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דבר המנהל
ב"לפתיחת שנת הלימודים תשפ



,"אימתיעכשיולאואםאנימהלעצמיוכשאני,לימיליאניאיןאם"

.ד"ימשנה',אפרק,אבותפרקי

מורכבותשנתייםאחרי.רבהוההתרגשותבפתחחדשהלימודיםשנת

שלשיגרההשנהלקייםשנוכלתקווהכולי,הקורונהמגיפתשלבצילה

.וחברתיתחינוכיתפעילותושלטיוליםשל,למידה



במאמץטבעיבאופןמלווההתחלהכל.ז"קמחזור,'זשכבהתלמידיהבאיםברוכים

יודעיםאנו.לכיתההחדשיםהחבריםואתהמוריםאת,המקוםאתלהכיר,להתמקם

ערוךהשכבהצוות.בביתהתלמידיםהתלמידותמרגישיםקצרזמןשתוךמניסיוננו

.מצוינתעבודהשיעשוובטוחסמוךאני,ומוכן

ובפעילותבלימודיםעמוסהשנההיאזושנה,'חשכבהתלמידי,הממשיכיםברוכים

.וחינוכיתחברתית

שנה.הבינייםבחטיבתאחרונהשנהזועבורם,'טשכבהותלמידיתלמידותברוכים

.לבגרותהמגמותובחירתלימודייםפעריםלהשלמת

אךהספרבביתותיקיםאמנם.העליונהלחטיבההעולים'ישכבהתלמידיברוכים

השנהזובנוסף.לבגרותהםהלימודומקצועותחדשיםהמורים,חדשהכיתותהרכב

.החברתיתובעשייההאישיתבמחויבותוהתלמידותהתלמידותמתחיליםשבה

.הלימודיםשנותמכלביותרוהמאתגרתהעמוסההלימודיםשנת,'יאתלמידיברוכים

שלהשנהזו.בגרותובבחינותחברתיתבפעילות,מאוחרותלשעותעדבלימודיםעמוסה

תחומיםבשניגםהתלמידיםאתומכיניםמלוויםאנו.הנהיגהלימודיושלהראשוןהצו

.אלו



בביתהאחרונההשנהזועבורםב"קמחזורב"יתלמידיברוכים,חביביםאחרונים

סיומיםשלשנה,הטוןאתיתנושבה,הגדוליםיהיושבהשנה.החינוךובמערכתהספר

.חותםוהשארתופרידות

עכשיולאואםאנימהלעצמיוכשאני,לימיליאניאיןאם"אומרהיההזקןהלל

."אימתי

הכליםאתלתלמידינולתת,החינוכיתבעשייתנואותנומנחותאלוחכמהמילות

מהחברהחלקלהיותללמדם,בחירותיהםועלחייהםעלאחריותלקחתוהיכולת

.הארץאתולאהובאדםלאהוב,והשונההאחראתלראות,הישראלית

.ליביבכלבומאמיןאני,אלולמטרותומחויבמסורשלנוהמוריםצוות

.ישראלעםולכלהגמנסיהלקהילתובריאותשמחהשלשנה,טובהשנהלאחלאבקש

הגמנסיהמנהל , דני ליבוביץ



חזון

מטרות

ערכיתתודעהבעליאדםכבניבוגריהדמותאתרואההעבריתהגמנסיה

ובעלילמדינתםנאמנים,למעשיהםבאחריותהנושאיםבוגרים,וחברתית

מסורתעלהשומרתכאחתוחברתיתלימודיתבעשייהלהצטיינותמוטיבציה

.שנים112בתומבורכתעשירה

.הישראליתולחברהלקהילהתורמיםואזרחיםערכייםתלמידיםפיתוח.1

.תלמידבכלהגלומותהמגוונותלאינטליגנציותביטויומתןהיכולותמיצוי.2

.ואישיתאקדמיתלמצוינותחינוך.3

.תלמידיםנשירתמניעת,בתיכוןהמשתלביםאחוזהעלאת.4



,לתלמידיםומוגןבטוחכמקוםהספרבית–ספריהביתהאקליםטיפוח.5

.ולעובדיםלמורים

.צעירהמנהיגותפיתוח.6

.משאביםשלנכוןוניצולמאוזןתקציבעלשמירה.7

תלמידים,הוריםשביןוהקשרספריתהביתהקהילהקשריחיזוק.8

.ומורים



פדגוגיה1.

מגיפהבצלמרחוקלימודיםשנתפעריהשלמת–

מתקשיםלתלמידיםוגםמצטייניםלתלמידיםמענהמתן–

תוך"עצמאילומד"להיותוחינוכוללימודיוהתלמידאחריותעלדגש–

.וחקרסקרנותלפליאההכוונה

.הערכהאירועיגיווןתוךתלמידשלמגוונותלאינטליגנציותביטוימתן–.

חינוכיוכערךפדגוגיככלי"השיחה"הטמעת–

'יבבכיתות"מכינה"ו'י-'זבכיתות"השלם":חדשותתכניותהטמעת–



יעדים לשנת  
:ב"הלימודים תשפ

.הספרבביתחדשיםתלמידיםשלמיטביתקליטה.2

.והשתייכותחברתיתתרומהעלבדגשקהילתיות–חברתיתמגמה.3



חברי הנהלה ותפקידיהם

מרכזי מקצוע ליבוביץדני-הגימנסיהמנהל•
ראובןמירי-הבינייםחטיבתמנהלת•
פרנקלרם–פדגוגיומנהלהעליונההחטיבהמנהל•
דייןאלירן–מנהלסגן•

שלוםיעל–ב"חטמנהלתסגנית•

הרכזשםהמקצוע
קרתאמנוןאזרחות
ב"חט-מורגנשטרןשרהאנגלית

ע"חט–הריסשושי
אפשטייןציפיגיאוגרפיה
נוסבאוםרויטרמרבהיסטוריה

כדייובלגופניחינוך
והבעהלשון

ב"חטפדגוגיה
סייגלוירותי

באבאיענתמדעים
קנטהנלהמתמטיקה

אמויאליל'זספרות
להבשריתערבית

פלדמןהלויאסנתך''תנ
יהודיתתרבות

ישראלית
שחריהושע



ב"מרכזי שכבה יועצות ומחנכים תשפ

'שכבת י

ירדנה כץ   -רכזת

שלומית  -יועצת

רובינשטיין יששכר

'שכבת יא

דגנית פלישתי  –רכזת 

מוקאזדה

רונית כץ–יועצת 

'יבשכבת 

שילה ברק–רכז 

חגית דוד שי-יועצת

שושי חן            –1'יבגלעםרווית –1'יאדקלה לוי-1' י

בוסקילה

דגנית פלישתי  –2'יאירדנה כץ-2' י

מוקאזדה

אילנה  –2'יב

אלקסלסי
שילה ברק–3'יבמרב נוסבאום רויטר–3'יאנועם בן  דרור          -3' י

שרה גמליאל–4'יבאביבה כרמל–4'יאגלית עמיהוד–4' י

שרון דואק –5' י

הרוניאן

יובל פולק–5'יבאבשלום נחמני–5'יא

טל קופל–6'יבאור חיון–6'יאאסנת הלוי פלדמן–6' י

דוסטעדי –7'יאדרור הראל–7'י
לירז אזולאי

אביה בטקר–7' יב

ליאת אביר

אושרת שילה  8'י

שחר בן עמי

מיה מזרחי–8יא

אלינור גורן9'י

אפרת בן עטר

'שכבת ז

קרייזלראומה -רכזת

ריקי חן-יועצת

'שכבת ח

יוסי ליבנה-רכז

אורית  -יועצת

פרידמן

'שכבת ט

אור מזרחי  -רכז

מנואל -יועצת

זרמתי

ענת באבאי–1'טיוסי ליבנה1'חחפצדיגילי -1'ז

אור מזרחי–2'טרותם נזרי–2'חקרייזלראומה -2'ז

ואנה בורוס'ג–3'טרותי לוי סייג–3'חבביאןיעל -3'ז

אביבה גזית–4'טיוני שילה–4'חינון לביא-4'ז

אלירן דיין–5'טדליה פאר–5'חעטרה הרוני-5'ז

הילה מור–6'טהילה מדמוני–6'חנטלי טביב-6'ז

נטלי יפרח–7'ז

הלל צבירי

ורסטיילאדווה –7'טזיו סויסה–7'ח

לנקיןדנה –8'ח
רודריגזלאה 

–8'ט
אורלי אסולין



התאריךהחג
.6-8.9.2021, ב"התשפבתשרי' עד בא"התשפט באלול"כ, שלישי ורביעי, הימים שני, ערב ראש השנה ושני ימי החגראש השנה

.9.9.2021, ב"התשפבתשרי' ג, הלימודים יתחדשו ביום חמישי

,  ב"התשפא בתשרי"י, הלימודים יתחדשו ביום שישי. 16.9.2021--15, ב"התשפבתשרי' י-'ט, הימים רביעי וחמישי, ערב החג ויום החגיום הכיפורים

17.9.2021.

הלימודים . 29.9.2021, ב"התשפג בתשרי"כ, רביעייוםעד20.9.2021,ב"התשפד בתשרי"י, מיום שני, ימי החג ואסרו חג, ערב החגחג הסוכות

.30.9.2021, ב"התשפד בתשרי"כ, יתחדשו ביום חמישי

הסיגדחג 

יום לימודים

.4.11.2021, ב"התשפט בחשוון"כ, יום חמישי

.6.12.2021, ב"התשפבטבת' ב, שניעד יום30.11.2021, ב"התשפו בכסלו"כ, מיום שלישיחנוכה

.7.12.2021, ב"התשפבטבת' ג, הלימודים יתחדשו ביום שלישי

ו בשבט"ט
.ו בשבט הוא יום לימודים"ט

,ב"התשפו בשבט"ט, יום שני

17.1.2022.

,ב"התשפ'ו באדר ב"ד וט"י, ג"י, חמישי ושישי, הימים רביעיפורים

.20.3.2022, ב"התשפ'ז באדר ב"י, הלימודים יתחדשו ביום ראשון. 16-18.3.2022

ג  "כ, הלימודים יתחדשו ביום ראשון. 23.4.2022, ב"התשפב בניסן"כ, שבתעד יום7.4.2022, ב"התשפו בניסן,מיום חמישיפסח

.24.4.2022, ב"התשפבניסן

יום העצמאות

.6.5.2022, ב"התשפבאייר' ה, הלימודים יתחדשו ביום שישי. 5.5.2022, ב"התשפבאייר' ד, יום חמישי
ג בעומר"ל

.20.5.2022, ב"התשפט באייר"י, ביום שישיהלימודים יתחדשו. 19.5.2022, ב"התשפח באייר"י, יום חמישי
יום ירושלים  

יום לימודים

.29.5.2022, ב"התשפח באייר "כ, יום ראשון

חג השבועות



ימי צום

התאריךהיום

.9.9.2021, ב"התשפבתשרי' ג, יום חמישיצום גדליה

.14.12.2022,ב"התשפבטבת' י, יום שלישיעשרה בטבת

תענית אסתר

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

ימי זיכרון ממלכתיים

התאריךהיום

יום הזיכרון ליצחק רבין  
ל"ז

.18.10.2021, ב"התשפב בחשוון"י, יום שני

יום הזיכרון לשואה 
ולגבורה 

.28.4.2022, ב"התשפז בניסן"כ, יום חמישי

.4.5.2022, ב"התשפבאייר' ג, יום רביעיל"יום הזיכרון לחללי צה



לוח צלצולים

משך הפסקהזמני שיעורשיעור

דקות07:30-08:087*0

1
דקות08:15-09:005

2
דקות09:05-09:5020

3
דקות10:10-10:5510

4
דקות11:05-11:5010

5
דקות12:00-12:4520

6
דקות13:05-13:5010

7
דקות14:00-14:455

8
דקות14:50-15:355

9
דקות15:40-16:255

10
16:35-17:20



ימי הורים וחלוקת תעודות

:ההוריםימימועדי

12.12.21'איום,9.12.21'היום-ראשוןשלישבסיום✓

23.3.22'דיום,21.3.22'ביום-שנישלישסיום✓

:תעודותחלוקתמועדי
.2022ינואר20,חמישיביוםע"בחטתוענקמחציתתעודת✓

,הרשמיתהלימודיםשנתבסוףתוענקשנהסיוםתעודת✓

.2022ביוני20שניביום



טוהר בחינות

לטיפוליועברוהנושאתיפסלבחינתו,בבחינהמעתיקשיימצאתלמיד•

.חמורמשמעתי

לקבלתהזכותאתלאבדעלול,נוספתפעםמעתיקשיימצאע"חטתלמיד•
.הפדגוגיתהמועצהי"עתיבחןלימודיוהמשךושאלת,בגרותתעודה

וזכאותחוזרתהיבחנותומשהההמבחןאתפוסלתהבגרותבבחינתהעתקה•

.החינוךמשרדהנחיותפי-על,בגרותלתעודת

שיימצאניידטלפון.התלמידשלבתיקוכבוייהיההניידהטלפוןבחינהבזמן•

.לאלתרהבחינהלפסילתיביאגלוי



נהלים ותקנון
https://jer-gym.co.il/wp-
content/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

ב"מגמות לימוד תשפ

הצהרת בריאות
https://bit.ly/3g7rrV5

https://jer-gym.co.il/wp-content/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
https://bit.ly/3g7rrV5


טלפונים חשובים
 
 

  בביה"ס כל צוות ההנהלה, המחנכים והמורים המקצועיים.םבשעת מצוקה עומד לשירותכ
 אם תבחרו לשוחח עם גורם מחוץ לביה"ס - הרי לפניכם מספר גופים איתם תוכלו לשוחח:

 
 

 073-2483800 – ה ימנ יה העברית
 

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

 1800-222-003משרד החינוך -  - קו פתוח

 

 03-5463587 – " ל- ם"
                

 02- 6231173- מרכז יעו  לתלמידי תיכון 

 
  02-6449777 מרכז טיפול בטראומה ומשבר  -  -מטי"ב 

 
 02-6258841 – סיוע לנערות בנושא הריון ומניעה  -שיל"ה

 
 02-6415342 - מרכז ה נה לילדים ונוער

 
 02-6551145 המרכז למניעת  לימות במשפחה - 

 
,                                                                           02-6232451 ,1202מרכז  יוע לנפ עי ונפ עות תקיפה מינית-

02-6255558 
 

  6415342-02- המרכז לה נת ילדים ונוער 
 

 

 



אנו מברכים אתכם בברכת שנת 
ופוריהלימודים מהנה 


