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 דבר ראש האולפנא

 

 משפחות יקרות,

 שלום וברכה,

 

 

ל צעדינו נכונה כדי שנוכל ביחד לרוות נחת כבונו של עולם שיכליאנחנו שמחים בפתיחת תקופה חדשה, נתפלל לר

 נו.יתותלמיד - נוימבנות

 

 בהערכה גדולה

 חיים סולטן
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 דבר מנהלת התיכון
 "שני כוחות נטע הקב"ה באדם,

 הכוח להיות יוצר העולמות –מחד גיסא 
 והכוח להיות רב ומורה

 ללמד את הזולת, להשפיע עליו
 או לשנות את אישיותו וליצור אותו מחדש.

 העניק הקב"ה לאדם כוח אחר –מאידך גיסא 
 זולת.הכוח להיות תלמיד, ללמוד מה

 
 אף לגדול שבגדולים –אסור לאדם 

 לשכוח כי יכול הוא ללמוד מאחר
 באותה מידה שיש ביכולתו להעניק לאחרים.

 –אף הקטן שבקטנים 
 יש לו גם כוחות נפש ומידות טובות

 ואוצרות רגש בהם הוא יכול
 להתחלק עם אחרים ולהשפיע עליהם.

 
 כי האדם הוא גם רב וגם תלמיד

 משפיע ומושפע
 ונותן. מקבל

 )הרב סלובייצ'יק( 

 הורים יקרים

 המורה, ההורה והתלמיד. :דברים אלו של הרב סלובייצ'יק מביעים את הטמון בכולנו

 יהי רצון שדברים אלו ילוו אותנו בכל ארבע שנות לימודיה של בתכם באולפנא ויחד כולם נהיה בבחינת משפיע ומושפע, מקבל ונותן.

 ה ובחינוך חברתי.ילפנא בלימודי התיכון, בפנימיוזו את תחומי העשייה באבחרנו להציג בפניכם בחוברת 

 אנו תקווה שמידע זה יעזור לכם להיות שותפים יותר למה שבתכם חווה באולפנא בארבע שנות לימודיה כאן.

 אשמח לסייע בכל עת,

 פני צוריה

 מנהלת התיכון       
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 דבר מנכ"ל האולפנאדבר מנכ"ל האולפנא

 את בנותיכם ואתכם בברכת הצלחה בלימודיהן באולפנת רעיה.בראשית דברי אני רוצה לברך 

 

שנות לימודיה לאולפנא יש צוות חינוכי ולימודי מצוין, ובראשו ראש האולפנא, הרב חיים סולטן, הוא אשר מנווט את כולנו. אני מקווה שבתכם תתקדם במשך 

 באולפנא בסיעתא דשמיא ועל ידי הרב חיים וצוותו.

 

ורה" ועל הצד של הקמח באולפנא אני מופקד. המציאות לא קלה אצל כולם, וכך גם באולפנא, אך למרות זאת אנו, באולפנא, עושים "אם אין קמח אין ת

 מאמצים יחד עם הידוק החגורה והקיצוצים ההכרחיים שהפעילות תימשך ותעשה מתוך שמחה. 

 

 ם.בכל הקשור לדמי אחזקה אני משתדל להיות כתובת לשאלות ובקשות ההורי

 אפשר לפנות לליאורה באולפנא  כדי לתאם פגישה או שיחת טלפון עמי בנושא זה.

 

לדעת מי ברצוני לבקש מההורים להדריך את הבנות לרשום את שמן על ציודן האישי , לצערנו מידי שנה נשאר באולפנא ציוד יקר של הבנות שאין אפשרות 

 ה וכד' ימנע בזבוז כסף רב.בעליו. רישום שמות הבנות  על ספרים, בגדים, כלי מט

 

 בברכת הצלחה לכולנו,

 יאיר פרייליך

 מנכ"ל האולפנא
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 דבר המחנכות

 הורים יקרים מאוד!

 הרב צבי יהודה זצ"ל בפתיחה לספרו "נתיבות ישראל" כותב:

פש הילד את הכוחות והכשרונות הנמצאים בנ –"החינוך של האיש הפרטי, הלא הוא הוצאה מהכח אל הפועל, מהעלם לגילוי 

 בטבעה..."

 בנותכם בגיל משמעותי זה. –זוכות אנו השנה ללוות את בנותנו 

 מטרתנו היא "חנוך לנער)ה( על פי דרכו".

להוות גורם מכוון, פנס מאיר לביטוי כשרונה  –גיל ההתבגרות מהווה אבן דרך משמעותית בהתפתחותה של הבת ומטרתנו היא איפוא 

  כיתתית וכמובן נתינת מענה לקשיים העולים. –נה כללית וייחודה של כל בת ובת תוך הכוו

 המחנך מהווה כזרוע נוספת להורים, על כן, יצירת האמון ושיתוף הפעולה ביננו חשובים לקידומה של הבת והכוונתה.

 יהי רצון שסייעתא דשמיא תלווה את כולנו במשימת החינוך, 

 וכמובן שנה מלאה, פוריה ומבורכת!   

 

 ן, אושרה פיירשטיין, אסתר לקס ואלישבע גרוסברגתהילה אפריו
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 דבר היועצת
 הורים יקרים,

  ברוכים הבאים! 

 

 .בשעה טובה התחלנו את שנת הלימודים בשמחה

 .כמו כל ההתחלות גם בנות כיתה ט מתחילות בחשש

 .תבגרות ובצמיחהבשלב חשוב בה נמצאותובנוסף הן  לימודי תיכון, נסיעות, חדשה, חברה  פנימיה, מסגרת חדשה,

  .שמחה אני לראות שבשכבה זו יש מוטיבציה גדולה וכוחות חזקים שיובילו אותנו לעשייה משותפת וברוכה

 

שעשוי  על מנת שהסתגלותן של הבנות לאולפנא תעבור באופן מיטבי, והשהות שלהן פה תהיה מצמיחה ומעצימה, אני מבקשת להעביר לידיעתי כל מידע 

 .של ביתכם והרגשיתהלימודית  ילתה הרוחנית,לתרום לצמיחתה וגד

 .מבט נוספות על ביתכם אשמח מאוד לקבל פרטים על אותה מורה ודתאבחון או כתובת של מחנכת שיכולה להאיר נק בידכםאם יש כמו כן, 

 052-8696601הנייד שלי ' מס חמישי., רביעי ואני נמצאת באולפנא בימי ראשון

 .לי גם בזמנים אחריםבמקרים דחופים אפשר להתקשר א

 
 בתפילה שנהיה שליחים טובים!

 אילה בן דוד
 יועצת שכבה ט'

 



 בס"ד

7 

 

 

 עובדת סוציאלית

 הורים יקרים,

 

הבנות היקרות החלו מסגרת ותקופה חדשה הטומנת שינויים משמעותיים ומרגשים, שינויים אלו בשילוב גיל ההתבגרות המאופיין 

 דויות בתחומים אישיים, רגשיים וחברותיים.בגיבוש הזהות האישית מזמנים לעיתים התמוד

 אני כאן על מנת לתת תמיכה, עצה וליווי.

 אפשר לפנות אלי בשמחה על כל דבר

 , או להשאיר הודעה במזכירות(113)שלוחה  8:00-13:00בימים א,ב,ג,ה בין השעות 

 050-6219965במקרים דחופים ניתן לפנות אלי בכל עת במספר 

 

 

 בברכה

 יעל מאמו

 בדת סוציאליתעו



 בס"ד

8 

 

 

 

 

 

 האולפנא אחות דבר 
 

 

 

 . של האולפנאואני האחות  וחמה חדדשמי ר

 להלן תחום פעילותי במסגרת תפקידי באולפנא: 

 מתן מענה רפואי ראשוני הכולל טיפול ראשוני, הפנייה לקופ"ח או לבית חולים בעת הצורך ויצירת קשר עם ההורים. .א

 ה"ס וניהול כרטיס רפואי אישי לכל תלמידה.מעקב רפואי שוטף עבור כלל תלמידות בי .ב

 

 

 

 אשמח להיות לכם לעזרה, לענות על שאלות וכדו'...

 ברכה,ב

 רוחמה חדד

 אחות בית הספר
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 אם בית

 

 הורים יקרים,

  052-8802744משרדי נמצא בפנימיות ליד הבנות, ניתן לעמוד איתי בקשר 

 וכן בחדר האחות בקומה שמעל לחדר האוכל

 

  עם התלמידותקשר אישי 

 דאגה לרווחת הבנות ושלומם 

 תפעול תוכניות בסידור ונקיון הפנימיה 

 י.טאחריות על אחזקת הפנימיה ומראה אסט 

 .תיאום עם צוות המטבח בכל הקשור לאוכל 

 

 

 

 חיה לזרוביץ

 אם בית
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 מבנה האירגוני של האולפנא )שכבה ט'(
 

 

 ורות מרכז למידהמ

 הרב חיים סולטן

 ראש האולפנא

 פני צוריה

 מנהלת תיכון 

 

 צפיה בן דוד

 מנהלת פנימיה

 

 יאיר פרייליך

 מנכ"ל

 

 יעל מאמו

 עובדת סוציאלית

 

 

 ה אלוניחי

 רכזת שכבה
רוחמה 

 חדד 

 אחות

 רעות מירמן

 מחנכת פנימיה 

 משרד וותצ

 נקיון

 מטבח

 ואחזקה

 מחנכות ומורות

 מדריכות

 עטרה לואיס

 יתרכזת חברת

 אילה בן דוד

 יועצת

 ט'

 

חיה 

 לזרוביץ

 אם בית

 יפעת לוין

 יועצת 

 י"ב-י'
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 תיכון באולפנאימודי הל  

 (דיקשטיין ואוריה אפריון , תהילהלקס , אסתרגרוסברג אלישבע)         תנ"ךתנ"ךתנ"ך

המטרה בלימודי התנ"ך היא להפגש עם דבר ה' בעולם, לבנות את עולמן האמוני של 

 הבנות ביראת שמים ובמידות טובות מתוך התבוננות בגדולי אומתנו ובפועלם.

 הבנות לומדות בכיתה ט':

ולא  כעםר שמות הוא ספר הגאולה בו נראה עם ישראל לראשונה ספ: תורה עיון-

 כיחידים ובודדים.

לימוד חומר שמות בכיתה ט' יעסוק בהבנת הפשט ועיון בפרשנים השונים תוך 

 העמקה במושג "כלל ישראל" לאורך החומש.

: נלמד ספר שמואל, חלקו בעיון וחלקו בבקיאות. נסיים את שמואל א' + נביא -

 ל ב'.תחילת שמוא

 : מדי שבוע נלמד רעיון מהפרשה, ונקשר אותו לחיים שלנו.פ"ש -

 

 הרב חיים סולטן()הלכה הלכה הלכה 

 אני נפגש בשמחה עם כל כתה מכתות ט' לשעתיים שבועיות לשעור הלכה. 

  הנושאים הנלמדים: הלכות השבת אבידה

 הלכות גניבה וגזילה

         

 ע"פ הספר: הבית היהודי / הרב זכאי.

 השנה כל כתה תיזום פרוייקט כתתי שיוצג בפני כל האולפנא. לקראת סוף

  

 (גרוסברג ואלישבע ליברמן מוריה הנדלר, גלית)            מסילת ישריםמסילת ישריםמסילת ישרים

החכמה האמיתית היא זו שטבועה בנפשו של האדם פנימה. על הדוגמא המובהקת 

 , "ויאמר לאדם הן יראת ה' היא)איוב כח, כח(לכך הצביעו חז"ל כשביארו את הכתוב 

'שכן בלשון יוני קורין לאחת הן'.  – )לא, ע"ב(חכמה...", והסבירו בגמרא שבת 

, שכוונת חז"ל באומרם שהן )מוסר אביך פ"א אות ב'(ומסביר הרב הראי"ה זצ"ל 

פירושו אחת, ללמדנו שדווקא יראת ה' היא זו המוגדרת כחכמה, משום שיראת ה' 

דם שעמל ויגע בעצמו יש ביכולתו לא ניתן להעביר באופן טכני מאדם לחברו. ורק א

לקנות את יראת ה'. מה שאין כן בחכמות ומדעים אחרים שם יכול מי שעמל ויגע 

 )מתוך ספר אל הנפש(  להעביר את הידע שצבר לחברו, ונמצאו שניהם שווים בדבר.

בלימודינו השנה נשתדל להכיר מעט יותר לעומק מושגים בעבודת ה' בתורת המוסר, 

ההתפתחות המוסרית מישר לצדיק במידות זהירות, זריזות ונקיות  נעסוק בתהליך

 י"א( כשהמטרה לעורר את הלב להתבוננות ולתיקון מאהבה.-)פרקים א
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 אוריה דיקשטיין( גלית ליברמן, שפרה אזולאי,)      חינוך לאמונה  חינוך לאמונה  חינוך לאמונה  

 אמוני באולפנא יונק מרוחם של הרב קוק זצ"ל ובנו הרב  התורניהמהלך 

 "ל. צבי יהודה זצ

מתוך דגש של אהבה: אהבת החברות והאולפנא ואהבת עם ישראל, אנו נגשים 

 לתוספת קומה לבניין אשר החילותם אתם ההורים לבנות.

בראש, שיחותיו של הרב חיים אשר מאירות את צמיחתן של הבנות באמונה ומתוות 

עמיק להן דרך. דמויות תורניות נוספות מוזמנות לאולפנא מפעם לפעם להרחיב ולה

 את המבט בסוגיות באמונה.

בנוסף לכך, אנו לומדות את הספר הלכות תשובה מתוך רצון כי הבנות יתקדמו 

בעבודת ה' ויחושו התרוממות רוח ויראת שמים אמיתית מלימוד עקבי ומסודר בספר 

 שלם.

בנותיכם בדרך האמונה  -שיצליח הקב"ה דרכנו להוליך את בנותינו אנו תפילה 

 והאהבה.

 

 (שירה טאוב)   ם ם ם מדעימדעימדעי

לימודי המדעים מאפשרים הכרות עם עולם הטבע שסביבנו תוך מציאת הדמיון הרב 

 הקיים בו.

  הנושאים שילמדו:

  התא. –הכרות עם יחידת החיים הקטנה ביותר בטבע 

 .הזנה בחי ובצומח, שרשרות מזון בטבע והשפתעם על האקולוגיה 

 י. מערכת העיכול באדם כדוגמא למערכת ביצור רב תא 

 במסגרת לימוד זו נשתדל להבין את השפעת התנהגות האכילה שלנו על בריאותינו. 

 

   (נעמה יעובי, בת שבע רביב, שירה טאוב)   מבוא לכימיה מבוא לכימיה מבוא לכימיה 

נדרשים להשכלתן הכללית של הבנות. נלמד מעט יסודות כחזרה  כימיהלימודי 

ומרים וכהמשך ללימודי המקצוע בחטיבת הביניים. נשתדל להגיע לנושאים או ח

רלוונטים לתלמידות הן לחיים )המטבח, הכביסות...( והל ללימודי המשך 

בביוחלוגיה, כימיה, מגמת לימדי  א"י. במסגרת הלימוד נבצע תהליך חקר והבנות 

 יגישו דו"ח מפורט בנוסף למבחן מסכם.

   

  (פנינה נעמד)      , הבנה והבעה, הבנה והבעה, הבנה והבעהלשוןלשוןלשון

 והבעה.משרד החינוך פתח בתכנית חדשה בנושא הלשון, הבנה 

התכנית מאורגנת סביב ארבעה תחומים מהפרט אל הכלל: המילה, הצירוף, המשפט 

 והטקסט.

על פי מתכונת הבחינות החדשה כל תלמידה תיבחן בסוף כיתה י' בשאלון פנימי בית 

 ספרי ובכיתה י''א בשאלון מטעם משרד החינוך.
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מהציון  30%ווה הציון הסופי יורכב כך: הציון של הבגרות הפנימית בכיתה י' יה

 מהציון הסופי. 70%הסופי, וציון הבגרות מטעם משרד החינוך בכיתה י''א יהווה 

בשיעורים נעסוק במחצית הראשונה בהבנת טקסטים ובשאלות הקשורות למבנה 

הטקסט, הלשון והתוכן. במחצית השניה נתמקד בתחום התחביר )המשפט הפשוט 

 בלבד( התרגול יעשה מתוך הקשר טקסטואלי.

 בשלב זה, בשל התכנית החדשה, ניעזר בשיעורים בעיקר בדפים מצולמים.

הורים יקרים שימו לב! הציון הסופי למבחן הפנימי בכיתה י' יכלול אחוז מסויים גם 

משנת הלימודים הנוכחית, תשע''ה. בנות שלא ישקיעו מאמצים במשך שנה זו ולא 

ה לשנת לימוד פורייה לא יוכלו לשפר ציון אם יכשלו. בתפיל -ילמדו כנדרש

 ומבורכת.

 

   )רכזת המקצוע: תהלה אבי לב(            מתמטיקהמתמטיקהמתמטיקה

 אנו באולפנא רואים חשיבות רבה בלימודי המתמטיקה, וזאת משלוש סיבות:

כמאמר הגר"א: "והאדם צריך לדעת ג'  שלמות השכלתה של הבת. .א

חכמות. חכמת האלקית )שזו התורה(, חכמת הטבעית )שאלו המדעים 

 תמטיקה בכללם(, חכמת המעשית )לצורך הפרנסה(".המדוייקים ומ

ההתמודדות עם דרישותיו  המתמטיקה ככלי לפיתוח אישיותה של הבת. .ב

של תחום ידע מיוחד זה, עשוי להביא את הבת לבניית משמעת עצמית, 

להפנמת הקשר בין מאמץ לתוצאה, לקניית דרכי התמודדות בלמידה 

ון, הנכונות לעזור והיכולת ובכלל, ולפיתוח מיומנויות חברתיות, כג

 להיעזר.

לימוד מתמטיקה הוא הזדמנות  העיסוק בתחום החשיבה המופשטת. .ג

להתנסות בלימוד של נושאים מופשטים ובעיסוק במדע טהור. המתמטיקה 

מאפשרת לנו להסתכל על בעיה יישומית, לתאר ולפתור אותה באופן 

. השכלה מתמטית אנליטי, תוך שימוש בעקרונות, והפרדה בין עיקר לטפל

יום, -מפתחת כישורי חשיבה, ומהווה תשתית לפתרון בעיות בחיי יום

 ולעיסוק עתידי בשאר המדעים.

 לימודי המתמטיקה באולפנא: 

בכדי להגיע עם כל בת למיצוי המקסימלי של כישוריה במתמטיקה, אנו ַמְפנים כל 

מוטיבציה שלה. בת לרמת למידה מתמטית, המתאימה ליכולותיה בתחום הריאלי, ול

לצורך זה, מחולקת כל שכבה, החל מכיתה ט', לשלוש רמות, בהתאם לדרישת 

 בחינות הבגרות:

 בגרות ברמה בסיסית. –יח"ל  3

 בגרות ברמה מוגברת. –יח"ל  4

 בגרות ברמת מצּויינּות. –יח"ל  5

 תכנית ההבחנות במתמטיקה במהלך הלימודים:
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 כתה י"ב כתה י"א כתה י' 

 382שאלון  381שאלון  שאלון ראשון * יח"ל 3

 482שאלון  481שאלון  - יח"ל 4

 582שאלון  581שאלון   - יח"ל 5

* השאלון הראשון נערך כבחינה פנימית. בהתאם לתכנית הבגרות החדשה, 

ספרי. בנוסף על הבחינה המסורתית, -המחייבת שחלק מבחינת הבגרות יהיה בית

 גון: עבודת חקר במתמטיקה.הבגרות כוללת חלופות בהערכה, כ

 

 לימודי המתמטיקה בכתה ט':

 שכבת ט' חולקה השנה לשלוש רמות כנ"ל, באופן הבא:

 

יח"ל. מספר הבנות בקבוצה קטן, כדי לאפשר לבנות הצלחה  3קבוצת למידה ברמת 

שעות שבועיות, ומתמקדים בעיקר  4מקסימלית. בקבוצה זו לומדות הבנות 

 ומטריה, סטטיסטיקה והסתברות.בנושאים: אלגברה, טריגונ

 

יח"ל. שתי קבוצות אלו זהות ברמתן ובקצב ההתקדמות.  4שתי קבוצות ברמת 

הצורך בחלוקה לשתי קבוצות נבע מריבוי הבנות ברמה זו. בקבוצות אלו לומדות 

 ש"ש גיאומטריה. 2ש"ש אלגברה, ו  3ש"ש. מתוכן  5הבנות 

 

זהות ברמתן ובקצב ההתקדמות. תוכן  יח"ל. שתי קבוצות אלו 5שתי קבוצות ברמת 

יח"ל, אך שונה בקצב ההתקדמות  4ת והלימוד בקבוצות אלו דומה לתוכן בקבוצ

 ש"ש. 5וברמה הנדרשת. בקבוצה זו לומדות הבנות 

בנוסף, אנו מציעים לבנות )בכל הרמות( מערך שיעורי תיגבור בשעות הערב של 

ה בהכנת ש"ב, בלמידה לקראת ימי הפנימיה. בשיעורי התיגבור ניתן לקבל עזר

 מבחן, ובהסבר נוסף במקרה של קושי. 

 

 החלוקה לקבוצות הלימוד:

 נושא זה מטריד חלק מן הבנות וההורים, לכן יש להבהיר כמה נקודות בעניין: 

מטרתנו היא למצוא את מקומה הנכון של כל בת כדי שתוכל למצות את יכולותיה 

מטיקה מתוך שיקולים מקצועיים מחד, וראיה באופן מקסימלי. לכן, פועל  צוות מת

כללית וחינוכית של הבת מאידך. וזאת בשיתוף פעולה עם הצוות החינוכי, עם הבת 

 עצמה, ועם ההורים.

לעתים, ישנו מצב של חוסר שביעות רצון של הבת או של הוריה עם החלטת הצוות 

וצות. מעברים אלו בעניין זה. אנו תמיד קשובים לשמוע, ופתוחים למעברים בין הקב

נעשים בהתאם לכללים שקבענו. מניסיוננו, עד לבחינת הבגרות ישנם מעברים, 

 ובסופו של דבר, כולן מוצאות את מקומן הנכון.

בפניה אליכם הבנות וההורים. ראוי לתת את הדעת לכך שהלימודים בכלל 

לי ובמתמטיקה בפרט דורשים השקעה רבה. לכן, מבחינתכם, יש לעשות חישוב כל

ביחד עם שאר המטלות העומדות בפני הבת: עזרה בבית, תנועת נוער, תחביבים, 
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וכד', ולהחליט באילו אפיקים נכון להשקיע את כוחותיה של הבת. אנו מקווים, יחד 

איתכם, שנוכל למצוא לכל בת את האיזון הבריא שבין פיתוח השאיפה למצויינות, 

 ובין ההכרה ביכולותיה.

 

בה אולפנת רעיה לוקחת חלק, בהצלחה רבה, בתכנית "מתמטיקה זו השנה השלישית 

יח"ל. צוות  5-תחילה". מטרת התוכנית היא להגדיל את מספר הבנות הניגשות ל

מתמטיקה והנהלת האולפנה מגוייסים למאמץ זה.  ובפועל מספר התלמידות 

יחידות בהצלחה אכן עולה. בכך גם אנו שותפים למגמה כלל ארצית  5המסיימות 

 שמוביל משרד החינוך.

 בהצלחה לכולן!

 ()רכזת המקצוע: חנה הירש)רכזת המקצוע: חנה הירש)רכזת המקצוע: חנה הירש   אנגלית

הבנות לומדות אנגלית בהקבצות לפי רמות ידע והשיעורים ברובם מתנהלים בשפה 

האנגלית. המיומנויות הנלמדות הן: הבנת הנקרא, הבנת הנשמע, דיבור, כתיבה 

 וקריאת ספרות.

חמש יחידות לימוד. המורות לאנגלית  אנו שואפים שכל הבנות תיגשנה לארבע או

 כל בת לפי יכולתה. –מקדמות את הבנות 

לרשות הבנות עומדת ספרייה עשירה באנגלית, חדר מחשבים ואינטרנט לחקר 

 הפרוייקטים.

במשך השנה על כל בת לקרוא בין שלושה לחמישה ספרים באנגלית ולהגיש סקירה 

 על כל הספר.

ישיות באנגלית. לפי התכנית החדשה באנגלית בנוסף, מגישות הבנות עבודות א

עבודות אלו תהיינה חלק מן הדרישות של משרד החינוך לבגרות באנגלית. במשך 

 השנה מתקיימים שיחות ואירועים מיוחדים באנגלית.

 להלן תכנית ההבחנות באנגלית

 כתה י"ב כתה י"א 

 Fשאלון  E,Gשאלון  דוברות

 G,Fשאלון  Eשאלון  יח"ל 5

 E,Dשאלון  Cשאלון  "ליח 4

 

 

 בת שבע עמיצור(, פנינה רותם)   היסטוריההיסטוריההיסטוריה

 הידע בכתה ט' אנו מתחילים השנה תכנית לימודים חדשה, המבוססת על

ח'. תכנית -ו' בכיתות במהלך לימודי ההיסטוריה שנרכשו החשיבה ואסטרטגיות

יתות שנתית של לימודי ההיסטוריה בכ-הלימודים בכתה ט' היא חלק מתכנית תלת

 י"א. -ט'

 :הלימוד נושאי

 והתלמוד המשנה ובתקופת השני הבית בישראל בימי ודת . הנהגה, חברה1
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 נוצרי עולם בקרב כמיעוט החיים רקע על יהודית וקהילה הביניים: יצירה . ימי2

 ומוסלמי.

אנו נלמד ונתרגל מיומנויות שונות הדרושות ללימוד היסטוריה, ונחזור על 

ח' ביתר עומק: התמצאות בציר הזמן, איתור ואיסוף -בכתות ז' המיומנויות שנלמדו

מידע ממקורות שונים, הסקת מסקנות, השוואה, העלאת טיעונים 

 והצדקתם/שלילתם, ועוד, ונכיר מושגים בסיסיים השייכים למקצוע. 

 

  (פנינה רותם)   כתיבת עבודותכתיבת עבודותכתיבת עבודות

נושא ההערכה לאור הרפורמה החדשה שמוביל משרד החינוך במקצועות השונים, 

החלופית ובכללה כתיבת עבודות חקר הולכת ותופסת מקום חשוב בתכנית 

 הלימודים.

 לאור זאת האולפנא רואה לנכון לתת לבנות כלים שיעזרו להן בכתיבת העבודות.

 מחצית אחת.השיעור ינתן בשעתיים שבועיות לאורך 

 בשיעור ילמדו הבנות להכין עבודת מחקר ברמה אקדמאית.

 יעור:מטרת הש

 לימוד חלקי העבודה ודרך כתיבתה 

 רכישת מיומנויות של סיכום 

 הכרת חומרים וספרות מחקר שונה 

 הרחבת אופקים וידע עולם 

 

 העבודה כוללת: הקדמה, מבוא, כשלושה פרקים בגוף העבודה, סיכום ונספחים.

 שנה האחרונות. 150-העבודה עוסקת באירוע מחיי עם ישראל ב

 יצירתי כגון: העבודה תכלול גם חלק 

מצגת, דגם, הצגה וכו' המביעים את הרעיון המרכזי של העבודה, לצורך כך העבודה 

 תוכל להתבצע בזוגות.

 .בודתן במשך כתיבתןבע ליווי הבנותנשמח לעזרתכם, ההורים, ב

   
 (ברק ניר))שדה,לאום,חברה(     מודי של"חמודי של"חמודי של"חללל

 

 יחודו של מקצוע השל"ח

 מקצוע רב תחומי. .1

 לכותלי האולפנא.לימוד גם מחוץ  .2

 השאיפה:

 ללמד בדרך חוויתית לאהוב ולהכיר את הארץ.. 1       

 לגרום לבנותינו להפנים את העיקרון של "לתת יותר מאשר לקבל!". 2       

 להגיע לתחושת הששייכות לתורה,לארץףלעם ולמדינה.. 3       

 ם מעבר לחיי    לחזק את הרצון והיכולת להתמיד בנתינה והכרת הארץ ג. 4       

 האולפנא.           
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  ערכי -התהליך החינוכי 

 אדם/טבע –תחום השדה  .1

 רצף הדורות עד ימינו –תחום הלאום  .2

 אני/זולת )שונה( –תחום החברה  .3

 

 (אורית ספרא)    גיאוגרפיהגיאוגרפיהגיאוגרפיה

שיעורים אלה מהווים בסיס לעיצוב ההשקפה וההאמונה בצדקת דרכנו, ידע בסיסי 

 ורי ג"ג באולפנא עוסקים בסוגיות בג"ג ולימודי א"י.והשכלה כללית. שיע

מהי ארץ ישראל? מהן גבולותיה? מדוע יהודה ושומרון עברו כ"כ הרבה גילגולים? 

האם ניתן לספח את יהודה ושומרון למדינת ישראל? מהם מיעוטים? כיצד העליות 

ששת הגדולות השפיעו על אוכלוסיית הארץ? מה נכבש בלי קרב ובלי אש במלחמת 

 הימים?

 )צפיה בן דוד, יערה פתיה(   חינוך גופניחינוך גופניחינוך גופני

 החינוך הגופני הוא חלק חשוב מאוד ממערכת השעות של התלמידות.

התלמידות יושבות זמן רב מול שולחן הכתיבה ולכן חשוב לעשות הפוגה ולהניע את 

 הגוף.

 אנו נעשה זאת בדרכים רבות:

ומטר(, קפיצה בחבל לשם מטר עד חצי קיל 100הליכה אירובית, ריצת מרחקים )

כדי לפתח  –חיזוק הריאות, משחקי כדור: רשת, עף, רגל, כדורסל, "קיק בול" 

 קוארדינציה בין העיניים לידיים ואת כח הסבל.

בכיתה ט' הבנות בגיל חשוב מאוד מבחינת התפתחות הגוף שלהן. זהו הזמן 

עשה על ידי האופטימלי לעבוד על חיזוק העצמות ובניית צפיפות העצם. זאת נ

שיעורים בהרמת משקולות וחיזוק השרירים באמצעות רצועות מתיחה.  אנו נעבוד 

 על ריקוד אירובי והבנות תחברנה ריקוד משלהן.

שיעור חינוך גופני מתקיים פעמיים בשבוע וזהו שיעור חובה. על הבנות להצטייד 

 בלבוש מתאים הכולל: נעלי ספורט ומכנסיים )במקרה הצורך(.

 ינתן על בסיס כמה מרכיבים:הציון 

 הגעה לשיעורים, השתתפות, מוכנות לשיעורים )לבוש מתאים( ומבחנים.

 בת שתגיע לשיעורים ותשתדל ככל יכולתה תקבל ציון טוב.

      )אורית ספרא(      אזרחותאזרחותאזרחות

 ,המדע תחוםב יםאנושי על סמך ההצטברות של ההישגיםבנויה החברה האנושית 

תיקון לפעול לות מכך החברה האנושית מנסה המחקר והטכנולוגיה, אך לא פח

   .העולם וסדרי החברה על בסיס של מוסר וערכים

יכולת הבחירה בין טוב לרע וכוח היצירה הוענקו לאדם כבר בבריאה, כמאמר 

ט(. ישנה משמעות עמוקה לדימויו "י ',כ, פסוק: "כי האדם עץ השדה"....)דבריםה

  .מוצאו מן האדמהשל האדם לעץ השדה. האדם נקרא על שם 
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 ?מדוע דווקא האדם נקרא על שם האדמה

שבריאתו מן האדמה, אלא משום מפני  שהאדם לא נקרא המהר"ל מפראג מפרש 

כשזורעים  שיש בו מתכונת האדמה שבכוחה להוציא אל הפועל כל מה שנגנז בה.

גרעין, מוציאה ממנו האדמה את כל הפוטנציאל הגלום בו. וכך נטעה נשמה באדם 

 .ליו להוציאה אל הפועלוע

כל אדם  חס אל הדברים כמופנים הן אל היחיד והן אל החברה האנושית.יניתן להתי

וכל חברה יכולים לקפוא על שמריהם, אך יש בידם הבחירה להמשיך ולהתפתח ואף 

 .לבצע מהפכות בסדרי עולם

המשטר והערכים הדמוקרטיים הם מהישגיה הבולטים של האנושות, השוויון 

הדמוקרטי  הרעיון יטי בין בני האדם הושג רק אחרי מהפכות ומאבקים רבים.הפול

על פיו השלטון מחויב להגביל את כוחו ולשמור על טובת החברה ולשמור על זכויות 

האדם והאזרח, מביא לידי ביטוי את ההתפתחות ההיסטורית של הרוח האנושית 

   .במהלך הדורות

להכיר את  ות יאפשרו לתלמיד שנה, לימודי אזרחות, במחצית השנייה של ה

העקרונות עליהם מבוססת מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ולהבין את 

  עקרונות היסוד של המשטר הדמוקרטי.

פעיל, כדי שיוכלו להבין ולקחת חלק ת הבנות האתגר הוא שלימודי האזרחות יכינו א

לחברה  ולתרום על סדר היוםבדיון הציבורי והפוליטי בסוגיות שיהיו , בבוא העת

 .ולמדינה

 

 

 בברכת שנה טובה ומוצלחת

 ושנזכה יחדיו להגדיל תורה ולהאדירה          

 

החינוך, שהרצון האדיר על מה שכנסת ישראל היא בנויה יתגדל על "

 ידו,

מוכרח הוא להיות חינוך מלא אור אלהי בתכלית גבהו, שיהיה מעולף  

בחינוך לימודי של תורה, באמונה עמוקה שבה אור ד' גנוז, המסבב 

חרית ותקוה אהבה לקיום המצוות, ולחיים שעל פי דרך ד' המביא א

 לאומית אל הכלל, כמו שמאשר ג"כ את הפרטים"

 ()אורות אורות ישראל ז  עמ' קסג
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 נהלי האולפנא

 :בטחון

 .מתחם האולפנא כולו מגודר כולו כחטיבה אחת 

  הכניסה לאולפנא: דרך השער התחתון. כניסת רכבים מותרת רק לעובדי

 האולפנא.

 וארבע שעות במתחם האולפנא. בשעות הערב  קיימת שמירה עשרים

 והלילה ישנם שני שומרים.

 :השכמה

-לכיתות י"א. תפילת בבית המדרש 7:00מדריכת הכיתה משכימה את הבנות בשעה 

בימים שני,  ,10:15-ביום א' מתחיל השיעור הראשון ב י'-י"ב ובכיתות לכיתות ט'

 .9:15-וביום רביעי ב 8:15-שלישי וחמישי ב

וכל הבנות בנוכות מורות ומדריכות ימודים באולפנא מתחיל בתפילת שחרית יום הל

 (.7:45-8:15ת להגיע בזמן לתפילה )מתבקשו

 כיבוי אורות:

כל התאורה בבנין הפנימיה נכבית באופן אוטומטי, על מנת לעודד את התלמידות 

 לישון בשעה סבירה:

 .23:00י': בשעה -בכיתות ט'

 .24:00י"ב: בשעה -בכיתות י"א

 

 :לימודים

  לא  –על כל תלמידה להגיע בזמן לשיעור. תלמידה שתאחר ללא סיבה

 תוכל להכנס לשיעור.

  על כל בת לקחת עימה בבוקר את כל חומר הלימודים והציוד הנלווה

 שילמד עד הצהרים לבנין הכיתות. אין ללכת לפנימיות בזמן השיעורים.

 פלאפונים נמצאים בזמן אנו אוסרים הפעלת פלאפונים בזמן השיעורים. ה

 השיעור בכיסים אישיים בכתה. 

  רצוי מאד שלא לצאת בזמן השיעור. לשם כך קיימות הפסקות. לרשות

 הבנות עומד מתקן מים קרים וכוסות בבניין הכיתות.

 :מבחנים

מבחנים בשבוע )לא כולל  3כל כיתה תקבל לוח מבחנים למחצית. ניתן לקיים עד 

 שה אך ורק דרך המורה המקצועית.בחנים(. דחיית מבחנים תע

מוטלת עליה החובה להשלימו ביום שלישי שלאחר הבחינה  –בת שהפסידה מבחן 

ליד הספריה ובימי ראשון בין השעות  – 1בחדר הקבצה  14:00-16:00בין השעות 

 , בליווי אחראית מטעם האולפנא.17:00-18:00

 הנהלת האולפנא תערוך מעקב אחר דחיית מבחנים של התלמידות.
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 כללי הצניעות באולפנא:

  חולצה–  

החולצה תהיה סגורה בפתח הצוואר וארוכה דיה כדי לכסות את המרפקים 

 ואת הגב והבטן בכל מצב. אין לחולצה להיות מהודקת לגוף.

  חצאית–  

כיים בכל מצב. אין החצאית צריכה להיות ארוכה דיה כדי לכסות את הבר

 לחצאית להיות מהודקת לגוף.

 ."אין ללבוש מכנסי "אלאדין 

  פיג'מה–  

 יש ללבוש כתונת או מכנסיים ארוכים וחולצה בעלת שרוולים.

  יש להקפיד על ככלי הצניעות בכל שטח האולפנא, בין בבניין הלימודים

 ובין בבנייני הפנימיות וביניהם.

 אין לדחות את הצניעות מפני אביזרי חן חן וצניעות שלובים זה בזה, ו

 שאינם הולמים אותה.

 

 

 

 

 

 

 מורה נבוכים לשחרורים:

בזמן 

 הלימודים

 לילה אחה"צ

 + יום ג' מארוחת ערב

 שבת

בתוך בית 

 אל

מחוץ בית 

 אל

בנות עלית 

 הנוער

מי שלא 

בעלית 

 הנוער

בנות עלית 

 הנוער

מי שלא 

בעלית 

 הנוער

מחנכת עם 

אישור 

 הורים

 19:00עד 

ניתן 

לצאת בלי 

 להודיע

מהשעה 

19:00 

 באישור 

מחנכת 

 פנימיה

באישור 

מחנכת 

פנימיה 

ואישור 

הורים 

)שמים 

אישור 

במגירות 

בחדר 

 מורות

מחנכת 

פנימיה 

ואישור 

 הורים

מחנכת 

פנימיה 

ואישור 

 הורים

באישור 

הרב חיים 

 בלבד

 מחנכת

 כיתה

 משרד:

, זה הזמן לבירורים, 8:00-16:00ה' בין השעות -מזכירות האולפנא פתוחה בימים א'

 טלפונים, שאלות, תשלומים וכו'.

ציוד המשרד משמש את צוותי המשרד, ההוראה וההדרכה ולא נועד ל"השלמת 

 ציוד" אישית של הבנות.

 אג' לצילום. 0.30צילומים אישיים בתשלום 

 

על כללים אלו נועדו להבטיח סדר יום פורה, מנוצל נכון ואשר משרה אווירה טובה 

 כולנו ומבטיח את בטחון הבנות.

 מטרת החינוך היא"

 להכשיר את האדם לצורתו המתקנת,
 שהנקודה המרכזית שבה היא לעשותו טוב וישר..."

 
 )הראי"ה, אגרות א', אגרת ק"ע, "אגרת החינוך"(
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 תכניות שונות:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מרכז למידה:
ת אסטרטגיות וכלים ללמידה יעילה המרכז הוקם כדי לתת לבנו

 עות השפתיים. ובמקצ

בין הנושאים עליהם עובדים במרכז: אבחון הקשיים, 

אסטרטגיות למידה, ארגון חומר, תכנון זמן ומיקוד נושאים לפני 

 .תית, ניסוח תשובות מדויקות ועודמבחן, קריאה משמעו

 וגילה חביב.ועלות שתי מורות: שלומית צוקרמן במרכז פ

מודים במרכז הם לתלמידות יחידות, זוגות או קבוצות.  הלי

. אלו אינם שיעורי כלים ללמידהמתן הוא על  בשיעורים הדגש

צוות המרכז מדריך . עזר ואין בהם לימוד חומר מהכיתה כסדרו

את צוות ההוראה בהוראה מותאמת לקשיי למידה ובדרכי 

  הקניית אסטרטגיות בכיתה.

 הצרכים העולים כת המרכז על פישתדלים לבנות את מעראנו מ

 הדחיפות שלהם. "מן השטח" ו
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 בס"ד

 בחינות הבגרות
 

 החל משנה"ל התשע"ה חוקת הזכאות לבגרות במשרד החינוך משתנה ועקרונותיה יהיו שונים ממה שהורגלנו עד היום.

 להלן כמה מעקרונות התוכנית החדשה "ישראל עולה כיתה":
 משמעותית. פינוי זמן ללמידה .א
 מתן אוטונומיה וגמישות פדגוגית לבית הספר. .ב

 צמצום אירועי הבחינה החיצוניים. .ג
 שילוב תוכנית ההתפתחות האישית והמעורבות החברתית בתהליכי הלמידה. .ד

 קיבוץ תחומי הדעת באשכולות. .ה

 וקצת יותר בפירוט הלכה למעשה.
 חדשה כל תלמיד יחוייב בהתנסות מעשית בנתינה לקהילה ולחברה:התפתחות אישית ומעורבות חברתית קהילתית בתוכנית הבגרות ה .א

 שעות 90 בכתה י': 

 שעות 60 בכתה י"א:

 שעות 30 בכתה י"ב:

 ובתעודת הבגרות יצויין שהתלמידה עמדה בדרישות התוכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית.

 חורף י"ב / סוף כתה י"ב.  רק בסוף כתה י"א / מועד חיצוניותבבחינות בגרות  –מועדי הבחנות  .ב
 בכתה י' לא יתקיימו בחינות בגרות חיצוניות.

 צמצום מקצועות החובה ומספר היחידות וחלוקה לאשכולות. .ג
 אשכול ידע העם והמדינה    אשכול עברית    אשכול מורשת

 יחידות לימוד 2 –הסטוריה    יחידה לימוד 1 –ספרות    יחידות לימוד 3 –תנ"ך 

 יחידות לימוד 2 –אזרחות   יחידה לימוד 1 –מחשבת ישראל   יחידות לימוד 3 –תושבע"פ 

 יחידות לימוד 2 –לשון והבעה      

 יחידות לימוד חובה 14סה"כ 

 יחידות לימוד לפחות 3 –מתמטיקה 

 יחידות לימוד לפחות 3 –אנגלית 
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 יח"ל: 5מקצוע מורחב ברמת  .ד

 שניים ממקצועות החובה 

  יח"ל )מגמה( 5אחד ברמת  בחירהמקצוע 

 יח"ל )בנוסף למתמטיקה ולאנגלית( 5תלמידה תוכל להבחן בבחינות חיצוניות לכל היותר בשלוש מקצועות ברמה של 

 ללא ציון יחידות הלימוד. כמקצוע פנימיכל מקצוע נוסף שהתלמידה תבחר ללמוד ברמה מוגברת ירשם 
 :הערכה פנימית .ה

 י'. בכתה –שעות שנתיות  3בהיקף  –לימודי מדעים  .1

 שעות שנתיות בכתה י'. 2מקצועות השכלה כללית בהיקף  2 .2
 י"ב כתנאי סף לזכאות.-שעות שנתיות בכל שנה בכתות י' 2בהיקף  –חנ"ג  .3

 
 והערכה בית ספרית  %30מול  %70תוכנית לימודים מותאמת לבית הספר 

מהחומר(  %30) פרקי בחירהמהחומר( לצד  %70עליהם בחינת בגרות חיצונית )שתהיה  – לפרקי חובההמקצועות שילמדו ושייבחנו בהם בבחינות חיצוניות יתחלקו 

 שיוערכו על ידי מורי בית הספר.
 ההערכה הבית ספרית תהיה מגוונת )עבודה עיונית, תיק עבודות, עבודת חקר, תלקיט, בחינה פנימית(

 לפחות באופן אישי או בהרכב קבוצתי )באולפנא אנו כותבים עבודה באזרחות(.שנות התיכון עבודת חקר אחת  3כל תלמידה חייבת לכתוב במהלך לימודיה לאורך 

 

 להלן תוכנית הלימודים ופריסת ההבחנות שהאולפנא בחרה לתלמידותיה על פי העקרונות של תכנית ההבחנות החדשה:
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 תוכנית בחינות הבגרות באולפנת רעיה החל משנת הלימודים תשע"ה

 

 סה"כ י"ב כתה כתה י"א כתה י' מקצוע

 תנ"ך
 מקצוע חובה מורחב

 יחידה פנימית 1
 בחינה + עבודה עיונית

 יחידה חיצונית 1
 יחידה פנימית 1

 יחידה חיצונית 1
 יחידה פנימית 1

 יחידות 5

 תושבע"פ
 

 יחידות 3 יחידות חיצוניות 2 הערכה חלופית 30% 

 מחשבת ישראל
 מקצוע חובה מורחב

 1מקצוע השכלה כללית 
 (תשעה שנתי 1)

 הערכה פנימית
 הערכה פנימית  30%+ 

 )אמונה וגאולה(

 יחידה פנימית 1
 תפילה ואמונת חכמים

 יחידה חיצונית  1
 (70%) אמונה וגאולה

 
    יחידה 4 

 
 יחידות 5סה"כ                  

 
 
 יחידה 1
 

 ___ (70%בחינה חיצונית ) הערכה חלופית 30% ספרות

 הסטוריה
 בחינה פנימית 30%
 הערכה חלופית 15%

 בחינה חיצונית 70%
 הערכה חלופית 15%

 יחידות 2 ____

 יחידות 2 ___ בחינה חיצונית 70% הערכה חלופית 30% לשון והבעה

 __ __ אזרחות
 הערכה חיצונית 70%
 הערכה פנימית 30%

 יחידות 2

 5מקצוע בחירה מורחב )
 :מגמה יח"ל(

 פסיכולוגיה     
 לימודי א"י 
 כימיה 
 עצוב גרפי 
 ביולוגיה 
 ספרות 

__ 
הערכה חלופית או  30%
 הערכה חיצונית 70%

 )תוכנית שונה לכל מגמה(

 הערכה חיצונית או 70%
 הערכה חלופית 30%

 )תוכנית שונה לכל מגמה(
 יחידות 5
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 סה"כ כתה י"ב כתה י"א כתה י' מקצוע

 מתמטיקה
הערכה בית ספרית 

 יח"ל( 3)לתלמידות 
 ידותיח 3-5 הערכה חיצונית הערכה חיצונית

 __ אנגלית
  הערכה חיצונית

 ספרות פנימי( – D)שאלון 
 יחידות 3-5 בחינות הערכה חיצונית 2

 לימודי ארץ ישראל
 שעה 1

)מקצוע השכלה כללית מקצוע 
 הערכה פנימית( 2

   

 מדעים
 שעות שבועיות חובה 3

 הערכה פנימית
   

תוכנית התפתחות אישית 
 ומעורבות חברתית

  שעות הערכה פנימית 30 שעות הערכה פנימית 60 יתשעות הערכה פנימ 90

 

 סה"כ:

 יחידות חובה. 14 .א
 אנגלית 3-5 .ב

 מתמטיקה 3-5 .ג
 הערכה פנימית: .ד

 מדעים. -
 מקצועות השכלה כללית. 2 -
 חנ"ג. -
 התפתחות אישית ומעורבות חברתית. -

 יח"ל. 5 –מקצועות מורחבים  3 .ה

 יחידות לימוד 27-34סה"כ: 
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 השנתי הציוןוהבהרה אחרונה וחשובה: 

מהציון בתעודת הבגרות, הוא ניתן על ידי המורה הישיר למקצוע  %50-לכל תלמיד בבית הספר התיכון וערכו הכולל כ חובההציון השנתי )"המגן"( הינו ציון 

 הבחינה על סמך כמה פרמטרים:

 .40%-30%ציוני בחינות בכל שנת הלימודים  .א

 .50%-40%ציון המתכונת / ממוצע מתכונות  .ב
 .15%-10% –נוכחות בשעורים  ציון על .ג

 מורה רשאי להוסיף מספר נקודות על השקעה וכדו'... .ד

 על כן חשובה ההשקעה בלימודים במשך כל שנת הלימודים.

 

 בהצלחה לכולנו

 פני צוריה

 מנהלת התיכון
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 אבחונים והתאמות לבגרויות

 

 מתי פונים לאבחון?

כים על אף סיוע שקיבלה בבית  ובבית הספר, וכן כאשר קיים פער משמעותי בינה לבין תלמידות הכיתה מומלץ לפנות לאבחון כאשר קשיים בתפקודה של הבת נמש

 די. נשמח לעמוד איתכם בקשר ולסייע בקבלת ההחלטה האם ללכת לאבחון, ואיזה.בתחום הלימו

 סוגי האבחונים:

 מטרת האבחון מי בודק? מה בודק האבחון? באיזה מקרה לפנות? האבחון

אבחון 

 ידקטיד

כאשר אנו משערים שהכשלים הלימודיים הם על 

 רקע ליקוי למידה ראשוני.

מהם קשייה וכישוריה של  (1

 התלמידה בלמידה.

מהן אסטרטגיות הלמידה של  (2

 התלמידה ועד כמה הן יעילות.

 מאבחן דידקטי

) ההכשרה הנדרשת: לימודי 

 תעודה(

לשמש בסיס לבניית תוכנית לימודים 

התוכנית לתלמידה או לשכלל את  

 הקיימת.

אבחון 

 פסיכולוגי

 באחד או יותר מהמקרים הבאים:

 למידה יכולתכאשר אנו משערים שקיימת  (1

 נמוכה.

כאשר קיים פער לא מוסבר בין היכולת  (2

הלימודית המשוערת לבין תפקודה של 

 התלמידה.

כאשר אנו משערים  שקיים קושי רגשי  (3

 שלא מאפשר פניות ללמידה.

 .יכולת הלמידהמהי  (1

הם תחומי החוזק  אלו (2

והחולשה בתחומים 

הקוגניטיביים, הרגשיים 

וההתנהגותיים של 

התלמידה, ומהם יחסי 

 הגומלין ביניהם.

 פסיכולוג מומחה

לשמש בסיס לבניית תוכנית טיפול 

מורחבת העונה על הצרכים השונים 

 של התלמידה.

 אבחון 

-פסיכו

דידקטי 

 (משולב)

 באחד או שניים מהמקרים הבאים:

קשיים בלימודים חמורים כאשר ה (1

 במיוחד.

כאשר נראה שהקשיים נובעים  (2

 מגורמים שונים.

התפקודים השכליים לאור היכולות 

והקשיים בתחומים האישיותי, הרגשי, 

ההתנהגותי והחברתי, והשפעת כל 

 אלו על תפקוד התלמידה.

פסיכולוג מומחה שהוכשר  (1

 לביצוע אבחון  דידקטי

 -או

מאבחן דידקטי ופסיכולוג  (2

 ני אבחונים נפרדיםבש

לשמש בסיס לבניית תוכנית טיפול 

 כוללת.
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 אבחונים נוספים שקיימים הם: אבחון דינמי, אבחון נוירולוגי וחוות דעת פסיכיאטרית.

תשתפו את היועצת באם  כמו כן חשוב שאתם ההורים .רותם בר דוד או לתהלה גנץהורה שיש ברשותו אבחון של בתו מכל סוג וטרם העבירו לאולפנא מתבקש להעבירו ל

זאת על מנת שנוכל להתאים סיוע ב"מרכז הלמידה" על פי הצורך, להדריך את המורות בעבודתן עם התלמידה  היו קשיים משמעותיים בלימודים בשנים האחרונות,

 ובעתיד לדאוג עבורה להתאמות בבגרויות. 

 התאמות במבחני הבגרות

 ת לתלמידים שקשייהם בתפקוד הלימודי מיועדו –"התאמות" או בלשון העם "הקלות" 

 הם על רקע של ליקויי למידה.

 התאמות אלו מאפשרות לתלמידה לעקוף את תחומי הקושי ולתת ביטוי לידע שרכשה.

 קיימים שלושה סוגי התאמות כדלהלן:

 

 התהליך האבחון הנדרש ההתאמות 

 1סוג 

  מזמן הבחינה( 25%תוספת זמן )תוספת של 

 שעתוק הבחינה 

  נוסחאות מורחב במתמטיקהדף 

 התעלמות משגיאות כתיב 

 הגדלת שאלון 

 ללא איבחון

ההחלטה לאשר מתן התאמות אלו היא 

בסמכות המועצה הפדגוגית של האולפנא על 

 - סמך המלצת אבחון עדכני )מכתה ז' ומעלה(

המועצה  להתאמות הדורשות איבחון. 

הפדגוגית מתבססת בהחלטתה על חוות דעת 

ההוראה המתקנת ולוקחת המורות וצוות 

בחשבון את מידת העמל וההשקעה של 

 התלמידה.

*כמות ההתאמות שביה"ס יכול לאשר ללא 

 איבחון מוגבלת ע"י משרד החינוך.  
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 2סוג 

 הכתבת המבחן לבוחן 

 הקלדה על גבי מחשב 

 הקראת שאלון 

  שאלון מתוקשב –באנגלית 

 ( התעלמות משגיאות כתיב באנגליתF,G) 

קטי או אבחון דיד

אבחון 

 פסיכודידקטי

( 2+3)סוג ההחלטה לאשר מתן התאמות אלו 

היא בסמכות ועדת ההתאמות המחוזית 

במשרד החינוך. המועצה הפדגוגית של 

האולפנא מגישה בקשה )עתירת נתונים, 

דיווחים וטפסים( לוועדה  והאישור הסופי ניתן 

 .אך ורק על ידי ועדה זו ולא על ידי בית הספר

זאת בחשבון ומומלץ להתייעץ לפני )יש לקחת 

 האיבחון(

 3סוג 

 ( ושאלות פחות  אפשרות בחירה גדולה יותר-שאלון מותאם

 מורכבות(.

 מבחן בע"פ 

 .המרת מבחן במתמטיקה למבחן במקצוע מדעי אחר 

פסיכולוגי  אבחון

 פסיכודידקטי /

 

 ,בכל עניין ת לרשותכםועומד

 אילה בן דוד תהילה גנץ

 צת שכבה ט'יוע רכזת התאמות
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 חתשע"לוח זמנים לשנה"ל 
 תאריכים ימים 

 חשוון תשע"ח  -י' במר יום ב' ערב אמהות ובנות לכל בנות האולפנא

 אחה"צ 14:00כ"ה בכסלו תשע"ח  בשעה   יום ד' יציאה לחופשת חנוכה 

 חזרה מחופשת חנוכה  

 ה' בטבת –פרשת ויגש  –שבת אולפנא 

 יום ה'

 יום ו'

 בבוקר 9:45"ח בשעה ג' בטבת תשע

 ה' בטבת תשע"ח )נשארים באולפנא עד אחרי שבת(

 18:00-22:00ח' בטבת תשע"ח   יום ג' *יום הורים  

 ט' בשבט תשע"ח יום ה' וסיום מחצית חלוקת תעודות מחצית א'

 ט'  באדר תשע"ח יום ו' שבת תרומה –שבת אולפנא 

 ז' באדר תשע"ח-ו'-ה' ד'-ימים ב' טיול שנתי 

 י"ב באדר תשע"ח יום ג' יציאה לחופשת פורים

 י"ז באדר תשע"ח   יום א' .  חופשת פוריםחזרה מ

 ד' בניסן תשע"ח  יום ג'   חופשת פסחיציאה ל

 כ"ג בניסן תשע"ח  יום א' חזרה מחופשת פסח 

 ב' באייר תשע"ח יום ג' פנימיה לכולן!ערב יום הזכרון לחללי צה"ל. 

 ג' באייר תשע"ח  יום ד'  עצמאותחופשת יום היציאה ל 

 ז' באייר תשע"ח  יום א' חזרה מחופשת יום העצמאות

 18:00-22:00י"ד באייר תשע"ח   יום א'  *מחצית ב'   –י"א -יום הורים כתות ט'

 אחה"צ 14:30י"ז באייר תשע"ח בשעה  יום ד' יציאה לחופשת ל"ג בעומר

 תשע"ח  כ"א באייר יום א' חזרה מחופשת ל"ג בעומר

 ג' בסיון תשע"ח יום ה' שבועות ה חג  חופשתיציאה ל

 ח' בסיון תשע"ח  יום ג'  חזרה מחופשת חג השבועות

 ב' בתמוז תשע"ח יום ו' פרשת שלח -שבת סיום  

 ז' בתמוז תשע"ח יום ד' חלוקת תעודות מחצית ב' וסיום שנה"ל

 
 לא צפויות מראש. יתכנו שינויים בתאריכים של ימי ההורים בשל סיבות *
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 תהלה אפריוןהמורה  - 1ט -דף קשר        

 ת.לידה עברי טלפון ישוב כתובת שם תלמיד מספר

 יד תמוז תשס"ג 9975697- 02 בית אל 1366ת"ד  איתן תמר 1

 כד אב תשס"ג 9972685- 02 בית אל 4הנציב   איתן תפארת 2

 שבט תשס"ג יד 9979469- 02 טלמון נריה, התמר אריאלי רננה 3

 ג אב תשס"ג 5822911- 02 פסגות מגרון באב"ד תרצה נאוה 4

 יט אדר תשס"ג 5373053- 02 ירושלים 9פתח תקוה   בורשטין אביה 5

 כג אדר תשס"ג 9971052- 02 בית אל 29דרך החלוצים   בצלאל אסתר 6

 טו חשוון תשס"ד 9709287- 02 בית אל 2מבוא האורנים   גורפינקל ציפי 7

 יז שבט תשס"ג 9972318- 02 טלמון חרשה גיאת רוני 8

 כה טבת תשס"ג 9972345- 02 פסגות 254עצמון   גרוסמן רוני 9

 א סיוון תשס"ג 9947829- 02 כוכב השחר 89ת"ד  דומן אחינעם 10

 כא אלול תשס"ג 9971212- 02 ברכה 37ברכת יוסף   הוטרר שירת 11

 א אלול תשס"ג 8345962- 09 שומרוןשבי  שושנת העמקים מלך שרה-הר 12

 יט אדר תשס"ג 9971575- 02 בית אל משכנות בית אל יעקובי הודיה 13

 ב כסלו תשס"ג 9924589- 08 בני נצרים 306בני נצרים   כרמון הדס 14

 יג סיוון תשס"ג 6411217- 02 ירושלים 3אפשטיין  א/ לבנברג נחמה 15

 כז אייר תשס"ג 9971443- 02 לבית א 12אבן פינה   לואיס תחיה 16

 יב חשוון תשס"ד 9972698- 02 בית אל 20יהודה המכבי   ליברמן הודיה רבקה 17

 כז תמוז תשס"ג 9409583- 02 גיתית ד"נ מזרח בנימין מאיר נעמה 18

 ז אב תשס"ג 9709251- 02 בית אל 3נריה   מרגלית מוריה 19

 יט אייר תשס"ג 6439432- 02 ירושלים 2גורדון  א/ מרמרוש נעמה 20

 יט חשוון תשס"ד 9067912- 03 קרית נטפים 1עלומים   עובד תהילה 21

 ד שבט תשס"ג 9975058- 02 איתמר ד"נ שומרון עידן רונית 22

 כח תמוז תשס"ג 9974227- 02 טלמון נריה צפרי לאה 23

 ו ניסן תשס"ג 9972735- 02 אלון מורה 7נוף כרמים   צפרי רחל 24

 כה סיוון תשס"ג 6280706- 02 ירושלים 2שער הפרחים   קופלד תהלה איטה 25

 ל סיוון תשס"ג 6446155- 03 אריאל 9עיר היונה   עמי-שוורץ בת 26

 כט סיוון תשס"ג 9971827- 02 אלון מורה 2  55צל הרים ת"ד  שחור שירה 27

 ס"גו ניסן תש 6519551- 02 ירושלים 18עמרם גאון   שטראוס עטרת 28

 ד סיוון תשס"ג 9971812- 02 בית אל 5ערוגות הבושם   שילה איילת 29

 יג סיוון תשס"ג 6278570- 02 מגדלים 103ד"נ מזרח בינימין   שילה תמה 30

 ו אב תשס"ג 6280140- 02 ירושלים 1מעלות עיר דוד   שימל כלילה 31
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 אושרה פיירשטייןהמורה  - 2ט -דף קשר 
 ת.לידה עברי טלפון ישוב כתובת שם תלמיד מספר

 כג ניסן תשס"ג 9972107- 02 בית אל 33/4ארץ חמדה  א/ איל תחיה 1

 כט אב תשס"ב 9709622- 02 כוכב יעקב 708/1יפה נוף   היני שרה 2

 ו כסלו תשס"ג 9709639- 02 כוכב יעקב 33/4אהבת אמת   ועקנין נועה 2

 יח כסלו תשס"ד 9978408- 02 עופרה 24נפתלי   לנגמן רננה 2

 כ חשוון תשס"ב 052-7667382 ירושלים 6/2ששת הימים   דליה-כהן שרה-מגורי 2

 יד אלול תשס"ג 5709170- 02 גבע בנימין 29/2לבונה   נעים יעל 2

 יד חשוון תשס"ג 054-3598284 כוכב יעקב 5574קראוונים מערב   עמר שיראל 2

 כט סיוון תשס"ג 058-7928774 כוכב יעקב 39/2אהבת אמת   פבר נחמה 2

 כה טבת תשס"ג 058-6920223 גבע בנימין 6/2לבונה   קשאני טל 2
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 אסתר לקסהמורה  - 3ט –דף קשר 

 טלפון ישוב כתובת שם תלמיד :כיתה

 9975152- 02 כוכב יעקב 46שירה חדשה   אזולאי מירב פנינה 1

 9978001- 02 בית אל 1299ת"ד  אלבז אחינעם 2

 050-4317112 רעננה 10סיני  -הר תכלת אמר 3

 6523852- 02 כוכב יעקב 323משכנות הרועים  ב/ בידני צופיה 4

 6289427- 02 ירושלים 7עיר דוד, ערוגות ה   דוד יהודית-בן 5

 6514588- 02 ירושלים 60/11שאולזון   גילקרוב יסכה 6

 שילה אחיה גנץ אורית 7
 8783674- 09 ד השרוןהו 46אשכול   הולשטיין שירה 8 

 9978703- 02 אלון מורה 349ת"ד  הורביץ תחיה 9

 055-6647979 פסגות מגרון הכהן תגל 10

 055-6649696 פסגות מגרון הלוי איילת 11

 6252194- 02 מבשרת ציון 50האורן   חדד רננה 12

 9973029- 02 בית אל 24יהודה המכבי   טרופ נחמה 13

 6512727- 02 ירושלים 9ריינס   יודייקין יהודית 14

 077-5431708 נתניה 13/45פנחס לבון   יוסיפון אסנת 15

 6540853- 02 כוכב יעקב 304אפיקי מים   כהן יפית 16

 9971127- 02 בית אל 293ת"ד  כהן שירה 17

 9972013- 02 אלון מורה 319ת"ד  מילוא אלירז 18

 9944575- 02 שילה 229התכלת   מסה גפן פוריה 19

 9978275- 02 בית אל 9ארץ חמדה   נחמני אילה 20

 עלי 12הרקפת   ניסים הדר 21
 9971227- 02 בית אל 9דרור   נכטילר יעל 22 

 9409789- 02 עלי 28הירדן   סדן אמונה 23

 6283953- 02 ירושלים 2מעלה הזיתים   פילץ גאולה 24

 6412845- 02 ירושלים 1/17זנגויל   צדוק רננה 25

 6235335- 02 ירושלים 20/3הברון הירש   צהר תמה 26

 9978024- 02 בית אל 14חלמיש   קרוב אוריה בלהה 27

 9409705- 02 שילה 1002/1נופי שילה   רום שירה 28

 5383142- 02 ירושלים 4גדרה   ריבלין רבקה 29

 058-7707830 ירושלים 5מנחם ברש רועי   שטרנברג תמר 30

 9971056- 02 בית אל 1132ת"ד  בר הודיהשריי 31
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 אלישבע גרוסברגהמורה  - 4ט –דף קשר 

 טלפון ישוב כתובת שם תלמיד :כיתה

 073-7411148 עלי 65המוריה   אבולעפיה רחלי 1

 6528801- 02 ירושלים 13קוסובסקי   אברהם שלהבתיה 2

 9972491- 02 בית שמש 9/13גד   אודסר הלל 3

 9975317- 02 טלמון 109נריה, הגפן   יהאוריאל רע 4

 9975697- 02 בית אל 1366ת"ד  איתן אחוה 5

 6287294- 02 ירושלים 455ת"ד  ביטון אחינעם 6

 9973716- 02 בית אל 16הרימון   במברגר תחיה 7

 077-3008561 רעות-מכבים-מודיעין 15/8נחל זוהר   שלמה איילת-בן 8

 9978893- 02 בית אל 12גינת אגוז   גיא צופיה 9

 6515587- 02 ירושלים 14אליעזר הלוי   גרומבך דבורה 10

 9973548- 02 בית אל 13ערוגות הבושם  ג/ הלוי שירה 11

 9978664- 02 בית אל 1תורה ועבודה   וסרטיל אמונה 12

 9978454- 02 בית אל 15מעגלי הראי''ה   חברוני אמונה 13

 9973813- 02 טלמון נריה טויטו שיבת 14

 עלי 10אלה   יוסיפוף אמנה 15
 9973596- 02 פסגות 295/4סיני   כהן רעיה 16 

 6446420- 02 בית שמש 39/1נחל דולב   לוי נעה 17

 6332119- 03 אלעד 15/1רבי פנחס בן יאיר   לולאי אפרת 18

 9965067- 02 קרית ארבע 57/5מעלות חברון   ליטמן מוריה 19

 9978538- 02 בית אל 119ת"ד  מגדל רחל 20

 9972103- 02 חגי 121כפר דרום   מלמד נעמי 21

 6287010- 02 ירושלים 6חוש אל שוויש   משען אוריה 22

 9972078- 02 אלון מורה 203ת"ד  נבו ראשית 23

 9401186- 02 עלי 17האלה   סיסא אלה 24

 9974242- 02 בית אל 10חלמיש   עטיאס רחל 25

 9709278- 02 עופרה 9ראובן  א/ מוריהפארן  26

 9095418- 03 אלעד 26רבי יהושוע   פרנקל אביה 27

 077-4121014 ירושלים 122/3יצחק ניסים   קנטמן שיר 28

 9709750- 02 טלמון נריה רבלין עידית 29

 9971283- 02 בית אל 1ארץ חמדה   שוראקי גילה 30

 9243553- 08 רמלה 2הרדוף   שחור רחל 31
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  צוות האולפונא תשע"ח  
  

  
   צוות הנהלה:

 
   צוות הוראה:

  
  

ראש האולפנא  הרב חיים סולטן
 )והלכה(

054-6713811  
1מחנכת ט  אפריון תהילה  054-4997580 

 02-9974308 כימיה יעקובי נעמה 

  054-6713707 מנכ"ל פרייליך יאיר
 058-7801999 2מחנכת ט  פיירשטיין אושרה

 
 052-4048888 אנגלית אורהלוי 

  052-8696601 יועצת דוד אילה-בן
6655602-055 3מחנכת ט  לקס אסתר  

 
 054-4889382 מתמטיקה לוסטיג לאה

  054-6713952 רכזת חברתית  לואיס עטרה
2415440-050 4מחנכת ט  גרוסברג אלישבע  

 
 054-3055062 אמונה ליברמן גלית

 052-5665499 של"ח ניר ברק  054-6898691 אמונה אזולאי שפרה  052-4458446 מנהלת פנימיה דוד צפיה-בן

 055-6663699 (2מתמטיקה )ט  סבג ענת  054-5522890 מתמטיקה אריאל חוי  050-6219965 עובדת סוציאלית מאמו יעל

 054-6397802 (1-4אנגלית )ט  סופר עפרה  052-4458446 חנ"ג בן דוד צפיה  054-6713814 רכזת שכבה אלוני חיה

 050-8750387 אזרחות וגאוגרפיה ספרא אורית  02-9709287 ביולוגיה גורפינקל תהלה  054-6713896 מנהלת תיכון  צוריה פני

5252776-054 הסטוריה עמיצור בת שבע  02-9971326 מתמטיקה ג'מיל אפרת  052-8802744 אם בית לזרוביץ חיה  

 052-6094616 חנ"ג פתיה יערה  052-7203203 אנגלית גנץ תהילה    

 054-6713905 הוראה מתקנת צוקרמן שלומית  054-6566975 נביא דיקשטיין אוריה    

   

אנגלית, רכזת  הירש חנה 
 052-8379456 (2מדעים )ט שבע-רביב בת  050-7546623 אנגלית

 
 

 
 052-8209936 הסטוריה רותם פנינה  050-2427515 אמונה ופ"ש הנדלר מוריה 

 

 מדריכות:

 

 
 054-4364999 מדעים טאוב שירה

 
 058-6302002 (, מתמטיקה2לשון )ט  רקובססקי חפציבה

     052-7906945 2סייעת ט טובי חנה  058-7203703 מדריכת ט' נבו אמונה

  058-7700107 ט'  מדריכת אסולין שירה
   9974159-02 מזכירות :

  9974895-02: פקס 
  058-4997357 פנימיהמחנכת  מירמן רעות

 raayaul@gmail.com דואר אלקטרוני:
 

 ulraaya@gmail.comמייל לשחרורים בלבד: 
 

      

 


