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בה

תלמידים והורים יקרים,
"לא טוב היות האדם לבדו" [בראשית ב' י"ח].
למי לא טוב שהאדם לבדו? מדוע לא טוב שהאדם לבדו?
פרשני התורה טרחו בשאלה זו והתשובות שענו רבות ושונות .אנו נקבל
את דברי כולם :להיות לבד הוא מצב לא טוב לאדם ,לא טוב לעולם
ולא טוב למשימות שעליהם מופקד האדם .אדם אמור לפעול בשיתוף
פעולה.
לפני שנים רבות ,סיפר לי סמנכ"ל 'מוטורלה ישראל' שראשי מערכת
החינוך חוזרים ושואלים אותו ואת חבריו לתעשייה :מה הוא מקצוע
הלימוד שבו מערכת החינוך צריכה להשקיע יותר מכל? 'הפתעתי
אותם' ,הוא המשיך' ,אמרתי לאנשי החינוך ,כל מה שתלמדו היום ,לא
יהיה רלוונטי לתקופה שבה הילדים יצאו לשוק העבודה ,חוץ
ממיומנות אחת ,היכולת לשתף פעולה ,תלמדו אותם כיצד עובדים
יחד'.
שיתוף פעולה מצריך שלל מידות רוחניות ,בהן ענווה ,אהבת הזולת,
סקרנות והכרה שהקב"ה ברא את בני האדם כך שדעותיהם יהיו שונות
זה מזה.
אלו הן חלק מהתכונות הרוחניות שהישיבה מחנכת אליהן .בוגרי
הישיבה שלנו יודעים לספר על תקופה ששינתה לחלוטין את תפיסת
עולמם והקנתה להם אישיות סקרנית ,חקרנית ,יציבה ובעלת
מוטיבציה ,אמונה וביטחון.
אנו מקוים שעם פתיחת שנת הלימודים נפגוש את התלמידים החדשים
והוותיקים מלאים ברצון לחתור ולברר ,לגלות אחווה ורעות ולגלות
את רוח האלוקים המפעמת באדם.
חופשה נעימה ,אגרו כוחות ושובו לשנת הלימודים הבעל"ט בבריאות
ורוב שמחה.

הרב בני פרל
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 תלמידי הישיבה יובילו בתחום אהבת תורה ,אהבת הארץ ,אהבת הבריות ואהבת
עם ישראל.

 כל תלמידי הישיבה ילמדו לבגרות מדעית ו/או אמנותית ברמה הגבוהה ביותר.

 בוגרי הישיבה יהיו מחויבים לערכים ,סקרנים ואוהבי דעת.

 הבוגרים יהיו גאים בזהותם ובערכי הקדושה ומסוגלים לחיות בעולם בעל זהות
וערכים שונים.

 תלמידי הישיבה יקיימו חברה של כבוד וחיבה ויגלו אכפתיות.

 הישיבה מחנכת את תלמידיה למצוינות ועומק רוחני בתחומי התורה ,האמנות
והמדעים.
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תפקיד הישיבה הוא להרבות קדושה .התקנות המובאות להלן נועדו לסייע בחינוך בוגר התואם את חזון
הישיבה.
 .1תלמידי הישיבה ינהגו כבוד זה בזה ,ודיבורם לכל אדם יהיה בנחת בדרך ארץ ובנימוס.
 .2התלמידים יהיו זה עם זה בנחת ,אחווה ורעות.
 .3התלמידים יגיעו בזמן לתפילה ולשיעורים .בידי כל ר"מ יהיו כללים ברורים וידועים
להתייחסות לתלמידים שאינם עומדים בזמני הישיבה.
 .4כל תלמיד לפי מעלתו וכוחו ישתדל באהבת לימוד התורה גם מעבר ללימודים הרגילים.
 .5התלמידים יופיעו בלבוש ההולם תלמיד ישיבה .להלן מספר הוראות בעניין זה:
א.

הציצית היא עניין חשוב לא רק מצד המצווה ,אלא גם מצד זהותו של בן הישיבה .תלמיד ששכח להביא ציצית
דינו כמי שלא בא בתלבושת אחידה.

ב.

הכניסה לישיבה במכנסיים ארוכים בלבד.

ג.

הלבוש יהיה נקי ושלם.

ד.

אין ללבוש בגד שעליו תמונה.

ה.

גם בשיעור ספורט החולצה תהיה עם שרוולים.

ו.

גודל הכיפה :עליה להראות משני צדדים בתספורת רגילה.

ז.

אין איסור על שרשרת גברים ,אך יש להקפיד שלא יהיה תליון עם סמל ע"ז וכו'.

ח.

תספורת הולמת תלמיד ישיבה :אורך שיער שווה בכל צדי הראש .הקפדה על מראית עין של איסור בל תקיף.

ט.

הופעה עם נעליים או סנדלים בלבד .אין להגיע עם כפכפים ,נעלי-בית וכו'.

 .6התלמידים יהיו נוכחים בכל השיעורים וישתתפו בכל פעילויות הישיבה לרבות פעילות
חוץ בי"ס.
 .7אין להשתמש במכשיר סלולרי ובכל מכשיר אלקטרוני אחר בשטח הישיבה.
 .8תלמיד המעוניין לסיים את יום הלימודים מוקדם מהרשום במערכת – ימציא אישור
מהוריו עם התאריך והשעה המבוקשת ויקבל אישור מנהל.
 .9חל איסור על יציאה משטח בית הספר לפני תום הלימודים.
 .10יש לשמור על רכוש ביה"ס ,רכוש החברים ואף על רכוש עצמו בקפדנות ,כולל שמירת
הניקיון.
 .11תלמיד שגרם נזק בשוגג או במזיד ,יפנה למזכירות הישיבה על מנת לקבל הערכת מחיר.
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מגמות הלימוד
מגמות הלימוד בישיבה מתאפיינות ברמת לימוד גבוהה ומחייבות מאמץ אינטנסיבי .כל תלמיד חייב לבחור לפחות
מגמה אחת .לתלמידים מצטיינים תאושר יותר ממגמה אחת .עד כיתה י' ניתן לעבור ממגמה למגמה באישור
הנהלת הישיבה ,החלוקה למגמות שעליהן יבחנו התלמידים בבחינות הבגרות ,מתבצעת בסוף כיתה ט'.

מדעים
עד כיתה י' (כולל) נחשפים התלמידים למגוון המקצועות ומוכשרים לחשיבה מדעית ומתמטית .כל המגמות
המדעיות כוללות יחידת מעבדה ויחידות תיאורטיות .מגמות המדעים נלמדות – החל מכיתה י' – בקמפוס חמד"ע
(המרכז לחינוך מדעי ,בשיתוף עיריית תל-אביב ,מכון וייצמן וקרן רוטשילד) ,בתל-אביב.
כימיה –  5יח"ל  .מיועד לתלמידים בעלי יכולת למידה גבוהה הלומדים לבגרות במתמטיקה  4-5יח"ל .הקבלה
למגמה עפ"י בחירת התלמיד ,מבחני התאמה חיצוניים ,ובאישור ההנהלה הפדגוגית של הישיבה והנהלת חמד"ע.
פיזיקה –  5יח"ל .מיועד לתלמידים בעלי יכולת למידה גבוהה הלומדים לבגרות במתמטיקה  4-5יח"ל .הקבלה
למגמה עפ"י בחירת התלמיד ,מבחני התאמה חיצוניים ,ובאישור ההנהלה הפדגוגית של הישיבה והנהלת חמד"ע.

אמנות
מוסיקה –  5יח"ל עיוני( .למחוננים ,אפשרות בנוסף 5 :יח"ל רסיטל) .מיועד לתלמידים בעלי יכולת גבוהה בנגינה
או בשירה  .תנאי הקבלה למגמה שונים משכבה לשכבה ומותנים במבחן .תלמידי המגמה לומדים לבצע סוגים
שונים של מוסיקה ברמה גבוהה ,בנוסף ללימודים התיאורטיים.
אמנות פלסטית –  5יח"ל .מיועד לתלמידים בעלי יכולת עיונית ,חזותית וביצועית גבוהה .הקבלה למגמה לאחר
סדנת מיון וראיון עם מנהל המגמה .תלמידי המגמה לומדים היסטוריה ,תיאוריה ופילוסופיה של האמנות .בנוסף
ללימודים אינטנסיביים בסדנאות לרישום ,ציור ,פיסול ואמנות ממוחשבת.

מגמות נוספות
מדעי המחשב –  5יח"ל .מיועד לתלמידים בעלי חשיבה אנליטית טובה הלומדים מתמטיקה ברמה מוגברת.
תכנות מערכות –  5יח"ל בהנדסת תכנה .מיועד לתלמידים בעלי יכולת ניתוח ,ארגון ומוטיבציה גבוהה .תלמידי
המגמה לומדים שפת תכנות ומבצעים פרויקט גמר .הקבלה למגמה לתלמידים שלומדים מדעי המחשב באישור
הנהלת הישיבה וע"פ בחירת התלמיד.
ספרות מורחב –  5יח"ל  .מיועדת לתלמידים המעוניינים להרחיב את עולמם האינטלקטואלי באמצעות לימוד
מעמיק ביצירה הספרותית ,היהודית ,הקלאסית והמודרנית .תלמידי המגמה נהנים מלמידה באווירה מיוחדת
מתוך חדוות למידה ושיח קבוצתי.
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פרויקטים ייחודיים
קודש
מפעל המשניות
הלימוד מיועד לכלל תלמידי הישיבה והוא מתקיים כל יום מיד לאחר התפילה .המשניות נלמדות מידי
בוקר לקבוצה נבחרת .תקופתית נערך מבחן שאינו חובה .תלמיד שמשתתף מקבל מלגה בגובה הציון
שקיבל .התלמידים המתמידים מספיקים כל שנה סדר משניות שלם .חבר בצוות הלומדים ששותף
בלמידה מכיתה ז' ועד י"ב עתיד לסיים את כל ששה סדרי משנה.

שבתות ישיבה
השבתות מיועדות לכלל תלמידי הישיבה ,כל חטיבה בנפרד .התלמידים יוצאים יחד עם הרמי"ם לשבת
עיון העוסקת בנושא אמוני נבחר  .במהלך השבת התלמידים משוחחים על הנושאים המעסיקים אותם
בדיוני עומק .לסמינריונים מצטרפים כמדריכים בוגרי הישיבה תלמידי ישיבות ההסדר .השבתות רוויות
באווירה מיוחדת ,בשירה ,ריקוד ולימוד.

סמינריון תורני
הסמינריון מיועד לכלל תלמידי הישיבה ,כל חטיבה בנפרד .התלמידים יוצאים יחד עם הרמי"ם לשני ימי
לימוד ועיון מחוץ לישיבה .הסמינריונים מוקדשים לנושאי לימוד וחשיבה ייחודים שאינם נכללים
בתכנית הלימודים הרב-שנתית .הסמינריונים מהווים חוויה מיוחדת של התעלות והעצמה ערכית,
רוחנית ואינטלקטואלית.

'ליבו חפץ'
תכנית מיוחדת המאפשרת לתלמידי הישיבה לבחור בשיעור ונושא לימוד המועבר ע"י הרמי"ם ,לפי
נטיית ליבם  .השיעור המיוחד מתקיים מידי תקופה ,ומועבר בה בעת על-ידי כל הרמי"ם .רשימת
הנושאים מפורסמת מראש וכל תלמיד בוחר בשיעור שבו ליבו חפץ .תכנית זו מאפשרת לתלמידים
היכרות קרובה עם כל סגל הרמי"ם ומרחב בחירה היוצר פיתוח רוחני ואישי.

ימי-שיא תורניים
במהלך שנת הלימודים מתקיימות תכניות תורניות ייחודיות:
יום שכולו תורה; מבחני ראש הישיבה על החומר בגמרא בתום כל מחצית; סדרי 'חברותות' בין
תלמידים בוגרים וצעירים בסוגיה תלמודית; הרצאות תורניות; מסע סליחות.
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מסלול המדעים
תכנית מצוינות
התוכנית מיועדת לתלמידי כיתות ז'-ח' ,ומטרתה להכשיר את התלמידים ליכולת אנליטית ומדעית
גבוהה ע"י לימוד ותרגול שפותח ע"י מיטב החוקרים העוסקים בתחום.
במסגרת הפרויקט התלמידים לומדים בסדנאות לחשיבה מתמטית ולפיתוח החשיבה המדעית .לפרויקט
מתקבלים תלמידים נבחרים מכל שכבה .קבלה לפרויקט מותנית בהצלחה בבחינות מיון.

תכנית ימי מדעים
תלמידי המדעים יוצאים ללימודי מדעים אינטנסיביים במהלך שלושה ימי לימוד חווייתיים לקידום
מיטבי של סקרנות וחשיבה מדעית יוצרת ,בהם התלמידים מסיירים במוזיאוני מדע ואתרי חקר ,נפגשים
עם מדענים ועורכים פעילות מדעית ותחרויות לימודיות דרך ניסוי.

עבודת חקר במדעים
תערוכת עבודות חקר בתחומי הביולוגיה והכימיה ,של תלמידי כיתות ט' .עבודת חקר קבוצתית העובדת
בגיבוש לפי בחירה של נושאים מדעיים נבחרים ,ניסוח שאלת-חקר ותיעוד ניסויי ,על-פי מתכונת מדויקת
של עבודת חקר רב-שנתית .העבודה מוצגת לקראת סוף השנה בפני תלמידי תיכון עמיתים בשיתוף
עיריית תל-אביב.

אולימפיאדה במתמטיקה
תלמידי חטיבת הביניים משתתפים באולימפיאדה למתמטיקה מטעם עיריית תל-אביב ,שנועדה לטפח
איכות לימודית ומצוינות במקצוע מתמטיקה .התלמידים נבחנים במהלך השנה בשלושה שלבים.
התלמידים המעפילים לשלב הגמר מקבלים תעודת הצטיינות במעמד רשמי.

פרויקט עידוד קריאה
הפרויקט מיועד לתלמידי כיתות חטיבת הביניים ומתקיים תקופתית במהלך השנה ,בתהליך משולב של
לימודי ספרות ,אוריינות ,אנגלית וספריית הישיבה.
התלמידים לומדים ונחשפים באופן חוויתי לספרות ולספרים ,כותבים ועורכים בעקבות ספר משותף
שנקרא ע"י בני כל המחזור.
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מסלול האמנויות
מחנה אמנויות
המחנה מיועד לכלל תלמידי מגמות האמנות .התלמידים יוצאים למחנה למשך ארבעה ימים בתנאי
פנימייה ,במהלכו הם עוסקים באמנות באופן אינטנסיבי ובמנותק מכל הסובב.
בשבוע זה נחשפים התלמידים לעולם האמנות ונפגשים בין היתר עם אמנים מתחומי המוסיקה ,האמנות
הפלסטית והקולנוע .הסדנאות במחנה האמנות הן בעלות אופי ייחודי ,על יוצר ויצירה ,מתוך מעורבות
רגשית ואינטלקטואלית.

תערוכת אמצע ותערוכת גמר
מיועד לתלמידי מגמת אמנות פלסטית ומגמת הקולנוע.
התערוכות מוצגות בקמפוס הישיבה בתום המחצית ('תערוכת אמצע') ,ובתום שנת הלימודים .בתערוכות
מציגים התלמידים תוצרים משנת הלימודים .תלמידי מגמת האמנות הפלסטית מציגים תערוכה
הכוללת את פרויקט הגמר לבגרות ויצירות במגוון תחומים.
תלמידי מגמת קולנוע מציגים את עבודת הגמר לבגרות וכן סרטים אותם תסרטו ,צילמו וערכו במהלך
השנה .התערוכות מהוות את אירוע השיא השנתי של תלמידי המגמות.

קונצרט מוסיקלי שנתי
פרויקט הגמר השנתי של תלמידי מגמת המוסיקה .בקונצרט הנערך מחוץ לישיבה מופיעים הרכבי
המוסיקה השונים ברפרטואר קלאסי ויהודי מרשים ,בניצוחם של מרכז המגמה ומוריה .הקונצרט
מהווה את אירוע השיא השנתי של תלמידי המגמה.

ימי אמנות מרוכזים
חשיפת תלמידי האמנויות לשפת האמנות.
במסגרת זאת ,יבקרו התלמידים במוזיאונים ,בפסטיבלים לקולנוע דתי ,ובקונצרטים לסוגי מוסיקה
מגוונים .כמו כן ,התלמידים ילמדו על תולדות האמנות ,זרמים באמנות וידע כללי במושגים הקשורים
לתרבות האמנות.
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אתר האינטרנט של הישיבה
לישיבה אתר אינטרנט מתקדם וחדשני .כתובת האתרwww.art-yeshiva.org.il :
באתר ניתן למצוא מידע כללי על הישיבה כולל :תפיסת העולם של הישיבה ,אוסף מאמרים ,מידע על
המסלולים והמגמות ,אלבום תמונות ומגוון שאלות ותשובות.
מידע לתלמידים :מערכת השעות ,הודעות כלליות ,חוזרים ,חומרי לימוד ,שינויי מערכת ולוח אירועים
ומבחנים לכל השנה .כמו כן ,באתר טפסים שונים ואמצעים ליצירת קשר.

האתר מתעדכן באופן שוטף (לעיתים מספר פעמים ביום) חשוב ורצוי להיכנס אליו מידי יום!
שימו לב ,הודעות שוטפות ושינויי המערכת מתפרסמים רק דרך האתר.

תוכנת משו"ב להורים ולתלמידים
לרשות התלמידים והוריהם עומדת תוכנת משו"ב ,לעדכון רצוף ויומיומי של ציונים שוטפים וציונים
תקופתיים; אירועי משמעת ,הצטיינות ,איחורים וחיסורים .התלמידים והוריהם יקבלו בתחילת השנה
קוד אישי לכניסה לאתר .מערכת משו"ב מכילה מידע פדגוגי ונתונים חשובים הממוענים להורי
התלמידים .באחריות ההורים להתעדכן במצבו הלימודי השוטף של בנם .כתובת האתר:

https://safe.mashov.info/students/login.aspx
לוח שעות הלימוד
התחלה
שעת לימוד
תפילת שחרית
07:30
שיעור 2-1
08:45
הפסקה 1
10:15
שיעור 3
10:30
שיעור 4
11:15
הפסקת צהריים
12:00
שיעור 5
12:30
שיעור 6
13:15
תפילת מנחה והפסקה 14:00
שיעור 7
14:30
שיעור 8
15:15
4
הפסקה
16:00
שיעור 9
16:15
10
שיעור
17:00
הפסקה 5
17:45
שיעור 11
17:55
שיעור 12
18:40

סיום
-

10:15
10:30
11:15
12:00
12:30
13:15
14:00
14:30
15:15
16:00
16:15
17:00
17:45
17:55
18:40
19:25
9
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בעלי תפקידים
סגל הנהלה:
ראש הישיבה – הרב בני פרל
מנהל התיכון – הרב ישראל שפירא
מנהל חטיבת ביניים – הרב איתן כהן

E-mail:
perel@art-yeshiva.org.il
shapira@art-yeshiva.org.il

cohen@art-yeshiva.org.il

מנהלת אדמיניסטרטיבית – יפעת כץ-אלוני

yfat@art-yeshiva.org.il

מזכירות

yesh@art-yeshiva.org.il

רכזים:
אמנות פלסטית – מיקי קוקלביץ

mickeykoko@gmail.com

אנגלית חט"ע – יצחק ריינהרץ

reinharz_yrs@bezeqint.net

אנגלית חט"ב – נורית פריד

nnuritf@gmail.com

חינוך חברתי ,טיולים ושל"ח – חיים גורן

godingerh@gmail.com

לשון חט"ע; מעורבות חברתית – חני וידר

hanniv10@gmail.com

לשון חט"ב; שילוב – ורדה הללי

varda1967@walla.com

מדעים חט"ב – שמעון כהן

doarshimi@gmail.com

מוסיקה – דני דונר

cdonner@bezeqint.net

מתמטיקה חט"ע  -אירנה וסרניס

aricartman@gmail.com

מתמטיקה חט"ב – ליאת גוטליב

liat7g@walla.co.il

ספרות; התאמות למידה – יפעת הוכמן

yofathoc@gmail.com

תושב"ע חט"ע – הרב דב ויסברד

weisbdov@gmail.com

תושב"ע חט"ב – הרב נתנאל זון

sonnnet@gmail.com

תנ"ך חט"ע – הרב דב גולדשטיין

gdov@017.net.il

תנ"ך חט"ב – הרב איתמר רבינק

itamar.hodaya@gmail.com

רישום– ספי מאיר

sefimeyer@gmail.com
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מבנה שנת הלימודים
א .מבחני מיון ועבודות קיץ:


מבחן מיון במתמטיקה לתלמידים העולים לכיתות ח' ,ט' וי' ותלמידים חדשים,
ייערך בשבוע הראשון לפתיחת הלימודים .חומר המבחן מבוסס על עבודת הקיץ.
החומר נמצא באתר הישיבה> מידע לתלמידים> חוזרים.



מבחן אוצר מילים באנגלית לתלמידים העולים לכיתות ז' ,ח' ,ט' וי' ותלמידים
חדשים ,ייערך בשבוע הראשון לפתיחת הלימודים .חומר המבחן מבוסס על עבודת
הקיץ .החומר נמצא באתר הישיבה> מידע לתלמידים> חוזרים.

ב .פתיחת שנת הלימודים:


שנת הלימודים לכלל התלמידים ,תיפתח אי"ה ביום רביעי ,ח' באלול תשע"ז,
 ,30/08/17בשעה  10:00בשיחת פתיחה עם הרמי"ם (המחנכים) בכיתות .סיום
הלימודים בשעה .13:00



ביום חמישי ,ט' באלול תשע"ז ,31/08/17 ,יתקיימו הלימודים לפי המערכת החל
בתפילת שחרית בשעה  .07:30סיום הלימודים לאחר תפילת מנחה בשעה .14:00



החל מיום ראשון ,י"ב באלול תשע"ז ,03/09/17 ,יתקיימו לימודים כסידרם לפי
המערכת.

לתשומת לב :בימי שישי לא מתקיימת מערכת לימודים ,למעט תגבורים המתפרסמים בלוח
אירועים באתר הישיבה.

ג.

ערבי הורים:
 .1ערב הורים כיתתי להיכרות עם המחנכים ,יערך ביום שלישי ,כ"א באלול תשע"ז,12/09/17 ,
בשעה :18:30


מפגש הורי תלמידי אמנויות עם רכזי המגמות.



שיחת ראש הישיבה בבית המדרש.



מפגש הורים כיתתי עם הרמי"ם.

 .2ערב הורים כללי – רבעון  – Iיום ראשון ,ח' בכסלו תשע"ח ,26/11/17 ,בשעה .17:00
 .3ערב הורים כללי – רבעון  – IIIיום ראשון ,ז' באייר תשע"ח ,22/04/18 ,בשעה .17:00

ד .חלוקת תעודות מחצית ראשונה ומחצית שנייה:
חלוקת תעודות מחצית ראשונה – יום חמישי ,ט"ז בשבט תשע"ח.01/02/18 ,
חלוקת תעודות מחצית שנייה – יום רביעי ,ז' בתמוז תשע"ח –20/06/18 ,כיתות ז'-י"א.
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ה .חגים ומועדים – חופשות:


ראש השנה – החל מיום רביעי ,כ"ט באלול תשע"ז .20/09/17 ,הלימודים יתחדשו ביום
ראשון ,ד' בתשרי תשע"ח ,24/09/17 ,צום גדליה.



יום הכיפורים וסוכות – החל מיום שישי ,ערב יום הכיפורים ,ט' בתשרי תשע"ח,
 .29/09/17הלימודים יתחדשו ביום ראשון ,כ"ה בתשרי תשע"ח.15/10/17 ,
לתשומת לב :לא יתקיימו לימודים בין יום הכיפורים לסוכות.



חנוכה – החל מיום שישי ,כ"ז בכסלו תשע"ח.15/12/17 ,
הלימודים יתחדשו ביום חמישי ,ג' בטבת תשע"ח.21/12/17 ,



פורים – החל מיום רביעי ,י"ג באדר תשע"ח ,28/02/18 ,תענית אסתר.
הלימודים יתחדשו ביום ראשון ,י"ז באדר תשע"ח.04/03/18 ,



פסח – החל מיום חמישי ,ו' בניסן תשע"ח.22/03/18 ,
הלימודים יתחדשו ביום ראשון ,כ"ג בניסן תשע"ח.08/04/18 ,



יום העצמאות (מוקדם) – יום חמישי ,ד' באייר תשע"ח.19/04/18 ,
הלימודים יתחדשו ביום ראשון ,ז' באייר תשע"ח.22/04/18 ,



ל"ג בעומר – יום חמישי ,י"ח באייר תשע"ח.03/05/18 ,
הלימודים יתחדשו ביום ראשון ,כ"א באייר תשע"ח.06/05/18 ,



שבועות – החל מיום ראשון ,ו' בסיוון תשע"ח.20/05/18 ,
הלימודים יתחדשו ביום שלישי ,ח' בסיוון תשע"ח.22/05/18 ,

ו.

ימי צום:
בימי הצומות יסתיימו הלימודים לאחר תפילת מנחה מוקדמת ,בשעה .13:00

ז.



צום גדליה – יום ראשון ,ד' בתשרי תשע"ח.24/09/17 ,



עשרה בטבת (יום הקדיש הכללי) – יום חמישי ,י' בטבת תשע"ח.28/12/17 ,

ימי זיכרון ממלכתיים:


יום הזיכרון הממלכתי ליצחק רבין ז"ל – יום רביעי ,י"ב בחשוון תשע"ח.01/11/17 ,



יום הזיכרון לשואה ולגבורה – יום חמישי ,כ"ז בניסן תשע"ח.12/04/18 ,



יום הזיכרון לחללי צה"ל (מוקדם) :יום רביעי ,ג' באייר תשע"ח.18/04/18 ,

לוח אירועים ופעילויות
תכנית פעילות חברתית מעודכנת ,הכוללת תאריכי טיולים ,סיורים ,סמינריונים ,שבתות
ישיבה ,ימי עיון ,הרצאות ופעילויות מגוונות אחרות ,תתעדכן באתר הישיבה > מידע
לתלמידים > לוח אירועים.

12

הישיבה לאמנויות ולמדעים 'בר-אילן' תל-אביב

פירוט מבחני בגרות
בחינות הבגרות החיצוניות בכל מקצועות החובה והמגמות ,תערכנה בכיתה י"א-י"ב .בכיתה י' יערכו
מבחני בגרות פנימית במקצועות החובה ,המהווים  30%מהציון המשוקלל .כמו כן ,תכלול תכנית
הלימודים יחידת מדעים ,יחידות 'השכלה כללית' ותכנית 'מעורבות חברתית'.
על התכנית לבגרות ניתן ללמוד במצגת ,באתר הישיבה > מסלולים ומגמות > מבנה הבגרות.
כיתה י'
מקצוע

שאלון

מסדי נתונים

899283

מתמטיקה

35183

ספרות
עברית
תלמוד
תנ"ך

09183
11283
5283
2383

מסגרת
הלימוד
בחירה
תלמידי
 3יח"ל
כיתתי
כיתתי
כיתתי
כיתתי

יח"ל

הערה
הערכה פנימית 30%

1

1

הערכה פנימית
הערכה פנימית 30%
הערכה פנימית 30%
הערכה פנימית 30%
הערכה פנימית 30%

כיתה י"א
המועדים המדויקים של בחינות הבגרות החיצוניות יתפרסמו באתר האינטרנט של הישיבה.
מקצוע

שאלון

אנגלית

C - 016382

אנגלית

E - 016481
016485 – 4
016585 – 5

אנגלית בע"פ

מסגרת
הלימוד
תלמידי
 4יח"ל
תלמידי
 5יח"ל
תלמידי 4
ו 5 -יח"ל

היסטוריה

29281

כיתתי

היסטוריה
מדעי המחשב

29283
899381

מתמטיקה

35381

מתמטיקה

35481

מתמטיקה

35581

ספרות
עברית
תלמוד

09181
11281
5281

כיתתי
בחירה
תלמידי
 3יח"ל
תלמידי
 4יח"ל
תלמידי
 5יח"ל
כיתתי
כיתתי
כיתתי

יח"ל

הערה
מקצוע חובה
מקצוע חובה

2

מקצוע חובה; למידה
סמסטריאלית חורף
מקצוע חובה; למידה
סמסטריאלית חורף
הערכה פנימית  ;30%קיץ
מגמה

1

מקצוע חובה

5

מקצוע חובה
מקצוע חובה
1
2
1

מקצוע חובה
מקצוע חובה
מקצוע חובה
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תנ"ך

2581

2

כיתתי

מקצוע חובה

כיתה י"ב
תלמיד שלא ניגש או לא הצליח במבחן בגרות חובה (אנגלית ,היסטוריה ,עברית ,מתמטיקה ,תנ"ך),
ממועדים קודמים החל מסוף כיתה י' ,עליו לגשת שוב עם אותו ציון הגשה במועד חורף .2018

מקצוע

שאלון

מסגרת
הלימוד

יח"ל

הערה

אזרחות

034284

כיתתי

2

מקצוע חובה; למידה
סמסטריאלית חורף

אמנות הקולנוע

061387

5

מגמה

אמנות שימושית

816371

5

מגמה

אנגלית

E - 016481

אנגלית

G - 016582

כימיה

037381

מוסיקה

048387

מחשבת ישראל

038181

מתמטיקה

035382

מתמטיקה

035482

מתמטיקה

035582

ספרות (מורחב)

09485

פיסיקה

036381

תכנות מערכות

883589

תלמידי
המגמה
תלמידי
המגמה
תלמידי
 4יח"ל
תלמידי
 5יח"ל
תלמידי
המגמה
תלמידי
המגמה

5

מגמה

5

מגמה

כיתתי

1

מקצוע חובה

1

מקצוע חובה

תלמידי 3
יח"ל
תלמידי
 4יח"ל
תלמידי
 5יח"ל
תלמידי
המגמה
תלמידי
המגמה
תלמידי
הנדסת תכנה

מקצוע חובה
מקצוע חובה

מקצוע חובה
מקצוע חובה
3

מגמה

5

מגמה

5

פרויקט גמר במחשבים :מגמה

תלמוד

5381

כיתתי

1

מקצוע חובה; למידה
סמסטריאלית חורף

תלמוד – בית חינוך
ומשפחה

5371

כיתתי

1

מקצוע חובה

תנ"ך

2571

תנ"ך

2371

תלמידי 5
יח"ל
תלמידי 3
יח"ל

2

מקצוע חובה

2

מקצוע חובה
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הערכה חילופית; בגרות פנימית בכיתות י"ב
מסגרת
הלימוד
כיתתי
תלמידי
המגמה
תלמידי
המגמה
תלמידי
 4יח"ל
תלמידי
 5יח"ל
תלמידי
המגמה
תלמידי
המגמה
תלמידי
המגמה
כיתתי
תלמידי
המגמה
תלמידי
המגמה
תלמידי
המגמה

הערכה פנימית

תלמוד – במעגלי
הלכה

5383

כיתתי

הערכה פנימית  ;30%קיץ

תנ"ך

2583

תלמידי 5
יח"ל

הערכה פנימית  ;30%קיץ

מקצוע

שאלון

אזרחות

034283

אמנות הקולנוע

061283

אמנות שימושית

816283

אנגלית ספרות

D - 016483

אנגלית ספרות

F - 016583

כימיה

037283

כימיה מעבדה

037376

מוסיקה

048283

מחשבת ישראל

038183

ספרות (מורחב)

09483

פיסיקה

036283

פיסיקה מעבדה

036376

הערה
הערכה פנימית :מטלה
מגמה :עבודה מעשית
מגמה :עבודה מעשית
הערכה פנימית ,חורף; אין מועד
ב'
הערכה פנימית ,חורף; אין מועד
ב'
הערכה פנימית 30%
הערכה פנימית
מגמה :עבודה מעשית
הערכה פנימית  ;30%קיץ
הערכה פנימית  ;30%קיץ
הערכה פנימית  ;30%קיץ

חובות נוספים לבגרות
שאלון

מסגרת
הלימוד

הערה

82083

כיתות י'

מחשבת ישראל

השכלה כללית ב'

84083

כיתות י'

ספרות

חובת לימוד מדעים

704183

כיתות י'

מדעי המחשב ומדעי הטכנולוגיה

מעורבות חברתית

86083

כיתות י'-
י"א-י"ב

חינוך גופני

41083

כיתות י"ב

מקצוע
השכלה כללית א'

התאמות לבגרות
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תלמידים הזקוקים להתאמות משרד החינוך במבחני הבגרות צריכים לפנות לרכזת ל"ל,
להצטייד באבחון מקצועי ,ולשמור את המבחנים השוטפים במהלך כיתות ט' או י' כאסמכתא.

הודעה על שכר לימוד
הפעילות במוסדות החינוך מתבססת בעיקרה על שירותים הניתנים על-ידי המדינה ועל ידי הרשויות
המקומיות במסגרת לימוד חינם :העסקת מורים ,מנהלים ,עובדי חינוך ומינהל אחרים ,וכן בנייה
ואחזקה של מוסדות חינוך.
ישנם שירותים ומוצרים שהמדינה והרשות המקומית אינן מחויבות לתת אותם ללא תמורה .לכן
ההורים נדרשים לממן שירותים אלה ,כמו :טיולים וסיורים ,סל תרבות ,מסיבות ,חוגים ,פרויקטים
ועוד ,שכאמור הם תשלומי רשות ,והסכומים הנגבים בגינם אושרו ע"י ועדת החינוך של הכנסת (חוזר
מנכ"ל ס"ג 3א).
חוזר התשלומים יפורסם בנפרד לאחר אישור ועדת החינוך בכנסת את תשלומי ההורים לשנת
הלימודים תשע"ח.
השנה ,בכדי להקל על ההורים את גביית התשלומים ,יתאפשר התשלום גם בכרטיסי אשראי בנוסף
לתשלום במזומן או בשיקים.

שירותי חדר האוכל
יום הלימודים בישיבה הוא ארוך ודורש מאמץ מוגבר .אנו רואים חשיבות רבה בהצטרפות התלמידים
לשירותי ההסעדה של חדר האוכל בצהרים.
ארוחת הצהריים מוגשת בשעה  .12:30 – 12:00מידי יום יוגש אוכל טרי וחם ,בתפריט מגוון המותאם
לצרכים ולהעדפות התלמידים.
בתחילת שנת הלימודים נפרסם טבלה ובה פרוט מספר הימים והמחירים המדויקים לפי חודשים.
התשלום יתבצע בשיקים דחויים לכל השנה או בכרטיס אשראי .את השיקים יש לרשום לפקודת ישיבת
בר אילן ,לתאריך ה 1 -לכל חודש .לא ניתן לצרף את הסכום יחד עם שכר הלימוד בשיק אחד אלא,
בשיקים נפרדים .למעוניינים להצטרף מידי חודש המחיר הוא גבוה יותר.
חודש ספטמבר (מה )3/9 -יהיה חודש ניסיון בתשלום עבור כל התלמידים המעוניינים בכך .ההצטרפות
לחדר אוכל כרוכה בהסדרת תשלום מראש לכל השנה .לא יתקבלו ביטולים באמצע החודש.
נשמח לקבל את חוות דעתכם על השרות שבנכם מקבל.
ביום ראשון ,י"ב באלול תשע"ז ,3/9/17 ,תתקיים ארוחת צהריים לכל תלמידי כיתות ז'
ולתלמידים שיסדירו את התשלום מראש.
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מערך ההסעות
מיועד לתלמידי כיתות ז'-י' תושבי תל אביב בלבד
להלן נוהל הסעות לתלמידים הזכאים על פי הקריטריונים שנקבעו על ידי משרד החינוך.
הזכאים :תלמידי כיתה ז'  -י' שמרחק מגוריהם ממוסד הלימוד עולה על  3ק"מ.
מחלקת ההיסעים בעיריית תל-אביב מעבירה מידי שנה את רשימת התלמידים הזכאים ע"פ כתובת
המגורים.
השנה עברנו למערכת נוחה וזמינה יותר לטעינת כרטיס הרב קו.
כל תלמיד מקבל בצורה נוחה ופשוטה קופון בגובה התקציב לו הוא זכאי ,התלמיד יכול להטעין מכל
מקום ובכל זמן את הרב קו באמצעות הסמארטפון או אתר האינטרנט של .HopOn
לנוכחותכם מצורף בהמשך גם תיאור תהליך הטענת השובר.
צפון ת"א :התלמידים המתגוררים בצפון ת"א יקבלו שובר טעינה לתחבורה ציבורית (רב-קו) הלוך
וחזור.
דרום העיר :התלמידים המתגוררים בדרום העיר ייסעו בהלוך בהסעה מאורגנת על ידי עיריית תל אביב
יפו באמצעות חברת 'בונתור' .בחזרה יקבלו הזכאים שובר טעינה לתחבורה ציבורית.
להלן תחנות איסוף:
מסלול  – 2תחילת המסלול 6:55 :בבוקר
מסלול  – 1תחילת המסלול  6:45 :בבוקר
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

רחוב שז"ר ליד המתנ"ס.
רחוב גרינבוים פינת רחוב נס לגויים.
שד' גורי .4
שד' גורי  38ליד בנק הפועלים.
שד' גורי .66
דרך לוד פינת תשרי בתחנת
האוטובוס.
דרך לוד  100בתחנת האוטובוס.
דרך לוד פינת רחוב בירנית .9
דרך לוד .176

 .1מח"ל פ' ששת הימים.
 .2סנפיר פינת מעפילי אגוז.
 .3אסא קדמוני בתחנת
האוטובוס.
 .4דרך ההגנה פינת בית ברבור.
 .5לה גרדיה פינת הגיבור
האלמוני.
 .6לה גרדיה פינת גליפולי.

נסיעות לתלמידי חמד"ע
תלמידי י'-י"א-י"ב הלומדים בחמד"ע ,והם תושבי תל-אביב ,יקבלו שובר טעינה לתחבורה
הציבורית.

17

הישיבה לאמנויות ולמדעים 'בר-אילן' תל-אביב

ערעורים על החלטת העירייה ,יתקבלו עד יום חמישי ,כ"ג באלול תשע"ז 14/09/17
תזרים הטענת הרב-קו באפליקציה
הצמד את כרטיס הרב-קו לגב המכשיר הנייד.
במידה ומוזן קופון לרב קו שברשותכם יפתח מסך תכולת רב קו ,שבו מצויין בצבע ירוק סכום הקופון.
יש ללחוץ על החוזה אותו אנחנו מעוניינים לטעון ,לבחור את צורת התשלום (כרטיס אשראי/קופון)
ולהצמיד שוב את הרב קו להשלמת הטעינה.

תזרים הטענת הרב-קו באתר
יש להיכנס לאתר האינטרנט של חברת הופ-און בכתובת www.hopon.co.il
התקן את תוכנת ההתקנה ולחץ על התחילו לטעון.
הכנס את כרטיס הרב-קו לקורא הכרטיסים ,הכרטיס יעבור תהליך קריאה שבסופו ייפתח מסך 'בחירת
חוזה' בו תוצג תכולת הרב-קו.
ניתן לרכוש שוב חוזה ישן או לחפש חוזה חדש.
לאחר לחיצה על כפתור "רכישה" תועברו למסך 'סיכום ותשלום' בו תתבקשו להזין פרטים אישיים
לקבלה בעמוד הזה תוכלו לבחור האם לשלם באמצעות כרטיס האשראי או הקופון
לאחר לחיצה על כפתור התשלום ,תחל טעינת חוזה הנסיעה לרב-קו שבקורא הכרטיסים .אנא השאירו
את הרב-קו בתוך קורא הכרטיסים לאורך כל התהליך
עם השלמת תהליך הטעינה תתקבל ההודעה 'טעינה הושלמה' ,ותישלח קבלה לכתובת המייל שהוזנה
בטופס התשלום.
לכל שאלה ,ניתן להיעזר בדף שאלות ותשובות באתר  www.hopon.co.ilו/או לפנות לשירות
הלקוחות של הופ-און במייל  ,Office@hopon.co.ilאו בטלפון .077-531-6747

אישור לימודי חוץ
התלמידים המתגוררים מחוץ לעיר תל אביב  -יפו מתבקשים להסדיר את טופס 'אישור לימודי חוץ'
ברשות המקומית בה הם מתגוררים.
אישור זה הינו לשנה אחת ויש להמציאו למזכירות מידי שנה ,מכיתה ז' – י"ב.
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לתשומת לבכם! לאור הנחיות עיריית תל-אביב–יפו ,לא יוכל תלמיד להתחיל את שנת הלימודים
תשע"ח במוסדנו ללא אישור זה.

הנחיות לשחרור תלמידים מיום לימודים
הורה המעוניין לשחרר את בנו באמצע יום הלימודים עליו לצרף אישור בכתב ,הממוען למנהל.
במידה והשחרור מתבצע באותו היום יש לשלוח בקשה לשחרור למזכירות הישיבה באמצעות אימייל
בלבד ,yesh@art-yeshiva.org.il :האישור יועבר מהמזכירות לחתימת המנהל לאישור.

שירותי הספרייה ומרכז המשאבים הממוחשב
בישיבה קיימת ספרייה מודרנית ,ידידותית ונגישה.
הספרייה כוללת כ 10,000 -כותרים ,בהם :ספרי עיון ,ספרי קודש ,ספרי לימוד ,ספרי קריאה בעברית
ובאנגלית ,מגזינים עדכניים בתחומי :טבע ,מדע פופולארי ,מחשבים ,אמנות ועוד.
בספריה :שולחנות עיון ,פינת קריאה ועמדות מחשב להכנת עבודות ולחיפוש מידע ברשת האינטרנט.
שעות הפעילות:
ימים ראשון – שלישי ,בשעות .10:15 – 14:30
יום רביעי – בשעות .10:15 – 15:15
יום חמישי – בשעות .10:15 – 16:30
השאלת ספרי קריאה
ניתן לשאול ספרי קריאה בעברית ובאנגלית ,ההשאלה לשבועיים ,קיימת אפשרות הארכה לשבועיים
נוספים.
מכונת צילום ומדפסת
בספריה נמצאת לרשות התלמידים מכונת צילום ומדפסת בתשלום מופחת.

השכרת ארוניות
הישיבה מאפשרת לתלמידים לשכור ארונית על מנת לאחסן את חפצי הערך ואת הספרים שהתלמידים
אינם צריכים להחזיר לביתם מדי ערב.
עלות שכירות הארונית לשנה היא :כ .₪ 125 -בנוסף ,תשלום  ₪ 25עבור פיקדון למנעול שיוחזר בסוף
השנה .שכירת הארונית היא ישירות מקבלן חיצוני – אשר יגיע בתחילת השנה לישיבה לצורך כך.
מס' הטלפון של חברת אדון לוקר הינו.1-700-704-064 :
אנו ממליצים לכל התלמידים לא להשאיר חפצי ערך בלילה בישיבה (כולל תפילין בבית המדרש)
ובאופן כללי להימנע מלהשאיר חפצים ללא השגחה .הישיבה אינה אחראית על אובדן חפצים או כל
נזק אחר לרכוש התלמיד.
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מכונות מזון ושתייה
בישיבה ממוקמות מכונות לממכר מזון (חטיפים) שתייה קרה ושתייה חמה ,בהכשר מהודר.

כיתה ז'
גמרא:

מסכת בבא-בתרא (ניתן יהיה לרכוש במזכירות במחיר של .)₪ 55

תורה:
נ"ך:

ספר בראשית ,מקראות גדולות.
 .1ספר יהושע.
 .2תנ"ך שלם.

היסטוריה :מדור לדור  -חלק ב'  -ת"ל.
חוט"בים לשון כיתה ז' ,דולי לוי ומאיה דלל ,הוצאת רכס.
עברית:
 .1מדעי החומר לכיתה ז' ,הוצאת מט"ח.
מדעים:
 .2מדעי החיים לכיתה ז' ,הוצאת מט"ח.
מתמטיקה :מתמטיקה לכיתה ז' – חלק א' – אתי עוזרי ויצחק שלו.
אנגלית:

לתשומת לב – יש לרכוש את הספרים באנגלית רק לאחר החלוקה להקבצות.
הקבצה א:1
.ספר Links – CB / ECB by Lynn Saferstein
.חוברת Links – WB / ECB by Lynn Saferstein
).ספר בצבע ירוק( Grammar Worksheets 3 / ECB
Intermediate Reader #2 - ECB by Anit Hasson.

1.
2.
3.
4.

הקבצה א:2
.ספר Links – CB / ECB by Lynn Saferstein
.חוברת Links – WB / ECB by Lynn Saferstein
).ספר בצבע ירוק( Grammar Worksheets 3 / ECB
Intermediate Reader #2 - ECB by Anit Hasson.

1.
2.
3.
4.

הקבצה ב:
.ספר וחוברת 1. Move Ahead CB + WB / ECB by Judy Dobkins
2. Even More Unseens 1 / ECB by Miriam Shtaierman.
).ספר בצבע ירוק( 3. Grammar Worksheets 3 / ECB

20

הישיבה לאמנויות ולמדעים 'בר-אילן' תל-אביב

הודעה בנוגע למילונים המאושרים על ידי משרד החינוך ,מופיעה בעמוד .26

כיתה ח'
גמרא:
תורה:

מסכת בבא-בתרא (ניתן יהיה לרכוש במזכירות במחיר של .)₪ 55

ספר שמות ,מקראות גדולות.

 .1ספר שופטים ,מקראות גדולות.
נ"ך:
 .2תנ"ך שלם.
היסטוריה :מדור לדור  -חלק ב'  -הוצאת ת"ל (הספר משנה שעברה).
חוט"בים לשון כיתה ח' ,דולי לוי ומאיה דלל ,הוצאת רכס.
עברית:
במשעולי המדע והטכנולוגיה לכיתה ח' ,הוצאת רכס.
מדעים:
מדע וסביבה :הספר יתפרסם בתחילת שנה"ל.
חוברת לימוד תירכש במרוכז בתחילת השנה.
ספרות:
מתמטיקה :לתשומת לב – תלמיד הזכאי למבחן מיון ,ימתין עם רכישת הספר עד השיבוץ הסופי.
הקבצות א  ;1א :2
מתמטיקה לכיתה ח' ,חלקים א+ב ספר כחול ,יצחק שלו ואתי עוזרי.
הקבצה ב :קפ"ל לכיתה ח' ,ספר לבן.
אנגלית:
הקבצה א:1
1. Keep Thinking by Debi Partouche - Student's Book and Workbook (ECB).
ספר+חוברת.
].כיתוב בשחור ובלבן[ 2. MORE Module C Practice Papers / ECB
3.
).ספר בצבע כתום( Grammar Worksheets 4 / ECB
הקבצה א:2
Keep Thinking by Debi Partouche - Student's Book and Workbook (ECB).
ספר+חוברת.
2.
.חוברת בצבעים חום ואפור Meitzav Practice 8th Grade / ECB
3.
.ספר בצבע כתום Grammar Worksheets 4 / ECB
1.

הקבצה ב:
.ספר וחוברת , Student’s Book + Workbook,הוצאת 1. Join Us / Ruth Shemesh, ECB
.ספר בצבע כתום 2. Grammar Worksheets 4 / ECB
].חוברת בצבעים חום ואפור[ 3. Meitzav Practice 8th Grade / ECB
הודעה בנוגע למילונים המאושרים על ידי משרד החינוך ,מופיעה בעמוד .26
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כיתה ט'
גמרא:
תורה:

מסכת בבא-בתרא (ניתן יהיה לרכוש במזכירות במחיר של .)₪ 55

ספר ויקרא ,מקראות גדולות.

נ"ך:

 .1ספר מלכים (א-ב) ,מקראות גדולות.
 .2תנ"ך שלם.

היסטוריה:
אזרחות:
עברית:
פיסיקה:
ביולוגיה:
ספרות:
מתמטיקה:

ואלה תולדות – חלק א' – ימי הבית השני ותקופת המשנה והתלמוד ,הוצאת מט"ח.
מסע אל הדמוקרטיה הישראלית ,הוצאת מעלות (ספר בלבד).
חוט"בים לשון כיתה ט' ,דולי לוי ומאיה דלל ,הוצאת רכס.
מכניקה לתיכון ולאוניברסיטה ,יורם אשל ,הוצאת אשל.
כימיה ומדעי החיים לכיתה ט' ,הוצאת מט"ח.
חוברת לימוד תירכש במרוכז בתחילת השנה.
לתשומת לב :תלמיד הזכאי למבחן מיון ,ימתין עם רכישת הספר עד השיבוץ הסופי.
הקבצות א  + 1א  :2מתמטיקה לכיתה ט' ,גבי יקואל ,הוצאת משבצת ,חלק א'.
הקבצה ב' :מתמטיקה לכיתה ט' ,סדרת מעוף חלק א' ,ספר בורדו פס צהוב ,יצחק
שלו ואתי עוזרי.

אנגלית:
הקבצה א:1
1. Imagine by HARRIET CODDINGTON - Student's Book and Workbook / ECB.
ספר+חוברת.
2. More Module D Practice Papers / ECB.
).ספר בצבע תכלת( 3. Grammar Worksheets 5 / ECB
הקבצה א:2
1. Imagine by HARRIET CODDINGTON - Student's Book and Workbook / ECB.
ספר+חוברת.
2. More Module C Practice Papers / ECB.
).ספר בצבע תכלת( 3. Grammar Worksheets 5 / ECB
הקבצה ב':
.ספר וחוברת 1. Heads up / ECB, by Magie Ben Tzion
).ספר בצבע כתום ,נרכש כבר בתשע"ז( 2. Grammar Worksheets 4 / ECB
).חוברת בצבע בורדו/חום( 3. More Module B Practice Papers by ECB
הודעה בנוגע למילונים המאושרים על ידי משרד החינוך ,מופיעה בעמוד .26
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כיתה י'
גמרא :מסכת בבא-בתרא (ניתן יהיה לרכוש במזכירות במחיר של .)₪ 55

 .1ספר במדבר ,מקראות גדולות.
תנ"ך:
 .2ספר שמואל ב' ,מקראות גדולות.
 .3ספר מלכים א' ,מקראות גדולות.
 .4תנ"ך שלם ללא פירושים.
היסטוריה :מסורת ומהפכות ,כרך ראשון ,הוצאת מכון הר ברכה.
בשבילי הטקסט ,קורן נשר שרעבי ונגה גנאל ,הוצאת שרי ספרים ,מהדורת .2016
לשון:
אל תיגע בזמיר ,הרפר לי ,הוצאת ידיעות אחרונות ספרי חמד עם עובד ,תרגום מיכל חלפון
ספרות:
(יש לקרוא הספר במהלך חופשת הקיץ .תתקיים בחינה על התוכן בתחילת שנה"ל).
מתמטיקה :לתשומת לב – תלמיד הזכאי למבחן מיון ,ימתין עם רכישת הספר עד השיבוץ הסופי.
הקבצה  5יח"ל:
בני גורן ,שאלון  35804ו ,35806 -חלק א'.
הקבצה  4יח"ל:
יואל גבע ,שאלון  804ו ,806 -חלקים א'+ב'.
הקבצה  3יח"ל:
יואל גבע ,שאלון .801
אנגלית:
 5יחידות לימוד (הקבצה א:)1-
1. Master Class by Edna Assis - Student's Book and Practice Book / ECB.
ספר+חוברת.
).ספר בצבע סגול על רקע לבן( 2. Practice Papers for Module E by Danny Graber / ECB
) / ECB.בצבעים שחור וכחול( 3. NEW Practical Grammar for Proficiency
).צבע ירוק( 4. Literature for 5 points - Option 2/ ECB
·

 4יחידות לימוד (הקבצה א:)2-
1. It Makes Sense by Ravid, Carmel and Goren Student's Book & Practice Book /
 .ספר וחוברת ECB
] / ECBספר בצבע סגול[ 2. Literature for 4-points Option 1
).ספר בצבע כתום על רקע לבן( 3. Practice Papers for Module D by Danny Graber / ECB

·

 4יחידות לימוד (הקבצה ב'):
1. It Makes Sense by Ravid, Carmel and Goren Student's Book & Practice Book /
.ספר וחוברת ECB.
2.
] / ECB.ספר בצבע סגול[ Literature for 4-points Option 1
(.כיתוב בלבן ,רקע תכלת ,פסים כחולים) 3. Exam Practice for Module C / ECB.
הודעה בנוגע למילונים המאושרים על ידי משרד החינוך ,מופיעה בעמוד .26
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מקצועות הרחבה – מגמה:
מדעי המחשב:
מסדי נתונים:
כלכלה:

הודעה תתפרסם בתחילת שנה"ל.
הודעה תתפרסם בתחילת שנה"ל.
הודעה תתפרסם בתחילת שנה"ל.

לתלמידי חמד"ע:
כימיה:
פיסיקה:

בסביבת הכימיה ,מחברת :ד"ר דבורה יעקבי ,הוצאת רכס.
 .1מכניקה ניוטונית ,כרך א' ,מהדורה  2012ואילך .מחבר :עדי רוזן ,הוצאת מכון ויצמן
למדע.
.2לקט מבחני בגרות פיסיקה 5 ,יחידות לימוד מהדורת  .2014מחבר :עדי רוזן ,הוצאת
מכון ויצמן למדע.
הודעה על ספרים נוספים תתפרסם בתחילת שנת הלימודים.
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כיתה י"א
גמרא:

 .1מסכת בבא-בתרא (ניתן יהיה לרכוש במזכירות במחיר של .)₪ 55
 .2תפילה כמפגש ,הוצאת מרכז הלכה והוראה (יירכש במרוכז).

היסטוריה:

השיבה לציון -עלייה והתיישבות" (חלק ג) ,הוצאת הר ברכה.
לתשומת לב :יש לשמור הספר והמחברת מכיתה י'.
 .1תנ"ך שלם ללא פירושים.
 .2ספר בראשית ,מקראות גדולות.
 .3ספר ישעיהו ,מקראות גדולות.

לשון:
ספרות:

שיאי לשון ,עברית :הבנה ,הבעה ולשון ,דולי לוי ומאיה דלל ,הוצאת רכס.2016 ,
דרמה :אנטיגונה/סופוקלס ,בתרגום ש' בוזגלו ,הוצאת ידיעות אחרונות( 2010 ,יירכש
במרוכז).

מתמטיקה:

הקבצה  5יח"ל:
בני גורן ,שאלון  ,806חלק ב' ( 2כרכים).
הקבצה  4יח"ל:
יואל גבע ,שאלון  ,804כרכים ג-ד.
הקבצה  3יח"ל:
מתמטיקה שאלון  ,802יואל גבע.

תנ"ך:

אנגלית:
 5יחידות לימוד:
ספר ( 1. Master Class by Edna Assis - Student's Book and Practice Book / ECB,
(.נרכשו בעבר וחוברת
(.כיתוב בלבן על ורוד) 2. Bagrut for Module E – by Janet Goren and Rita Carmel / ECB.
).נרכש בעבר( 3. Practice Papers for Module E by Danny Graber / ECB
).נרכש בעבר – ספר סגול ( 4. Literature for 5-points Option 1/ ECB
).ספר בצבע כתום( 5. All My Sons by Arthur Miller / ECB
 4יחידות לימוד:
).ספר חום ,נרכש בעבר( 1. Literature for 4-points Option 2 / ECB
2. It Makes Sense by Ravid, Carmel and Goren Student's Book & Practice Book /
(.נרכשו בעבר( ספר וחוברתECB ,
3. Revised Mastering Module C / ECB
)זהו ספר שעבר עדכון ושינוי ,שימו לב שהמילה  Revisedמופיעה בכיתוב[
הודעה בנוגע למילונים המאושרים על ידי משרד החינוך ,מופיעה בעמוד .26
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מקצועות הרחבה – מגמה:
לתלמידי חמד"ע:
 .1אנרגיה בקצב הכימיה ,מחברים :ד"ר מרים כרמי ואדית וייסלברג ,הוצאת מכון וייצמן
כימיה:
למדע.
 .2ועכשיו כימיה ,כימיה לכיתה י"א ,מחברת :ד"ר דבורה יעקבי ,הוצאת רכס.
 .3חומר למחשבה לכיתה י"א ,בעריכת אורית מולווידזון וידידיה גוטליב ,הוצאת רכגולד.
 .1מכניקה ניוטונית ,כרך א' ,מהדורה חדשה  2012ואילך (אם לא נרכש בכיתה י') ,מחבר:
פיסיקה:
עדי רוזן ,הוצאת מכון ויצמן למדע.
 .2מכניקה ניוטונית ,כרך ב' ,מהדורה  2012ואילך .מחבר :עדי רוזן ,הוצאת מכון ויצמן
למדע.
 .3לקט מבחני בגרות פיסיקה 5 ,יחידות לימוד מהדורת  2014ואילך (אם לא נרכש בכיתה
י') .מחבר :עדי רוזן ,הוצאת מכון ויצמן למדע.

רשימת המילונים המותרים (חטיבה עליונה) בהתאם להוראות משרד החינוך:
1. OXFORD ENGLISH-ENGLISH-HEBREW STUDENT'S DICTIONARY /
.צבע שחור ,כריכה רכה! )2003( .הוצאת קרנרמן-לוני כהן OXFORD,
המילון המקיף החדש אנגלי-עברי/עברי-אנגלי ,ממ' וממ"ד  /שמעון זילברמן ( ,)2012רקע אפור,
פסים כתום ואדום.

2.

כמו כן ,יצאה לאחרונה הנחיה מטעם משרד החינוך המתירה שימוש במילונים אלקטרוניים לכלל
התלמידים במערכת החינוך בחטיבת ביניים ובחטיבה עליונה בתהליך הלמידה .לתלמידי החטיבה
העליונה אושר שימוש במכשיר זה גם בבחינות הבגרות.
שמות ארבעת הדגמים של מילונים אלקטרונים שקיבלו אישור מופיעים באתר האגף לאישור ספרי
לימוד ובאתר המפמ"ר .להלן הפרטים:
 .1אוקספורד  -דגם  – XF-7לוני כהן
 – Texton Babylon 9222 .2יהודה ברמן
 –Babylon plus Texton .3יהודה ברמן
 .4קוויקשנרי TS – WIZCOMTECH

27

הישיבה לאמנויות ולמדעים 'בר-אילן' תל-אביב

כיתה י"ב
 .1מסכת בבא-בתרא (ניתן יהיה לרכוש במזכירות במחיר של .)₪ 55

גמרא:

 .2הלכה ,דינים ומבוא :במעגלי הלכה ,דינים ומבוא – מסלול תושב"ע,
הוצאת מרכז הלכה והוראה (יירכש במרוכז).
 .3בית חינוך ומשפחה ,הוצאת מרכז הלכה והוראה (יירכש במרוכז).
תנ"ך:
 5יח"ל:
 .1תנ"ך שלם ללא פירושים.
 .2ספר דברים ,מקראות גדולות.
 .3ספר ירמיה ,מראות גדולות.
 3יח"ל:
 .1תנ"ך שלם ללא פירושים.
 .2ספר דברים ,מקראות גדולות.
מחשבת ישראל:
יחידה ראשונה' :אמונה וגאולה' ,בעריכת הרב יוחאי רודיק ,הוצאת מעלות.
אזרחות:

להיות אזרחים בישראל – במדינה יהודית ודמוקרטית ,מהדורת תשע"ו.

מתמטיקה:
הקבצה  5יח"ל:
בני גורן ,שאלון  ,35807כרכים ג' + 1ג'.2
הקבצה  4יח"ל:
יואל גבע ,שאלון  ,805ספר .1
הקבצה  3יח"ל:
מתמטיקה שאלון  ,803יואל גבע.
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אנגלית:
 5יחידות לימוד:
).נרכש בעבר( 1. Literature for 5-points Option 2 / ECB
).נרכש בעבר ,ספר בצבע כתום( 2. All My Sons by Arthur Miller / ECB
3. Success in Modules F and G / by Sharon Tsur, ECB.
 4יחידות לימוד:
).נרכש בעבר( 1. Literature for 4-points Option 1 / ECB
).נרכש בעבר( 2. Bagrut for Module E / ECB
הודעה בנוגע למילונים המאושרים על ידי משרד החינוך ,מופיעה בעמוד .26
מקצועות הרחבה – מגמה:
אמנות הקולנוע :חוברת תולדות הקולנוע (פנימי) .תירכש במרוכז בתחילת שנה"ל.
לתלמידי חמד"ע:
כימיה :אנרגיה בקצב הכימיה ,מחברים :ד"ר מרים כרמי ואדית וייסלברג ,הוצאת מכון ויצמן למדע.
פיזיקה .1 :חשמל ומגנטיות ,כרכים א'  -ב' .מחבר :משה פרידמן ,הוצאת רכס פרויקטים חינוכיים.
 .2לקט מבחני בגרות פיסיקה 5 ,יחידות לימוד מהדורה ( 2014אם לא נרכש בכיתה י"א),
מחבר :עדי רוזן ,הוצאת מכון ויצמן למדע.
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