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דבר המנהל
לפתיחת שנת הלימודים תשפ"א

קּוקים ְלחֶ סֶ ד,
ֻּכלָּנּו זְ ִ
קּוקים לְמַ גָּע.
ֻּכלָּנּו זְ ִ
ל ְִרכֹּׁש חֹּם ל ֹּא בְ כֶסֶ ף
ל ְִרכֹּׁש ִמּתֹוְך מַ גָּע.
ל ֵָּתת בְ לִי ל ְַרּצֹות ל ַָּקחַ ת
וְ ל ֹּא ִמּתֹוְך הֶ ְרגֵל
ּזֹורחַ ת,
כְ מֹו ׁשֶ מֶ ׁש ׁשֶ ַ
כְ מֹו צֵ ל אֲ ׁשֶ ר נֹו ֵפל,
ב ִֹּאי וְ ַא ְר ֶאה לְָּך מָּ קֹום
ׁשֶ בֹו עֹוד ֶאפְ ׁשָּ ר ִל ְנׁשֹּם.
(נתן זך)

תלמידים ,הורים ,מורים וצוות ,קהילת גמנסיה יקרה.
מזה כמה חודשים חווה מערכת החינוך כולה והגמנסיה בפרט ,טלטלה
עזה עקב התפשטות נגיף הקורונה .ההתמודדות עם הנגיף העמידה את כולנו
במבחן .המרכיבים הבסיסים יותר בחיי בית הספר – השיעור ,המפגש עם
המורה והמגע הבלתי אמצעי בין בני אדם ,הפעילות החינוכית והחברתית,

הטיולים ,כולם פסקו בבת אחת .ללא כל הכנה מראש נדרשנו להסתגל
למציאות החדשה ולהתארגן ללמידה מרחוק ,ימי הורים מקוונים ולקפסולות.
אני גאה באופן שבו צוות בית הספר התמודד עם האתגר והצליח לתת

לתלמידינו מענה מיטבי ,במסירות ובאכפתיות .אני גאה באופן שבו קהילת
ההורים ,בהובלת הועד המוסדי ,התגבשה ונרתמה לעזרה ולתמיכה במיוחד
בימים הקשים של התפרצות הנגיף בבית הספר .טוב לראות שבכל הקושי
מתבלטת הקהילה שלנו כתומכת ,חזקה ומגובשת.

אנו ניגשים לפתיחת שנת הלימודים תשפ"א דרוכים אך גם מוכנים
הרבה יותר  .הלמידה ,לפחות בתחילת השנה ,תשלב שיעורים בבית הספר
עם למידה מרחוק .הלמידה מרחוק יוצרת הזדמנויות חדשות ללמידה מחוץ
לכותלי הכיתה אך עדיין אין תחליף למפגש ולקשר הישיר ,פנים אל פנים של
מורה ותלמיד ובין התלמידים לבין עצמם .כתמיד ,נעשה כמיטב יכולתנו בכדי
לתת משמעות ללמידה הפיזית בבית הספר וללמידה מרחוק בבית.

שתהיה לכולנו תשפ"א שנה של בריאות ,של חסד ושל חום אנושי.

דני ,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.

יעדים לשנת
הלימודים תשפ"א:
.1פדגוגיה

– 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

 .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 – עופר טס
סגן מנהל – אלירן דיין
סגנית מנהלת חט"ב – יעל שלום
מנהל פדגוגי – רם פרנקל

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"א
שכבת ז'
רכז-יוסי ליבנה
יועצת -אורית
פרידמן
ז' 1יוסי ליבנה

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

ז' – 2אילה שפיצר ח' – 2אור מזרחי
ז' – 3רותי לוי סייג ח' – 3ג'ואנה בורוס
ח' – 4אביבה גזית
ז' – 4ראומה
קרייזל
ח' – 5אלירן דיין
ז' – 5דליה פאר
ז' – 6הילה מדמוני ח' – 6הילה מור
ז' – 7מיכל נבו
איטח
ז' –8אפרת בן
עטר
נטלי יפרח

שכבת ט'
רכזת-לילך אטיה
יועצת-ריקי חן

ט' - 1דוד
הרשליקוביץ
ט' - 2יעל בביאן
ט' - 3עדי הירש
ט' - 4טלי ברזני

ט' - 5עטרה הרוני
ט' - 6סבטלנה
גמריל
ח' – 7יהלום אזולאי ט' – 7זיו סויסה
ניסים
ט – 8נטלי טביב
ח'– 8
לאה רודריגז
אורלי אסולין

שכבת יא'
שכבת י'
רכז –שילה
רכזת – דגנית
ברק
פלישתי מוקאזדה
יועצת – שני כהן
יועצת-ליטל
דוגה שלום
סיידוף
יא' – 1שושי
י' – 1רווית גלעם
בוסקילה חן
י' – 2דגנית פלישתי יא' – 2אילנה
אלקסלסי
מוקאזדה
יא' – 3שילה
י' – 3מירב
נוסבאום רויטר ברק
יא' – 4שרה
י' – 4אביבה כרמל
גמליאל
יא' – 5יובל
י' – 5הדר ברקת
פולק
יא' – 6טל קופל
י' – 6אור חיון
י' – 7עינת אלקיים
עדי דוסט

יא'  – 7אביה
בטקר
ליאת אביר
יא– 8
מיה מזרחי

שכבת יב'
רכזת -ירדנה כץ
יועצת -שלומית
יששכר רובינשטיין
יב'  - 1דקלה לוי
יב' - 2

מעיין מור

יב'  - 3נועם בן
דרור
יב'  - 4עופר טס
יב'  – 5ירדנה כץ
יב'  – 6אבשלום
נחמני
יב' – 7אלינור גורן
אושרת שילה

ראש השנה

התאריך

החג
תחילת חופשה :יום שישי ,כ"ט באלול 18 ,בספטמבר 2020

סוף חופשה :יום ראשון ,ב' בתשרי 20 ,בספטמבר .

חזרה ללימודים :יום שני ,ג' בתשרי 21 ,בספטמבר .2020
יום הכיפורים

תחילת חופשה :יום ראשון ,ט' בתשרי 27 ,בספטמבר .2020

סוף חופשה :יום שני ,י' בתשרי 28 ,בספטמבר .2020

חזרה ללימודים :יום שלישי ,י"א בתשרי 29 ,בספסטמבר .2020
חג הסוכות

תחילת חופשה :יום שישי ,י"ד בתשרי 2 ,באוקטובר .2020

סוף חופשה :יום ראשון ,כ"ג בתשרי 11 ,באוקטובר .2020

חזרה ללימודים :יום שני ,כ"ד בתשרי 12 ,באוקטובר .2020
חג הסיגד
יום לימודים
חנוכה

תחילת החג :יום ראשון ,כ"ח בחשוון 15 ,בנובמבר .2020

סוף החג :יום שני ,כ"ט בחשוון 16 ,בנובמבר .2020

תחילת חופשה :יום שישי ,כ"ה בכסלו 11 ,בדצמבר .2020
חזרה ללימודים :יום ראשון ,ה' בטבת 20 ,בדצמבר .2020

סוף חופשה :יום שבת ,ד' בטבת 19 ,בדצמבר .2020

ט"ו בשבט
ט"ו בשבט הוא יום לימודים.

יום החג :יום חמישי ,ט"ו בשבט 28 ,בינואר .2021
חלוקת תעודות מחצית חט"ע

פורים

תחילת חופשה :יום חמישי ,י"ג באדר 25 ,בפברואר .2021

סוף חופשה :יום שבת ,ט"ו באדר 27 ,בפברואר .2021

חזרה ללימודים :יום ראשון ,ט"ז באדר 28 ,בפברואר .2021
פסח

תחילת חופשה :יום שישי ,ו' בניסן 19 ,במרץ .2021

סוף חופשה :יום שני ,כ"ג בניסן 5 ,באפריל .2021

חזרה ללימודים :יום שלישי ,כ"ד בניסן 6 ,באפריל .2021
יום העצמאות

יום חמישי ,ג' באייר 15 ,באפריל 2021

ל"ג בעומר

יום שישי ,י"ח באייר התשפ"א 30 ,באפריל 2021

יום ירושלים
יום לימודים
חג השבועות

יום שני ,כ"ח באייר התשפ"א 10 ,במאי . 2021
תחילת חופשה :יום ראשון ,ה' בסיוון 16 ,במאי .2021
חזרה ללימודים :יום רביעי ,ח' בסיוון 19 ,במאי .2021

סוף חופשה :יום שלישי ,ז' בסיוון 18 ,במאי .2021

ימי צום
היום
צום גדליה

התאריך
שני  ,21/09/2020 ,ג' בתשרי

עשרה בטבת

שישי  ,25/12/2020 ,י' בטבת

תענית אסתר

חמישי  ,25/02/2021 ,י"ג באדר

ימי זיכרון ממלכתיים
היום
יום הזיכרון ליצחק רבין
ז"ל
יום הזיכרון לשואה
ולגבורה
יום הזיכרון לחללי צה"ל

התאריך
חמישי  ,29/10/2020 ,י"א בחשוון
יום שישי ,כ"ז בניסן  9 ,באפריל 2021
יום רביעי ,ב' באייר 14 ,באפריל 2021

לוח צלצולים
שיעור
*0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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 א'  ,6.12.20יום ג' 8.12.20
✓ סיום שליש שני -יום א'  , 14.3.21יום ג' 16.3.21

מועדי חלוקת תעודות:
✓ תעודת מחצית תוענק בחט"ע ביום חמישי ,ט"ו בשבט28 ,
ינואר .2021
✓ תעודת סיום שנה תוענק בסוף שנת הלימודים הרשמית,
ביום ראשון  20ביוני .2021

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/wp-content/uploads/2020/09/%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D%D7%95%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F%D7%92%D7%9E%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94-%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%90.pdf

הצהרת בריאות
https://bit.ly/3g7rrV5

מגמות לימוד תשפ"א

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
אוזן

העברית– 073-2483800

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

קו פתוח

 -משרד החינוך 1800-222-003-

"אל -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

ונוער 02-6415342 -

המרכז למניעת אלימות במשפחה -
מרכז

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

