
 תקנון לתלמידי בית-הספר

 
 תלמיד יקר,

  

-אנו מאחלים לך שנת לנוחיותך, אנו מפרסמים הוראות כלליות, אנא, קרא אותן בעיון רב.

 לימודים פורייה ומוצלחת.

  

הספר כבית חינוך רוצה ליצור מקום שבו האווירה מקבלת ומעודדת שיח, קשב והבנה בין כל -בית

מקום בו כולנו יודעים כי התקנון אין משמעותו הצרת צעדים, אלא יצירת סביבה  באי ביה"ס.

 בריאה, בטוחה ויוצרת.

  

 מטרות ביה"ס

  

 היהדות, אהבת העם והארץ.לחנך לאמונה, מצוות ומעשים טובים עפ"י רוח      .1

  להקנות השכלה, דרכי חשיבה, מקצוע והרגלי עבודה.     .2

 לחנך לאזרחות טובה ולפעילות לטובת החברה והמדינה.     .3

  

 הוראות כלליות

  

 בהקדמתו לספרו "מסילת ישרים" אומר הרמח"ל:

להזכירם את הידוע להם כבר "החיבור הזה לא חיברתיו ללמד לבני האדם את אשר לא ידעו, אלא 

 , איטליה(18 -)המאה ה ומפורסם אצלם פרסום גדול"

  

ביה"ס הוא המקום המכין אותנו לחיים מסודרים בעולם הגדול, מאחר וההרגל נעשה לטבע, הנך 

אנו בטוחים כי שמירה על כללי ההתנהגות בביה"ס ע"י כל  מתבקש להתייחס בכובד ראש לכתוב.

יהפוך את המקום לבית של כולנו, ויקל  - ים, מורים, עובדים, הנהלההנוגעים בדבר: תלמיד

 להגשים את המטרות שפורטו למעלה. עלינו

  

המורים  .על התלמידים להישמע להוראות המורים והעובדים, הממלאים תפקיד בביה"ס     .1

 יהיו קשובים לפניותיכם. - והעובדים מצדם

  

בכל מקרה של  ולכן, אלימות, מכל סוג שהוא, אסורה בהחלט. - אמונתנוכבוד האדם עומד במרכז      .2

י"ב(, או לכל -יש לפנות מיידית למרים אלבז, אחראית אקלים מיטבי )ט' - מחלוקת או מריבה

בודאי  אין להיגרר להמשך של אלימות מילולית או פיסית. מורה, או מבוגר, הנמצאים במקום.

כל חריגה מכלל  המריבה.  לתוך גורמים מחוץ לביה"ס ים אושאסור בתכלית האיסור לגרור חבר

 .זה תופנה ישירות למשטרה ולפיקוח על ביה"ס

  

 שלום. בדרכי ורק אך - סכסוכים פותרים אנו
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  יתרה על שלמות הציוד והמבנה. כן עלינו לשמור בהקפדה-ועל - ביה"ס הוא ביתנו השני     .3

אי ציות להוראות אלו יגרור  - שמירה פירושה אי גרימת נזק, שמירה על הניקיון, דיווח על תקלות.

 .(14, 13, 11, 10, 9)ראה פירוט בנספח משרד החינוך סעיפים מס':    ענישה.

  

   הופעה הולמת     .4

 סביבתנו.ומכבדת את  הופעה מכובדת משפיעה עלינו לטובה 

הופעה מבטאת את הדרך שבה הינו רוצים שיראו אותנו, ולכן חשובה הופעה שמתייחסת גם 

 ולא רק לחיצוניות.  לפנימיותנו

דתי וככזה הוא דורש מהבאים בשעריו להופיע  –ציוני  –בית ספרנו הוא קודם כל בית חינוך ערכי 

 ורוח בית הספר, ובהתאם להלכה.  בהתאמה לאופי צביון

  

 

 כללי:

  שעליהם   ארוכים( או סווצר\על התלמידים ללבוש חולצת טריקו עם שרוולים )קצרים

 בכל ימי שנת הלימודים )קיץ וחורף(. -מוטבעים סמל בית הספר

 .מסיבה בטיחותית ועפ"י הנחיות משרד החינוך אסור להגיע לביה"ס עם כפכפים 

 בנים

 לחבוש כובע בכיתה(.על התלמידים לחבוש כיפה בשיעורים ובהפסקות )אין  .1

תספורת התלמידים צריכה להלום את ההלכה ואת רוח בית הספר ולכן חל איסור על גילוח  .2

הצדעים )פאות הראש(, ואין להסתפר באופן שיש פער ניכר לעין באורך השיער. כמו כן אין 

 לצבוע את השער בגוון לא טבעי.

 ביה"ס מעודד את הבנים ללבוש ציצית )טלית קטן(. .3

 נוד פירסינג או עגילים.אין לע .4

 על המכנסים להיות שלמות ולא קרועות, ולהגיע לקו הברך לפחות. .5

 בנות

 באפשרותן לבחור בין שתי אפשרויות: :חצאית .1

 .חצאית ארוכה, המכסה באופן ניכר את הברך )בין כשעומדים בין כשיושבים( .א

 חצאית עד קו הברך ומתחתיה מכנסיים. .ב
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 אין להופיע בחצאיות טייץ וגרב.

 מנע מתספורות חריגות, אין לצבוע שיער באופן וצבע חריג ובולט.ילה יש .2

 דת עגילים מותרת באוזניים בלבד. עני             

 בחט"ב חל איסור על איפור. .3

  

  – תפילת שחרית .4

 

 ספר דתי יומנו מתחיל בתפילה.-כבית - )תהילים קל"א( "ואני קרבת אלוקים לי טוב"

 (.7:40ה' בשעה  -ו עם סידור, טלית ותפילין )בימי ב' - הכנסת-בבית - 7:45בשעה  בנים:

 עם סידור. - בריכוזי התפילה - 8:00בשעה  בנות:

 עם סידור. - במקום שנקבע - 8:00בשעה  כיתות מדעיות:

 בזמן התפילה יש לשמור על השקט.        ·

 פי דיווח הממונים(-פילה בתכיפות )עלכן היעדרות מהת-הנוכחות בתפילה היא חובה, ועל        ·

 שיחה עם המחנך. תגרור:

 שיחה עם רכז השכבה.        

 דיווח במכתב להורים.        

 זימון הורים.        

 תלמידים שימשיכו להיעדר מהתפילה לאחר השלבים הללו, יוזמנו לועדת השעיה עם                   

 הנהלת ביה"ס.                   

 מתחיל השיעור הראשון. בדיוק 08:30בשעה                    

 

 

  

 איחורים והיעדרויות     .6

הלומדים בשעה הראשונה ומאחרים מעבר לשעה זו יירשמו  .08:15שערי ביה"ס יינעלו בשעה         ·

 ידי המחנכים והרכזים.-ויטופלו על

 המורה.יכנס לכיתה ויטופל ע"י  - תלמיד המאחר לשיעור        ·

תלמיד אינו רשאי לעזוב את שטח ביה"ס במשך שעות הלימודים, לרבות הפסקה או שיעור         ·

 אין לעמוד בשער ליד השומרים. חופשי.

 יש לקבל אישור בכתב מההנהלה ולהירשם במזכירות. - על כל שחרור מביה"ס        ·

 ן ציון בתעודה.לא יינת - במחצית במקצוע מסוים 20%בהיעדרות של         ·
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לימוד נעים ופורה יתאפשר אם נקפיד בדייקנות על  - כללי התנהגות בכיתה     .7

 הכללים הבאים:

עם הישמע צלצול הפעמון, יכנסו התלמידים לכיתה, יכינו את הספרים והמחברות לשיעור ויעמדו         ·

 אין להיכנס לשיעור עם אוכל. במקום.

 10אם המורה לא הגיע לכיתה לאחר  תורן הכיתה אחראי על הסדר והשקט. - בהיעדר מורה        ·

 יודיע התורן לרכז על היעדרות המורה. - דקות

אין להחליף מקום ישיבה, אלא  מקומות הישיבה של התלמידים בכיתה ייקבעו ע"י המחנך.        ·

 חנך הכיתה.באישור מ

בכיתה נקייה ומסודרת הרגשה נעימה  הנכם מתבקשים לשמור על ניקיון הכיתה וניקיון ביה"ס.        ·

 יותר תלווה אתכם במשך כל שעות היום.

בתום יום הלימודים תורני הכיתה אחראים להזכיר למורה המלמד בשיעור האחרון בכיתה לבדוק         ·

 והכיסאות מורמים.כי האורות והמזגן כבויים 

 אין לצאת מהכיתה במהלך השיעור לשום צורך.        ·

 .צורך לשום אין להסתובב בפרוזדורים או לפתוח דלתות כיתות        ·

 הנושא יטופל ע"י המשטרה. - אין להזמין ולארח שום חבר שאינו שייך לביה"ס        ·

  

  

הנהלת ביה"ס חוזרת ומדגישה כי אין היא נושאת באחריות  - טלפונים ניידים     .8

לחפצים אישיים יקרים )ניידים למיניהם, נגנים למיניהם, ארנקים וכו'( באחריות 

  התלמיד לשמור על חפציו.

טלפון נייד לא יונח על השולחן בזמן השיעור וגם בהיותו בתיק/כיס עליו 

  אין להשמיע מוסיקה בבניינים אלא אך ורק בחצר. .שקט/כבוי להישאר

 כל הפרה של הוראות אלו תגרור לקיחת הנייד והחזרה רק עם ליווי ההורים.

 מתבקש מיידית לציית. –תלמיד המתבקש ע"י מורה למסור לו את מכשיר הנייד שלו 

וחזר רק בנוכחות ההורים ולאחר פרק הטלפון יגיע לידי מנהלת ביה"ס וי –במידה ויסרב 

 שייקבע. זמן 

 

 בחינות     .9

 בחינות בשבוע. 3 -אין להיבחן ביותר מ        ·

יש לשלוח נציג לאחראים  - במידה וכיתה מעוניינת לשנות תאריך בלוח הבחינות        ·

 אין לשנות תאריך ללא קבלת רשות. מועד הבחינה.לפני  יומיים לפחות

בשיעור האחרון   על החומר הנלמד לפי ראות עיניוו ללא הודעה מראש מורה רשאי לערוך בוחן        ·

 בלבד.
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 הבחינות יוחזרו לתלמידים תוך שבועיים.        ·

  יש לשמור בקפידה על טוהר בחינות.        ·

  

  ועד כיתה / מועצת תלמידים.10

 תלמידים. 2 -המורכב מ בכל כיתה ייבחר ועד כיתתי        ·

הועד יטפל בכל נושא הקשור בחיי התלמידים, תכניות, תורנות כיתה, ארגון החיים החברתיים         ·

 בכיתה, קישוט הכיתה, עריכת עיתון, מסיבות וכו'...

 התלמידים גם בפני המורים, המחנך וההנהלה.הועד ייצג את         ·

 נציגים מכל שכבה. 5 -מועצת התלמידים תורכב מ        ·

 מועצת התלמידים תייצג את ביה"ס.        ·

מנת שכל תלמיד יוכל להשתתף בישיבה זו ולא -, על14:00ישיבות המועצה תיערכנה אחרי השעה         ·

 יפסיד שעות לימוד.

  

 ספרייה.11

בספרייה תמצאו עיתונים, ספרי לימוד ועיון, תשבצונים,  הספרייה היא לתועלתנו ולהנאתנו.        ·

 משחקים וכו'...

 רק לאחר שהתלמיד נתן צ'ק עירבון. - השאלת ספרים מהספרייה        ·

 בספרייה על התלמיד לשמור על השקט כדי לא להפריע לאחרים.        ·

  

 יםנוהל פניות של תלמיד.12

 קבלת תלמידים במשרד תיעשה רק בהפסקות ובתום השיעורים.        ·

רק לאחר שהבעיות לא נפתרו יש לפנות  בעיות רצוי לפתור ע"י שיחה עם מחנך הכיתה והיועץ.        ·

 להנהלה.

 הכניסה לחדר המורים אסורה.        ·

 ת.הוראות והודעות שונות יתפרסמו מידי פעם בלוח המודעו        ·

ן )כיתות נייבלוח בכניסה לב רכז מערכת, ,ליאל חג'ביע"י  היומית מתפרסמים שינויים במערכת         ·

 באחריות התלמידים לעקוב אחר הוראות אלו. בחט"ב. ,עודד ביטון, רכז מערכתו י"ב(-ט'

 

 

 בברכת שנת לימודים פורייה

 פלגאלישע 

 


