם בגין פעילות הקשורה לבית הספר ,מתבקש למסור
הודעה למנהלים ולעדכן את רכזת המערכת.
א.

על כל היעדרות צפויה :בריאות ,יום עיון ,בחינות וכדו' ,יש להודיע מראש למנהל/ת ולעמוד עם
רכזת המערכת בקשר לשם קביעת תכנית למילוי מקום (גם בעל תפקיד שאינו מלמד באותו יום חייב
לדווח) .היעדרות לצורך השתלמות מחייבת אישור של מנהלת ביה"ס.
היעדרות בגין מחלה – לאחר שהודעתם למנהל/מנהלת ,יש להודיע לרכזת המערכת – רצוי דרך
הוואטצאפ ,מוקדם ככל האפשר ,כדי שתסודר החלפה .אין לשלוח הודעות על היעדרות במשו"ב.
על המורה לדאוג למסירת עבודה מתאימה בכיתות בהן הוא מלמד .על העבודה להתאים למשך
השיעור ( 45דק'  90 /דק') ורצוי שיהיו דפי עבודה ולא לציין מספרי עמודים בספר הלימוד .הכלל
המנחה צריך להיות  -עבודה שאתם הייתם מרגישים נוח להיכנס איתה לכיתה שאינכם מכירים .גם
על מורים שיוצאים לפעילות בית ספרית להכין עבודה מותאמת לכיתות אותן הם אמורים ללמד.
כל היעדרות מורה תירשם כהיעדרות פרטית עד שיומצאו האישורים הרלוונטיים  -אישור מחלה,
מחלת ילד או בן משפחה ,בדיקות ,בחינות ,מילואים וכדו' .יש להביא את האישורים עד סוף חודש
ההיעדרות כדי שההיעדרות לא תנוכה מהשכר .מורה שיביא אישורים לאחר סגירת החודש ,לא
יטופל וינוכה שכר בהתאם.

ב.

אין לקבוע ישיבות/פגישות/שיחות הורים וכו' על חשבון שיעורים .אם אין כל ברירה ,יש לקבל
אישור ממנהל/מנהלת החטיבה .אין בסמכותה של רכזת המערכת לשחרר מורים משום סיבה.

ג.

רכזת המערכת שולחת מדי יום הודעה במשו"ב עם שינויי המערכת ליום המחרת הודעות על שינויים
עליהם נודע באותו יום נשלחות דרך הטלפון הנייד בווטצסאפ.

ד.

מורים המתפנים מהוראה בכיתות בשל טיול או פעילות אחרת של הכיתה בה הם מלמדים ,יופיעו
לביה"ס בהתאם למערכת השעות הרגילה שלהם ,ויעמדו לרשות המערכת למילויי מקום (במשו"ב
יצוין כי אותם מורים פנויים מהשיעור ,ולמרות זאת עליהם להיות נוכחים בבי"ס ולרשות
המערכת) .מילוי מקום עליו ידוע מראש יופיע בהודעת המשו"ב היומית ,ולכן על מורה שמתפנה
משיעור לבדוק במשו"ב מתי הוא ממלא מקום .על מילוי מקום שנקבע ברגע האחרון המורה יקבל
הודעה בוואטצאפ ,ולכן על מורה שמתפנה משיעור להיות זמין בטלפון ביום בו מתבטל לו שיעור.
אין לקבוע פגישות ,ישיבות ,תגבורים על חשבון שעורים שמתפנים מהמערכת עקב פעילות בית
ספרית (מבחנים ,טיולים ,סיום לימודים וכו' )...אלא לאחר שקיבלתם אישור מהמנהלים ,ובתיאום
מראש עם רכזת המערכת – שעה אותה אתם אמורים ללמד היא כמו שעת לימוד רגילה!

ה.

מחנכים ,יש להודיע לתלמידים כי בכל מקרה שמורה אינו מגיע לשיעור ,עליהם לבוא לחדר המערכת
ולהודיע על כך.

ו.

שינויים בתכנית הלימודים השגרתית  -ביטול שיעורים קבועים ,פעילות שכבתית וכו' יש לתאם
מראש עם רכזת המערכת.
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ז.

במקרה של ביטול שיעורים אחרונים על-ידי המערכת  -לא תמיד יתאפשר להקדים את פיזור
התלמידים ,בגין צפיפות בהסעות .בכל מקרה חובה על מנהל/ת החטיבה לתאם פיזורים חריגים עם
רכזת המערכת ומנהלנית ביה"ס.
בשום אופן לא יבטל מורה ,שיעורים אחרונים ולא ישלח את התלמידים להסעה .כל בעיה תובא אל
רכזת המערכת ואל מנהל/ת החטיבה והם יקבלו החלטה בנושא ,בהתייעצות עם רכזי השכבות.

ח.

כל פעילות בית ספרית בשעות המערכת ולאחריהן חייבת להיות מתואמת עם רכזת המערכת על-
מנת למנוע התנגשויות בין השכבות ובין פעילויות בית-הספר והחינוך המשלים.

ט.

תפוסת החדרים בביה"ס  -בתכנון תפוסת החדרים מושקעת מלאכת מחשבת ותאום בין כל כיתות
ביה"ס .כל "כניסה" בלתי מתוכננת לכיתה גורמת לשיבושי שרשרת .אי-לכך ,כל שינוי יתוכנן רק עם
רכזת המערכת.

ימי הצהרה
ההגדרה של ימי הצהרה היא" :עובד רשאי להיעדר מהעבודה יום או יומיים רצופים במשך שנת לימודים

אחת מסיבת מחלה ,וזאת ללא תעודה רפואית ,אלא על סמך הצהרה אישית .זכות זו ניתנת לו פעמיים
בשנה .לתשומת לב :היעדרות של יום אחד פעמיים בשנה נחשבת לצורך עניין זה כניצול "ימי הצהרה"
לכל שנת הלימודים .ימי ההצהרה נרשמים כימי מחלה על חשבון חופשת המחלה הצבורה .עובד הנעדר
למעלה מיומיים איננו רשאי להצדיק חלק מימי היעדרותו על-פי הודעה אישית והחלק הנותר על סמך
תעודת מחלה( .מתוך חוברת "זכויותיך").

בשנת תשע"ט קיימים בביה"ס  4מסלולים:
מורים שעובדים מלא בחט"ב – "אופק חדש"
היקף משרה באחוזים

50

55.56

61.11

66.67

69.44

72.22

77.78

80.56

83.33

91.67

94.44

100

שעות הוראה פרונטאליות

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

שעות פרטניות

2

2

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

שעות שהייה

4

5

5

6

6

6

7

7

7

8

8

9

סה"כ ש"ש

18

20

22

24

25

26

28

29

30

33

34

36

 .1מורים שעובדים בחט"ב ("אופק חדש") ובחט"ע (ע"פ העולם הישן) – משולב
 .2מורים שעובדים בחט"ב ("אופק חדש") וב -חט"ע ("עוז לתמורה") – משולב.
 .3מורים שעובדים רק בחט"ע – " -עוז לתמורה"" /עולם ישן"
טבלאות העסקה – ברפורמה מלאה – "עוז לתמורה"
היקף משרה

100%

96.25%

91.25%

87.50%

83.75%

78.75%

75%

71.25%

66.25%

62.50%

שעות פרונטליות

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

שעות פרטניות

6

6

5.5

5

5

4.5

4.5

4.5

4

4

תומכות הוראה

10

9.5

9

9

8.5

8

7.5

7

6.5

6

סה"כ

40

38.5

36.5

35

35.5

31.5

30

28.5

26.5

25

היקף משרה

58.75%

53.75%

50%

שעות פרונטליות

14

13

12

שעות פרטניות

3.5

3

3

תומכות הורא

6

5.5

5

סה"כ

23.5

21.5

20
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רכזת כוח אדם ונאמן ביה"ס – חופית אפריאט
על מנת להעניק את המענה המיטבי למורה אבקש בכל מקרה של אי הבנה לגשת אלי או אל חן מיכאלי/נטי
לנטרנרי.
התחומים בהם אנו יכולות לסייע למורה – תלושי שכר ,בדיקת נתוני העסקה  ,גמולי השתלמות וותק ( לא
בחירת השתלמויות),
חוקי הרפורמות ,אחוזי המשרה ,בקשה לרישיון הוראה ,דיווח בגין סיום לימודים /השתלמות ,החזר
הוצאות נסיעה ,החזרי שכ"ל  /מענק שעות ועוד.
אין מענה טלפוני כלל במשה"ח
ניתן לפתוח פנייה בפורטל "עובדי הוראה" והמשרד מחויב לטפל בפנייה תוך זמן מוגדר .בנוסף ,ניתן
לפנות למוקד משרד החינוך על-מנת לקבל מענה אנושי בטלפון.03-6898700 :
לנוחיותכם ,ניתן למצוא את מרבית הטפסים במשו"ב -יש לשים לב ,כי ישנם טפסים המיועדים למורי
בעלות וטפסים המיועדים למורי משה"ח .בכל מקרה בו נתקלתם שחסר טופס במשו"ב אנא אמרו לנו
ונעלה אותו.
בתחילת כל שנה קלנדרית (ינואר) תצטרכו למלא טפסי  101ולצרף צילום ת.ז כולל ספח (מורים שחלו
אצלם שינויים במהלך השנה כמו שינוי מקום מגורים ,לידה ,גירושין /נישואין ועוד)  ,אישור תושב מקור
(מורי בעלות ניתן גם צילום) ותאום מס (למי שישנה הכנסה נוספת .מס' תיק ניכויים של המנהל לחינוך
התיישבותי .) 930397229 -אנא הקפידו להגיש מסמכים אלה בזמן סביר על מנת למנוע הפחתות שכר בגובה
של  48%מהשכר ע"י מס הכנסה .מורי משרד החינוך יעלו את המסמכים הנ"ל לפורטל עובדי הוראה .מורי
הבעלות יגישו דרכי (יש להגיש את כל המסמכים יחד).
בכל שנה בחודש מרץ תקבלו ביחד עם התלוש טופס  106על שנה קודמת -טופס המאשר את חודשי העבודה
השנתית שלכם .אנא שימו לב ושמרו טופס זה לזמנים בהם תצטרכו להציגו.
בדיווחי השכר החודשיים  ,אבקש להגיש כל חודש בחודשו את אישורי ההיעדרויות – מחלה ,מילואים,
לידה ועוד ,על מנת למנוע הפחתה בשכר .בשנים האחרונות גם משה"ח וגם הבעלות מקפידים מאוד בעניין
ולא מאפשרים דיווחים בדיעבד.
קליטת מורים חדשים:
כל מורה חדש שנקלט מחויב בהצגת לפחות  80%סיום חובות ללימודי תעודת הוראה ותואר ראשון .ללא
אישור זה לא ניתן לקלוט אותו למערכת החינוך.
מורה חדש שמשרתו רק בחט"ב ייקלט דרכי במשה"ח .מורה שמשרתו בחט"ע ייקלט ישירות בבעלות
(מועצה) במדור שכר בתאום מול שובל/08-9929153 :יעל08-9929121 :
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מורה חדש בחינוך המיוחד יתאם פגישה עם הגברת אורנה פרידמן -המפקחת על החינוך המיוחד
בהתיישבותי .הפגישה תתואם מול שובל או מירית בטלפון .08-9929153
כל מורה חדש ייפגש עם מפקח/ת ביה"ס כבר בקיץ  ,כחלק מקליטתו בביה"ס .פגישות אלו בד"כ יתקיימו
בתל אביב במשרדי המנהל לחינוך התיישבותי ,אך נעשה מאמץ ליצור מפגש מרוכז לכולם בביה"ס .מפקחת
ביה"ס ד"ר שושנה מירוצ'ניק מסיימת את תפקידה וטרם שובץ/שובצה מפקח/ת אחר/ת.

החל מהשנה יהיו ימים ושעות לקבלת קהל אצלנו במשרד וזאת על מנת לתת מענה ראוי לכל אחד ואחת.
מפאת הרגישות של הנושאים בהם אנו מטפלות ועל מנת לכבד את פרטיותו של המורה נקבל כל מורה
בנפרד בדלת סגורה .אבקש לכבד את פרטיותו של האחר.
שעות הקבלה:
ימים א'  +ב' – 13:00 – 11:00
יום ג' – 10:00 – 8:00
ימי ד'  +ה' – אין קבלת קהל
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פנימיית ביכורים
פנימיית ביכורים הוקמה בשנת  2014כחלק מבית החינוך "נופי הבשור" ,במטרה לטפח מצוינות בתחום
האומנויות בקרב נוער מאזורים שונים בארץ .לפנימייה מגיעים נערים ונערות בעלי פוטנציאל בתחומי
האומנויות הבאים  -אומנות חזותית ומוזיקה (נגינה בכלים שונים ,הרכבים ושירה) ,וברצוננו להתפתח
בשנים הקרובות גם למגמות תאטרון ומחול.
חניכי הפנימייה לומדים בשעות הבוקר את לימודי הליבה וחלק משעות המגמה בביה"ס ואחר הצהרים
מקבלים כ 20-שעות נוספות בלימודי התחומים בפנימייה .החניכים לומדים אצל המורים המקצועיים
המובילים בתחום האומנויות והמוזיקה ומפתחים את סגנונם האישי והמקצועי במגוון רחב של קורסים.
לאחרונה לשמחתנו קיבלנו אישור רשמי מביה"ס למוזיקה "רימון" שלפיו בוגרינו יזכו לדלג על שנת
לימודים שלמה ועל מגוון קורסים במידה שהם יסיימו את המגמה בציון  90ומעלה – הכרה זו נותנת תוקף
לאיכות לימודי המגמה בביה"ס ובפנימייה.
הפנימייה רואה כל חניך בראייה הוליסטית המשלבת בין התחום הלימודי (ביה"ס ואקדמיה) ,אומנותי,
חברתי ערכי.
חשיבות החיבור בין ביה"ס ,הפנימייה והבית באה במטרה לתת מענה משמעותי למימוש פוטנציאל
החניכים והבאתו לידי ביטוי.
הפנימייה הינה חלק בלתי נפרד ממערכת ביה"ס ושותפה פעילה במגוון אירועים ובפעילויות:
הקשר בין מחנך הכיתה למדריך הקבוצה הוא ישיר ושוטף.
יועצות ביה"ס נפגשות על בסיס קבוע עם עו"ס הפנימייה.
צוות הפנימייה הבוגר נוכח בישיבות הפדגוגיות ושותף לקבלת החלטות הנוגעות לחניכים.
כלל צוות הפנימייה (בוגר וצעיר) ייקח חלק פעיל בפעילויות חברתיות ,טיולים שנתיים ,סיורים ואירועים
לאורך השנה.
קומונת המתנדבים (שירות לאומי ושנת שירות) ישולבו במסגרות שונות בביה"ס כגון :חינוך חברתי,
מועצת תלמידים ,הפסקות פעילות ,סדנת העץ ,שיעורי תזונה ,חונכות אישית ,חוגים בחטיבה הצעירה,
פעילות חברתית ערכית בביה"ס.
הנהלת הפנימייה תתכנס פעם בשבוע לדיון רוחבי בנושאים כגון :ראייה מערכתית ,שותפויות ,עדכון
מקרים חריגים ,חשיבה על רציונל חינוכי ופיתוח הפנימייה ,ופעם בחודש תתכנס הנהלה רחבה בנוכחות
זמירה -מנהלת ביה"ס ,ערן גלבוע  -מפקח הפנימייה וההנהלה המצומצמת של ביה"ס לעדכון התקדמות
התהליך השנתי ודיון עומק בנושאים שונים.
אנו מזמינים אתכם מורים ומורות יקרים לבקר בפנימייה
ולחוות את האווירה האומנותית הקסומה בין השבילים למבנים ☺

שנת לימודים פורייה ומוצלחת,
צוות הפנימייה
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תכנון שנת הלימודים תשע"ט
מפגשים

חטיבת ביניים (ז'  -ט')

פתיחת שנת הלימודים
סמסטר א'

סמסטר ב'

ועדות פדגוגיות

חטיבה עליונה (י'  -י"ב)
2.9.18

20.11.18 – 12.11.18

29.11.18 – 21.11.18

מפגש הורים  -מחנכים  -מורים

11.12.18

סיום סמסטר א' – חלוקת
תעודות

31.1.19

ועדות פדגוגיות – ט
ועדות פדגוגיות – ז'  +ח'
(במתכונת מצומצמת)

26.3.19 – 24.3.19
7.5.19 – 29.4.19

ועדות פדגוגיות  -י"א
1.5.19 – 28.4.19
ישיבות פדגוגיות י'
7.5.19 – 5.5.19

מפגש הורים  -מחנכים

14.5.19

סיום שנה

20.6.19

שיחות מחנכים/תלמידים מובנות במהלך שנת הלימודים
במהלך שנת הלימודים יערכו שיחות מחנכים/תלמידים .כל סבב יערך שבוע או יותר .במהלך ימים אלה לא
יערכו ישיבות צוותים ,והמחנכים יקדישו את שעות השהייה/השעות הפרטניות לטובת שיחות אלה.
להלן התאריכים:
31.10.18 – 21.10.18
7.3.19 – 24.2.19

בכל סמסטר יתקיים המהלך הבא:

ועדות פדגוגיות (המסתמכות על הערכות הביניים)  שיחות הורים.
יש להקפיד על שילוב מדריכי הפנימייה והורי ילדי הפנימייה שאינם מהמועצה בכל המהלכים.
הערכות ביניים:
תוכנת המשו"ב ,שבה יוזנו באופן שוטף ההערכות של התלמידים ,מאפשרת להדפיס את מידע הביניים.
המידע מהמשו"ב יהווה בסיס לדיוני הועדות הפדגוגיות .בסמסטר הראשון יש לערוך לפחות  2מבדקים -
מבחנים/בחנים/עבודות על-פי תכנית העבודה המוגשת לרכזות ההוראה ,ולהכניס לתוכנת המשו"ב גם ציון
מספרי וגם הערכה מילולית.
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ועדות פדגוגיות:
המחנכים יקבלו את המידע ממערכת המשו"ב ,ויכינו את מיפוי הכיתה לקראת הועדות הפדגוגיות.
בישיבות בסמסטר הראשון ידונו בכל התלמידים על פי סדר שיקבע ע"י המחנך ,ובשני  -על-פי שקולי
המחנך והמורים המקצועיים .הועדות מהוות מסגרת להתייעצות ולהכוונה לטיפול .ועדות אלה ייערכו
פעמיים בשנה  -פעם אחת בכל סמסטר ,ויהוו הכנה לשיחות ההורים.
מפגשי הורים  -מחנכים  -מורים
פגישות ההורים עם המחנכים והמורים המקצועיים יתקיימו באותו יום .המחנכים לא יקבלו הורים
ותלמידים ,אותם הם מלמדים כמורים מקצועיים ,אלא את תלמידי כיתתם בלבד .המחנכים בתפקידם
כמורים מקצועיים יצרו קשר עם הורים של תלמידים ,שאותם הם מעוניינים לפגוש ,ויקבעו איתם פגישה
בזמן שעות קבלת ההורים או במועד המתאים לשני הצדדים.
ביום ההורים ימסרו המחנכים להורים הזמנה הכוללת את שמות המורים המקצועיים ,שהמחנך ממליץ
להורים להיפגש איתם ,על סמך המידע שנמסר בוועדות הפדגוגיות ,ואת שמות המורים המקצועיים
שביקשו להיפגש עימם (בוועדות הפדגוגיות) .במהלך השיחה יקבלו ההורים מידע מודפס ומעודכן
מהמשו"ב.
שכבה י"ב
מפגש הורים>מחנכים>תלמידים ראשון ייערך לאחר הגעת תוצאות הבגרות כהכנה לכיתה י"ב .ייקבע ע"י
מנהלת החטיבה.
מפגש הורים שני ייערך לאחר סבב הישיבות הפדגוגיות הראשון.
מפגש שלישי ואחרון – בסמסטר השני.

אין להתחיל שיחות הורים לפני השעה !15:00
יש חשיבות לכך שהורה שמגיע יוכל לגשת לשיחה גם עם המורים המקצועיים.
שימו לב:
בשבוע שלפני תחילת שנת הלימודים יתקיימו מפגשים להורי שכבה ז' (העולים מבתי הספר היסודיים)
ולהורי שכבה י' (העולים לחטיבה העליונה) .המפגשים יחלו בהתכנסות של כל הורי השכבה עם מנהלת
ביה"ס ,מנהלי החטיבות ,רכזת ההוראה ,היועצות והרכזת החברתית ולאחריה ייערך מפגש עם המחנכים
בכיתות האם .לשאר השכבות יערכו שיחות כיתתיות בשבועיים הראשונים של שנת הלימודים.
להורי "ביכורים" – תיערך פגישה בתחילת השנה עם צוות הנהלת ביה"ס והייעוץ בתיאום עם מנהלת
הפנימייה .במהלך השנה יש להיצמד לתאריכי המפגשים של ביה"ס.
חט"ע  -התאריך לסיום לימודים סדירים ומעבר למערכת תגבורים/מתכונות/בגרויות של שכבות י"א ו-
י"ב ייקבע בהתאם ללוח בחינות הבגרות .שכבה י' ממשיכה ללמוד במערכת רגילה עד לסוף השנה ,כיוון
שעל-פי התוכנית החדשה ,אין בחינות בגרות בכיתה י'
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קוד אתי ותקנון מורים
חברי צוות בית-החינוך "נופי-הבשור" ישמשו דוגמה אישית לתלמידים.
הקוד האתי והתקנון מחייבים את כל מורי בית-הספר ועובדיו.
.1

המורה ינהג בכבוד ובהגינות כלפי כל תלמידי בית-הספר ,ישמור על מסגרת יחסים ההולמת
קשרים בין מורה ובין תלמיד ,ויכבד את פרטיותם ביחס למידע המצוי בידיו אודות התלמיד.

.2

המורה יימנע מכל אפליה או משוא פנים לטוב ולרע של תלמיד או קבוצת תלמידים מכל טעם
שהוא ויימנע מפגיעה בכבודם.

.3

מורה לא ישתמש במעמדו כדי לקדם מטרות זרות למשימותיו כמורה וכמחנך ,לא יקבל טובות
הנאה ולא יקיים התקשרויות עסקיות עם תלמידי בית-הספר.

.4

מחנך ומורה ישיר של תלמידים לא ילמד את תלמידיו שעורים פרטיים בתשלום ,כמו כן מורה לא
יקיים שעורים פרטיים בתשלום בבית-הספר.

.5

הערכה וציון לתלמיד יינתנו על סמך תפקודו והישגיו הלימודיים בלבד.

.6

המורה ישמור על שמו הטוב ומעמדו של חברו לעבודה ,במיוחד בנוכחות תלמידים ובפרהסיה.

.7

המורה יציג את מקורות הדעת שבידו ביושר אינטלקטואלי ,ויבצע את משימותיו באופן ענייני
ובהגינות.

.8

המורה יהיה שותף פעיל בכל הפעילויות והישיבות הבית ספריות ,כנדרש ממנו.

.9

המורה יתחיל ויסיים את השיעור עם הצלצול.

.10

המורה ידאג שהכיתה בה הוא מלמד תהיה נקייה ומסודרת בתחילת השיעור ,במהלכו ובסיומו.

.11

המורה ישתדל ,ככל הניתן ,להיענות לדרישת בית-הספר למלא את מקומם של מורים חסרים כדי
להבטיח מהלך לימודים תקין.

.12

המורה לא יבטל שיעור על דעת עצמו ,אלא לאחר אישור הסמכות הממונה על כך בבית -הספר.

.13

המורה יגיע מוכן לשיעור ,ילמד את מקצועותיו בהתאם לתוכנית הלימודים או לפי תוכנית
שאושרה ע"י בית-הספר.

.14

המורה ינהל באופן סדיר יומן עבודה הכולל את פירוט החומר ואת שיעורי הבית שנתן ,וידווח על
כך ב"משו"ב".

.15

המורה יקיים בכל כיתה ובכל מקצוע מבחנים (על-פי לוח המבחנים) בחנים ועבודות ויחזירם
לתלמידים תוך זמן סביר ,ולא יאוחר משבועיים מתאריך קיומם.

.16

המורה יפרט את חלוקת הנקודות הפנימית בכל מבחן ,בוחן ועבודה.

.17

המורה יגיש ציונים בזמן שנקבע לכך ע"י בית-הספר.

.18

המורה חייב לבצע את התורנויות הבית-ספריות ,על-פי היקף משרתו.

.19

על מורה שנאלץ להיעדר מעבודה מכל סיבה שהיא ,להודיע על כך לרכזת המערכת לכל המאוחר
בשעות הבוקר של היום הראשון להיעדרו לפני תחילת הלימודים ,ולדאוג לעבודות לכל הכיתות
בהן הוא מלמד.

.20

המורה יקיים את החלטות בית-הספר שהתקבלו במסמך "תקנון תלמידים".

.21

המורה יגיב בהתאם ,כאשר יבחין בכל הפרת משמעת הקשורה לניקיון ,לאלימות ולעישון בכל
רחבי בית-הספר.
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.22

יש לכבד את פרטיותם של המורים ,ולכן לא תהיה שהייה של תלמידים בחדר המורים ,למעט
בחדרים המיועדים לכך.

.23

המורה לא ישתמש בטלפון נייד בזמן השיעור.

.24

המורה לא יאכל ולא ישתה (למעט מים) בזמן השיעור.

.25

קוד לבוש – יש להקפיד על לבוש שהולם מורים בבית ספר (במקביל לדרישת ביה"ס מהתלמידים).
לבוש לא צמוד מדי ,לא קצר מדי ולא חשוף מדי .הלבוש שלנו הוא מסר תרבותי וערכי.
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תקנון תלמידים
(תקנון ביה"ס הותאם להנחיות חוזר מנכ"ל תשע"ה עה( 8/ב) (אפריל )2015
במהלך החודש הראשון בכל שנת לימודים על המחנכים לוודא שכל התלמידים והמורים מודעים לתוכן
התקנון
כל חריגה מכללי התקנון תדווח על-ידי המורה/המחנך במשו"ב
.1

תלבושת אחידה
▪

יש להגיע לבית-הספר בתלבושת אחידה כנדרש.

▪

בטקסים  -היום הראשון ללימודים ,יום הזיכרון לשואה ולגבורה ,יום הזיכרון
לחללי צה"ל ויום הזיכרון ליצחק רבין  -יש להגיע בחולצה הלבנה של התלבושת
האחידה.

▪

בחטיבת הביניים יש חובת תלבושת – סמל על חולצה חלקה .התלמידים יכולים
להגיע עם סווטשרט חלק ללא סמל ,מעל חולצה עם סמל ביה"ס.

▪

בחטיבה העליונה מונהג "קוד לבוש" – תלמידי חט"ע יכולים להגיע לביה"ס ללא
סמל על החולצה או הסוויטשרט.
 .1יש להגיע בחולצה עם שרוולים (טי שרט) ,אין לבוא בגופיות ("ספגטי" ,שסע
ארוך בצד) ,חולצות בטן ומכנסיים קצרצרים.
 .2אין להגיע עם חולצות עליהן כתובות פוגעניות.
 .3קוד הלבוש תקף גם לכל פעילות בית ספרית בתוך ומחוץ לביה"ס.

▪ תלבושת ספורט  -מכנסי ספורט (לא ג'ינס) וחולצת ביה"ס  +נעלי ספורט  +שיער אסוף
לבעלי שיער ארוך  -בהתאם לדרישות מורי החנ"ג.
▪ מנעלים  -חל איסור ללכת יחפים/כפכפי גומי במהלך יום הלימודים בביה"ס ובפעילויות
בית-ספריות מחוץ לבית-הספר.
אכיפה
רישום אצל מנהל/ת החטיבה.
א .התלמיד יתקשר להוריו שיביאו לו תלבושת ,אחרת יחכה במזכירות.
ב .במקרים נשנים ,המחנך יזמין את ההורים לשיחה.
.2

התנהגות ותפקוד בשיעור
יש להקפיד על הבאת ציוד לימודי ,ישיבה במקום ,הקשבה ,למידה ,התנהגות מכבדת ,מילוי של
מטלות השיעור והכנת שיעורי בית .אין להוציא מהכיתה תלמיד שלא עמד בכללים אלו ,ויש
לפעול על פי כללי אכיפה הבאים:
אכיפה
א .שיחת בירור בין התלמיד למורה המקצועי ,רישום הערת מעקב במשו"ב ועדכון המחנך.
במקרים נשנים
ב .יידוע ההורים – טלפונית ועל ידי מכתב .ע"י המורה המקצועי ועדכון המחנך.
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ג .בירור בנוכחות התלמיד ,המורה והמחנך.
ד .הזמנת הורים לשיחה בבית הספר עם המחנך והמורה המקצועי .סיכום שיחה ותיוק בתיק
אישי של התלמיד.
במקרים חמורים
הפעלת התגובות בהתאם לחוזר מנכ"ל:
https://edu.gov.il/owlHeb/CHativa/RegulationsAndAdministrations/OrganizationandDirecto
r/Documents

.3

ציות להוראות הצוות החינוכי
על התלמידים להישמע להוראות הצוות החינוכי בבית-הספר .גם אם הפונה אינו מורה ישיר של
התלמיד.
אכיפה
א .שיחה של המורה והמחנך עם התלמיד ואזהרה בעל-פה .התנצלות של התלמיד.
במקרים נשנים
ב .יידוע ההורים ואזהרה בכתב ,ולציין שהתקיימה שיחה עם המחנך והמורה.
ג .הזמנת ההורים לשיחה עם המורה.
במקרים חמורים
התגובות בהתאם לחוזר מנכ"ל:
https://edu.gov.il/owlHeb/CHativa/RegulationsAndAdministrations/OrganizationandDirecto
r/Documents

.4

איסור שימוש בטכנולוגיה אישית בזמן השיעור (טלפונים ניידים ,מצלמות ,אייפדים
וכדו')
השימוש במכשירים אלה בזמן השיעור אסור בהחלט .יש להניח את הטלפונים הניידים מכובים
בתוך התיק .בית-הספר אינו אחראי לנזק ,לאובדן ,או לגניבת המכשירים.
אכיפה
תלמיד שלא יעמוד בסעיף זה בתקנון יטופל באופן הבא :יפקיד את המכשיר במזכירות בית-
הספר .התלמיד ישלח למזכירות להשארת המכשיר ,ויחזור לכיתה עם אישור הפקדה .התלמיד
אחראי לקבל את המכשיר בסיום יום הלימודים מהמזכירות.
במקרים נשנים או חמורים
במקרים חוזרים ונשנים ,המחנך יודיע לתלמיד ולהוריו שנאסר עליו להגיע לבית הספר עם
המכשיר.
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.5

שמירה על הסביבה ועל חזות בית-הספר
יש להקפיד על סביבת למידה נקייה ומסודרת במהלך כל הפעילות של בית-הספר .יש לשמור על
רכוש בית-הספר.
אכיפה
תלמיד שיגרום נזק לרכוש בית-הספר ,לרכוש הזולת ,או יפגע בסביבת הלמידה יטופל באופן
הבא:
א .יתקיים ברור בנוכחות התלמיד ,הוריו ,מנהל חט"ב/מנהלת שכבה.
ב .יינתן לתלמיד עונש חינוכי.
ג .יישא בהוצאות הכספיות של הנזק במידה וקיימות.
בהתאם לחוזר מנכ"ל
https://edu.gov.il/owlHeb/CHativa/RegulationsAndAdministrations/Organizationan
dDirector/Documents

.6

התנהגות והשתתפות בטקסים ובפעילות בית-הספר
השתתפות בטקסים ובפעילות בית-ספרית וחוץ בית -ספרית הינה חובה .הנוכחות וכללי
התנהגות מחייבים בכל אירוע.
אכיפה
א .שיחה של המחנך או המורה המלווה את האירוע עם התלמיד ואזהרה בעל-פה.
ב .יידוע ההורים ואזהרה בכתב.
במקרים חריגים
בהתאם לחוזר מנכ"ל אפריל . 2015

.7

שמירה על טוהר הבחינות
חובה על כל תלמיד לשמור על כל התקנות וההנחיות הנוגעות להקפדה על טוהר הבחינות.
אכיפה
א .הימצאות של חומר שלא הוגדר במפורש בהוראות כ"חומר עזר המותר בשימוש" ,כולל
החזקת מכשיר סלולרי ,ברשות הנבחן בזמן המבחן תגרור את פסילת מבחנו ,והציון במבחן
זה יהיה אפס ,כמו כן תימנע מהתלמיד גישה למועד ב' במקצוע זה.
ב .תלמיד שמבחנו ייפסל בשל אי שמירה על "טוהר הבחינה" יוזמן מיידית לשיחה עם המורה
המקצועי .המורה המקצועי ידווח למחנך ויוציא מכתב להורים (סיכום שיחה יתויק בתיק
האישי) .ציון המבחן יהיה " "0ולא יורשה לגשת למועד ב' .המורה המקצועי יוציא מכתב
להורים ולתיק האישי.
ג .חל איסור על החזקת מכשיר סלולארי בידי התלמיד במהלך המבחן.
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.8

איחורים והיעדרויות
יש להגיע לבית-הספר בזמן .יש להיכנס לשיעורים מיד בתום ההפסקות .יש להיות נוכחים
במהלך כל השיעורים.
בהתאם למדיניות בית הספר ,השעיה דינה כהיעדרות לא מוצדקת.
אכיפה
שיחת בירור של המורה/המחנך עם התלמיד.
במקרים נשנים
הזמנת ההורים לשיחה על ידי המורה המקצועי ,סיכום שיחה ,ותיוק לתיק האישי.

.9

איסור שוטטות בתוך בית-הספר ויציאה משטחו
א .תלמיד לא ישוטט בתוך בית-הספר במהלך השיעורים ,ללא אישור המורה/המחנך.
ב.

במהלך יום הלימודים חל איסור יציאה משטח בית-הספר .כל יציאה מבית-הספר שלא
בזמן הפיזורים מחייבת אישור יציאה כתוב ממחנך/מרכז שכבה/ממנהל .אישור יציאה
יינתן רק לאחר שיחה/הודעה עם ההורים!

ג.

חל איסור על נסיעת תלמידים בטרמפים!

ד .כל חוקי בית-הספר לגבי התנהגות חלים על התלמידים גם בשטחי ההסעות ובזמן הנסיעה
באוטובוסים.
אכיפה
תלמיד שייצא מבית-הספר ללא אישור יושעה מיידית ,ויחזור ללימודים רק לאחר קיום שיחת
בירור בנוכחות התלמיד ,הוריו ,המחנך ,ומנהל החטיבה.
.10

איסור עישון
אסור לעשן בשטח בית-הספר ובפעילויות חוץ בית-ספריות .השימוש בנרגילה דינו כעישון .אסור
לצאת משטח בית-הספר כדי לעשן.
אכיפה
 .1תלמיד שייתפס בפעם הראשונה יקבל מכתב אזהרה ,ויובהר להוריו שאם התלמיד יחזור על
מעשיו ,הוא יושעה מיידית ללא שיחה.
 .2בפעם השנייה ,יושעה מיידית מבית-הספר .הוריו יוזמנו לקחתו הביתה .התלמיד יחזור
ללימודים רק לאחר קיום שיחת בירור בשיתוף התלמיד ,הוריו ,המחנך ,סיכום שיחה ותיוק
לתיק האישי.

.11

איסור הבאת אלכוהול לשטח בית-הספר ושתייתו
חל איסור חמור על הכנסת משקאות חריפים לבית-הספר ,לפעילות חוץ בית-ספרית ולהסעות.
אכיפה
תלמיד שייתפס יושעה מיידית מבית-הספר .הוריו יוזמנו לקחתו הביתה .התלמיד יחזור
ללימודים רק לאחר שיחת בירור בנוכחות התלמיד ,הוריו ,המחנך ומנהל החטיבה/מנהל
השכבה.
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.12

אירועי אלימות
בית-הספר יגיב בחומרה על כל אירוע של אלימות מילולית או פיזית כלפי כל באי בית-הספר.
אכיפה
תלמיד שינהג באלימות יושעה מיידית מבית-הספר .הוריו יוזמנו לקחתו הביתה .התלמיד יחזור
ללימודים רק לאחר קיום שיחת בירור בנוכחות התלמיד ,הוריו ,המחנך ומנהל החטיבה/מנהל
השכבה.
בית הספר פועל על פי חוזר מנכ"ל תש"ע1/א' במקרה של אלימות חוזרת או קשה ,הדבר ידווח
לפקידת הסעד ו/או למשטרה.

.13

איסור נשיאת מכשירים מסוכנים
חל איסור על נשיאת סכין ,אולר ,אגרופן ,סכיני גילוח ,חומרי הצתה וכדו' או הכנסתם לשטח
בית-הספר או לקרבתו ,ולפעילויות חוץ בית ספריות.
אכיפה
החרמת המכשיר המסוכן .דיווח להורים .במקרה של שימוש במכשיר יש לדווח על אירוע פגיעה
לגורמים הרלוונטיים ,השעיית התלמיד לטווח בין  5-3ימים .באירוע המתרחש בשעות טיול
יוחזר התלמיד מהטיול ,בנוסף לטיפול המשמעתי .במקרה כזה ,לא יוחזר הפרש תשלום לתלמיד
ולמשפחתו.

.14

כללי התנהגות בהסעות
על התלמידים להישמע להוראות הנהגים ,לנסוע חגורים ,לשמור על רכוש האוטובוס ולא לפגוע
בו.
אכיפה
יתקיים בירור בבית-הספר בנוגע לתלמיד ,שהוגשה נגדו תלונה .הבירור  -בנוכחות התלמיד,
הוריו והמחנך.
בבירור יוחלט על תגובה מתאימה.
כל חוקי בית-הספר לגבי התנהגות חלים על התלמידים גם בשטחי ההסעות ובזמן הנסיעה
באוטובוסים.
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תגובות חינוכיות מקובלות לאירועי משמעת בבית-החינוך
להלן תגובות חינוכיות ,שמטרתן להגביר את אחריות התלמיד ולשפר את איכות החיים בבית-החינוך.
בכל מקרה יש להביא לידיעת התלמיד את מהות המעשה שמייחסים לו ,ולתת לו הזדמנות להסביר את
התנהגותו .להלן דוגמאות של תגובות לפי סדר עולה של חומרה:
.1

אזהרה בעל-פה.

.2

נזיפה בעל-פה.

.3

נזיפה בכתב עם העתק להורים ולתיק האישי.

.4

הרחקת התלמיד/ה לזמן קצוב ( 5-10דקות) .התלמיד ישב בסמוך לכיתה בטווח ראיה של המורה
המקצועי.

.5

הרחקת התלמיד/ה עד תום השיעור .קיום שיחה עם התלמיד .אין להוציא תלמידים מהשיעור בלי
יעד מוגדר (מזכירות ,ספרייה וכד').

.6

"יום ארוך".

דיווח:
חלה חובה לדווח באותו יום במשו"ב על איחור ,היעדרות ,הפרעה בכיתה או אי-הגשת עבודה במועד שנקבע
על-מנת שהמחנך יהיה מעודכן ,ולציין את התגובה שננקטה.
מחנכים ,יש להצדיק במידת הצורך ובזמן היעדרויות מוצדקות.
חשוב לדווח להורים באופן שוטף  -ובוודאי על הפרעות חוזרות .אין להסתפק בדיווח להורים במשו"ב.
באירועים חריגים  -יש לשלוח מכתב להורים ולתעדו בתיק האישי של התלמיד עם העתקים למנהלים.
השעיית התלמיד מלימודים:
תעשה על-ידי המחנך רק באישור מנהל/ת החטיבה .יש לוודא שההורים קיבלו הודעה בעל-פה ובכתב,
ולהגביל את ההרחקה עד לברור עם התלמיד והוריו ,ולא ליותר מ 3 -ימים.
*"יום ארוך" :הסיבות להשארת תלמיד ל"יום ארוך":
א.

השלמת שיעור ,שלא השתתף בו.

ב.

השלמת שיעור ,שהוצא ממנו.

ג.

אי-הגשת עבודה במועד שנקבע.

ד.

אי-ביצוע תורנות ניקיון.

ה.

התנהגות לא מקובלת ופגיעה ברכוש ביה"ס.

כללים למורה ולמחנך:
א.

כל השארה ליום ארוך תעשה בתאום עם המחנך .ולא תעשה באותו יום אלא בזה שלאחריו.

ב.

המורה המקצועי חייב להודיע לתלמיד ,להוריו ולמחנך על השארה ליום ארוך ,ולתאם עם גורם
חינוכי שיהיה אחראי על התלמיד בזמן הישארותו בביה"ס.

ג.

יש להשאיר עבודה מתאימה למשך זמן של שעה וחצי לתלמיד במזכירות אצל אתי .או במגירת
"עבודות תלמידים ליום ארוך"( .לסעיפים א' – ג').
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הנחיות למורים בנושא מבחנים /שרה אור
הבחינות בבית-הספר נועדו לתת משוב למורים ,לתלמידים ולהורים על החומר הנלמד ולשקף מצב אמיתי
של הלמידה על מנת לקדם ,לתקן או לחזור על מה שנלמד .הבחינות מהוות מרכיב חשוב (אך לא בלעדי)
לציון התלמיד .לפיכך ,אנו מעוניינים ליצור אווירה לימודית רגועה בזמן הבחינות ,אווירה שתאפשר לכל
תלמיד להפגין באופן הוגן את ידיעותיו .סעיף זה נועד להבהיר למורים את הנהלים הקשורים למבחנים
בבית-הספר ולמסד התנהגות אחידה וברורה לכולם.
הקפדה על הנהלים תקל על כולנו ותיצור אווירה מכובדת ורצינית בזמן הבחינות.
.1

לוח בחינות
מבחנים ייערכו רק על פי לוח הבחינות .אין להוסיף בחינות מעבר למה שפורסם .כל שינוי מחייב
תיאום עם רכזת ההוראה ועם רכזת המערכת .לוח הבחינות יפורסם לכל התלמידים וההורים
במשו"ב ועל לוחות המודעות בכיתות ,בבניין המנהלה ובאתר ביה"ס .בלוח הבחינות מפורטים
התאריכים ,השעות והמורים המשגיחים במבחן.

.2

מועדי הבחינות
רוב הבחינות תתקיימנה בשתי תקופות בכל מחצית:
כארבעה שבועות לפני ישיבה פדגוגית וכארבעה שבועות לפני סיום המחצית.
כדי למנוע לחץ ועומס בחטיבת הביניים ,בכל מחצית יהיו שתי בחינות במקצועות הנלמדים  4ש"ש
ומעלה (אנגלית ,מדעים ,מתמטיקה ולשון) ומבחן אחד במקצועות הנלמדים  3ש"ש (ספרות ,תנ"ך,
גיאוגרפיה ,היסטוריה ,מחשבת ישראל ,ערבית) .בכל המקצועות יעריכו המורים את התלמידים
גם באמצעות דרכי הערכה חלופיות :בחנים ,עבודות ,מצגות ועוד.
בחטיבה העליונה ,בכל מקצוע יהיו שתי בחינות בכל מחצית.
לא תתקיימנה בחינות בשני ימים ברציפות ולא יהיו יותר משלושה מבחנים בשבוע .בחנים מותרים
בכל עת ,אך רק על חומר של שני שיעורים אחרונים.
בתקופת הבחינות מתבקשים המורים להימנע ככל האפשר ממתן שיעורי בית ועבודות.

.3

בחינות שכבתיות
על פי בקשת רכזי המקצוע  -במהלך השנה  -רק חלק מהבחינות תהיינה שכבתיות כדי למנוע הפסד
שיעורים למורים .עם זאת ,בסוף השנה יערכו בחינות שכבתיות ברוב המקצועות .שימו לב :בגלל
הצורך במורי המקצוע לבחינות בע"פ ,לעתים שומרים על הבחינה מורים שאינם מלמדים את
המקצוע .יש להשגיח באופן קפדני גם על בחינות שאינן שלכם כדי למנוע העתקות ,ולאפשר
לתלמידים להיבחן באווירה שקטה.

.4

הכנת הבחינות וצילומן
הבחינות יהיו מודפסות ,עם הוראות ברורות בראש המבחן לגבי משך זמן הבחינה ,הניקוד לכל
שאלה וחומר עזר המותר בשימוש .בזמן הכנת בחינה מומלץ להכין מיד שאלון נוסף למועד ב' .יש
להקפיד על בניית שאלון שיתאים למשך הזמן שהוקצה לבחינה.
בהוראות הבחינה כדאי להמליץ לתלמידים על הזמן שראוי להקדיש לכל שאלה.
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יש לצלם בחינה רק לאחר אישור רכז המקצוע  -לפחות שלושה ימים לפני מועד הבחינה .יש להניח
את שאל וני הבחינה בתוך מעטפה סגורה ,שאליה יצורף דף שמות תלמידי הכיתה וההקלות
המאושרת לתלמידים מאובחנים .דף זה זמין במשו"ב.
אין לחזור על אותן בחינות בכל שנה ורצוי לא להעתיק בחינות מהאינטרנט באופן מלא.
התלמידים מודעים לכך ומתכוננים בהתאם והדבר עלול להביא ללמידה שטחית וחסרת משמעות!
.5

הכנת התלמידים למבחן
כשבוע לפני כל בחינה על המורה לתת הסבר על היקף החומר בבחינה ,על משקלה בציון המחצית
ועל מבנה הבחינה .רצוי לתת לתלמידים הסבר על צורת הלמידה המומלצת ועל אסטרטגיות
למידה לקראת הבחינה.

.6

התאמות לימודיות
בחט"ע חובה לאפשר התאמות לכל התלמידים שיש להם אישורים .בחטיבת הביניים – תינתנה
התאמות מיוחדות רק באישור היועצות.
א.

תיאום התאמות
באחריות רכז המקצוע לתאם עם רכזת מערכת לפני מבחנים שוטפים ומתכונות את שמות
המורים המשעתקים ,הכותבים הניטרליים או הבוחנים בעל-פה ,וליידע את התלמידים מי
הבוחן שלהם ,מתי והיכן תיערך הבחינה.
שיבוץ המורים המשעתקים והכותבים הניטראליים בזמן בחינות הבגרות  -באחריות
נאוה.
כמו-כן ,רכז המקצוע חייב לדווח לנאוה ,עד חודש לפני הבחינה ,מי מהתלמידים משתמש
בשעתוק או בהכתבה לבוחן ניטרלי.

ב.

בחינה בעל-פה  -חובה לקיים מבחנים בע"פ לתלמידים רק לאחר החלטת הוועדה
המחוזית .הבחינה תתבסס על המבחן הרגיל ותכיל את כל פרקי הבחינה .במבחנים
שוטפים הבוחן יהיה מורה התלמיד .במתכונות ובבחינות הבגרות המורה הבוחן יהיה
מורה מצוות המקצוע ,אך לא מורה ישיר של התלמיד .אין לשאול את התלמיד שאלות
ביניים או שאלות מכוונות .לא ייעשה תיווך .אין למסור לתלמיד את הציון שלו מיד לאחר
הבחינה ,הוא יקבל את הציון הנבחנים האחרים .משך הבחינה בעל-פה הוא  30%מהזמן
הקצוב לבחינה כתובה (אם הבחינה היא שעה וחצי ,לבחינה בעל-פה מוקצבת חצי שעה).
אין תוספת זמן בבחינה בעל-פה .לא ניתן לערער על ציון בעל-פה .התלמיד ייכנס לכיתה
להתכונן לבחינה בעל-פה במשך כ 50% -מזמן הבחינה .על התלמידים הנבחנים בע"פ
להישאר בחדר הבחינה עד שיקראו להבחן .תלמיד שיצא מהכיתה  -לא ייבחן בע"פ!
במבחנים שוטפים  -מורה התלמיד יגיע לכיתה וייקח את התלמיד להיבחן .בבחינות
הבגרות באחריות נאוה לקחת את התלמיד הנבחן בעל-פה מן הכיתה למקום ההיבחנות
בעל-פה .בחט"ב יתאפשרו מבחנים בע"פ והכתבה לבוחן ניטראלי רק במקרים חריגים -
לאחר אישור מהיועצת!
רצוי שהמורה המלמד יכין את התלמידים לפני הבחינה ויסביר להם כיצד להתכונן למבחן
בע"פ ,על ידי רישום ראשי פרקים.

ג.

הכתבה לבוחן ניטראלי  -התלמיד ייבחן בכיתה רגילה ויכתוב את הבחינה במלואה או
בחלקה או בנקודות בלבד במחברתו .התלמיד יקריא אותה למורה ניטרלי (מורה שאינו
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מורה ישיר של התלמיד ואינו מורה המקצוע) .אין לכוון את התלמיד ,לשאול שאלות
ביניים או שאלות מכוונות .בחלק מהמקצועות מאפשר משרד החינוך להיבחן באמצעות
הקלדה על המחשב (במקום בוחן נייטרלי) .על המורה להביא מצוות המחשוב לכיתה
מחשב ללא אינטרנט (בבחינות השוטפות ובבחינות המתכונת).

.7

ד.

שעתוק הבחינה  -התלמיד ייבחן בכיתה הרגילה ויכתוב את הבחינה במלואה .אם הוא
זכאי לתוספת זמן הוא יקבל זאת בכיתה .לאחר מכן יקריא אותה למשעתק ,שיכתוב את
מה שיקריא התלמיד מילה במילה.

ה.

מבחן מותאם
ניתן להיבחן במבחן מותאם רק במתכונות ובבחינות הבגרות.

הקראת שאלון
ו.
מומלץ לקבץ במבחנים שכבתיים את כל התלמידים הזקוקים להקראת שאלון לכיתה
אחת .אם יש מספר קטן של תלמידים  -יכול המורה המשגיח להקריא להם בכיתה (בלי
להפריע לשאר התלמידים).
מהלך הבחינה וטוהר בחינות:
טוהר הבחינות הוא תנאי הכרחי לשמירה על הגינות ושוויוניות ורק אם הוא נשמר אפשר לדעת ,כי
הבחינה משקפת את רמת הידע של הנבחן.
בית-הספר אחראי לקיים הסברה בקרב התלמידים והמורים על נוהלי הבחינות ועל חובת
השמירה על טוהר הבחינות.
יש להקפיד להתחיל את המבחן בזמן ,בכיתה נקייה.
.1

אסור לדבר בזמן הבחינה ,ויש לשמור על שקט מוחלט.

.2

התלמיד ישב ליד שולחן נקי .על השולחן יימצאו כלי כתיבה (לא קלמרים) ,ודפי הבחינה
בלבד (לא מחברת ולא קלסר ,אלא אם החומר מותר בשימוש).

.3

תיקי התלמידים יונחו ליד הלוח.

.4

טלפונים ניידים יהיו כבויים בתוך התיקים .יש להקפיד מאד על הוראה זו משום
שבמכשירים החכמים ניתן להצפין את כל חומר הלימוד ואף להיעזר באנשים מחוץ
לכיתה .אין לאשר שימוש באוזניות או בכל מכשיר שמע אחר.

.5

המורה המשגיח יסתובב בין התלמידים מידי פעם.

.6

יש לסמן על מעטפת המבחנים כל תלמיד שהגיש את הבחינה (למניעת "איבוד מבחנים").
הימצאות של חומר שלא הוגדר במפורש בהוראות כ"חומר עזר מותר בשימוש" ברשות
הנבחן בזמן המבחן ,היעזרות באחרים ,אחזקת שאלון הבחינה לפני מועד ההבחנות וכל
התנהגות אחרת הקשורה בחוסר הגינות ויושר בזמן הבחינה תגרור את פסילת מבחנו
והציון במבחן זה יהיה אפס .תימנע מהתלמיד אפשרות לגשת למועד ב' במקצוע זה.

תלמיד שמבחנו ייפסל בשל אי שמירה על "טוהר הבחינות" יוזמן מיידית לשיחה בה יהיו נוכחים:
מנהל החטיבה ,מחנך הכיתה והמורה המקצועי .במעמד זה תובהר לתלמיד חומרת המעשה ויהיה
עליו לחתום על טופס פנימי של בית-הספר בנושא "טוהר הבחינות".
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.8

החזרת הבחינות
מורה חייב להחזיר את הבחינה עד שבועיים מיום קיומה ולהזין את הציונים במשו"ב .בבחינה
יינתנו הערות לגבי השגיאות ,אם ישנן .תלמיד יוכל לערער על הציון שקיבל בכתב ,בפני המורה או
בפני רכז המקצוע( .ערעור יכול להביא להעלאת הציון ,להורדה בציון או להשארתו).

.9

מועדי ב'
מועד ב' יתקיים בסופי יום (ביום ג' -יום לימודים קצר) לאחר כל מחזור בחינות (כלומר :פעמיים
בכל מחצית) .ההשגחה על מועדי ב' תחושב כשעת מילוי מקום ותתואם עם רכזת המערכת.
תלמיד יוכל לגשת למועד ב' במקרים חריגים:
א.

אם נכשל בבחינה ( 54ופחות) ,או קיבל ציון נמוך  -נתון לשיקול דעתו של המורה המלמד
על-פי תפקודו של התלמיד בכיתה ולא באופן אוטומטי לגבי כל תלמיד שנכשל בבחינה!

תלמיד שהיה חולה והביא אישור שהוצדק על ידי המחנך.
ב.
ללא אישור על היעדרות מבחינה הציון שלו בבחינה יהיה  0והוא לא יוכל לגשת למועד ב'
*הציון במועד ב' הוא הציון הקובע (ולא הציון הגבוה מבין שני המועדים)!
.10

ציון בית ספרי
יש להסביר לת למידים את דרך חישוב הציון הבית ספרי בתחילת לימודיהם בחטיבה העליונה כדי
שיבינו את המשקל המשמעותי של הלמידה בכיתה בהרכב הציון( .באחריות רכזת ההוראה ומחנכי
הכיתות).
להלן חישוב ציון בית ספרי שנתי ("מגן") ,המחייב את כל מורי בית-הספר.
מקצוע במשך שנה אחת:
 70%הציון השנתי (ממוצע  2הסמסטרים)
 30%ציון בחינת המתכונת.
תוספת של עד  5נק' לשיקול המורה על פי תפקוד התלמיד במהלך השנה.
מקצוע הנלמד במשך שנתיים:
 20%הציון השנתי של השנה הראשונה
 50%הציון השנתי של השנה השנייה
 30%ציון בחינת המתכונת.
תוספת של עד  5נק' לשיקול המורה על פי תפקוד התלמיד במהלך השנה.
ע"פ הרפורמה החדשה ,ציון הבגרות של התלמיד מורכב כך:
 30%ציון פנימי
 70%ציון בגרות חיצוני – הציון הבית ספרי משתקלל בתוך הציון החיצוני.
במסמכים הבית ספריים מצורף קובץ מתאים על-פי חישוב זה.
חישוב ציון מגן בהתייחס להיעדרויות
לתשומת לב המורים:
הורדת ציון לתלמיד היא צעד שיש לנקוט בו רק לאחר שננקטו הפעולות הבאות:
א.

המורה עדכן את כל השיעורים במשו"ב (כדי שאחוזי ההיעדרות יהיו מדויקים!)

ב.

המורה המקצועי דיווח על ההיעדרויות ונקט בפעילויות שונות כדי לצמצמן ,כגון :שיחה
עם התלמיד ,דיווח למחנך ,מכתב להורים או שיחה עימם
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ג.

המחנך הצדיק חיסורים לאחר שהתלמיד הביא אישורים על היעדרותו .חיסורים אפשר
להצדיק רק באותו חודש שבו נעדר התלמיד .אין להצדיק חיסורים באופן רטרואקטיבי.

תלמידנות
כחלק מעידוד המוטיבציה הלימודית ,תוכנס התלמידנות כמרכיב קבוע בציון כל מחצית ,בכל המקצועות
ובכל הכיתות .אנו מאמינים שאם כל המורים ינהגו כך  -התלמידים יפנימו את הרעיון שיש משקל חשוב
לתפקוד הלימודי שלהם והוא מהווה חלק בלתי נפרד מהציון הסופי.
אנו מקווים שמחד גיסא נעודד בדרך זו תלמידים המתקשים בלימודיהם למרות המאמצים שהם
משקיעים ,ומאידך גיסא נביא גם תלמידים אחרים לגלות יותר מוטיבציה ומאמץ בזמן השיעורים.
מרכיב התלמידות 20% :מהציון בכיתות חט"ב 10% .בכיתות חט"ע:
א.

הבאת ציוד לימודי.

ב.

הכנת שיעורי בית.

ג.

הקשבה והשתתפות :תרומה לדיון בכיתה ותרבות דיון.

ד.

ביצוע מטלות בזמן השיעור.

ציונים שליליים בתעודה/אחריות על  -מנהלי החטיבות
א.

ציון שלילי אחד  -לא מחייב בחינה או עבודה.

ב.

לצורך ספירת הציונים השליליים יילקח בחשבון הציון השנתי (ממוצע שני הסמסטרים) או הציון
הגבוה מבניהם.

ג.

אם התלמיד נכשל במקצוע הנלמד בהקבצות ,וניתן להורידו להקבצה נמוכה יותר הציון השלילי
לא ייספר.

ד.

עד מקסימום ארבעה ציונים שליליים  -ניתן לתיקון באמצעות מבחן או עבודה .התלמיד חייב
לעבור לפחות שלושה מהם .מספר המבחנים/עבודות שהתלמיד חייב לעבור יורד בהתאמה
(שלושה שליליים  -חייב לעבור שניים ,שני שליליים חייב לעבור אחד) .אם התלמיד לא הגיע
לבחינות הקיץ או שלא קיבל ציון עובר במספר הדרוש של מבחנים או עבודות הוא לא יוכל
להתחיל את הלימודים הסדירים בכיתה .במקרה כזה התלמיד ילמד למבחנים או יכין את
העבודות בספריית בית-הספר.

ה.

חמישה שליליים ומעלה – בסוף שנת הלימודים יערך דיון בצוות ייעוץ וההורים יוזמנו להחלטה
על המשך לימודיו של התלמיד.

ביצוע
א.

בדיקת רשימת השליליים תיערך על-ידי מנהל החטיבה (בזמן קבלת תעודות מחצית א').

ב.

לאחר סיום מחצית א' ישלח מנהל החטיבה הודעה בכתב להורים שלילדם יש  3שליליים ומעלה.

ג.

הורים שלילדם יש מעל  3שליליים יוזמנו לשיחה עם מנהל החטיבה ,היועצת והמחנך בשיחה
תינתן התראה .סכום הפגישה יישלח להורים בכתב עם העתק לתיק האישי.

ד.

לאחר הוועדות הפדגוגיות במחצית ב'  -יובאו לדיון בוועדת ייעוץ תלמידים שלהם מעל  4שליליים.

ה.

לאחר קבלת תעודת סיום שנה  -תלמידים שלהם  4 - 2שליליים יקבלו מכתב בדבר התנאים
26

למעבר כיתה (בהתאם לנאמר בסעיף 1ב').
ו.

תאריכי המבחנים יקבעו לאמצע יולי עד סוף יולי .המנהלים יקבעו ביחד עם היועצת והמחנכים
את אופן תיקון הציון (עבודה או בחינה) ויעבירו רשימה מסודרת לרכזות ההוראה.
העברת רשימת הנבחנים לרכזי המקצוע ואחריות על ארגון הבחינות  -באחריות רכזת ההוראה.
בדיקת המבחנים והעבודות  -באחריות רכזי המקצוע והמורים המקצועיים.

ציון בחינוך גופני
מצ"ב החלטת הנהלת ביה"ס מיום :28.12.14
תלמיד שיקבל ציון נכשל בחנ"ג ,לא יוכל להתחיל את שנת הלימודים הבאה עד שישלים את חובותיו ,גם
אם מדובר בנכשל היחיד בתעודה .על התלמיד יהיה לכתוב עבודה עיונית וגם להשלים את המבחנים
המעשיים הנדרשים.
בתעודת סמסטר א' – לתלמיד שיקבל ציון שלילי תצורף החלטת ההנהלה במכתב נפרד ,על-מנת
להתריע.
תעודת סיום בית-הספר התיכון
בעקבות הרפורמות בחינוך ,תעודת סיום  12שנות לימוד תינתן ע"י משרד החינוך ,בהתאם למידע על
תפקוד התלמיד בביה"ס.
מצ"ב חומר מתוך חוזר מנכ"ל כ"ה בכסלו ,התשע"ו  7.12.15 -בנדון:
תעודת גמר – תעודת גמר היא תעודה המעידה שהתלמיד סיים  12שנות לימוד ונבחן בהיבחנות חיצונית
לבגרות .היא תונפק לבוגר שאינו זכאי לתעודת בגרות מלאה או לתעודה טכנולוגית ,אשר נכח ב80% -
מתכנית הלמידה בחטיבה העליונה ,ועמד בהצלחה בהיבחנות חיצונית במקצוע אחד לפחות.
תעודת סיום  12שנות לימוד – תעודה זו מעידה על למידה סדירה במהלך  12שנות לימוד .התעודה מוענק
לכל בוגר בית-ספר תיכון שלקח חלק בפעילות בית-ספרו ונכח ב 80% -מתכנית הלימודים בחטיבה
העליונה ,בכל אחת משנות הלימודים ,עד סוף כיתה י"ב .התעודה תונפק ע"י משרד החינוך לכל תלמיד
שיעמוד בדרישות ולא יהיה זכאי לתעודת בגרות או לתעודת גמר.
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שרותי עזרה ראשונה לתלמידים
 ביטוח תאונות ופציעות
התלמידים מבוטחים  24שעות ביממה בביטוח תלמידים ותאונות אישיות בחברה למשק וכלכלה,
באמצעות חברת הביטוח "כלל" .הביטוח מתחדש מידי שנה על-ידי המועצה ,באמצעות אירית חטינה,
מנהלת רכש וביטוחים.
תאונה שהתרחשה במהלך שעות הלימוד בבית-הספר או בפעילות חוץ בית-ספרית  -התלמיד מבוטח גם
בחברת "ענבל".
 פגיעה/פציעה של תלמיד
כאשר נפגע תלמיד יש להגיע עמו/להודיע למזכירות .באחריות בית-הספר ליצור קשר ולהודיע
להורים .במידה ויש צורך – יש ליצור קשר עם מוקד תלמידים אשר שולח מטפל על-פי שיקול דעתו.
המטפל שהגיע לביה"ס הוא הסמכות הקובעת את דחיפות הפינוי ואת אמצעי הפינוי.
אם התאונה התרחשה בשעות פעילות בית-הספר או במסגרת פעילות בית ספרית (טיול/סמינר),
על בית-הספר למלא דו"ח תאונה ולשלוח לחברת "ענבל" ,למפקחת ביה"ס ,למנהל אגף החינוך במועצה,
למחלקת הביטוחים במועצה ולרכז הבטיחות בביה"ס  -באחריות אילה.
אם התאונה התרחשה מחוץ לשעות הפעילות של בית-הספר ,ושלא במסגרת פעילות של ביה"ס
על ההורים לדווח למזכירות בית-הספר על תאונה .על בית-הספר להעביר להורה טופס תביעה
(תאונות אישיות) .על ההורה למלאו ,לחתום עליו ,ולהעבירו אל אילה – מזכירת ביה"ס בצירוף
מסמכים מהרופא המטפל ,להמשך טיפול.
 באחריות ההורים
להגיע לבית-הספר כדי ללוות את ילדם הביתה/מרפאת הישוב/מיון/בריאותא – בהתאם לחומרת
המצב.
אמבולנס  -אם הוזנק אמבולנס לבית-הספר לטיפול או לפינוי  -ההורה ילווה את ילדו לחדר מיון.
החיוב והתשלום עבור האמבולנס חל על ההורה .את אישור התשלום ניתן להעביר אל חופית –
מנהלנית ביה"ס ,אשר תעביר אותו למשה"ח לבדיקת הזכאות ,ואם תאושר ,יישלח שיק על-ידי
משה"ח ישירות אל הורי התלמיד.
 טיפול שיניים לתלמיד שנפגע בתאונה (לא בתאונת דרכים ופעולות איבה)
באחריות ההורים  -טיפול רק אצל הזכיין ,בהתאם לרשימה בטפסים שניתנו להורים (לא כולל תאונת
דרכים ופעולות איבה ,וכן כולל רשימת הטיפולים שבהסדר) .המוקד פועל  24שעות ביממה כל ימות
השנה כולל שבתות וחגים .1-800-44-33-44
באחריות בית-הספר  -מילוי דו"ח תאונה והעברת הטפסים הנ"ל" :כיסוי ביטוחי לתלמידים",
"הסדר לטיפולי שיניים לנפגעים בתאונה" להורה.
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❖ דפיברילטור ב"נופי הבשור"
הדפיברילטור הוא מכשיר אשר מסדיר את קצב פעימות הלב במקרה של "פרפור חדרים".
המכשיר אמור להימצא בכל מקום בו שוהים מאות אנשים בו זמנית ולכן הכלל חל גם עלינו.
רכישת המכשיר התאפשרה ע"י שילוב כוחות (וארנקים) של הנהלת בית הספר ומחלקת הבריאות של
המועצה .קיבלנו את המכשיר בליווי הסבר מפורט על הפעלתו.
המכשיר נמצא בחדר של אילה ואתי בהנהלה והלוואי שלא נזדקק לו.
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אחזקת בית-הספר וכספים – חופית אפריאט
במשך השנה ,יש לשים לב לתחזוקה השוטפת :דלתות ,חלונות ,כסאות ,שולחנות וכו' .ובמיוחד לקשקושים
על הקירות והשולחנות ולנזקים אשר אם לא מתקנים אותם בעת התהוותם ,נעשים גדולים יותר .עזרו לנו
לשמור על הרכוש ונוכל להפנות את המשאבים המוגבלים לפעילויות חינוכיות חשובות.
בהזדמנות זו ,אנו פונים אליכם לשמש דוגמה אישית לתלמידים  -להרים נייר ,להעיר על לכלוך ועל כל
מעשה של וונדליזם ,כי כולנו מעוניינים בבית-ספר יפה ונקי ובתלמידים שישמרו על הקיים.
אין ללמד בכיתה מלוכלכת! מובן שיש להקפיד להשאיר כיתה נקייה ,ולכבות אורות ומזגנים ולסגור
חלונות בסיום יום הלימודים .הכיתות עברו שיפוץ יסודי בקיץ .אנא ,עזרו לנו בשמירה עליהן.
נבקשכם ,שלפני כל יציאה לחופשה או לפעילות ממושכת מחוץ ל"נופי-הבשור" ,תדאגו לסידור הכיתות -
השולחנות ,הכיסאות ,הוצאת אשפה וניקיון הכיתה ,כיאה למוסד חינוכי.
תקציב
לחלק מבעלי התפקידים יינתן תקציב לטיפול בתחום אחריותם .מימוש התקציב יבוצע בנוהל זה:
בעל התפקיד יפרט את הדרוש לו והערכת העלות אצל חופית ,והיא תטפל בהצעות המחיר ובאישורים
המתאימים ובביצוע ההזמנות .על בעל התפקיד להגיש בקשתו ,לפחות שבועיים לפני יעד הבצוע.
סך התקציב השנתי יימסר לבעל התפקיד .מידי שלושה חודשים הוא יקבל דווח על מצבו התקציבי.
סיורים לימודיים – באישור פדגוגי של רכזת ההוראה ,שרה ,ולאחר מכן אישור תקציבי מחופית.
פעילות חוץ בית ספרית
יש למלא טופס "פעילות חוץ בית-ספרית" חודש מראש ולהעבירו לחתימה לרכזת ההוראה ולמנהלים
הרלוונטיים .ניתן להיעזר באילה ,כמזכירת המנהלים ,בתהליך החתימה .לאחר מכן הטופס יועבר להמשך
טיפול אצל חופית – הזמנת הסעה ,עזרה ראשונה ,אבטחה וכו' .על המורה האחראי להגיש רשימת
תלמידים שהתחייבו לצאת לפעילות.
אחזקה
בבעיות מים ,ביוב ,חשמל ואחזקה  -יש לפנות אל אב הבית  -ישראל איסר .הדלת) .פניות טלפוניות רק
במקרים דחופים .שמעון אסרף אחראי על הציוד הכללי של הכיתות  -כיסאות ,ארונות ,שולחנות וכדו'.
אבקש לא לפנות אל שמעון ישירות ,הוא עמוס במטלות .כל פניה לשמעון תתבצע דרך ישראל איסר.
בבקשות עזרה לאירועים מיוחדים  -נא לפנות אל ישראל איסר  -שבועיים מראש.
על כל אירוע המתוכנן על מדשאות ביה"ס ,יש להודיע מראש לצוות הנוי וליידע את ישראל.

30

תחבורה
ביה"ס אינו אחראי על סידור הסעות למורים.
כל המורים מקבלים במשכורתם קצובת נסיעה  25% +הוצאות נסיעה בתפקיד .אי לכך ,ביה"ס
לא יארגן הסעות למורים ,ולא יחזיר הוצאות נסיעה לביה"ס ולסביבה (כולל לישיבות מיוחדות).
נסיעות אנשי צוות מחוץ לשעות הלימודים:
* לצורכי ביה"ס ולימודים  -באישור זמירה בלבד.
* לצורכי מנהלה  -באישור חופית בלבד.
במקרה של תאונה ברכב ביה"ס ,יש להודיע מיד לחופית.
בגמר נסיעה ברכב ביה"ס יש לרשום את פרטי הנסיעה בכרטיס הרכב.
אזעקות :בהנהלה ,בחדרי המחשבים ובבניין "נופים" מופעלות מערכות אזעקה אלקטרוניות .כל כניסה
למקומות בהם מותקנת המערכת מחייבת תאום עם רכזת מערכת/מנהלנית.
ציוד לימודי לתלמיד :נושא זה הינו באחריות התלמידים וההורים .על התלמידים להתארגן מראש ולהגיע
עם הציוד הלימודי הנדרש לביה"ס על-פי רשימה שפורסמה להורים .אין לדרוש מהתלמידים ציוד יוצא
דופן ,שאינו ברשימה .אין לחלק לתלמידים מציוד בית-הספר ,שנועד למורים.
טלפונים :כל המורים מקבלים במשכורתם קצובת טלפון.
כיבוד :לא יינתן כיבוד לישיבות ,למפגשי הורים/מורים וכדו'( ,למעט לישיבות פדגוגיות)
עישון (מורים) :ע"פ חוק – אין לעשן בשטח ביה"ס! על-מנת לעשן ,יש לצאת משטח ביה"ס.
ציוד לימודי  -בשנת תשע"ח תימשך חלוקת ציוד בסיסי לצוות על-חשבון בית-הספר תוך מעקב ,רישום
ובקרה .הציוד יחולק על-ידי נואית שרייבר.

מידע חיוני נוסף!
רישומי תלמידים לאחר ה"בוקר-טוב"  -באחריות המחנכים (או מחליפיהם) להעביר יום-יום ובצורה
מדויקת לאחר ה"בוקר-טוב" לאתי במזכירות שמות התלמידים החסרים בווטסאפ .הנושא חשוב ביותר
לנושאי ביקור סדיר ,ביטחון ולצרכי ביטוח .ללא שמות מעודכנים אנו עלולים להיתבע על-ידי חברת
הביטוח .כמו כן זו התארגנות גם לשעת חרום .לאתי יש קבוצת ווטסאפ של כל המחנכים ואפשר לשלוח
בכל בוקר אליה.
בבית-הספר מופעלת מערכת  .S.M.Sהודעות חשובות יועברו על-ידי ההנהלה באמצעות המערכת
לקבוצות המיקוד הרלוונטיות להודעות (מחנכים ,רכזי שכבות ,צוות ביה"ס ,הורים ותלמידים) באישורה
של זמירה בלבד .בנוסף הוכנסו כל שמות המורים/עובדים ועוד לקבוצת שידור בווטסאפ לקבלת הודעות
שוטפות בשגרה ובחירום.
מלגות לתלמידים – כל תלמידי ביה"ס מקבלים טופס לבקשת מלגה המצורף לתשלומי הורים בתחילת
השנה ,ויוחזר להמשך טיפול בביה"ס.
צבע אדום – במקרה של "צבע אדום" – יש להתנהל על-פי הנחיות פיקוד העורף ועל-פי הוראות שיימסרו
לצוות ולתלמידים דרך מערכת הכריזה.
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צילום
כל מורה ובעל תפקיד יקבל מכסת צילום .רכזת ההוראה תגדיר את מכסת הצילומים למחצית לכל מורה.
כל מורה אחראי על צילומיו .אחראי על חדר הצילום – משה רענן.
תלמידים זכאים לרכוש צילומים אצל מנהלת החשבונות .אין להעביר לתלמיד מכסת צילומים של מורה
ואין למסור לתלמידים את קוד הצילום של המורה!
כסף רב מאד מוצא עבור הצילומים .אנא ,תכננו עבודותיכם בהקפדה! רק במאמץ משותף נוכל למנוע בזבוז
ולנצל את הכסף למטרות חיוניות נוספות.
התלמידים יצלמו בספרייה בלבד ,לאחר שהטעינו כרטיס אצל מנהלת החשבונות.

כללי אבחון פסיכודידקטי ( רב תחומי)
אבחון רב -תחומי כולל אבחון פסיכולוגי ואבחון דידקטי .הגורמים המוסמכים בביה"ס ימליצו על אבחון
רב-תחומי כאשר קיימים קשיים ספציפיים המצריכים זאת .וכן לצורך אישור התאמות ברמה ,3
המועברות לדיון בוועדה המחוזית להתאמות של משרד החינוך.
מטרת נוהל זה:
 .1לקבוע באילו מקרים ואילו גורמים בבית הספר ימליצו בפני התלמיד והוריו על ביצוע אבחון
פסיכודידקטי.
 .2להעביר להורים את האחריות על הפנייה לביצוע האבחון ,על הקשר עם הגורם המאבחן ועל קבלת
תוצאות האבחון (כולל מסירתן לביה"ס).
השלבים בהפניית תלמידים לאבחון דידקטי/פסיכודידקטי
 .1כל הפניות (של מורים מקצועיים ,של תלמיד או של הורי התלמיד) בנושא קשיים לימודיים של
תלמידים והצורך לאבחן ולאתר לקויות למידה יופנו למחנך הכיתה.
 .2מחנ ך הכיתה ,בהנחיית האחראית על החינוך המיוחד או היועצת ,ירכז מידע מפורט ומקיף ככל
האפשר מכל המורים המקצועיים לצורך גיבוש עמדה על הצורך באבחון.
 .3על סמך המידע שנאסף ,היועצת תפנה להורי התלמיד ותמליץ או לא תמליץ על עריכת אבחון
פסיכודידקטי .תוך נימוק דבריה .במידת הצורך תועבר להורים המלצה בכתב.
 .4באחריות הורי התלמיד לתאם עם הגורם המאבחן את מועד האבחון.
 .5מסירת טופסי – הפנייה למילוי לקראת האבחון (להורים ,למחנך) תהיה באחריות הגורם המאבחן.
 .6ההורים אחראים להעביר לבית הספר  ,לידי היועצת את תוצאות האבחון.
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ספריית "ידע-כל"/טל דרור
ספרית "ידע -כל" השוכנת במבנה גדול ומרווח ,משמשת כספריית ביה"ס בנוסף להיותה ספרייה אזורית-
ציבורית ,לכל תושבי המועצה.
בספרייה אוסף גדול של ספרי עיון ,ספרי קריאה ,כתבי-עת וכן מאגרי מידע .לשימוש הציבור קיימות 25
עמדות מחשבים ,ואפשרות לשימוש במחשבים אישיים באינטרנט.
הספרייה מקיימת פעילויות לימודיות בשיתוף עם מורי ביה"ס לתלמידים בכיתות השונות ,שמטרתן עידוד
קריאה .הספרנים עומדים לרשות התלמידים בשלבים השונים של איתור מידע לעבודות חקר ולעבודות
גמר ,ומסייעים בכתיבתן.
בספרייה מתקיימות תצוגות של ספרים לנושאים ספציפיים לציון תאריכים מיוחדים (ימי זיכרון ,חגים
ועוד) ,ומשתתפת פעילה בפרויקטים שונים של ביה"ס.
כמו כן ,מתקיימות פעילויות הקשורות לספרות וספרים ,לילדים ומבוגרים בשעות אחה"צ .עדכונים על
פעילויות אלה בניוזלטר של הספרייה ,ובפרסומים מקומיים.
מורים וכיתות יכולים להשתמש בכיתת הסמינרים ,לאחר תיאום מראש! כמו כן ,יש לתאם עם הצוות
הגעה של כיתה שלמה לפעילות כלשהי.
מורים ומחנכים המעוניינים בכך מוזמנים ליצור עם הספרנים קשר לאיסוף חומרים או לצורך הכנת
פעילויות מתאימות לנושאים שונים.
כללי התנהגות של התלמידים בבית הספר חלים גם בספרייה!
שעות הפתיחה במשך שנת הלימודים הן:
יום א' מ  08:00 -עד ( 18:45עד החגים פתוח עד שעה  15:45בלבד)
יום ב' מ 08:00 -עד ( 18:45עד החגים פתוח עד שעה  15:45בלבד)
יום ג' מ 08:00 -עד 14:00
יום ד' מ 08:00 -עד ( 18:45עד החגים פתוח עד שעה  15:45בלבד)
יום ה' מ 09:30 -עד 15:45
בחופשות פתוח כל יום מ 08:00 -עד  ,13:00וסגור בימי שישי ובערבי חג.
בחופשות מרוכזות של המועצה – הספרייה סגורה
ייתכנו שינויים בשעות הפתיחה ,ניתן להתעדכן בניוזלטר של הספרייה ,ובפרסומי המועצה.
ספרי לימוד ,רכישתם ,השאלתם ותחזוקתם ,גם הם באחריות הספרייה .השאלת ספרי הלימוד והחזרתם
נעשית מול כל תלמיד באופן אישי .בתקופת הקיץ עובדי הספרייה ועובדים נוספים ,עוסקים בניקוי תיקון
ועטיפת ספרי לימוד שהוחזרו ,וברכישת והכנת הספרים החדשים .ובימים האחרונים לקראת לפני תחילת
שנת הלימודים ,אנו משאילים ספרי לימוד לתלמידים ולמורים לשנה הבאה.
כתובת הקטלוג באינטרנט/ http://www.eshkolib.org.il, :
עדכונים ניתן למצוא באתר המועצה  /http://eshkol.infoבדפית מידע לתושב ,גופים קשורים.
דרכי התקשרות :טלפון  ,077-3191132/3פקס ,08-9982084 :או באמצעות מייל.library@nhs.org.il :
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בעלי תפקידים – תשע"ט
מנהלת ביה"ס

זמירה בן יוסף

מנהלת חט"ע

עירית רוטשטיין

מנהל חט"ב

רמי זוילי

רכזת פדגוגית

שרה אור

מנהלנית

חופית אפריאט

רכזת חנ"מ וסגנית מנהל חט"ב

דינה בן-צבי

רכזת מערכת

נגה גדג'

רכזת כוח אדם ונאמן ביה"ס

חופית אפריאט

מזכירת תלמידים

אתי סיגרון

מזכירת מנהלים

אילה בן אריה

ריכוז חברתי

עידית גרינס

רכזת ייעוץ

ורדה בן בשט

רכזות בחינות בגרות

נאוה גורמזנו  +מירה נוימן

רכזת עבודות גמר

ליאת אצילי

מנהלת ספריית ידע כל

טל דרור

רכזת טיולים

ימית אסולין

יועצות

ורדה בן-בשט ,גל מנו ,חן שמר ,הדס דוידסון ,ענב אואקרט

פסיכולוגים

יזהר שער ,קלאודיה קליימן

רכז מחשוב

אריאל סטנובסקי

רכזת הטמעת מחשוב

אורנה צור/כלנית אלטמן

רכזת מרכז למידה גוף בוגר

אורית שילדקרויט

רכזת מרכז למידה גוף צעיר

גלי מלכה

רכזת אל"ה (מתלי"ת)

רחלי אביטל

רכזת כיתות שח"ר

נעמי מוקה

רכז בטיחות בדרכים

עודד ירקוני

רכז בטחון ובטיחות

פבלו רבינוביץ'

רכזות מעורבות בקהילה

חמדה רבינוביץ'

רכז עתודה מדעית טכנולוגית

גיל קרסיק

רכזת עולים חדשים

שרי בן אבי

רכז הגברה

צ'יקו בן-חיים

רכזת שעות פרטניות

נטע לה-גנק

רכזת למידה חדשנית

ענת זלטמן

רכזת סדנת אנגלית

ג'ודי חגי

אב בית

ישראל איסר

הנה"ח ורכש

שיר פלג/מור בוכניק

חצרן

אסרף שמעון

מועצת תלמידים

מור ציפורי

רכזת ליווי מורים חדשים

בתיה שמואלי

רכזת שעות פרטניות

נטע לה-גנק

רכזת משלחות למקסיקו

דניאלה בר-צור

רכזת משלחות לפולין

ליאת אצילי

ממונה על מניעת הטרדות מיניות

עירית רוטשטיין

רכזת שח"ק ירוק

נעמה זפקוביץ'
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רכזי מקצוע – תשע"ט
מקצוע

שם המורה

מקצוע

שם המורה

אזרחות – חט"ב  +חט"ב

פדרו גולדפרב

מחשבת ישראל

עידו יקיר

אנגלית

לילי ברעם קזדו

מדעי החברה

אתי בלו

גיאוגרפיה

יעל ארז

מדעי המחשב

אבי ברק

היסטוריה – חט"ע

פדרו גולדפרב

אומנות

זיוה ילין

היסטוריה – חט"ב

רחלי אביטל

ביולוגיה – חט"ע

מרים אשכנזי

חנ"ג

צ'יקו בן חיים

כימיה

זיוה גומל

טכנולוגיה

אורנה צור

פיסיקה

גיל קרסיק

לשון – חט"ב

סיגל מלכה

תקשורת וקולנוע

אייל בריברם

לשון – חט"ע

איילת בויום

ערבית

שרי בן אבי

מקרא – חט"ב  +חט"ע

ענת זלטמן

תרבות יהודית ישראלית

דניאלה בר-צור

מתמטיקה – חט"ב

רותי קלינג

מתמטיקה – חט"ע

ענת רוזן

ספרות חט"ב  +חט"ע

נגה אוזן

מדעים – חט"ב

בתיה שמואלי
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