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דבר המנהל
א"לפתיחת שנת הלימודים תשפ



נּו ְזקּוִקים ְלֶחֶסד ,כֻּלָּ
ע נּו ְזקּוִקים ְלַמגָּ .כֻּלָּ

ֹּא ְבֶכֶסף ִלְרכֹּׁש חֹּם ל
ע .ִלְרכֹּׁש ִמּתֹוְך ַמגָּ

ַקַחת ֵתת ְבִלי ְלַרּצֹות לָּ לָּ
ֹּא ִמּתֹוְך ֶהְרֵגל ְול

,ְכמֹו ֶׁשֶמׁש ֶׁשּזֹוַרַחת
,ְכמֹו ֵצל ֲאֶׁשר נֹוֵפל

קֹום ְך מָּ בִֹּאי ְוַאְרֶאה לָּ
ר  .ִלְנׁשֹּםֶׁשבֹו עֹוד ֶאְפׁשָּ

(נתן זך)



.קהילת גמנסיה יקרה, מורים וצוות, הורים, תלמידים

טלטלה , בפרטוהגמנסיהמזה כמה חודשים חווה מערכת החינוך כולה 

ההתמודדות עם הנגיף העמידה את כולנו  . עזה עקב התפשטות נגיף הקורונה

המפגש עם  , השיעור–המרכיבים הבסיסים יותר בחיי בית הספר . במבחן

,  הפעילות החינוכית והחברתית, המורה והמגע הבלתי אמצעי בין בני אדם

ללא כל הכנה מראש נדרשנו להסתגל . כולם פסקו בבת אחת, הטיולים

.  ימי הורים מקוונים ולקפסולות, למציאות החדשה ולהתארגן ללמידה מרחוק

אני גאה באופן שבו צוות בית הספר התמודד עם האתגר והצליח לתת 

אני גאה באופן שבו קהילת . במסירות ובאכפתיות, לתלמידינו מענה מיטבי

התגבשה ונרתמה לעזרה ולתמיכה במיוחד  ,  בהובלת הועד המוסדי, ההורים

טוב לראות שבכל הקושי        . בימים הקשים של התפרצות הנגיף בבית הספר

.חזקה ומגובשת, מתבלטת הקהילה שלנו כתומכת



א דרוכים אך גם מוכנים  "אנו ניגשים לפתיחת שנת הלימודים תשפ

תשלב שיעורים בבית הספר  ,  לפחות בתחילת השנה, הלמידה. הרבה יותר 

הלמידה מרחוק יוצרת הזדמנויות חדשות ללמידה מחוץ . עם למידה מרחוק

פנים אל פנים של  , לכותלי הכיתה אך עדיין אין תחליף למפגש ולקשר הישיר

נעשה כמיטב יכולתנו בכדי  , כתמיד. מורה ותלמיד ובין התלמידים לבין עצמם

.לתת משמעות ללמידה הפיזית בבית הספר וללמידה מרחוק בבית

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

הגמנסיהמנהל , דני



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



יעדים לשנת  
:א"הלימודים תשפ

.מתקשיםלתלמידיםוגםמצטייניםלתלמידיםמענהמתן–פדגוגיה.1

תוך"עצמאילומד"להיותוחינוכוללימודיוהתלמידאחריותעלדגש–

.וחקרסקרנותלפליאההכוונה

.הערכהאירועיגיווןתוךתלמידשלמגוונותלאינטליגנציותביטוימתן–.

חינוכיוכערךפדגוגיככלי"השיחה"הטמעת–

.הספרבביתחדשיםתלמידיםשלמיטביתקליטה.2

.והשתייכותחברתיתתרומהעלבדגשקהילתיות–חברתיתמגמה.3



חברי הנהלה ותפקידיהם

מרכזי מקצוע
ליבוביץדני-הגימנסיהמנהל•
ראובןמירי-הבינייםחטיבתמנהלת•
טסעופר–העליונההחטיבהמנהל•
דייןאלירן–מנהלסגן•
שלוםיעל–ב"חטמנהלתסגנית•
פרנקלרם–פדגוגימנהל•

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



א"מרכזי שכבה יועצות ומחנכים תשפ

'שכבת י

דגנית –רכזת 

פלישתי מוקאזדה

שני כהן –יועצת 

סיידוף

'שכבת יא

שילה  –רכז 

ברק

ליטל  -יועצת

דוגה שלום

'שכבת יב

ירדנה כץ   -רכזת

שלומית  -יועצת

יששכר רובינשטיין

שושי                –1'יאגלעםרווית –1'י

בוסקילה חן

דקלה לוי-1' יב

דגנית פלישתי  –2'י

מוקאזדה

אילנה  –2'יא

אלקסלסי

מעיין מור-2' יב

מירב    –3'י

נוסבאום רויטר

שילה  –3'יא

ברק

נועם בן   -3' יב
דרור          

שרה    –4'יאאביבה כרמל–4'י

גמליאל

עופר טס-4' יב

יובל –5'יאהדר ברקת–5'י

פולק

ירדנה כץ–5' יב

אבשלום  –6' יבטל קופל–6'יאאור חיון–6'י

נחמני
עינת אלקיים–7'י

עדי דוסט

אביה  –7' יא

בטקר

ליאת אביר

אלינור גורן–7'יב

אושרת שילה

–8יא
מיה מזרחי

'שכבת ז

יוסי ליבנה-רכז

אורית  -יועצת

פרידמן

'שכבת ח

אור מזרחי  -רכז

מנואל -יועצת

זרמתי

'שכבת ט

לילך אטיה  -רכזת

ריקי חן-יועצת

דוד  -1'טענת באבאי–1'חיוסי ליבנה1'ז

הרשליקוביץ
יעל בביאן-2'טאור מזרחי–2'חאילה שפיצר–2'ז
עדי הירש-3'טואנה בורוס'ג–3'חרותי לוי סייג–3'ז
ראומה  –4'ז

קרייזל

טלי ברזני-4'טאביבה גזית–4'ח

עטרה הרוני-5'טאלירן דיין–5'חדליה פאר–5'ז
סבטלנה    -6'טהילה מור–6'חהילה מדמוני–6'ז

גמריל
מיכל נבו  –7'ז

איטח

סויסה    זיו –7'טיהלום אזולאי–7'ח

ניסים
אפרת בן  –8'ז

עטר

נטלי יפרח

–8'ח
אסוליןאורלי 

נטלי טביב–8ט

רודריגזלאה 



התאריךהחג
.בספטמבר20, בתשרי' ב, יום ראשון:סוף חופשה2020בספטמבר 18, ט באלול"כ, יום שישי:תחילת חופשהראש השנה

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

.2020בספטמבר 28, בתשרי' י, יום שני:סוף חופשה.2020בספטמבר 27, בתשרי' ט, יום ראשון:תחילת חופשהיום הכיפורים

.2020בספסטמבר29, א בתשרי"י, יום שלישי:חזרה ללימודים

.2020באוקטובר 11, ג בתשרי"כ, יום ראשון:סוף חופשה.2020באוקטובר 2, ד בתשרי"י, יום שישי:תחילת חופשהחג הסוכות

.2020באוקטובר 12, ד בתשרי"כ, יום שני:חזרה ללימודים

הסיגדחג 

יום לימודים

.2020בנובמבר 16, ט בחשוון"כ, יום שני:סוף החג.2020בנובמבר 15, ח בחשוון"כ, יום ראשון:תחילת החג

.2020בדצמבר 19, בטבת' ד, יום שבת:סוף חופשה.2020בדצמבר 11, ה בכסלו"כ, יום שישי:תחילת חופשהחנוכה

.2020בדצמבר 20, בטבת' ה, יום ראשון:חזרה ללימודים

ו בשבט"ט
.ו בשבט הוא יום לימודים"ט

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

.2021בפברואר 27, ו באדר"ט, יום שבת:סוף חופשה.2021בפברואר 25, ג באדר"י, יום חמישי:תחילת חופשהפורים

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

.2021באפריל 5, ג בניסן"כ, יום שני:סוף חופשה.2021במרץ 19, בניסן' ו, יום שישי:תחילת חופשהפסח

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

2021באפריל 15, באייר' ג, יום חמישייום העצמאות

2021באפריל 30, א"התשפח באייר "י, יום שישיג בעומר"ל

יום ירושלים  

יום לימודים

.2021במאי 10, א"התשפח באייר "כ, יום שני

.2021במאי 18, בסיוון' ז, יום שלישי:סוף חופשה.2021במאי 16, בסיוון' ה, יום ראשון:תחילת חופשהחג השבועות

.2021במאי 19, בסיוון' ח, יום רביעי:חזרה ללימודים



ימי צום

התאריךהיום

בתשרי' ג, 21/09/2020, שני צום גדליה

בטבת' י, 25/12/2020, שישי עשרה בטבת

ג באדר"י, 25/02/2021, חמישי תענית אסתר

ימי זיכרון ממלכתיים

התאריךהיום
יום הזיכרון ליצחק רבין  

ל"ז
א בחשוון  "י, 29/10/2020, חמישי 

יום הזיכרון לשואה 
ולגבורה 

2021באפריל 9, ז בניסן "כ, יום שישי

2021באפריל 14, באייר' ב, 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

8.12.20'גיום,6.12.20'איום-ראשוןשלישבסיום✓

16.3.21'גיום,14.3.21'איום-שנישלישסיום✓

:תעודותחלוקתמועדי
28,בשבטו"ט,חמישיביוםע"בחטתוענקמחציתתעודת✓

.2021ינואר

,הרשמיתהלימודיםשנתבסוףתוענקשנהסיוםתעודת✓

.2021ביוני20ראשוןביום



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/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

א"מגמות לימוד תשפ

הצהרת בריאות
https://bit.ly/3g7rrV5

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
https://jer-gym.co.il/2020/06/05/%d7%9e%d7%a7%d7%a6%d7%95%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%9e%d7%92%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%92%d7%99%d7%9e%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%94-%d7%94%d7%a2%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%aa-3/
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 -  אוזן קשבת
 

 1800-222-003משרד החינוך -  - קו פתוח

 

 03-5463587 – "אל- 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 אלימות 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 


