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ס"תקנון ביה

זכויותושמירתבונהתקשורת,אחריות,הדדיכבודעלמושתתיםותרבותוס"בביההחייםשגרת

עליהםקפדניתששמירה,ושגרותנהלים,חוקיםשלמחייבתמערכתמהווההתקנון.הפרט

.ומצמיחבטוח,מסודר,רגועאקליםיצירתמאפשרת

:חלקיםמשנימורכבהתקנון

:ל"מנכבחוזריומעוגנים,סוגיהכלעלהאלימותתופעתלמיגורהמתייחסיםחוקים–יסודחוקי

.הזולתבגוףפגיעהאיסור–1'מסחוק

.בריונותומעשיאיומיםעלאיסור–2'מסחוק

.ברכושפגיעהאיסור–3'מסחוק

.מילוליתפגיעהאיסור–4'מסחוק

(סלולאריתתקשורת,חברתיותרשתות)האינטרנטבאמצעותפגיעהאיסור–5'מסחוק

.והחברתיהמשמעתי,הלימודיבתחוםס"בביהחייםואורחותנהלים-חייםושגרותנהלים

יסודחוקי–ס"ביהתקנון

טווח התגובות במקרה של הפרהחוקי יסוד
פיסית  , אסורים גילויי אלימות על כל סוגיה ומאפייניה

.ומילולית

: 1' חוק מס

משחקים בעלי אופי של  , אסורים פגיעה בגוף הזולת

או  /או פגיעה מחוסר שיקול דעת ו, פגיעה גופנית

.רשלנות

.התלמיד יורחק מידית מלימודים בכיתה. א

.יאמתו ויתועדו עובדות האירוע, יבוררו. ב

.הורי התלמיד יוזמנו לפגישה. ג

.פיצוי והתנצלות, משימה חינוכית. ד

לפי  )התלמיד יושעה ליום אחד לפחות . ה

.ובשקול דעת הצוות( חומרת האירוע

. ס"התניית השתתפותו באירוע עתידי בבי. ו

.פגיעה בציון התנהגות.  ז

.    תישקל תלונה במשטרה. ח

:2' חוק מס

גניבות , סחיטות, אסורים בתכלית האיסור איומים

.ומעשי בריונות באופן ישיר או באמצעות גורם שלישי

בכל מקרה של חשד יש לדווח על האירוע מידית  )

(.ס"למבוגר מצוות ביה

:3' חוק מס

,  ס"אסורה הפגיעה ברכוש הזולת ופגיעה ברכוש ביה

גם אם נעשתה ברשלנות וללא כוונת  

.זדון

מחנכת  / י הרכזת "אימות עובדות ע. א

.ותיעוד המקרה בתיק האישי

.זימון ההורים לשיחה. ב

יחויב  , במידה ורכוש נגנב מתלמיד. ג

התלמיד הפוגע והוריו בהחזרת הרכוש  

.הגנוב או לחילופין לפיצוי תמורתו

.ס תחויב בפיצוי כספי"פגיעה ברכוש ביה. ד

ס לאחר  שעות  "עבודת שירות בביה. ה

.עשייה מתקנת  בתחום-הלימודים

.פגיעה בציון התנהגות.  ו

.  תישקל תלונה במשטרה.  ז

:4' חוק מס

חל איסור  להשתמש במילים בוטות כלפי מורים  

.להרים קול ולדבר בחוצפה, ועובדים

התלמיד יצויד במכתב על פרטי האירוע    . א

ויורשה להשתתף בלימודים רק לאחר  

.שיחה  עם הוריו למחרת בבוקר

התלמיד יתנצל ועלול להיות מושעה  . ב

.מלימודים בהתאם לחומרת המעשה

.פגיעה בציון התנהגות. ג

:5' חוק מס

,  בכבודו, אסורה כל פגיעה מקוונת בזכויות הפרט

,  העלבה בפורום: הכוללת. או בשמו הטוב/בביטחונו ו

,  תמונות או שמועות, הפצת מידע אישי, הטרדה

, צילום ללא ידיעה, הולכת שולל, התחזות, השפלה

.איומים וסחיטה, הפחדה, נידוי והחרמה

יש לשמור על התנהגות מכבדת ברשת בקבוצות 

אין להעלות  (. 'וואטסאפ וכו)החברתיות הכיתתיות 
.  תמונות ותכנים פוגעניים

עליך לגלות אחריות  , אם היית עד לפגיעה ברשת

במידת הצורך יש לערב  . ולפעול לעצירת הפגיעה
.105מבוגר או לפנות למוקד 

מחנך  /י הרכז"בירור ואימות עובדות ע. א

.ותיעוד המקרה בתיק אישי

.הסרת התוכן הפוגעני באופן מידי. ב

.זימון ההורים לשיחה. ג

.פיצוי והתנצלות, משימה חינוכית. ד

.ס"השעיה פנימית או השעיה מביה. ה

.יורד ציון בהתנהגות. ו

דיווח לפקיד סעד/תישקל תלונה במשטרה. ד

,החוקים אינם אדונים אלא משרתים"
( ביכר. הנרי ו)."מושל בהם זה המציית להם

טווח התגובות במקרה של הפרהנהלים ושגרות חיים
חל איסור מוחלט על התלמידים   . 6

או להביא אלכוהול בשטח  /לעשן ו

.בסביבתו ובכל אירועיו, ס"ביה

תלמיד שימצא מעשן או שהביא משקה   . א

ויורד ציון , ס"יושעה מביה, אלכוהול

.בהתנהגות

הורי התלמיד יוזמנו לשיחה עם הצוות  . ב

.החינוכי ויופעלו הסנקציות המתאימות

:נוכחות מלאה בשיעורים במהלך יום הלימודים. 7

oס לפני תום  "אין לצאת מחצר ביה

יום הלימודים ואין להזמין  

תלמידים מבתי ספר אחרים לבית 

.ספרנו

oס ומחוצה  "חובת נוכחות בכל האירועים בביה

.לו

:לכל אחד מן הסעיפים ובהלימה לאירוע

.התלמיד יוזמן לשיחה. א

.ההורים יוזמנו לשיחה. ב

.ישלח מכתב להורי התלמיד.  ג

תידרש השלמת שעות נוכחות בתחילה או  . ד

.בסיום היום

.יורד ציון בהתנהגות. ה

.דיווח לקצין ביקור סדיר. ו



!אין לאחר לשיעורים. 8

o מרגע הישמע הצלצול חייב התלמיד להימצא

.מוכן לשיעור, בכיתה

o  אין אפשרות לצאת מכיתה בזמן שיעור ואין

לשהות מחוץ לכיתה בזמן שיעור ללא תאום  

.עם המורה

:בשיקול דעת ובהלימה לאירוע

.לחובת התלמיד" הערת איחור"תירשם . א

.התלמיד לא יורשה להיכנס לשיעור. ב

.ישלח מכתב להורי התלמיד. ג

.יורד לתלמיד ציון בהתנהגות. ד

.השלמת שעות בתחילה או בסיום היום. ה

.ס בתלבושת אחידה"הופעה לביה. 9

oס  "על התלמידים להגיע לביה

כשהם לבושים בתלבושת אחידה 

ללא , ללא חולצות בטן, והולמת

ובהופעה צנועה, כפכפים

o  התלמידים מחויבים ללבוש את התלבושת

.האחידה במהלך כל יום הלימודים

.לחובת התלמיד" הערת תלבושת"תירשם . א

.מניעת כניסה לשיעור ללא תלבושת. ב

התלמיד ישב ליד חדר המנהלת במהלך  . ג

,אם האירוע יחזור על עצמו. ההפסקות

.  יוזמנו ההורים לשיחה וייפגע ציון בהתנהגות

:ס"ניקיון בשטחי ביה. 10

o  יש להקפיד על ניקיון

הכיתות והרמת כיסאות  

.  בסוף יום הלימודים

יש להקפיד על ניקיון  

חדרי הלימוד ושטח  

לא להשליך , ס"ביה

פסולת ולא לקשקש על  

.השולחנות

oס"אסור לירוק בשטחי ביה  .

:לכל אחד מסעיפים אלו

תוטל על התלמיד עבודת תורנות    . א

.מעבר לשעות הלימודים, ס"בביה

.במידה והדבר ישנה יורד ציון בהתנהגות. ב

:במקרים חמורים במיוחד או במקרים נשנים מצד התלמיד

.התלמיד ישלים שעות בתום יום הלימודים1.

.לכתה מקבילה–התלמיד יושעה פנימית 2.

('הצגה וכו, כמו טיול), תמנע השתתפותו בפעילות חברתית3.

.במקרה חוזר השעיה ממושכת. ס"השעיה בת יום לפחות מביה4.

.דווח לפיקוח במשרד החינוך5.

.הגשת תלונה במשטרה6.

.כל אירוע משמעת יתועד בתיק האישי ויובא לידיעת ההורים

.פנייה תרבותית ומכובדת זוכה להיענות ולאוזן קשבת

נהלים ושגרות חיים –ס "תקנון ביה

החברתיתהתנהגותכלליעלשמירה.הספרבביתהנהוגים,הכלליםמערכתאתמפרטהתקנון
.הספרביתכותליביןנעימהאווירהתיצורוהלימודית

אחדכלמצדדעתושיקולאישיתאחריותנדרשתולכן,מצבלכלתשובהלתתיכולאינוהתקנון
.הדדיובכבודבנימוסינהגוהמקוםבאיוכלהמורים,התלמידים.מאתנו

נוכחות.א

:היעדרויות

כפי שהם נקבעים בלוח , ס בכל ימי הלימודים"חובה על תלמידים להיות בביה. 1

.הלימודיםשנת

אולארץלחוץנסיעותבשלמלימודיםהיעדרויותלהתיראיןל"מנכחוזרפ"ע.2

בבקשהלפנותניתןחריגיםבמקרים.בארץוחברתייםמשפחתייםאירועיםבשל
לפניהספרמביתלהיעדראיןמקרהבכלאך,ס"ביהמפקחתאלמנומקת

.היתרקבלת

.מהוריובכתבאישורעםהתלמידיגיעהיעדרותלאחר.3

המסומנת,ספרית-ביתפעילותעקבמשיעורהיעדרותלהוציא,ב"במשונספרתהיעדרותכל.4

.מוצדקתכהיעדרות

.רפואיאישורלהמציאעליוימיםמשלושהלמעלההתלמידהחסיראם.5

לרבות,ס"בביההנערכותחברתיות–התרבותיותהפעילויותבכלהשתתפות.6

חלקהןאלופעולות.ס"ביהתלמידיכלעלחובההינה,סיורוימיטיולים
שחרור מפעילות מסיבה רפואית   . ס"הלימודים החינוכית של ביהמתכנית

.יוסדר ויתואם מראש עם המחנך

.חלופיתעיוניתמטלהלהגישיצטרךזהמסוגמפעילותשייעדרתלמיד.7

שוללות קבלת  , לרבות טיולים וימי סיור, חברתיות-היעדרויות נשנות מפעילויות תרבותיות. 8

.תעודת הצטיינות

:איחורים

.איחורלוויירשםלכיתהלהיכנסחייבבאיחורס"לביהשהגיעתלמיד.1

.    ס"רק עם אישור מגורם מוסמך בביה-איחור ללא הרשמה

.לאחר שלושה איחורים בלתי מוצדקים יוזמן התלמיד לשיחה עם המחנכת. 2

.או בשעות אפס, תלמיד המאחר יחויב להשלים את השעות בתום יום לימודים. 3

.שבעה איחורים ומעלה במהלך מחצית גורמים להורדת ציון בהתנהגות בתעודה. 4



:ס"ביהבתחומינוכחות

.הלימודיםיוםבמהלךס"ביהתחומיאתלעזובאיסורחלהתלמידיםעל1.

ס כדי לא להפריע למהלכם  "בתום יום הלימודים חובה על התלמיד לעזוב את שטח ביה2.
.התקין של השיעורים המתקיימים

.ולהוריוס"ביהלמזכירותמוקדמתהודעהללאהלימודיםיוםלאחרתלמידיישארלא3.

:שחרורים

אישוריציג,מהרגילמוקדםהספרמביתלצאתצריךהתלמידבואשרחריגבמקרה1.
אחדבליווירקהספרביתשטחאתויעזוב,השכבהלרכזאולמחנךמהוריובכתב

.מטעמםמבוגראוההורים

,המזכירותמולההוריםאחדשלבכתבבאישוריתאפשר13:00השעהאחרישחרור2.
.השכבהרכז/המחנךיידועולאחר

:במערכתשינויים

שינויים.שבכניסההשינוייםלוחעליפורסמולכיתותהלימודיםבמערכתשינוים1.

בוקרבכל.מקומהממלאאו,המערכתאחראיתי"ערקיבוצעוהלימודיםבמערכת

.והעדכוניםההודעותאתלבדוקיש,היוםובמהלך

.מחליףלמורהידאגואשר,למזכירותיודיעהכיתהתורן,מורההופעתאישלבמקרה2.
.רשותללאהכיתהחדראתלעזובאיןמקרהבכל

כל  ! יש להישמע למורה המחליף. שיעור בו מלמד מורה ממלא מקום אינו שיעור חופשי3.
.ב"במשורישום משמעת בשיעור זה נרשם 

משמעתואירועיהפרעות-ב

:שיעורבמהלךהפרעה

.תפקידיםבעליולתלמידיםס"ביהמסגלאדםלכללהישמעחייבתלמיד1.

.  לאחר שהמורה התריע ויידע את התלמיד, ב"במשותירשם לו הפרעה -תלמיד מפריע 2.
ויחכה ליד המזכירות עד , פ דרישת המורה יצא התלמיד מהכיתה"במקרים חמורים וע

ואין להתרחק  , בזמן ההמתנה אין להשתמש בטלפון נייד. להפסקה לבירור עם המורה
.  מהמזכירות

בהתנהגותציון,השיעורבמהלךחוזרותהערותאו,במקצועהרשמותשלושלאחר3.
.ייפגע

:השיעורבמהלךמהכיתהיציאה

רבהבחומרהנענישאנו.המורהאישורללאשיעורבמהלךתלמידיםיציאתעלאיסורחל
מומלץ).ללוקרלגשתאו,לשתותלצאתאין.שיעורבזמןלכיתהמחוץשימצאתלמיד

עםלשיעוריחזור,הנהלהאישעםלשיחההתלמידהוזמןכאשר.(שתיהלהביאמאוד
.המפגשסיוםשעתאתהכולל,המזמןהגורםאישור

:עישון ואלכוהול

ובשום אירוע הנערך מטעם     , ס ובסביבתו"אסור בהחלט לעשן בתחום ביה
.  ס ובמסגרתו"ביה

ס ולאירועים המתקיימים מטעמו כל משקה   "אסור בהחלט להכניס לביה
,    מעשה מסוג זה נחשב להפרת  משמעת חמורה.אלכוהול ומשקאות אנרגיה

!ומטופל בהתאם

הופעה כללית ותלבושת-ג

בגווניםהולמתובתספורתס"ביהסמלעםאחידהבתלבושתס"לביהיופיעהתלמיד1.
.השיערשלהטבעיים

המכנסיים לא  )יש להופיע במכנסיים ארוכים או מכנסיים קצרים מאמצע הירך ומטה 2.
.ללא חשיפת בגדים תחתונים וללא קרעים בנים ובנות כאחד( יעלו מגובה אמצע הירך

לא  , לא חולצת חושפות בטן)עם סמל מוטבע ולא מגנט שירטהחולצה תהיה חולצת טי 3.
(גזורה ולא קשורה

כשמתחתיו חולצה עם סמל  ( ללא סמל, בצבע אחיד)חלק סווטשירטניתן להגיע עם 4.
.אקט'בגאין להגיע בסוודר או . בית ספר

.נעלי ים או נעלי עקב, ס עם כפכפים"אין להגיע לביה5.

.  אין להופיע בתכשיטים גדולים ובאיפור מוגזם6.

:שישי חופשי

,  לא חולצת בטן).ס"שאינם עם סמל ביה, כלשהםסווטשירט/בימי שישי ניתן להגיע בחולצה
(.לא גזורה ולא קשורה, לא גופיות

:ואירועיםטקסים

.לבנהבחולצההתלמידיםיבואומיוחדיםובאירועיםטקסיםבימי



:הגופניהחינוךבשיעוריותלבושתהופעה

כיתות הבנות נפגשות ליד דלת               .יש להגיע לשיעור בתלבושת ספורט1.
.   כיתות הבנים נפגשים ליד אולם בן צבי. הכניסה לאולם אלון

.   טייץ ונעלי ספורט/מכנסי ספורט, ס"חולצת בי: תלבושת הספורט הכוללת2.

.  בעלי שיער ארוך חייבים לאספו במהלך השיעור3.

.  במהלך הפעילות לא תתאפשר יציאה לשתיית מים-יש להביא בקבוק מים אישי4.

תלמיד שיופיע ללא  . אי הופעה בתלבושת אחידה מהווה הפרת משמעת5.
.   יורד לו ציון בהתנהגות, תלבושת אחידה שלוש פעמים

אוזניות/חכמיםשעונים/ניידיםבטלפוניםשימוש.ד

לצורךלמעטספריותביתובפעילויותהשיעוריםבמהלךניידטלפוןלהפעילאין1.

ובמקרההיוםבסוףויוחזריילקח,בשיעורפעילמכשיר.המורהובאישורלימודי

עללהציבוואין,בתיקכבויהטלפוןמכשיראתלהשאיריש.בלבדלהוריםחוזר
.השולחן

.ספרית-אין להביא טלפונים ניידים לכל פעילות חוץ בית2.

הצילום בשיעור או במהלך פעילות חוץ בית ספרית באמצעות טלפון נייד ייעשה  3.
. ובתנאי שלא יפגע בכבוד המצולם ובצנעת הפרט, באישור המורה בלבד

הכיתתיותהחברתיותבקבוצותברשתמכבדתהתנהגותעללשמוריש4.
.פוגענייםותכניםתמונותלהעלותאין.('וכווואטסאפ)

בתחילת השנה נעלה את סוגיית השימוש בניידים בפורום הורים ובפורום 
.'מועצת התלמידים ונגבש החלטה משותפת שתופעל החל ממחצית ב

ורכושניקיון,סדרעלשמירה.ה

:הספרביתציוד

מושקעיםרביםמשאבים.ונעימהמטופחתסביבהעללשמורכמטרהלושםס"ביה
אתלהנעיםנועדההסביבהאיכותעלההקפדה.בוהעבודהוסביבותס"ביהבטיפוח
.הספרבביתהשהות

,  על הציוד, על התמונות, על הריהוט, יש להקפיד לשמור על רכוש בית הספר1.

.אין לקשקש על רהיטים וקירות. 'וכועל הצמחייה 

.מסור על כך מיד למורה המלמד, אם גילית כי פגעו ברכוש כיתתך2.

, או האחראי, ס באישור המורה"ניתן להפעיל את הציוד הדיגיטלי בביה3.
יש לכבד את כללי השימוש  ! אין להפעילו בזמן ההפסקה! ובנוכחותו בלבד

.ולגלות אחריות אישית בהפעלתו, בציוד רגיש זה

:תפקידיםמילוי

מילויבאמצעותהספרביתבחייומעורבותלאחריותהתלמידאתמחנכיםאנו
הערכיםמןהםוהרכושהניקיוןעלושמירהנעימהסביבהטיפוח.שוניםתפקידים
במבנה,בכתותתורנותתפקידיממלאיםהתלמידים.ספרבביתהחשוביםהחינוכיים

,ס"ביהחזותעלבשמירהלאחריות,פעולהלשיתוףמצפיםאנו.ובחצרותיוס"ביה
.בשעריוהבאיםלכלוהולמתנעימהאווירהועלרכושו

וידאגו  , י מחנכת הכיתה לשבוע ימים"שני תורנים ימונו ע–תורנות כיתה.1

. לסידורה ולשמירת כל הציוד שבה במהלך כל יום הלימודים, לניקיון הכיתה

על התורנים להישאר בכיתה עם סיום הלימודים ולוודא שכל הכיסאות 

והמזגן  הברקו, האורות, החלונות נסגרו, הלוח נקי, הכיתה נקייה, הורמו

. כובו

הוא תורן העוזר למנהל המשק  פ"השנ–( שירות ניקיון פעיל)–פ"שנתורנות .2

מחנך הכיתה ימנה שני  . התורנות תתבצע לפי סדר הכיתות. בבית הספר

התורן יצא משיעורים בתיאום עם אב  . לתקופת תורנות של יום אחדפים"שנ

אין יציאה  . י לוח המבחנים"הבית ויידרש לעמוד במבחנים ובחנים  עפ

האחריות להשלמת חומר  . אנגלית ומתמטיקה, לתורנות ממקצועות עברית

על התורנים להביא ביום . הלימודים ביום זה מוטלת על התלמידים התורנים

התורנות מסתיימת לאחר השעה  ! התורנות ילקוט עם מערכת שעות מלאה

יחזור וימלא , תלמיד שלא ימלא את התורנות כנדרש(. 15:00)השביעית 

.אותה שנית

.ס כמו ברכושך הפרטי"נהג ברכוש ביה



:התלמידיםרכוש

.למזכירותאוהביתלאביימסראבודרכוש.1

.הדברלוכשיתבררמידאבדהכלעליודיעהתלמיד.2

.למזכירותאובדןשלמקרהכלעללדווחיש

לדיוןיועמד,ברשותשלאזולתורכושאוס"ביהרכושבידויימצאאשרתלמיד.3
.ס"מביההרחקתועללהחליטשבסמכותההפדגוגיתהמועצהבפני

אישיתלדאוגהתלמידעל.התלמידיםשלהאישילרכושםאחראיאיננוס"ביה.4
.ס"ביהי"עמבוטחאינוהתלמידיםרכוש.רכושולשמירת

.ריקהבכיתהתיקלהשאיראין

יקריחפציםאוגדוליםכסףסכומיס"בביהמלהחזיקלהימנעהתלמידיםעל.5
.הספרלביתלמיניהםמחשבומשחקימדיהמכשירילהביאאין.ערך

:(לוקר)אישיתא

.בראשית השנה ניתן לרכוש תא לוקר מחברת הלוקרים. 1

.בכל תקלה יש לפנות לחברה. ס אינו אחראי להפעלת הלוקר"ביה. 2

על כל מקרה של אובדן יש לדווח לבעל . אין למסור את קוד הפתיחה לחברים. 3
.תפקיד בבית הספר

חשוב להיערך נכון ולהתארגן עם הציוד    .אין לגשת ללוקר במהלך השיעור. 4

.לאחר הצלצול לא ניתן לגשת ללוקר. הנדרש לקראת השיעור

,  בתחילת היום או בהפסקות, תלמיד שלא ידאג לציודו לפני תחילת השיעור

.והדבר יירשם כאי הבאת ציוד ואי הכנת שעורי בית, יישאר במהלך השיעור ללא ציוד

:אופניים

.בינייםחטיבתבגילחשמלייםאופנייםעלרכיבהאסורהחוקפ"ע

ושאר  סקייטבורד, קורקינט, אין להגיע לבית הספר בכלים חשמליים דוגמת אופניים. 1

בית הספר איננו אחראי   . ס"אין להכניס סוללה חשמלית לשטח ביה.הפיתוחים בנושא

.    זהו רכוש אישי והתלמיד אחראי לכל מה שיקרה לו. לנזקים שעלולים להיגרם לאופניים

.  יש לנעול את האופניים הרגילים במנעול מתאים במקום המיועד לכך בחצר. 2

כדי למנוע פגיעה בעצמך ובחבריך אין לרכוב על אופניים או להחליק על . 3

אין להביאם כלל  . ס"קורקינט ודומיהם בתחומי ביה, סקטבורד, רולר, גלגליות

.לבית הספר

:לימודספריהשאלת

לפנישבועייםמתבצעהספריםאיסוף.לימודספריהשאלתתכניתפועלתס"בביה
י"עמפורסמיםבתכניתההשתתפותותנאיהספריםהחזרתאופן.הלימודיםשנתסיום
תקינותעלולשמורלהקפידיש.המרכזיההוריםוועדהתכניתרכזובאחריותס"ביה

.בתוכםמכתיבהולהימנעשלמותםועלהספרים

ובטיוליםתרבותבאירועיהתנהגותכללי.ו

:וסיוריםלטיוליםיציאה

בתחוםגםרבהותרומתםהלימודיםבתכניתחשובחלקמהוויםוהסיורהטיול

שבטיולזכור.שונותומזוויותמקרובזהאתזהלהכירלכולנומאפשרהטיול.החברתי

.אחריםעםולהתחלקלחבריךלעזור,אותךבסובביםיותרלהתחשבנדרשאתה

זהאישורללא.התלמידמהוריבכתבאישורמחייבתלסיוראולטיוליציאהכל1.

חתוםלהיותחייבהאישור.המתוכננתלפעילותלצאתהתלמידיכוללא

.מתקבליםאינםטלפונייםאישורים.וכתוב

.היציאהלפנייוםעדלטיולאישורלהביאיש2.

לאחתולהצטרףהספרבביתלהתייצבחייביהיהלטיולייצאלאאשרתלמיד3.

.(אחרתעמוסוכםאםאלא)הלומדותהכיתות

לוחעל,המסלולעלפ"ובעבכתבתדרוךהתלמידיםיקבלוהטיוללקראת4.

להצלחתערובההיאההוראותמילויעלהקפדה.ההתנהגותנהליועלהזמנים

.ס"ביההנהלתשלתגובהבעקבותיהתביאטיולבמהלךהפרעהכל.הטיול

יוזמן,רפואיותשאינןמסיבותהטיוללמחרתהספרמביתייעדראשרתלמיד5.

.משמעתילבירור



:תרבותאירועי
ביקורים  , קונצרטים, סרטים, הצגות: פעילות תרבותית ענפה מזומנת לתלמיד בבית הספר

כדי שיהפוך , אנו רוצים להפגיש את התלמיד עם מגוון פעילויות תרבות. תערוכות ועוד, במוזיאון
פעילויות אלו מחייבות ומהוות חלק בלתי נפרד מתכנית  . לצרכן ביקורתי של אירועים אלה

.הלימודים

לשבת במקום שיועד לו ולהישמע  , להיכנס לאולם בשקט, על התלמיד להתנהג כיאות1.
.שריקות ומחיאות כפיים שלא במקומן אסורות. להוראות הסדרנים

.אין להכניס דברי מאכל או ללעוס גומי לעיסה באירועי תרבות ובמהלך השיעורים2.

הולדתימיציוןאופן.ז

.ס"ביהתלמידישלהולדתבימיבברכהיתקבלוועוגותברכות,מתנות

.ואלרגיותברגישויותהתחשבותתוך,הכיתהתלמידילכללעוגהלהביאהקפידו1.
.(השמחהלבעלאישיתעוגהממתןהימנעו)

קמח,ביציםבהשלכתלאבוודאי,ס"בביההמוגשבלוניםבצרורהולדתימילצייןאין2.
!חמורהמשמעתהפרתיהווהאלובחומריםהשימוש.'וכד

ס"ביהבמרחביהתנהגותכללי.ח

בשקטלהתנהגיש.והרשמהסידוריםלצורךאלא,למזכירותלהיכנסאין–מזכירות.1

.במרוכזתעשה"קו-רב"הטענת.ובנימוס

.  אסור להוציא ספרים ללא רשות הספרנית. יש להניח את התיקים במקום המיועד–ספריה. 2

אבדן ספר יחויב  . כתנאי להשאלה יש להחזיר ספרים בזמן. אין להכניס מזון ושתיה
.בתשלום

אלא  , אין להשתמש בדיסקים אישיים. השהייה מותרת רק בנוכחות מורה–חדרי מחשבים. 3
.אין להכניס מזון ושתיה. באישור המורה

הציודאתלהחזירישהשיעורבתום.מורהבנוכחותרקמותרתהשהייה–מדעיםמעבדות.4
.מסודרתהמעבדהאתולהשאירלמקומו

באישוראלא,המחשביםאתלהפעילאין.מורהבנוכחותרקמותרתהשהייה–"אלוןלב".5
.ושתיהמזוןלהכניסאין.המורה

אין.ושתיהמזוןוללאבלבדספורטבתלבושתהספורטלאולםהכניסה–הספורטאולם.6
.רשותללאציודלקחת

הציודאתהשיעורבתוםלהחזיריש,המורהרשותללאציודלקחתאין–אמנותחדר.7

.למקומו

.לחדרמחוץלשיחהלמורהלקרואלבקשניתן.בלבדהמוריםלרשותעומד–מוריםחדר.8

,דלתותלטרוק,לרוץאין–פנימיואמפיתיאטרון"(הפרדס)"פטיו,מסדרונות,כיתות.9

כדורמשחקיעלמוחלטאיסורחל.פסולתולהשליךהספרביתבמסדרונותולדחוףלצעוק

מחבריךרבים.למיניהםוארטיקיםברד,ממותקתשתיהלמבנהלהכניסאין.אלהבמקומות

לאאחריםשגםודאגרכושםאתלכבדזכור.בכיתההאישייםחפציהםוהשאירולחצריצאו

.לרעהבוייפגעו

כדילצאתהשתדל.רחבהוחצרברזיות,שירותיםחדרילרשותךעומדים–חצרות.10

.בלבדהספרביתבחצרמשחקיםבכדור.הכיתהחדראתולאווררלהתאוורר

בזמןדווח.השירותיםבחדרילרעהושימושחבלהמכלהמנע,הניקיוןעלשמור–שירותים.11

!בידיךובריאותךהמקוםניקיון.וחבלהתקלהכלעל

.השירותיםניקיוןעלשמור.חייםאיכות=סביבהאיכות

:כלליםמספרעללהקפידעלינוהמזנוןלהפעלת–ס"ביהמזנון.12

.במערכתהרשומותההפסקותבזמןורקאךמתבצעותבמזנוןהקניות*

.שתיענהעדבסבלנותהמתן!ההמתנהבזמןהסדרעללשמוריש*

.האשפהלפחילהשליךישהפסולתאת.הניקיוןעללשמוריש*

.בחצרורקאךלמיניהםוארטיקיםברדממנתליהנותניתן*

בחזיתהברזליםעללשבתואין,ס"ביהבשערלהתקהלאין–ס"לביההכניסהרחבת.13

.בכניסההשומרלהוראותלהישמעיש.ס"ביה

בזמן ההפסקות חובה  להישמע למורה התורן  

.ואף לסייע לו בתפקידו

. ס"בכל מקרה עליך להימצא בתוך תחומי ביה

.ס לפני סיום יום הלימודים"איסור מוחלט לעזוב את שטח ביה



הלימודיםמסגרת.ט

:וסיומומהלכו,שיעורפתיחתנוהל

.במסדרוןלמורהלחכותאין.הצלצולעםבכיתהלהיותחייביםהתלמידים1.

אחתמילאלאאם.מוכניםביתשיעוריועםהנדרשהציודכלעםלשיעוריגיעהתלמיד2.
התלמידחייבמקרהבכל.השיעורבתחילתלמורהכךעלימסור,ל"הנהדרישותמן

.הבאהשיעורלפניהמורהבפניולהציגוהחסרהחומראתלהשלים

פעילחלקולקחתאחריותלגלות,פעולהלשתףנדרשהתלמידהשיעורבמהלך3.
לפגיעהתגרוםביתשיעוריהכנתואיבשיעורמלמידההימנעות.הלמידהבתהליך

.השקידהבציוןהורדהותגרור.ובציוניוהתלמידבהישגי,המורהבהערכת

.נוסףהסברלקבלתלמורהיפנה,הנלמדהחומראתהביןלאהתלמידאם4.

לאסוףאזורק,השיעורתוםעלהמורהלהודעתלהמתיןיש,הצלצולהישמעעם5.
.כיסאולהפוךלקום,חפצים

:מקוונתלמידהנוהל

.ס"ובביהבביתדיגיטלייםבכליםמתבצעתמהלמידהחלק

צרו,קושיוישבמידה)לאינטרנטוגישהתקיןמחשבבביתהתלמידשברשותלדאוגיש1.
.(ס"ביהעםקשר

משרדשלהאחידהההזדהותאתלדעתהתלמידעלהמקוונותלמשימותכניסהלצורך2.
.ס"בביהכשהואוהןבביתכשהואהן(וסיסמהמשתמששם)החינוך

להתייחסיש.ציוןבעלותהערכהמשימותוכוללותמהלמידהחלקמהוותאלומשימות3.
.הנדרשתובאחריותברצינותאליהן

:והיבחנותהערכהדרכינוהל

.מחציותלשתימחולקת'ט',ח',זבכיתותהלימודיםשנת.1

עיוניותעבודות,ומבדקיםמבחנים-הערכהמשימותיתקיימומחציתבכל.2
.'וכוביתשיעוריבדיקת,פרזנטציות,מצגות,ובכתבפ"בעבחנים,ויצירתיות
.ס"ביהבאתרהמבחניםלוחמתפרסםמחציתכלבתחילת

!בלבדהמבחניםבלוחהמצויןהזמניםלוחפיעליתקיימוהמבחנים.3
בכיתותמחולקהמבניםלוח.זהמלוחלגרועאולהוסיף,לשנותאין

."ומבחניםאירועיםלוח"-בבנפרדשכבהלכלס"ביהבאתרומתפרסם

אופיאתאו,מועדוואתהמבחןיתבססעליוהחומרהיקףאתמראשכשבועידעהתלמיד4.
.בחניםעלמראשהודעהאין.בקלאסרוםיופיעזהמידע.הגשתהומועדאחרתהערכהמשימת

.בשבועמבחניםמשלושהיותריתקיימולא.5

.מראשעליומודיעיםואיןאחרוניםשיעוריםשלושה–בשנייםשנלמדלימודיםחומריכלולבוחן.6

.עריכתומיוםשבועייםהמבחןעלהערכהציוןיקבלהתלמיד.7

.המבחןבנושאשאלותלשאולאפשרותלכיתהתינתןהמבחןשלפניבשיעור.8

.הקודםהמבחןהוחזרבטרםמבחןלערוךאין.9

.ל"שנהבמהלךהנערכיםוהמבדקיםהמבחניםבכללהשתתףחייבתלמיד.10

.'בלמועדזכאותתתאפשרלא.נכשלציוןתגרורממבחןתלמידשלמוצדקתבלתיהיעדרות.11

או , עליו להישאר ליום לימודים מלא. ס רק לשעת המבחן"תלמיד אינו רשאי להגיע לביה. 12

. 'להבחן במועד ב

מבליהשיעורסיוםעדבהלהישארעליו.המבחןבסיוםמהכיתהלצאתרשאיאינותלמיד.13
.המבחןבתוםבוולקרואקריאהספרלהביאמומלץ.טלפוןלהוציאומבלילחבריולהפריע

שיעורעדמבחןתיקוןמהמורהלבקשיוכל,נמוךציוןבושקיבלמבחןלתקןשמעונייןתלמיד.14
.לתיקוןהמורהאישורלאחרימיםשלושהעד-התיקוןהגשתמועד.המבחןהחזרתלאחר

50לציוןעדלתקןיוכל0-44ציוןשקיבלתלמיד
55לציוןעדלתקןיוכל45-54ציוןשקיבלתלמיד
65לציוןעדלתקןיוכל55-64ציוןשקיבלתלמיד
.התלמידשלהלימודיאו/וההתנהגותילתפקודובהתאם,המורהידיעליינתןהמבחןלתיקוןאישור



:'במועדינוהל
מחלה  / במקרה של היעדרות מוצדקת' ס יוכלו לגשת למבחן מועד ב"כל תלמידי ביה1.

. 'ממועד א

נמצא באתר  )מחויב למלא טופס בקשת תלמיד ' תלמיד המעוניין לגשת למועד ב2.
ולהירשם בטופס מקוון בהודעה שתתפרסם  , לקבל את אישור המורה המקצועי, (ס"ביה

.ס"באתר ביה

כאשר הציון במבחן פחות  (לצורך שיפור ציון ' יוכלו לגשת למועד ב' רק תלמידי כתות ט3.
. 'מבחן זה ייחשב כחלק ממכסת מועדי ב(. באותו מקצוע' ואין לו מועד ב60-מ

.המבחןשלהסופיהציוןהוא'בבמועדהציון

תלמידים שלא  . סיום ההרשמה בטופס המקוון יהיה עד ארבעה ימים לפני מועד הבחינה4.
.ידי רכז השכבה-בעיות ומקרים מיוחדים יטופלו על .ירשמו לא יורשו להיבחן

.בשני מקצועות במחצית' תלמיד יוכל לגשת למועד ב5.

באותו ' לא יוכל לקבל הזדמנות להיבחן במועד ב', שיגיש מבחן ריק במועד א, תלמיד6.
תיבדק זכאותו לגשת  ', תלמיד אשר ייעדר מעבר לסביר ממבחנים במועד א. מקצוע

.'למבחנים במועד ב

הימים והחדר ייקבעו  . יתקיימו לקראת סיום כל מחצית בשני ימים רצופים' מועדי ב7.
לא ניתן לקיים מבחן מועד  (. 13:00יחלו בשעה ' מועדי ב (מראש ויופיעו בלוח המבחנים

.במועד אחר' ב

.י המורה המלמד את המקצוע"אינה בהכרח ע' ההשגחה על מועדי ב8.

.השבועיהמבחניםבמנייןנכללאינו'במועדמבחן9.

.יהיה על חומר מצטבר' חומר הלימוד למבחן מועד ב10.

ולא , תלמיד שהחסיר מהכתבה או מבוחן ישלים זאת בתיאום עם המורה המקצועי11.
.המצוינים בלוח המבחנים', במועדי ב

:הבחינותטוהר

,מחברות,ספרים)המבחןבזמןלהשתמששאסורעזרים/בחומריםשנעזרתלמיד1.
."נכשל"במבחןוציונוייפסלמבחנו,(סלולריטלפון,פתקים,דפים

."נכשל"במבחןוציונוממנויילקחהמבחןטופס,לחברעזראובחברשנעזרתלמיד2.

."נכשל"יהיההעבודהציון,עבודהשהעתיקתלמיד3.

.זהבמבחן'בלמועדזכאיאינו,נפסלשמבחנותלמיד4.

:מעברמבחנינוהל

נמוכים תינתן האפשרות  ' לתלמיד אשר הישגיו באנגלית ומתמטיקה במחצית ב
להבחן בחופשות הקיץ על החומר כתנאי להישארותו בהקבצה או להעברתו  

.  להקבצה אחרת

:בתעודהבהתנהגותכלליציוןקביעתנוהל

.ה במהלך כל המחצית/י התנהגותו של התלמיד"ציון התנהגות כללי בתעודה ייקבע עפ1.

בהפסקות ובכל פעילות בית  , ציון ההתנהגות ייפגע על סמך אירועי משמעת חריגים בשיעורים2.
.ספרית

מקצועות ניתנת  3-6אם ב :הערכות ההתנהגות במקצועות הלימוד ישפיעו על הציון הכללי3.
מקצועות ומעלה  7אם ב ".התנהגות טובה"הציון הכללי יהיה " התנהגותך טובה"ההערכה 

או " התנהגותך אינה מניחה את הדעת"הציון הכללי יהיה " התנהגותך טובה"ניתנת ההערכה 
".התנהגותך טעונה שיפור"

" התנהגותך טובה"תיספר כשתי הערכות " התנהגותך אינה מניחה את הדעת"כל הערכה 4.
.במניין הספירה הכללית

.ת הכיתה/ומחנככל ציון התנהגות נתון לשיקול דעתם של המועצה הפדגוגית 5.

התנהגותך טובה מאוד-א:   להלן מדרג ההתנהגות

התנהגותך טובה-ב

התנהגותך אינה מניחה את הדעת-ג

התנהגותך טעונה שיפור-ד

ובטיחותביטחון.י

לחפץלבלשיםעלינוחובהלפיכך.מכולנווצעראסונותלמנועעשוייםלבותשומתקטןמאמץ1.

לעתים.הקרובהצוותלאישמידוהודע,בויגעושלאדאג,בעיניךהחשודחפץראיתאם.חשוד
שמורלכן.חשודכחפץאחרמישהוי"עלהיחשבעלוליםהשגחהללאשהושארושלךחפציםגם
.וטרחהדאגהמאחריםומנעאתךאותםקח,חפציךעל

לחבריךלגרוםועלוליםאותך"משעשעים"שמשחקיםאותםכל.מסוכניםממשחקיםהימנע2.
במחשבהמעשהסוף"כי,נגרמותתאונות,קורותאינןתאונות.מסוכניםלהיותעלוליםלהיפגע
!"תחילה

,אולר,סכין:כדוגמתבהםהשימושועלס"לביהמסוכניםחפציםהבאתעלחמוראיסורחל3.
!החוקעלעבירההינואלובחפציםהשימוש.'וכומדמיעגז,ומצתיםגפרורים,נפצים

הסדרנים,הביטחוןאישהוראותי"עפלפעולישס"ביהופינוילמקלטיםכניסהתרגילבעת4.
.ובשקטבזריזותלמקלטיםולרדתבתרגילכמולפעולישאמתאזעקתשלבמקרה.והמורים

.ובחצרס"ביהכותליביןהמסתובבזראדםכלעללדווחיש5.



.יש להישמע להוראות שומר הכניסה

הספרבביתותאונותמחלות.א"י

איןס"בביה.בטובחשיםאינםאםבביתםלהישארמתבקשיםהתלמידים
שלאפציעהאומחלהשלבמקרהרפואיטיפוללקבלניתןולאאחותשרות

נגדלאגם,תרופותלחלקרשאיאינוס"ביהצוות.הספרבביתהתרחשו
במהלךיפנהבטובמרגיששאינותלמיד.חוםהורדתאוראשכאבי

.ראשונהעזרהלקבלתלמזכירותאו,למורההלימודים

,המחנךעםשחרורותיאוםלפנילביתותלמידישוחררלאמקרהבכל
ליווימחייב13:00השעהלפנישחרורכל.ההוריםועםס"ביהמזכירות
.מבוגר

אמבולנסהספרביתיזמין,חוליםלביתבפינויוצורךפציעהשלבמקרה
יקבלו,האפשריתבמהירותיאותרוההורים.הפצועאלמבוגרמלווהויצורף

תאונהח"דוימלאווהוריוהתלמיד.להגיעויתבקשובנםשלמצבועלח"דו
.ס"ביהבמזכירות

להביאןלהקפידמתבקשיםבתרופותקבועבאופןהמשתמשיםתלמידים
.הכיתהמחנכתאתוליידעבריאותטופסלעדכן,הספרלבית

למזכירותלהביאוהקפידו,אחררפואיבאביזרבשימושצורךוישבמידה
.חירוםלמקרהס"ביה

התקנוןהפרתתוצאות.ב"י

יטופלוהספרבביתהבסיסייםההתנהגותכלליועלהתקנוןעלעבירות

ביתממסגרתבהוצאהוכלההתלמידעםבשיחההחל,דרכיםבמגוון

.במיוחדחמוריםבמקרים,הספר

החינוךמשרדשלהכלליהמנהללחוזרבהתאםיהיווהתהליכיםהסמכויות

.(2009ספטמבר)ט"התשסבאלול(א)1/ע"תש

(הענשהוסמכויותהתקנוןקיוםפרקי)ל"הנהחוזרמתוךקטעיםלהלן

:הנדרשותבהתאמות

:אמצעיםנקיטתקודםבתלמידיםטיפול

.התלמידעםישוחחהמורה1.

.הפסיכולוגאו/והיועצתגםעמוישוחחוהצורךובעתהתלמידעםישוחחהמחנך2.

.התלמידהוריעםישוחחוהמחנךאוהמורה3.

:משמעתהפרתעלאפשריותתגובות

.פהבעלאזהרה1.

.פהבעלנזיפה2.

.להורהשתישלחבכתבאזהרה3.

.בכתבנזיפה4.

.והנאההעשרה,חברתיתפעילותמניעת5.

.בשכבהאחרתלכיתהפנימיתהשעיהאו,מהשיעורהתלמידהרחקת6.

.הלימודיםיוםבמהלךשיעוריםלכמההתלמידשלהרחקתו7.

.אחרתפקידבעלי"עובהעדרוהמחנךי"עתעשהההרחקה

.ההוריםובליוויהמנהלתבאישורתתבצע,הלימודיםיוםבמהלךהביתהתלמידנשליחת.8

.המנהלתבאישורקצובהלתקופההספרבביתמלימודיםהשעיה.9

.המנהלתבאישורהספרמביתהרחקה.10

.בהתנהגותציוןהורדת.11

.התלמידשלהאישיבתיקויירשםוהדברלהוריםתדווחתלמידנגדצעדיםנקיטת.12

:הענשהסמכויות

לפיהספרביתמנהלתאוהכיתהמחנךאו/ובכיתההמורהבידיהןהענשהסמכויות.1

.הענייןחומרת

יאושרואלהאמצעים.הכיתהמחנךיחליטלעילפורטושלאתגובהאמצעינקיטתעל.2

.לכךהסמיכושהמנהלתמיאוהספרביתמנהלתידיעל

:כדלקמןהןקצובהלתקופהההרחקהסמכויות

.סגנואוהמנהלבאישורוהמחנךהשכבהרכזידיעלתעשהשלםלימודיםליוםהרחקה1.

עםהתייעצותלאחרסגנואו,הספרביתמנהלי"עתעשהלימודימי2-4-לההרחקה2.
.והיועצתהשכבהרכזת,הכיתהמחנך

לידיעתהמנהלזאתיביא,ומעלהלימודימילשניהספרמביתהורחקהתלמידאם.3
.בכתבההוריםלידיעתהובאהרחקתושדברויוודא,המפקח



התלמידיםזכויות.ג"י

.התלמידשלוזכויותיוכבודולשמירתרבהחשיבותמייחסהספרבית
:והתרבותהחינוךמשרדשלוהנחיותחוקיםמערכתידיעלמוגןהתלמיד

.הספרבביתולהתחנךללמודהתלמידשלזכותו1.

.הספרביתכותליביןובטוחמוגןלחושהתלמידשלזכותו2.

.ונקייהאסתטית,מטופחתמסביבהליהנותהתלמידשלזכותו3.

בדרךהשפלתואומוריוידיעלהתלמידהעלבת,גוףעונשיעלמוחלטאיסורחל4.
.כלשהי

המוריםמצוותאחדכלעםאישיתשיחהלבקשהתלמידשלזכותו5.
אלקודםהתלמידיפנהמשמעתיאולימודיבירורבכל.הספרביתהנהלתחבריאו

,היועצת,הכיתהמחנךאללפנותזכותו,סיפוקועליבואלאאם.לענייןהקשורהמורה
.והמנהלתהשכבהרכזת

.מערערהואעליההאשמהעלבירורלשיחתזכאיהתלמיד6.
הזדמנותלולתתויש,לושמייחסיםהעבירהמהותאתהתלמידלידיעתלהביאיש

.המורהעםמראשבתיאוםהתנהגותואתלהסביר
(  'אי הכנת שיעורי בית וכו, הפרעה, איחור)תלמיד שנתבקש לתת הסברים להתנהגותו 7.

.רשאי לתת הסבר למורה ביחידות
על פי שיקול  המורה.חוזרתלמיד שנכשל במבחן יוכל לפנות את המורה ולבקש מבחן 8.

.ס"פ תקנון ביה"דעתו רשאי לאפשר לתלמיד להיבחן ע
עליו למלא  . בעבודה ועל ציון בתעודה, בבוחן, תלמיד רשאי לערער על ציון במבחן9.

אם הסבר המורה אינו מניח את  . ולהגישו למורה( טפסים במזכירות)טופס ערעור ציון 
.יוכל לפנות למחנך הכיתה, דעת התלמיד

ציוניו. זכותו של התלמיד לקבל חוות דעת מהמורה המקצועי לגבי התקדמותו והישגיו10.
.ב"המשוהמעודכנים יועלו למערכת 

(.  הפניה תיעשה בכתב ובציון שם)תלמיד רשאי לפנות בענייניו למועצת התלמידים 11.
.פניות אנונימיות לא תטופלנה

ולהגישו ( טפסים במזכירות)עליו למלא טופס ערעור . תלמיד רשאי לערער על הרשמה12.
.למורה

וההוריםהספרביתביןקשר.ד"י

רבהחשיבותבעלענייןהדדיהפעולהובשיתוףההוריםעםבפגישותרואהס"ביה

עםמפגשיםמספרמקייםהספרבית.בוהמתנהלוהחינוכיהלימודילתהליךביותר

כיתתיות,(ותלמידיםהוריםיום)אישיותהןהפגישות.הלימודיםשנתבמשךההורים

.ביותרחיוניתאלהבפגישותההוריםהשתתפות.שכבתיותאו

שוטפיםבציוניםלצפותמאפשרתזותוכנה.ולהוריםלתלמידיםפתוחהב"המשותוכנת

בקביעותלהתעדכןניתןזהבאופן.שלוהמשמעתבאירועיוכןהתלמידשללימודייםוהישגים

.ס"בביההתלמידשלבתפקודו

.ב"המשולמערכתחופשיתגישהלכםהמאפשריםוסיסמהמשתמששםבידכםכילוודאחשוב

ומאפשרהפתעותהמונע,ולתלמידיםלהוריםחשובולהערכהלמעקבכליב"במשורואיםאנו

.גדלושממדיהלפניבבעיהטיפול

.ב"במשוותזכורותעדכונים,הודעותנשלחותכןכמו

.התלמידיםבהשתתפותבמחציתפעםיתקייםס"בביהההוריםיום1.

.מידעלקבלתהמקצועייםהמוריםאללפנותוהתלמידיםההוריםיוכלוזהבערב2.

עלומפגשיםטלפונים,מכתבים,הודעותבאמצעותההוריםעםהקשריהיההשנהבמהלך3.

.והענייןהצורךפי

כדיוהיועצתהמחנך,המקצועיהמורהשלהקבלהשעותאתינצלושהוריםממליציםאנו4.
.מראשפגישותלתאםיש.ה/התלמידלגבישוטףמידעלקבל

המזכירותעםמראשלתאםמתבקשיםס"ביהמנהלתעםלהיפגשהמבקשיםהורים5.
.09-7441098,09-7601693בטלפון

ס"ביהאתר

דפי,למבחניםהכנהחומרי,מבחניםמועדי:כמובנושאיםחיונימידעס"ביהבאתרלמצואניתן

י"עהכיתתילפורוםהמוכנסיםביתשיעורי–וכמובןיציאהאישורי,אירועיםמועדי,עבודה

.לכךהאחראיםתלמידים

ניתן.שוטףובמידעלמבחניםבהכנהוהתלמידיםהמוריםאתמשמשיםהמקצועייםהפורומים

.ס"ביהמאירועיתמונותאלבומיבאתרלמצוא

.האתר כולל חומרי העשרה ודפי עבודה שוטפים בכל מקצועות הלמידה

.י הצורך"על התלמידים תחול האחריות להורידם ולהדפיסם עפ
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אישור קריאת  
המידעון
ג"חטיבת אלון תשפ

,ה/ה יקר/תלמיד
רצוננו כי כללים אלו  . במהלך השנה נשמח לקבל הערות לגבי המוזכר כאן. נציגי הורים וחברי מועצת תלמידים, י צוות מורים"כללים אלו נכתבו ע

ובסוף השנה תיערך בדיקה מחודשת של התקנון ' לקראת מחצית ב. יהיו מקובלים על כל החברים בקהילתנו ולכן כל הערה מצדך חשובה לנו מאוד

.י את זכותך לפנות אלינו ולהיעזר בנו בשעת הצורך/נצל. הצוות החינוכי עומד לרשותך. ובמידת הצורך יותאמו הכללים לצרכי בית הספר

!בהצלחה

---------------------------------

,  אנו החתומים מטה מצהירים
.ס המפורסמים בידיעון זה"כי ידועים לנו כללי ההתנהגות בתקנון ביה

.כמפורט בתקנון, ברור לנו כי כללי ההתנהגות מחייבים והפרתם כרוכה בסנקציות

.  ה/ה הינו באחריותו/כמו כן ידוע לנו כי מכשיר הטלפון הסלולרי שברשות התלמיד
ס כרוכה בהחרמת המכשיר והחזרתו  "כל חריגה מכללי השימוש בו בתחום ביה

.דבר הגורר פגיעה בציון ההתנהגות, להורים

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ה/חתימת ההורים                                                                         חתימת התלמיד



שנת לימודים מהנה ופורייה
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