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ייעוד בית הספר תיכון שהם

חזון בית הספר

בית הספר יטפח בוגרים בעלי מיומנויות וכלים של המאה ה-21 
אשר יאפשרו להם לעצב את עתידם באופן מיטבי בחייהם הבוגרים, 

באקדמיה ובשוק העבודה.

להיות בית חינוך המטפח בוגרים ערכיים ומעורבים חברתית
 ולהביאם למיצוי מיטבי של כישוריהם.

בית הספר יטפח בקרב התלמידים ערכי דרך ארץ, אהבת הארץ והכרתה, 
תוך עידוד מעורבות חברתית בקהילה ושירות משמעותי בצה"ל.

כמו כן הצוות החינוכי יקדם את התלמידים למיצוי מיטבי של כישוריהם, 
תוך תרבות של דיאלוג, כבוד הדדי, הקשבה והקניית תחושת ביטחון 

ומוגנות לכל באי בית הספר.

חזון בית הספר בתחום הפדגוגיה 
החדשנית, משולבת טכנולוגיות
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כללי התנהגות
רציונל

דיוק ועמידה בלוח זמנים מבטאים חלק מן החינוך למצוינות וכשירות לחיים בעולם המודרני והם 
מבטאים את הערך של כבוד ההדדי.

בבית ספרנו אין צלצולים. 
מצופה מכל באי בית הספר לכבד את זמני השיעורים.

א. יש להקפיד להגיע לבית הספר לפני תחילת השיעורים.
ב. איחור, משמע כניסה לשיעור עד 7 דקות משעת ההתחלה, ירשם. כל 3 איחורים לשיעור, יחושבו על 

    ידי המורה המקצועי, כשעת היעדרות אחת ויכנסו לחישוב שעות ההיעדרות של התלמיד.
ג. אם המורה לא הגיע לכיתה – יש לשמור על שקט ולהודיע למזכירות בית הספר, שכן רעש מפריע 

ללימוד בכיתות הסמוכות.
ד. על התלמיד להקפיד להביא לכל שיעור את הציוד הדרוש ללמידה, ספרים, מחברות וציוד עזר. 

    ולבצע את המטלות הנדרשות ע"י המורה. מומלץ להגיע עם מחשב אישי למי שיש. 
ה. ניתן לצאת מהכיתה במהלך השיעור רק באישורו של המורה.

ו. טלפונים ניידים יהיו כבויים בתוך התיקים.
    בכל מצב אחר בזמן השיעור, תירשם הערת התנהגות, המכשיר יילקח ויוחזר להורים.

ז. על פי חוזר מנכ"ל נאסר לצלם או להקליט תלמידים, מורים ו/או עובדים ללא אישורם.
ח. השתייה )מים בלבד( בזמן השיעור מותרת בכל ימות השנה.

ט. תלמיד אשר נענש על ידי המורה – ימלא את הוראותיו.
    אם ברצונו לערער – יוכל לעשות זאת בהפסקה או בכתב. לאחר שביצע את הוראת המורה.

י. בכל בעיה יפנה התלמיד תחילה למחנך/ת, למורה המקצועי/ת, ובמידת הצורך לרכז/ת השכבה או 
    ליועצת השכבה. אם אינו שבע רצון מדרך הטיפול, יוכל לפנות אל מנהלת בי"ס.

יא. חל איסור על לעיסת מסטיק בזמן השיעורים.
יב. על התלמידים להישמע להוראות הצוות החינוכי והמנהלי גם אם ההוראות ניתנות ע"י מורה שאינו 

     מלמד/ת אותם באופן אישי, ובכלל זה מורה תורן/ית, מורה ממלא/ת מקום ומורה מלווה.
יג. מחובתו של המורה ליידע את התלמיד בעת רישום הערת הפרעה.

יד. תלמיד שציונו בהתנהגות נמוך מ"משביע רצון , - לא יוכל לייצג את ביה"ס בארץ או לצאת 
     למשלחות.

טו. עישון ואלכוהול:
     העישון בתיכון שהם אסור.

     תלמיד אשר ייתפס מעשן בשטח בית הספר, יושעה מלימודים ליום אחד, תרשם לו היעדרות 
     שאינה מוצדקת.

     שתיית אלכוהול בבית הספר, בפעילויות חוץ בית ספריות או הגעה תחת השפעת אלכוהול – 
     אסורים בהחלט. הפרה תטופל בחומרה רבה.

טז. אתיקה ומוגנות ברשת
     אין להפיץ או לשתף בתמונות או במידע פוגעני. חובה לשמור על צנעת הפרט ועל כבודו. כל פגיעה 

     תטופל בחומרה.
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לוח זמני השיעורים וההפסקות

08:30  -  07:45 פס פרטני 

09:15  -  08:30 שעור 1 
10:00  -  09:15 שעור 2 

10:10  -  10:00 הפסקה 

10:55  -  10:10 שעור 3 
11:35  -  10:55 שעור 4 

11:55  -  11:35 הפסקה 

12:40  -  11:55 שעור 5 
13:25  -  12:40 שעור 6 

13:45  -  13:25 הפסקה 

14:30  -  13:45 שעור 7 
15:10  -  14:30 שעור 8 

15:15  -  15:10 הפסקה 
16:00  -  15:15 שעור 9 

למסיימים בשיעור 8 יסתיים השיעור בשעה 15:15
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כללי
תיכון שהם הוא מוסד חינוכי המשמש בית לתלמידיו, למוריו ולעובדיו.

לכן, יש להגיע בתלבושת המכבדת את המוסד והנוכחים בו.
התלבושת האחידה מהווה חלק מתוך מכלול הכללים המבטיח אוירה לימודית בבית הספר.

.iso9000 חובת הופעתם המכובדת של המורים מעוגנת בנוהל
יש להגיע לבית הספר בהופעה מכובדת ומסודרת ורק בתלבושת הבאה:

תלבושת יום יום – חמישה ימים בשבוע:

בקיץ:
חולצת טריקו חלקה )טי-שרט( במגוון צבעים, עליה מוטבע סמל בית הספר באופן ברור.

אין להופיע בחולצה גזורה - שרוולים ו/או צווארון – ו/או בחולצה קצרה חושפת גוף )חולצת בטן(. אין 
להופיע בגופיות. 

מתחת לחולצת בית הספר לא תיראה כל חולצה אחרת.
מכנסיים ארוכים. או מכנסיים קצרים עד גובה הברך – בנים ובנות.

חצאית – מותר להגיע בחצאית שמגיעה לפחות על הברכיים.

בחורף:
מיזע )סווטשרט( חלק במגוון צבעים שסמל בית הספר מוטבע עליו באופן ברור.

אין ללבוש סווטשרט שאינו תלבושת עם רוכסן או ללא רוכסן מעל חולצת התלבושת.
חולצת בית הספר הינה הבגד העליון עליו נראה סמל בית הספר באופן ברור.

בימי שישי ניתן להגיע עם חולצה שאינה תלבושת, בכפוף לתנאי הופעה מכובדת ומסודרת.

בכל ימות השנה
אין להופיע בכפכפי אצבע מגומי או נעלי בית למיניהן.

תלבושת לטקסים ואירועים מיוחדים:
חולצת בי"ס בצבע לבן עליה מוטבע סמל בית הספר.

חולצות תלבושת המותרות חוץ מהחולצה התקנית:
1. חולצת המרוץ לזכרה של שרית שניאור )בכיתה יב'(

2. מיזע )סווטשרט( של מסע ישראלי )בכיתה יא'-יב(
3. מיזע )סווטשרט( של מסע לפולין )בכיתה יב(

4. מיזע )סווטשרט( של  פרוייקט הרובוטיקה למשתתפים בפרוייקט.
יש להגיע בתלבושת ביה"ס לפעילויות חברתית מחוץ לכותלי בית הספר וכן לבחינות לרבות בחינות 

מתכונת ובגרויות. תלמיד שיגיע ללא תלבושת לבית הספר או לפעילות מחוץ לביה"ס, לא יורשה 
לקחת חלק ביום הלימודים ותירשם לו היעדרות שאינה מוצדקת.

תלבושת והופעה
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זכותו הבסיסית של כל תלמיד היא להערכה הוגנת על הישגיו.
הערכת הישגי התלמידים בבית הספר תתבצע על פי אמות מידה ברורות, אחידות 

ואובייקטיביות ותתבססנה על מבחנים, בחנים, שיעורי בית, מטלות בזמן השיעור ועבודות.
המורה יודיע בתחילת השנה על פי אלו קריטריונים ייקבע הציון במקצוע שלו.

שמירה על ציוד בית הספר ורכושו

מדיניות הערכת הישגי התלמידים

סדר וארגון

ציוד בית הספר יקר ומשוכלל מושקעים בו משאבים ציבוריים רבים לרווחת התלמידים 
והמורים. מצופה מכל באי בית הספר לשמור על הציוד ולהשתמש בו רק על פי הנחיות 

האחראים לו. 
כמו כן יש להקפיד לשמור על מתקני החצר וניקיונם, ולשמור על ציוד חדרי הכיתות, אולם 

ספורט, סביבות הלמידה, והמעבדות. 
ציוד ספריה: תלמיד אשר יאבד ספר ירכוש ספר זהה ויחזירו לספריה. בתחילת השנה 

התלמידים יפקידו צ'ק פיקדון  בסך 100 ₪ בספריה )צ'ק זה ימומש במקרה שהתלמיד לא יחזיר 
ספר ששאל(.

כל פגיעה ברכוש בית הספר כרוכה בתשלום הנזק, ענישה, והורדת ציון בהתנהגות.

בית ספרנו יפה ומטופח. כדי שנוכל ליהנות מכך, על כולנו מוטלת החובה לשמור על ניקיון 
הכיתה, המסדרונות וחצר בית הספר. 

א. כל תלמיד ותלמידה אחראים לניקיון שולחנם והאזור שסביב מקום ישיבתם.
    בתחילת ובסיום כל שיעור אחראי כל תלמיד לנקות את סביבתו.

ב. על תלמידי הכיתה להרים כיסא בסוף יום לימודים.
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מבחנים ובחנים:
משקל הבחינות והבחנים כחלק מן ההערכה הכוללת, ייקבע ע"י המורה בתאום עם צוות 

המורים המקצועי. השקלול יהיה אחיד בקבוצות הלימוד השונות ולאותו מקצוע.
א. לוח הבחינות כולל גם בחנים ומטלות, ייקבע ע"י רכז השכבה תוך שיקוף  

     התהליך לנציגי מועצת התלמידים ויפורסם בתחילת כל מחצית. ניתן לקיים עד 3 
     בחינות בשבוע, לא בימים רצופים ולא יותר מארוע היבחנות אחד ביום.

     לא תתקיימנה בחינות יום אחרי יום: ראש השנה, יום כיפור, יום עצמאות.
ב. בוחן ייערך על חומר שנלמד בשלושת השיעורים האחרונים.

ג. חומר הבחינה יימסר לפחות שבוע ימים לפני מועדה.
ד. לא יכלל בבחינה חומר שנלמד בשיעור האחרון לפני מועד הבחינה אלא אם כן: 

      1. החומר המצומצם ביותר ומשלים נושא שנלמד.
      2. החומר אינו דורש תרגול והבהרה נוספת.

ה. המבחנים והעבודות יוחזרו לתלמידים לא יאוחר מ-15 ימי עבודה, מיום קיומם.
ו. התאמות בדרכי היבחנות לתלמידים לקויי למידה תינתנה ע"י רכזת לקויות למידה 

    לאחר דיון ואישור במועצה הבית ספרית או המחוזית.
ז. תלמידי התיכון יקפידו על טוהר הבחינות והעבודות. במקרה של פגיעה בטוהר 

    הבחינות / העבודות. הבחינה העבודה תפסל. הודעה תימסר להורים.
    הבחינה / העבודה תוערך בציון 0 ותחושב על פי משקלה.

    כמו כן התלמיד לא יוכל לממש את זכותו לגשת למבחן תיקון ציון על אותה 
    בחינה.

    התלמיד יקבל הערה על פגיעה בטוהר הבחינות בתעודה של אותה מחצית 
    ותשלל זכותו לקבל תעודות הצטיינות.

    ציון ההתנהגות ירד בדרגה אחת מהציון המקורי.
    בזמן בחינה יש להקפיד על סגירת הטלפון הנייד בתיק. כל מצב אחר יוביל 

    לפסילת הבחינה.
ח. תלמידים והורים מוזמנים להתעדכן באופן שוטף באמצעות תוכנת המשו"ב.
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תלמיד שאינו שבע רצון מהדרך בה העריך המורה עבודה או מבחן שכתב – יבקש הסבר 
מהמורה וכן הדרכה על מנת לשפר את הישגיו.

התלמיד רשאי לבקש מהמורה לקרוא שנית את עבודתו. אם לא שוכנע שהערכת המורה 
תואמת את רמת עבודתו, ניתן להגיש ערעור מנומק למחנך הכיתה או רכזת המקצוע או 

מנהלת ביה"ס )על פי הסדר הזה(.
מענה לערעורי תלמידים: תלמיד המבקש לערער על מבחן, ציון בתעודה ו/או הקבצה, יעשה 

זאת בכתב )לא יאוחר משבוע מיום קבלת הציון(.
באחריות המורה מקבל הערעור להשיב בכתב לתלמיד הפונה. התשובה תיעשה לא יאוחר 

משבוע מיום קבלת הערעור. העתק מכתב הערעור, בצירוף תשובת המורה יתויקו בתיק האישי 
של התלמיד.

כל תהליך הערעור ייעשה תוך כדי כבוד הדדי.

תלמידי ביה"ס זכאים בכל סמסטר לגשת לשתי בחינות תיקון ציון בכפוף לאישור המורה 
המקצועי ובתנאי שעמדו בכללי התלמידות.

בנוסף לכך, תלמידים שנעדרו מבחינה מסיבה מוצדקת זכאים לשתי בחינות במועד ב', 
באישור מחנך הכיתה.

מועד ב' קודם לתיקון ציון
לוח מועדי ב' יפורסם ע"י רכז השכבה בתחילת הסמסטר, לעיתים בגלל לוח זמנים צפוף, ביום 
אחד מתקיימות בחינות בשני מקצועות שונים. במקרה כזה התלמיד יאלץ לבחור באחת מבין 

שתי הבחינות.
לא ניתן להמיר מועד ב' בתיקון ציון ולהפך.

במבחן לתיקון ציון – הציון האחרון הוא שייחשב.
מבחנים שמתקיימים על פי לוח המבחנים בשבועיים שלפני שבוע מועדי ב' ותיקוני ציון לא 

ניתן יהיה לתקן את ציוניהם.

מועדי ב' ותיקוני ציון

ערעור על ציונים
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בחינות מתכונת ובחינות בגרות

הצטיינות בלימודים

תלמיד ביה"ס יגש לבחינות בגרות )חיצוניות( רק עם ציון הגשה )ציון בית הספר(
ציון זה ניתן פעם אחת לכל שאלון והוא משקלל את הישגי התלמיד במהלך שנת הלימודים )או 

השנתיים האחרונות(
ציון זה מלווה את התלמיד עד תום לימודיו בבית הספר.

על פי תוכנית ההיבחנות החדשה: 30% מתוך הציון ייקבע ע"י ביה"ס בהערכה חילופית.
על פי חוזר מנכ"ל: תלמיד הנעדר מהלימודים מעל 20% במקצוע שבו הוא ניגש לבגרות, לא 

יהיה זכאי לציון בית ספרי אלא  אם המועצה הפדגוגית תאשר את העדרויותיו.
ללא ציון בית ספרי לא ניתן להיבחן בבחינת בגרות.

בית הספר ממליץ לתלמידים שנכשלו בבחינות הבגרות ללמוד בקורס ה"מחצית השלישית" 
ולהבחן בסיומו במועד מיוחד.  )ציון הגשה חדש(.

המורים יחזירו את בחינות המתכונת במועד שייקבע ויפורסם. התלמידים חייבים להופיע 
לשיעור זה על מנת לקבל את בחינת המתכונת שלהם ולשמוע הערות והארות של המורה.

חובת תלבושת אחידה חלה בבחינות המתכונת והבגרות. לא תתאפשר היבחנות ללא 
תלבושת.

נוהל ערעור
ציונים בית ספרים וציוני הגשה יפורסמו שבוע לפני הבחינה החיצונית. התלמיד רשאי לערער 
בכתב. תשובת המורה תימסר עד 72 שעות לפני הבחינה. מאחר שהציונים נשלחים למשרד 
החינוך 48 שעות לפני מועד הבחינה, הם לא ניתנים לשינוי בדיעבד ולא ניתן יהיה לערער על 

הציון לאחר מועד זה.

תעודת הצטיינות תוענק לתלמיד שממוצע ציוניו הוא 85 ומעלה.
תעודת הצטיינות יתרה תוענק לתלמיד שממוצע ציוניו הוא 95 ומעלה.

בנוסף, ציון  "טוב מאוד" בהתנהגות, ללא ציון שלילי, והשלים את חובתו במעורבות הקהילתית.
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1. כל תלמידי התיכון מחוייבים בנוכחות מלאה בכל ימי הלימוד לפי מערכת השעות. לרבות 

שיעורים בכיתה, שיעורים מקוונים שיעורים פרטניים, ופעילויות חברתיות.

2. כניסות לבית הספר ויציאות משטח בית הספר יעשו רק דרך השערים המושגחים ע"י 

שומרים, כל דרך אחרת אסורה ותטופל בתגובה חמורה.

3. לפי חוזר מנכ"ל אין לעזוב את שטח בי"ס לפני השעה 11:45 אלא במקרים הבאים:

      סיום רשמי של יום הלימודים.

      קבלת אישור חריג מיוחד ממחנך הכיתה בכפוף ללקיחת אחריות מראש של הוריו.

ספריה אודיטוריום אולם ספורט ופינות ישיבה ברחבי הקמפוס לרווחת התלמידים בשעת חלון.

4. במהלך שנת הלימודים חל איסור על נסיעות תלמידים לחו"ל לפי חוזר מנכ"ל.

נוכחות בבית הספר
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תלמיד שנעדר מעל 2 מנות שבועיות ירדו מציונו 5 נקודות
תלמיד שנעדר מעל 3 מנות שבועיות ירדו מציונו 7.5 נקודות
תלמיד שנעדר מעל 4 מנות שבועיות ירדו מציונו 10 נקודות

תלמיד שנעדר מעל 5 מנות שבועיות יקבל ציון שלילי במקצוע.
במקרים הבאים לא תספר ההעדרות:

1.  שמחה מדרגה ראשונה – יום אחד.
2.  אבל מדרגה ראשונה – עד 10 ימים, מדרגה שניה עד 3 ימים )באישור מחנך(

3.  זימון ללשכת גיוס ובתנאי שהוצג מסמך מאשר מטעם הצבא.
4.  מעורבות חברתית המאושרת על ידי מרכז השכבה.

5.  מבחן מעשי אחד בנהיגה בתאום מראש.
6.  אשפוז/ בדיקה בבית חולים בכפוף להצגת מסמך מאשר.

אנו מצפים מתלמידנו לקחת אחריות על נוכחותם ועל לימודיהם.
יש להדגיש שמטרת השיטה לעודד תלמידים לנוכחות מלאה ופעילה.

בכפוף לחובת נוכחות מלאה נקבעה שיטת המנות לחישוב נוכחות בציון סמסטר באופן הבא:
מנת שעות שבועית משמע מספר שעות הלימוד במקצוע הנלמדות בשבוע אחד.

תלמיד שנעדר בסמסטר עד חצי מנה שבועית ולמד באופן פעיל כנדרש יהיה זכאי לבונוס של 5 
נקודות בציון סמסטר וזאת במטרה לעודד תלמידים שלא להשתמש במכסת ההיעדרויות שלא 

לצורך. תלמיד שנעדר מסיבות מוצדקות ) לרבות ימי מחלה וצרכים אישיים מוצדקים אחרים( 
עד 2 מנות שבועיות בסמסטר לא יפגע ציונו.

תקנון "מכסות"
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היעדרות מהלימודים 
למטרת בדיקה של מסגרות המשך לתלמידי יב'

אספות הורים
בתחילת השנה מתקיימות אספות הורים כלליות עם מנהלת בית הספר ומחנכי הכתות, בהן 

מקבלים ההורים מידע חשוב על בית הספר ועל התנהלותו.

לפי חוזר מנכ"ל תלמידי יב' המבקשים להעדר מלימודים למטרת בדיקה של מסגרות המשך 
יפעלו על פי הנוהל הבא:

1. ההורים יגישו למחנך הכיתה בקשה להיעדרות מוצדקת למטרת בדיקה של מסגרות המשך  
    )מראש ולא בדיעבד(

2. בעת הגשת הבקשה יתדרך המחנך את התלמיד וידגיש בפניו את הנהלים בתחום הבטיחות 
    וההתנהגות האישית – הימנעות מנסיעה בטרמפים, יציאה לא מאושרת ולא מתואמת 

    ממקום הביקור, ושמירה על קשר עם ההורים בדרכו אל הפעילות, בעת הפעילות ובעת 
    החזרה הביתה.

3. בבקשתם יציינו ההורים כי ידוע להם שלא מדובר בפעילות בית ספרית וכי האחריות ליציאת 
    ילדם מבית הספר, הגעתו ליעד, השתתפותו בה וחזרתו ממנה מוטלת עליהם.

4. בהתאם לשיטת המנות המקובלת בבית ספרינו, תלמיד שהגיש אישור הורים,  תודרך ע"י 
    המחנך, ואשר הציג אישור השתתפות רשמי מטעם המסגרת, לרבות תאריך ושעת פעילות,  

    תוצדק היעדרותו עד 3 פעמים. תלמידים הזקוקים למועדים נוספים, ישתמשו במכסת שעות 
    ההיעדרות העומדת לרשותם.

השעות הפרטניות שבהן המורה עובד עם קבוצות קטנות של תלמידים, נועדו ליצירת שיח 
חינוכי משמעותי של מורה עם תלמידיו ולתגבור לימודי.

התגבור הלימודי נעשה על פי מיפוי צרכי כלל תלמידי בית הספר ובתאום עם מערכת השעות 
של התלמיד והמורה.

שעות פרטניות

מפגשי מורים והנהלה עם תלמידים והורים
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צוות החינוך הגופני יטפח בקרב התלמידים חינוך לשמירה על אורח חיים בריא 
וחינוך לערכים ברוח חזון ויעוד בית הספר. 

מצופה מכלל תלמידי בית הספר להיות נוכחים בשעורים ולהשתתף באופן פעיל, בתלבושת 
מלאה ובהתנהגות הולמת.

1. תלבושת
     א. מכנסי ספורט )טייץ או מכנסיים ללא כפתורים, רוכסן ו\או אבזם(

         באורך אמצע הירך לכל הפחות. 
     ב. חולצת ספורט: חולצות שאינן חולצות בטן או חולצות גזורות. 

     ג. נעלי ספורט תקניות, עם סוליה המתאימה לפעילות ספורט, עם שרוכים הדוקים וגרביים.

2. התנהגות בשיעור ובמתקני הספורט
     א. הכניסה לאולם הספורט בנוכחות מורה לחינוך גופני בלבד.

     ב. אסור לאכול באולם או במגרש הספורט. מותרת שתיית מים בלבד.
     ג. יש להשאיר את הטלפון הנייד סגור בתוך התיק. 

     ד. יש לאסוף שיער )לבעלי שיער ארוך(.
     ה. אין ללעוס מסטיק בשיעורים.

     ו. אין לנהוג בכל סוג של אלימות במהלך השיעורים.
     ז. יש לשמור על ציוד הספורט ועל מתקני הספורט כולל השירותים באולם. לשמור על       

      נקיון שלמות ותקינות הציוד, הפרת כלל זה תטופל בחומרה רבה. 

ימי משוב
יום משוב בבית הספר נערך פעמיים בשנה בהשתתפות התלמידים והוריהם. בדרך כלל 

בחודש נובמבר ובחודש מארס.
ההורים והתלמיד/ה מקבלים ממחנך הכיתה מידע והערכה בכתב ובעל פה על הישגי 

התלמיד/ה ועל התנהלותו/ה הכללית בבית הספר.
ביום זה ניתן לפנות לכל המורים המקצועיים. מטרתו לגבש הצבת יעדים ותוכנית עבודה 

אישית לכל תלמיד.

שיחות תלמידים עם מנהלת בית הספר: 
מנהלת ביה"ס מבקשת לקיים קשר מתמיד עם תלמידי ביה"ס גם באופן ישיר.

ניתן לקבוע פגישה אישית עם מנהלת ביה"ס בכל יום ג' בין השעות 16:00-18:00 בתאום עם 
מזכירתה.

חינוך גופני
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3. הצהרת בריאות
בכל שנה נדרשים הורי התלמידים לחתום על הצהרת בריאות.

4. פטור מחנ"ג 
פטור רפואי ניתן לקבל רק באישור רופא מומחה. בכל שנה יש להגיש אישור חדש.

כל שינוי במצב בריאותי מחייב חתימת הורים על הצהרת בריאות חדשה המבטלת את 
הקודמת. 

לפי חוזר מנכ"ל פטור מחנג לא יתקבל בדיעבד. יש להקפיד על הגשת הפטור מיד עם הופעת 
הבעיה. 

התלמידים הפטורים משיעורים מעשיים בחנ"ג יחויבו בעבודה ובבחינה עיונית אחת בכל 
סמסטר. 

 נושא העבודה והבחינה יהיו אחידים לכל תלמידי השכבה. 
את העבודה יש להגיש עד חודש מיום קבלתה )מיום קבלת הפטור הרפואי(. 

הציון בתעודה ילווה בהערה. 
תלמידים הפטורים משיעורים מעשים בחנ"ג מחויבים להגיע לשיעורים לצורך למידה, 

מעורבות בחומר הנלמד, מעורבות בנעשה, קשר עם שאר תלמידי הכיתה, עזרה באיסוף 
ובחלוקת ציוד, עזרה למורה במדידות וברישומים.

5. הרכב הציון 
    א. ציון שנתי בשכבות י' יא' יב': הציון מחושב בשיקלול של 40% הישגי התלמיד )מבחנים 

        מעשיים( + 60% הערכת מורה.
        לספורטאים באגודות הספורט ובנבחרות ביה"ס יינתן בונוס של 10% )מתוך 60% הערכת 

        מורה(.
    ב. חישוב הציון בתעודת הבגרות : 

        • ציון שנתי של יב': 40% 
        • ציון בחינת הבגרות המעשית: 30%

        • ציון שנתי של יא': 30%.
בחינת הבגרות המעשית מתקיימת בסיום רבעון ג' בכיתה י"ב.

תלמידים שסיימו סמסטר א' ורבעון ג' בדיוק עובר, יוכלו לגשת לבחינת הבגרות המעשית. 
הערכת המורה נקבעת על פי הקריטריונים הבאים: גישה חיובית למקצוע, הגעה לשיעור ובזמן 

)מש"שים(, הגעה בתלבושת ספורט, השתתפות בשיעורים, התנהלות חיובית, עזרה לזולת, 
שיפור ביכולת, השקעת מאמץ, התנהגות מכבדת, חלוקה ואיסוף ציוד, שמירה על ציוד 

ומתקנים.
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        • במהלך כל השנה ובמידת הצורך יעודכנו מחנכי הכיתות וההורים על כל בעיה חריגה,     
          חיסורים ואיחורים מרובים, הפרעות למיניהם ואי שיתוף פעולה של תלמידים על מנת 

          להימנע מציון שלילי בסוף השנה.  

        • ציון שלילי בחינוך גופני בכיתה יב', ימנע מהתלמיד לקבל תעודת בגרות.

6. השלמת/תיקון ציון לבוגר שסיים את לימודיו עם ציון שלילי בחנ"ג
בוגר שסיים את לימודיו ומבקש לתקן ציון שלילי שניתן לו בכיתה י"ב יחויב בהשתתפות 

בעשרה שיעורי חינוך גופני להעלאת כושרו הגופני והכנתו לביצוע המבחן המעשי .בתום מבחן 
הכושר יקבל הבוגר אישור חתום מרכזת חנ"ג על השתתפותו בבחינה. הציון שירשם בתעודת 

הבגרות לאחר התיקון יהיה 55. כדי להבחן במבחן מעשי על הבוגר להביא אישור מרופא על 
מצב בריאותו התקין.

בוגר בעל פטור רפואי יגיש אישור רפואי על מצב בריאותו, יגיש עבודה ויבחן.
.הציון שירשם בתעודת הבגרות לאחר התיקון יהיה 55 לכל היותר. בנוסף תצורף הערה "הוגשה 

עבודה עקב פטור משעורי חנ"ג"

7 . נבחרות ספורט בבית הספר
צוות חינוך גופני מעודד השתתפות בפעילויות ספורט בשעות הפנאי וייצוג בית הספר 

בנבחרות.
נבחרת בי"ס תורכב מתלמידים שייבחרו ע"י מורי חנ"ג בהעדפה לשחקנים הפעילים 

במועדונים ובקבוצות תחרותיות והישגיות, בכפוף להתנהגות נאותה בבית הספר בכלל 
ובשיעורי חנ"ג בפרט.

למען הסר ספק, תלמיד שציונו  בחנ"ג שלילי לא יורשה להשתתף בנבחרת בית הספר, כך גם 
תלמיד בעל פטור רפואי משיעורי חנ"ג.

תלמידי הנבחרות יקבלו בציון בונוס של  10% )מתוך 60% הערכת המורה(.

8. הפסקות פעילות
במהלך השנה יתקיימו הפסקות פעילות בימים א'-ה' בהפסקה הראשונה הגדולה )11:10(. 

הפעילות תתקיים באולם הספורט ומדי פעם גם במתקנים החיצוניים. כל התלמידים מוזמנים  
להגיע לאולם הספורט ולהשתתף בטורנירי כדורעף, טניס שולחן, כדורגל, אימוני התעמלות 

ועוד. הכניסה לאולם והשימוש במתקניו מותנית בהגעה בתלבושת ספורט מלאה )מכנסיים, 
חולצה, נעליים(.

תלמיד ללא בגדי ספורט לא יורשה להיכנס ולהשתתף בפעילות.
תלמיד שיש לו פטור מחינוך גופני לא יורשה להשתתף בפעילות.
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לכו היכן שאין דרך והשאירו עקבות...


