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מעורבות חברתית
תלמידי והורי תיכון היובל,
מזה מספר שנים תלמידי התיכון מחוייבים בפעילות התנדבותית במהלך כל שנות לימודיהם בתיכון.
מעבר לחשיבות הרבה שאנו ,בתיכון היובל ,רואים בהשתתפות בפעילויות חינוכיות וערכיות רבות ,יש
להדגיש ולזכור כי אי השלמת הדרישות המינימליות מהווה חסם לזכאות לתעודת הבגרות.
תלמידי תיכון היובל תורמים ופועלים רבות למען החברה והקהילה וצוות התיכון עושה רבות כדי
לאפשר זאת.
כל תלמיד מחוייב בשעות אישיות ובשעות קבוצתיות ,בהתאם לפירוט שבטבלה הבאה:

שנתון

שעות אישיות

פרויקט
קבוצתי

שכבה י'

60

 9שעות

שכבה י"א

30

 21שעות

שכבה י"ב

סיום חובת
שעות
אישיות

 26שעות

במסלול הצטיינות

הערות

מעל  60שעות
מעל  9שעות
קבוצתי

 60שעות
אישיות
מעל  21שעות
קבוצתי

בכתה י'
ובכתה י"א

 60שעות
אישיות
 26שעות
קבוצתיות

קבוצתי יש
לחשב שעות
הכנה

קבוצתי יש
לחשב שעות
הכנה

מסלול להצטיינות יתרה – בגרות חברתית
בתכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית" ,מוצע לתלמידים ,כבר בכיתה יוד ,להצטרף למסלול
להצטיינות – בגרות חברתית.
המסלול מיועד לכל תלמיד המעוניין להרחיב את היקף התנסותו האישית והקבוצתית מעבר להיקף
שנקבע כחובה בתכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית") ,כפי שמופיע בטבלה לעיל בטור
"מסלול הצטיינות"( וזאת בתנאים אלו:
 .1התלמיד בחר להתנדב מעבר לחובותיו בשנות הלימוד בכיתות י"א-י"ב – בהיקף של  60שעות
לפחות וזאת בנוסף לשעות קבוצתיות.
 .2בתום שלוש שנות ההתנדבות ,על התלמיד להגיש יומן מסע רפלקטיבי בן חמישה עמודים.
 .3התלמיד הצטיין במסלול החובה "התפתחות אישית ומעורבות חברתית" במהלך כל שלוש
שנים.
תלמיד המעוניין להצטרף למסלול זה ,יצהיר על כך כבר בסוף כיתה יוד בפני מחנך הכיתה או בפני רכז
המעורבות הבית ספרי.

שעות קבוצתיות
מידי שנה כל כיתה דואגת לפעילות כתתית אחת כמחייבת עבור השעות הקבוצתיות .בשכבת יוד אנו
פועלים ליישום ה STREETSTORE-ברחבי העיר )בשנת הלימודים תש"פ ,שנת הקורונה ,לא יצא לפועל(.
מידי שנה ,תיכון היובל מאפשר ויוצר ,פעילויות קבוצתיות כיתתיות ו/או במסגרת המגמות .בתחילת
שנה כל מחנך יחליט יחד עם כתתו מהי הפעילות הקבוצתית ומתי תצא לפועל .

ציונים/הערכות בתעודה  -כוללים את השעות האישיות והשעות הקבוצתיות
 1לא סיים חובותיו
 2סיים חובותיו
 3סיים חובותיו בהצלחה
 4סיים חובותיו בהצטיינות )מסלול הצטיינות(
תלמיד כיתה יוד אינו יכול לקבל ציון  4מאחר שרק במהלך כיתה זו יכול להודיע על בחירתו במסלול
הצטיינות.
ציון במסלול הצטיינות ) (4לתלמידים המסיימים יב'  -משקף את כל שלוש השנים בתיכון  -ואינו יכול
להנתן עבור תלמיד שרק בשנתו האחרונה בתיכון )כיתה יב'( בחר לפעול בשעות רבות מן הנדרש.
הערכה תנתן על ידי רכזת מעורבות חברתית שכבתית.
בברכת שנה פוריה ושנת עשייה
ליאור ,רכזת חינוך חברתי ורכזות מעורבות חברתית שכבתיות :קטי בורגר )שכבת יוד תשפא(
צביה קאופמן )שכבת יא תשפא(
ורדית קורנפלד סרוסי )שכבת יב תשפא(

