הגמנסיה העברית
בירושלים
מצוינות ,ערכים ומסורת מאז 1909

מידע לתלמידי הגמנסיה תשפ"ב
« דבר המנהל
« חזון
«מטרות
«יעדים לשנת הלימודים תשפ"א
« חברי הנהלה
« רכזי מקצוע
«מרכזי שכבה יועצות ומחנכים תשפ"א

« לוח חופשות
« לוח צלצולים
« ימי הורים וחלוקת תעודות

« טוהר בחינות
« טלפונים חשובים

דבר המנהל
לפתיחת שנת הלימודים תשפ"ב

" אם אין אני לי מי לי ,וכשאני לעצמי מה אני ואם לא עכשיו אימתי",
פרקי אבות ,פרק א' ,משנה י"ד.

שנת לימודים חדשה בפתח וההתרגשות רבה .אחרי שנתיים מורכבות
בצילה של מגיפת הקורונה ,כולי תקווה שנוכל לקיים השנה שיגרה של
למידה ,של טיולים ושל פעילות חינוכית וחברתית.

ברוכים הבאים תלמידי שכבה ז' ,מחזור ק"ז .כל התחלה מלווה באופן טבעי במאמץ
להתמקם ,להכיר את המקום ,את המורים ואת החברים החדשים לכיתה .אנו יודעים
מניסיוננו שתוך זמן קצר מרגישים התלמידות התלמידים בבית .צוות השכבה ערוך

ומוכן ,אני סמוך ובטוח שיעשו עבודה מצוינת.
ברוכים הממשיכים ,תלמידי שכבה ח' ,שנה זו היא שנה עמוסה בלימודים ובפעילות
חברתית וחינוכית.
ברוכים תלמידות ותלמידי שכבה ט' ,עבורם זו שנה אחרונה בחטיבת הביניים .שנה
להשלמת פערים לימודיים ובחירת המגמות לבגרות.
ברוכים תלמידי שכבה י' העולים לחטיבה העליונה .אמנם ותיקים בבית הספר אך
הרכב הכיתות חדש ,המורים חדשים ומקצועות הלימוד הם לבגרות .בנוסף זו השנה
שבה מתחילים התלמידות והתלמידות במחויבות האישית ובעשייה החברתית.
ברוכים תלמידי יא' ,שנת הלימודים העמוסה והמאתגרת ביותר מכל שנות הלימודים.
עמוסה בלימודים עד לשעות מאוחרות ,בפעילות חברתית ובבחינות בגרות .זו השנה של

הצו הראשון ושל לימודי הנהיגה .אנו מלווים ומכינים את התלמידים גם בשני תחומים
אלו.

אחרונים חביבים ,ברוכים תלמידי י"ב מחזור ק"ב עבורם זו השנה האחרונה בבית
הספר ובמערכת החינוך .שנה שבה יהיו הגדולים ,שבה יתנו את הטון ,שנה של סיומים

ופרידות והשארת חותם.

הלל הזקן היה אומר " אם אין אני לי מי לי ,וכשאני לעצמי מה אני ואם לא עכשיו

אימתי".
מילות חכמה אלו מנחות אותנו בעשייתנו החינוכית ,לתת לתלמידינו את הכלים
והיכולת לקחת אחריות על חייהם ועל בחירותיהם ,ללמדם להיות חלק מהחברה

הישראלית ,לראות את האחר והשונה ,לאהוב אדם ולאהוב את הארץ.

צוות המורים שלנו מסור ומחויב למטרות אלו ,אני מאמין בו בכל ליבי.

אבקש לאחל שנה טובה ,שנה של שמחה ובריאות לקהילת הגמנסיה ולכל עם ישראל.

דני ליבוביץ ,מנהל הגמנסיה

חזון
הגמנסיה העברית רואה את דמות בוגריה כבני אדם בעלי תודעה ערכית
וחברתית ,בוגרים הנושאים באחריות למעשיהם ,נאמנים למדינתם ובעלי
מוטיבציה להצטיינות בעשייה לימודית וחברתית כאחת השומרת על מסורת
עשירה ומבורכת בת  112שנים.

מטרות
 .1פיתוח תלמידים ערכיים ואזרחים תורמים לקהילה ולחברה הישראלית.

 .2מיצוי היכולות ומתן ביטוי לאינטליגנציות המגוונות הגלומות בכל תלמיד.
 .3חינוך למצוינות אקדמית ואישית.
 .4העלאת אחוז המשתלבים בתיכון ,מניעת נשירת תלמידים.

 .5טיפוח האקלים הבית ספרי – בית הספר כמקום בטוח ומוגן לתלמידים,
למורים ולעובדים.
 .6פיתוח מנהיגות צעירה.
 .7שמירה על תקציב מאוזן וניצול נכון של משאבים.
 .8חיזוק קשרי הקהילה הבית ספרית והקשר שבין הורים ,תלמידים

ומורים.

.1

פדגוגיה
– השלמת פערי שנת לימודים מרחוק בצל מגיפה
– מתן מענה לתלמידים מצטיינים וגם לתלמידים מתקשים

– דגש על אחריות התלמיד ללימודיו וחינוכו להיות "לומד עצמאי" תוך
הכוונה לפליאה סקרנות וחקר.
.

– מתן ביטוי לאינטליגנציות מגוונות של תלמיד תוך גיוון אירועי הערכה.
– הטמעת "השיחה" ככלי פדגוגי וכערך חינוכי
–הטמעת תכניות חדשות" :השלם" בכיתות ז'-י' ו"מכינה" בכיתות יב'

יעדים לשנת
הלימודים תשפ"ב:
 .2קליטה מיטבית של תלמידים חדשים בבית הספר.
 .3מגמה חברתית – קהילתיות בדגש על תרומה חברתית והשתייכות.

חברי הנהלה ותפקידיהם
•
•
•
•
•

מנהל הגימנסיה  -דני ליבוביץ
מנהלת חטיבת הביניים  -מירי ראובן
מנהל החטיבה העליונה ומנהל פדגוגי – רם פרנקל
סגן מנהל – אלירן דיין
סגנית מנהלת חט"ב – יעל שלום

מרכזי מקצוע
המקצוע
אזרחות
אנגלית
גיאוגרפיה
היסטוריה
חינוך גופני
לשון והבעה
פדגוגיה חט"ב
מדעים
מתמטיקה
ספרות
ערבית
תנ''ך
תרבות יהודית
ישראלית

שם הרכז
אמנון קרת
שרה מורגנשטרן -חט"ב
שושי הריס – חט"ע
ציפי אפשטיין
מרב רויטר נוסבאום
יובל כדי
רותי לוי סייג
ענת באבאי
נלה קנטה
ז'יל אמויאל
שרית להב
אסנת הלוי פלדמן
יהושע שחר

מרכזי שכבה יועצות ומחנכים תשפ"ב
שכבת ז'
רכזת -ראומה קרייזל
יועצת-ריקי חן

שכבת י'
רכזת -ירדנה כץ
יועצת -שלומית
רובינשטיין יששכר
י'  - 1דקלה לוי

שכבת יא'
רכזת – דגנית פלישתי
מוקאזדה
יועצת – רונית כץ
יא' – 1רווית גלעם

שכבת ח'
רכז-יוסי ליבנה
יועצת -אורית
פרידמן
ח' 1יוסי ליבנה

שכבת ט'
רכז-אור מזרחי
יועצת -מנואל
זרמתי
ט' – 1ענת באבאי

ז' - 2ראומה קרייזל

ח' – 2רותם נזרי

ט' – 2אור מזרחי

ז' - 3יעל בביאן

ח' – 3רותי לוי סייג

ט' – 3ג'ואנה בורוס

ז' - 4ינון לביא

ח' – 4יוני שילה

ט' – 4אביבה גזית

י'  – 4גלית עמיהוד

ז' - 5עטרה הרוני

ח' – 5דליה פאר

ט' – 5אלירן דיין

ז' - 6נטלי טביב

ח' – 6הילה מדמוני

ט' – 6הילה מור

י'  – 5שרון דואק
הרוניאן
י'  – 6אסנת הלוי פלדמן יא' – 6אור חיון

ז' – 7נטלי יפרח
הלל צבירי

ח' – 7זיו סויסה

ט' – 7אדווה ורסטייל

ח' –8דנה לנקין
לאה רודריגז

ט'– 8
אורלי אסולין

ז' - 1גילי חפצדי

י' - 2

ירדנה כץ

י'  - 3נועם בן דרור

י' – 7דרור הראל
י' 8אושרת שילה
שחר בן עמי
י' 9אלינור גורן
אפרת בן עטר

שכבת יב'
רכז –שילה ברק
יועצת-חגית דוד שי

יב' – 1שושי חן
בוסקילה
יב' – 2אילנה
יא' – 2דגנית פלישתי
אלקסלסי
מוקאזדה
יא' – 3מרב נוסבאום רויטר יב' – 3שילה ברק

יא' – 4אביבה כרמל

יב' – 4שרה גמליאל

יא' – 5אבשלום נחמני

יב' – 5יובל פולק

יא' – 7עדי דוסט
לירז אזולאי

יב' – 6טל קופל
יב'  – 7אביה בטקר
ליאת אביר
יא – 8מיה מזרחי

ראש השנה

התאריך

החג

ערב ראש השנה ושני ימי החג ,הימים שני ,שלישי ורביעי ,כ"ט באלול התשפ"א עד ב' בתשרי התשפ"ב.6-8.9.2021 ,
הלימודים יתחדשו ביום חמישי ,ג' בתשרי התשפ"ב.9.9.2021 ,

יום הכיפורים

ערב החג ויום החג ,הימים רביעי וחמישי ,ט'-י' בתשרי התשפ"ב .15--16.9.2021 ,הלימודים יתחדשו ביום שישי ,י"א בתשרי התשפ"ב,
.17.9.2021

חג הסוכות

ערב החג ,ימי החג ואסרו חג ,מיום שני ,י"ד בתשרי התשפ"ב 20.9.2021 ,עד יום רביעי ,כ"ג בתשרי התשפ"ב .29.9.2021 ,הלימודים
יתחדשו ביום חמישי ,כ"ד בתשרי התשפ"ב.30.9.2021 ,

חג הסיגד
יום לימודים
חנוכה

יום חמישי ,כ"ט בחשוון התשפ"ב.4.11.2021 ,
מיום שלישי ,כ"ו בכסלו התשפ"ב 30.11.2021 ,עד יום שני ,ב' בטבת התשפ"ב.6.12.2021 ,
הלימודים יתחדשו ביום שלישי ,ג' בטבת התשפ"ב.7.12.2021 ,

ט"ו בשבט
ט"ו בשבט הוא יום לימודים.

יום שני ,ט"ו בשבט התשפ"ב,
.17.1.2022

פורים

הימים רביעי ,חמישי ושישי ,י"ג ,י"ד וט"ו באדר ב' התשפ"ב,
 .16-18.3.2022הלימודים יתחדשו ביום ראשון ,י"ז באדר ב' התשפ"ב.20.3.2022 ,

פסח

מיום חמישי ,ו בניסן התשפ"ב 7.4.2022 ,עד יום שבת ,כ"ב בניסן התשפ"ב .23.4.2022 ,הלימודים יתחדשו ביום ראשון ,כ"ג
בניסן התשפ"ב.24.4.2022 ,

יום העצמאות
ל"ג בעומר
יום ירושלים
יום לימודים

יום חמישי ,ד' באייר התשפ"ב .5.5.2022 ,הלימודים יתחדשו ביום שישי ,ה' באייר התשפ"ב.6.5.2022 ,
יום חמישי ,י"ח באייר התשפ"ב .19.5.2022 ,הלימודים יתחדשו ביום שישי ,י"ט באייר התשפ"ב.20.5.2022 ,
יום ראשון ,כ"ח באייר התשפ"ב.29.5.2022 ,

ימי צום
היום
צום גדליה

התאריך
יום חמישי ,ג' בתשרי התשפ"ב.9.9.2021 ,

עשרה בטבת

יום שלישי ,י' בטבת התשפ"ב.14.12.2022 ,

תענית אסתר
יום רביעי ,י"ג באדר ב' התשפ"ב.16.3.2022 ,

ימי זיכרון ממלכתיים
היום
יום הזיכרון ליצחק רבין
ז"ל

התאריך
יום שני ,י"ב בחשוון התשפ"ב.18.10.2021 ,

יום הזיכרון לשואה
ולגבורה
יום הזיכרון לחללי צה"ל

יום חמישי ,כ"ז בניסן התשפ"ב.28.4.2022 ,

יום רביעי ,ג' באייר התשפ"ב.4.5.2022 ,

לוח צלצולים
שיעור
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זמני שיעור

משך הפסקה

07:30-08:08

 7דקות

08:15-09:00

 5דקות

09:05-09:50

 20דקות

10:10-10:55

 10דקות

11:05-11:50

10דקות

12:00-12:45

 20דקות

13:05-13:50

10דקות

14:00-14:45

 5דקות

14:50-15:35

 5דקות

15:40-16:25

 5דקות

16:35-17:20

ימי הורים וחלוקת תעודות
מועדי ימי ההורים:
✓ בסיום שליש ראשון -יום ה'  ,9.12.21יום א' 12.12.21
✓ סיום שליש שני -יום ב'  , 21.3.22יום ד' 23.3.22

מועדי חלוקת תעודות:
✓ תעודת מחצית תוענק בחט"ע ביום חמישי 20 ,ינואר .2022
✓ תעודת סיום שנה תוענק בסוף שנת הלימודים הרשמית,
ביום שני  20ביוני .2022

טוהר בחינות
•

תלמיד שיימצא מעתיק בבחינה ,בחינתו תיפסל והנושא יועבר לטיפול
משמעתי חמור.

•

תלמיד חט"ע שיימצא מעתיק פעם נוספת ,עלול לאבד את הזכות לקבלת
תעודה בגרות ,ושאלת המשך לימודיו תיבחן ע"י המועצה הפדגוגית.
העתקה בבחינת הבגרות פוסלת את המבחן ומשהה היבחנות חוזרת וזכאות
לתעודת בגרות ,על-פי הנחיות משרד החינוך.

•

בזמן בחינה הטלפון הנייד יהיה כבוי בתיקו של התלמיד .טלפון נייד שיימצא
גלוי יביא לפסילת הבחינה לאלתר.

•

נהלים ותקנון
https://jer-gym.co.il/wpcontent/uploads/2017/07/%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%91%D7%99%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%9F%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93-1.pdf

הצהרת בריאות
https://bit.ly/3g7rrV5

מגמות לימוד תשפ"ב

טלפונים חשובים
בשעת מצוקה עומד לשירותכם בביה"ס כל צוות ההנהלה ,המחנכים והמורים המקצועיים.
אם תבחרו לשוחח עם גורם מחוץ לביה"ס  -הרי לפניכם מספר גופים איתם תוכלו לשוחח:
ה ימנ יה
וזן

העברית– 073-2483800

קשבת – קו פתוח 02-6242853 , 02-6243358 -

קו פתוח

 -משרד החינוך 1800-222-003-

" ל -ם" – 03-5463587
מרכז יעו

תיכון 02 -6231173 -

לתלמידי

מטי"ב  -מרכז טיפול בטראומה ומשבר 02-6449777 -
שיל"ה  -סיוע לנערות בנושא הריון ומניעה – 02-6258841
מרכז ה נה לילדים
המרכז למניעת
מרכז

ונוער 02-6415342 -

לימות במשפחה -

יוע לנפ עי ונפ עות תקיפה

02-6551145
מינית, 02-6232451 ,1202-

02-6255558
המרכז לה נת ילדים

6415342-02
ונוער -

אנו מברכים אתכם בברכת שנת
לימודים מהנה ופוריה

