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 ,ה/יקר ה/תלמיד
 
 

לאפשר קיומן של כל פעילויות בית הספר  הינה  תקנון  מטרתו של ה
 באופן סדיר.

 
התלמידים,   להתנהגות  הנוגעות  ההוראות  את  מכיל  התקנון 

למסגרת  וחובותיהם  זכויותיהם   שמחוץ  ובפעילויות  הספר  בבית 
 ביה"ס. 

 
שמירה נאותה על סעיפי התקנון הינה ערובה ליחסים תקינים בין  

 ובינם לבין הצוות החינוכי. התלמידים לבין עצמם 
 

שהקפ מקווים,  לכאנו  תאפשר  התקנון  סעיפי  על  בית  דתך  באי  ל 
מוגנות  לחוש  ערך    ולפתח   הספר  תחושת  חברתית,  אחריות 

 ומסוגלות עצמית. 
 

המצריכה התאמה   אתגרתהשנה אנו מתמודדים עם מציאות מ
וח ובריא  למצב הקיים.  בכדי לקיים את הלמידה באופן בט

נדרשת היערכות והתנהלות מיטבית בכפוף לצו בריאות העם  
 ובהתאם להנחיות משרד הבריאות.

על מנת לסייע לכם התלמידים ולצוות החינוכי נוסף לתקנון   
המתייחס לאורחות חיים בבית הספר בעת הזו.  מטרתו  פרק 

לאפשר בהירות והתנהלות אחידה ככל שניתן בתוך המציאות  
 המשתנה. 

 
 
 
 

ראוי לאדם שיהיה בוחר בארבעה: שידבר בטוב 
שבדברים, ושיאזין בטוב כאשר ידברו עמו, ושיסביר 

 פנים למי שיפגע, ושילמד לשונו לדבר בטובה..."  
 ול( )אבן גביר

 
 העניינים  תוכן
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 מבוא 

 
 תקנון זה  הוא חלק מאמנה כוללת של בית הספר. 

 , התקנון גובש מתוך ראייה כוללת של התלמידים

ועד ההורים והמורים ומסתמך על עקרונות המבטאים  

הערכים   ואת  הספר  בית  של  רוחו  את  האת  מנחים 

 עולותיו. פ

 

 

באופן  המינים,  לשני  מיועד  אך  זכר,  בלשון  מנוסח  הכתוב 

 שווה.
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 זכויות

הוא   באשר  האדם  וקבלת  פלורליזם  הכלה,  סובלנות, 
זכאים   הספר  בית  באי  כל  הספר.  בית  מיסודות  הנם 

 ויחס ראוי. ליחס שווה והוגן, תוך מתן כבוד 
 

 זכויות המורים

לזכויות   רבה  חשיבות  מייחס  הספר  המורים  בית 
 והתלמידים וכן למילוי חובותיהם. 

 זכות המורה ליחס של כבוד מצד התלמיד: 
 התלמיד ידבר אל המורה בצורה מכובדת ומכבדת. 

בנימוס    ידבר  המורה,  להוראות  יישמע  התלמיד 
 וישתמש בשפת גוף הולמת. 

 
 זכויות התלמידים 

 חסות מכובדת מצד הזולת. י זכות התלמיד להתי 
 ע לשוחח  התלמיד  צוות  זכות  מחברי  אחד  כל  ם 

 בית הספר על פי הנוהל המקובל. 
   החלטות ועל  ציוניו  על  לערער  התלמיד  זכות 

 פדגוגיות על פי הנוהל המקובל.
  ה ומטופחת. יזכות התלמיד ללמוד בסביבה נקי 
 ה עקב  לימודי  סיוע  לקבל  התלמיד  עדרות  י זכות 

 יפנה למורה(.  מחלה ממושכת )לשם כך מפאת
 ציע את מועמדותו למועצת  זכותו של כל תלמיד לה

באופן    התלמידים. ייבחרו  המועצה  חברי 
הספר. בית  תלמידי  ע"י  מועצה    דמוקרטי  חבר 

לא  יימצא  במועצה  פעילותו  ם, מתאי  שבמהלך 
 במקומו.  תישקל אפשרות למנות תלמיד אחר
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 מערכת השיעורים 

נקבע הלימודים  שנת  מבתחילת  שיעורים  ערכת  ת 
השעות במערכת  שינויים  השנה,  ,שבועית.    במהלך 

 ימסרו רק על ידי הצוות החינוכי של בית הספר. 
 

 מערכת הצלצולים 

 מערכת הצלצולים לכל ימות השבוע: 
  -מ  עד

 1שיעור  7:40 - 8:25

 2שיעור  8:30 - 9:15

 3שיעור  9:25 - 10:10

 הפסקה 10:10 - 10:30

 4שיעור  10:30 - 11:15

 5שיעור  11:20 - 12:05

 הפסקה 12:05 - 12:20

 6שיעור  12:20 - 13:05

 7שיעור  13:10 - 13:55

 8שיעור  14:00 - 14:45

לה  התלמיד  על  שמע  יבהמיד  לכיתה    כנסיחובה 
 הצלצול. 

אם לאחר חמש דקות לא הופיע המורה לשיעור, ידווח  
שתגיע   ועד  ביה"ס,  למזכירות  הכתה  תורן  כך  על 

מ המערכת  מזכירות  ה הנחייה  מרכזת  להמתין  או  יש 
 . מורה בכיתהל
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 כללי התנהגות 

 התנהגות בהסעות

              על התלמיד להגיע בזמן לתחנת ההסעה,  .      1
        להתנהג בצורה נאותה בהמתנה לאוטובוס,          
 : ליו, בעת הנסיעה ובירידה ממנועה י בעלי        
           זמן הגעתו     אין להתקרב לאוטובוס ב .א

 . לתחנת ההסעה 

 שמע להוראות הנהג. ייש לה .ב

          כל  המקומות באוטובוס אינם קבועים ו .ג
 בכל מקום פנוי.לשבת תלמיד רשאי 

 אין להשליך חפצים מן האוטובוס.  .ד

 אין להוציא ראש או ידיים מהחלון.  .ה
 

 קיון האוטובוס  ועל יעל התלמיד לשמור על נ .     2
 למות הציוד בו. )אין לקשקש או להשחית את ש

 כל תלונה על התנהגות   וטובוס(.הציוד בתוך הא
 ההמתנה בתחנת ההסעה, או   בלתי נאותה בזמן

להפנות למורה התורן, למחנך/ת   בזמן הנסיעה יש
צוות בית הספר יערוך   .ת השכבה/לרכז  הכתה או

 בירור אודות התלונה ויטפל עפ"י הצורך. 
זכות החברה המסיעה להפסיק את ההסעות בקו   . 3

 . יגרם נזק לאוטובוס שבו
                   כך         יש לדווח על ,ההסעה לא מגיעה בזמןשבמידה  .4

 או לרכז השכבה.למזכירות         
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 התנהגות בשיעורים 

ונעימה  מכובדת  אוירה  יוצרת  נאותה    התנהגות 
 . המאפשרת למידה יעילה

 
ויעמוד         .1 לשיעור  התלמיד  ייכנס  הצלצול  בהישמע 
 בשקט במקומו.     
 תלמיד אשר לא עמד בשקט במקומו בהישמע     
             לסיום בדיקת הנוכחות   יעמוד במקומו עד   הצלצול    

 ביומנו של המורה.    הערת אזהרה  רשם לויות    
 המורה והלומדים בכיתה יקפידו על סדר וניקיון  . 2

 לפני תחילת כל שיעור ובסיומו.      
    לימודית   ובכל פעילותלאכול בזמן השיעור ין  א. 3

 אחרת.     
   לשנות את מקום הישיבה של התלמיד   מורה רשאי. 4

 בשיעורו. תלמיד שלא ישמע למורה יקבל הוצאה.     
 אין לצאת מהכיתה בזמן השיעור. . 5
              למהלך השיעור,    במקרה של הפרעה כלשהי .  6
      רשם במזכירותייישלח התלמיד ע"י המורה לה     

      ידיי פר. חובה על התלמיד לצאת באופן מבית הס     
       המורה   עם חזרתו יציג התלמיד בפני  מהכיתה.    
 מן המזכירות. הרשמה  ראישו    

 דרכי טיפול  –הוצאות         
     המורה המקצועי ינהל שיחה עם תלמיד  .א

   במקצוע  הוצאות     2אשר לחובתו  נרשמו  
 אותו הוא מלמד.

י .ב המקצועי  התלמיד   המורה  הורי  את  עדכן 
הוצאות במקצוע אותו הוא    3לאחר שצבר  

 מלמד.
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הורי   בפני  המורה  יתריע  השיחה  במהלך 
להשעיית  התלמיד   תביא  נוספת  הוצאה  כי 

   הספר.-התלמיד מבית
הוצאות,      4תלמיד, אשר לחובתו תירשמנה        ג.           

 . ע"י המורה המקצועייושעה מבית הספר                  
השיעור .7 בזמן  ביה"ס  בחצר  לשוטט    .אין 

שי  בהשעיה  יתלמיד  ייענש  משוטט  מצא 
 . רוחבית ע"י מחנך הכיתה/המורה המקצועי

 יש לכבות את הטלפון הנייד         טלפון סלולרי: .8
 ולהכניסו לילקוט בזמן השיעור.

 יסור מוחלט להוציאו במהלך השיעור לכל  חל א       
 כשיר כמחשבון,  מטרה שהיא )כולל שימוש במ      
 בדיקת שעה, הקלטה או צילום בכיתה(.       
 , צילום או הוצאת טלפון מהתיק, צלצול של טלפון      
 החרמת השמעת מוזיקה במהלך השיעור יגררו       
   המקצועי, הפקדתו במזכירות הטלפון ע"י המורה       
   והחזרתו   של אותו היום 15:00בית הספר עד השעה        
 לאחר בירור ושיחה עם ההורים.   רק לידי התלמיד      

כל   .9 על  רגיל,  שיעור  כדין  מקום  מילוי  שיעור  דין 
 החובות והמטלות הנובעות מכך. 
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 נוכחות

 
ובכל   השיעורים  בכל  נוכח  להיות  התלמיד  על  חובה 
המתקיימות   והחברתיות  הלימודיות  הפעילויות 

ה הספר.   בית  הספר  יבמסגרת  מבית  עלולה  עדרות 
 ע בהישגיו הלימודיים של התלמיד. לפגו 

מורה ותדווח  רשם ביומן הית משיעור  עדרות  יה .1
 .במערכת הממוחשבת             
 תלמיד שנעדר מבית הספר, יציג בשובו  אישור .2

 מתאים בפני מחנך/ת הכתה.             
        עדרות ידועה מראש, יש לעדכן את  יעל ה  .3

 ום קודם.המחנך/ת בכתב י             
ימים,  יה .4 לשלושה  מעל  מחלה,  בשל  עדרות 

 מחייבת אישור מרופא. 
ה לטיולים משפחתיים בימי  יציאעל    חל איסור .5

על    לימודים חובה  מנכ"ל:  בחוזר  שמופיע  כפי 
ימי   בכל  החינוך  במוסדות  להיות  התלמידים 
שנת   בלוח  שנקבעים  ,כפי  הלימודים 
מלימודים   היעדרות  להתיר  אין  הלימודים. 

נס אירועים  בשל  בשל  או  לחו"ל  יעות 
משפחתיים בארץ. במקרים חריגים ניתן לפנות  
בבקשה מנומקת למנהל המחוז, אך בכל מקרה  
אין להיעדר מביה"ס לפני קבלת ההיתר" )נוהל  
נ"ה   מנכ"ל  חוזר  בביה"ס,  חיים  ואורחות 

חופשה  8 בשל  ממבחן  שייעדר  (.תלמיד 
וציונו   חוזר  למבחן  זכאי  יהיה  לא  משפחתית 

 להיפגע.   עלול
בית  יה .6 פעילות  בשל    כגון:  ספריתעדרות 

מועצת  נ ומחול,  זמר  להקות  ספורט,  בחרות 
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לא  תלמידים, וכו',  יהכנות    תדווח  רועים 
מתאים  מראש   אישור  באמצעות  בכתב 

 . ת הכתה/ךמחנל
 

עדרות, באחריותו של התלמיד להשלים  יקרה של הבמ
את החומר הלימודי ולהתעדכן בכל ההודעות שנמסרו  

 עדרותו. י ה בימי הצוות החינוכי ע"י 
 
 

 איחורים 

 
מפריע   לימודים  יום  של  במהלכו  או  בבוקר,  איחור 

ולכ בזמן  ילתלמיד  להגיע  התלמיד  על  חובה  כולה.  תה 
 לכל שיעור. 

 
 על התלמידים  ,עם הישמע הצלצול לשיעור . 1

 בתוך הכיתה מוכנים לשיעור.  להימצא     
 . במערכת הממוחשבתידווחו  ים איחור . 2
ליום שדה    לשיעור ימאות,   תלמיד המאחר להסעה, .  3

ת  /למחנךכך     חייב לדווח על   ,או לכל פעילות חברתית
 ת השכבה. /לרכז   או  הכיתה

 
יירשמו   לחובתו  אשר  יוענש     6תלמיד  ע"י  איחורים, 

 בהשעיה רוחבית.    המחנך
 

        התלמיד יגיע בשעות קצה  במהלך שישה ימים      
 . המסמך מורה ממונה/זכירהויחתים את המ

 המוחתם יתויק בתיקו האישי של התלמיד ע"י 
 . המחנך



11 
 

נמשכת    והתופעה  ההורים  –במידה  עם  שיחה  תיערך 
   וענישה בהתאם.

 התנהגות בהפסקות

ולהתרעננות התלמיד  למנוחת  נועדה  יש  ההפסקה   ,
ו/או   בתלמידים  לפגוע  העלולה  מהתפרעות  להימנע 

 לגרום נזק לרכוש ביה"ס. 
 
            הקיוסק, הממוקם בשטח בית הספר, נועד    . 1

 רק מותרת  יה בו י לרווחת התלמידים, אולם הקנ      
 בהפסקות.       

             ,שיימצא ליד הקיוסק בזמן השיעור  ,תלמיד    .2
 רשם לו הוצאה. יתה ות ייישלח  לכ       

     ם מיאין להשתמש ב ,יה בלבדיהמים נועדו לשת      3
 למטרה אחרת.      

                        .   תלמיד אשר נתקל בבעיה בזמן ההפסקה, יפנה  4
 . למורה התורן      

    , בסמוך בתוך מבני ביה"סאין לשחק משחקי כדור  .   5
 לכניסות למבנים ובכל מקום שאינו מיועד לכך.      

 תלמיד המגיע עם רכב דו גלגלי לבית הספר, לרבות    . 6
 מחוץ לשטח  אופניים, ידאג לקשור את האופניים       
 עד תום יום הלימודים ביציאתו מבית   בית הספר      
 לרכב או ללכת עם    לטוחחל איסור מהספר.        
 כי למען  הספר. להזכירכם,  האופניים בשטח בית      
 וציוד   עליכם לחבוש קסדה     ועל פי החוק  םביטחונכ      
 יבה.  ממגן בעת הרכ       
 

 התנהגות בפעילות בית ספרית

חיי   בגיבוש  רבה  חשיבות  המיוחדים  הפעילות  לימי 
הספר בבית  מתכנית  החברה  חלק  מהווים  והם   ,
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על התלמידים    .חובהההשתתפות בהם היא    ,הלימודים
 להקפיד על  התנהגות נאותה בפעילויות אלה.

סיבה   ללא  חברתיות  לפעילויות  מגיע  שאינו  תלמיד 
לקבל  תי  –מוצדקת   האפשרות   ממנו  תעודת  שלל 

 . יתהצטיינות התנהגות
 

 ים ולמוריםלחבר יםתלמיד היחס 

אחד     .1 בכל  תלויה  נעימה  חברתית  אוירה 
   תנו.ימא

 בדרכי נועם.  חילוקי דעות ניתן לפתור      

 ן למידים אינם יכולים להגיע לפתרוהתבמידה ו   .2
   ה, ת הכת /ךסכסוכים בכוחות עצמם, יפנו למחנ             

   או ליועצת השכבה שיסייעו  השכבה ת/לרכז              
 בכך.  להם              

 בית הספר מתייחס בחומרה רבה לכל גילוי של  .3
 אלימות פיזית או מילולית וכן לקשר של                  
 שתיקה בנושא זה.              

 תלמיד שיהיה מעורב באלימות פיזית יושעה              
 מביה"ס.            

    קול שיאלימות מילולית תגרור ענישה על פי   
 דעת הצוות החינוכי.   

להב   .4 לבית הספר חפצים העלולים לסכאין  ן  יא 
   שלום התלמידים. את

 
חפציםיאם   יוחרמו,   ימצאו  הם  מסוכנים  

י פייוהתלמיד  על  הצוות   ענש  דעת  שיקול 
 החינוכי.
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 הופעה

ושת בית הספר  חובה על התלמיד להופיע בתלב .1
חינוך   לשיעורי  ספורט  ובתלבושת  ללימודים 

 .חובה זו חלה גם בזמן ההפסקות גופני.

כוללת .2 הספר  בית  טריקו  תלבושת  חולצת   :
חורפית או  הצבעים  קיצית  אחיד   בכל    בגוון 

חולצה )לא    לכל  ביה"ס  סמל  מוטבע  ועליה 
סווצ'ר  מדבקה(. החורף  הצבעים  בימי    בכל 

אחיד סווצ'ר  בגוון  סמל  כ  לכל  מוטבע  שעליו 
ומכנסיים בצבעביה"ס שונים תוך הקפדה    ים , 

נאותה הופעה  לכל    .על  תהיה  מקרה,  בכל 
לב אחת  חולצה  לפחות  לטקסים  נתלמיד  ה 

 ואירועים.  

: חולצת טריקו קייצית  תלבושת ספורט כוללת .3
חורפית   ביה"ס,או  סמל  מוטבע    כשעליה 

כחולספורט    מכנסי אפור,   שחור  , בצבע    או 
 . ונעלי ספורט

 אין לענוד תכשיטים בשיעורי ספורט.  .4

להופיע   .5 חריגהלאין  הופעה  בכל  הספר    , בית 
 . מוסד חינוכישאינה הולמת 

  ,חולצות בטןלהופיע בבית הספר באין  
קצרים   מכנסייםב  ,ורותגז חולצותב

קצרותוב המכנס  .חצאיות    ייםאורך 
ומכבדוהחצאית   הולם  באורך   יהיה 

הלובש   את  בית הן  את  והן  אותם 
 הספר. 

 בשיעורים או בהפסקות.  כפכפי גומי לנעולאין  .6

 אין להגיע לביה"ס באיפור בולט.  .7
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בכל   .8 הספר  בית  בתלבושת  להגיע  חובה  חלה 
בשעות   הנערכת  ספרית  בית  חוץ  פעילות 

 הלימודים. 
 

לעבירת   .9 נחשבת  תלבושת  ללא  הופעה 
עם    .משמעת יגיע  שלא  תלמיד 

ספר,   בית  להתחיל  תלבושת  יוכל  לא 
הלימודים   יום  להחלפה  את  עד 

הספר. בית  אשר    לתלבושת  תלמיד 
יירשמו   אי   6לחובתו  של   אירועים 

בהשעיה   יוענש  בתלבושת,  הופעה 
י  .רוחבית קצה   התלמיד  בשעות  גיע 

ימים   שישה  את  במהלך  ויחתים 
ממונה/המזכירה המסמךמורה   .  

ע"י   של התלמיד  בתיקו האישי  יתויק 
 המחנך. 

 
 ית התלמיד יהשע

 קרים הבאים: השעיית התלמיד תתבצע במ 
 אלימות פיזית/מילולית.  .1

 חוצפה כלפי המורה/פגיעה בכבודו.  .2

 במקצוע מסוים. הוצאות   4צבירה של  .3

 עישון בשטח בית הספר.  .4

 הוצאות בכלל המקצועות. 10צבירה של  .5

 כנדרש.  לא אחר השעיה רוחביתאם תלמיד לא מ .6
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 נוהל ההשעיה 

לאחר בירור מקיף  רק השעיית תלמיד תתבצע  .1
ונטי, עם מחנך הכיתה ועם  עם המורה הרלו

לקבל את   חייברכז השכבה. המורה המקצועי 
 אישורו של רכז השכבה להשעיית התלמיד.

      קצועי המשעה תלמיד ישוחח עם הורימורה מ  .2
 התלמיד ויעדכנם.  

את פרטי   מורה מקצועי המשעה תלמיד יתעד .3
האירוע בהערת מעקב במשוב כמו כן, ידווח  

 ריך ההשעיה. למזכירות בית הספר את תא 
     תלמיד המושעה יקבל מטלת עבודה,ה    .4

היה והתלמיד   שעיה.מהה עם חזרתו שתיבדק
בשעות קצה עד  את המטלה יישאר   לא הכין

 העבודה.  שיגיש את
 

 שחרור משיעורים 

       עדר משיעור ללא אישור  י למיד אינו רשאי לה.   ת1
 מתאים.      

 ית "י אחות ב שחרור מטעמים רפואיים, ייעשה ע . 2      
 ת / ת הכיתה או רכזך/הספר בתאום עם מחנ            
 השכבה.            

לימודים, .  3          יום  במהלך  להשתחרר  המבקש  תלמיד 
  מראש  להציגיבות משפחתיות או אחרות, ידאג  מס

ת  /ת הכתה או לרכז /ךאישור חתום ע"י הוריו למחנ
 השכבה.

       לימודים  יציאה מתחום בית הספר במהלך יום   .4
 ת /ךתיעשה רק לאחר קבלת אישור ממחנ    

 ת השכבה./הכתה או מרכז     
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ת,  /ךמחנ  תלמיד ששוחרר ע"י אחד הגורמים )אחות,  .  5
בית הספר  ית(, חייב לה /רכז על כך במזכירות  רשם 

שאותו עליו להציג בפני    ,ולהצטייד באישור מתאים
 השומר עם היציאה. 

                  12:05ר לפני השעה  יציאה מתחום בית הספ .   7
 תעשה בליווי מבוגר בלבד.     

 
 ובחנים  בחנים מ

 מבחנים 

 לוח מבחנים יפורסם בתחילת כל מחצית.  . 1
לה . 2 תלמיד  כל  על  המבחנים יבחן  חובה            בכל 

 הנערכים בכיתה.             
    באחריות תלמיד שנעדר ביום הבחינה להשלים .          3
 את המבחן. אם לא יעשה זאת, יינתן לו ציון               

 שלילי.              
 ימים    4חומר המבחן יימסר לתלמידים לפחות   . 4

 מראש.            
 בשבוע, ולאמבחנים    משלושה    ערכו יותר י לא י . 5

 אחד ביום.ממבחן  יותר            
 ו ליד  .          בתחילת המבחן תיקי התלמידים ירוכז6

 הלוח. מכשירים סלולריים יהיו כבויים בתיקי                
 התלמידים בלבד )כבכל שיעור(.               

         חובה לשמור על טוהר הבחינות, תלמיד   . 7
       היה  י בכך, בחינתו תיפסל וציונו   שייכשל             
 שלילי.              

להא  ,תלמיד . 8 זכות  לו  בחינהשניתנה  זמן    ,רכת 
את   להמשיך  למורה    הבחינה יוכל  בהצטרפו 

ה  .הבוחן בכתב  מבחן  בתום  אישור  עם  יחזור 
 שיעור הבא. ל
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 םבע"פ, ידאגו לתיאו  מבחן תלמידים הזכאים ל .9
 לבחינה.   מועד הבחינה עם המורה האחראי            

הגשתם  .  10 מיום  שבועיים  תוך  יוחזרו    מבחנים 
 . לכל המאוחר

 
 

 בחנים 

 רכו של הבוחן לא יעלה על עשרים דקות. או .1
          בוחן יכלול חומר משלושת השיעורים ה .2

 ולא יותר.  האחרונים

 בוחן יכול להתקיים ללא הודעה מראש.  .3

 אין לקיים בוחן ביום שנערך מבחן.  .4
 
 

 שנה ימבחני מ

מ  מביה"ס  ימבחני  שנעדרו  לתלמידים,  נועדו  שנה 
לעשות   מתבקש  התלמיד  מוצדקות.  ימוש  ש מסיבות 

 בזכות זו.  מושכל
 . מבחני משנה יתקיימו אחת לשבוע

מ תלמיד   .1 למבחן  הצגת שנה  יזכאי  לאחר    רק 
את   המצדיק  רפואי  אישור  או  הורים  אישור 

התלמיד  היעדרותו מכן  לאחר  רק  אישור  .  יקבל 
לבחינה.  מבכתב   לגשת  של  המחנך/ת  חובתו 

למחנך האישור  את  להציג  עם  מיד  ת  / התלמיד 
   .חזרתו מחופשת המחלה

 שנה. יתלמיד שנכשל בבחינה אינו זכאי למבחן מ .2

מעל   .3 שצבר  מ  3תלמיד    ,  במחצית  שנהימבחני 
רכז בפני  עניינו  ידון ובפני  השכבה/המחנך  ,  ת 



18 
 

ותישקל אפשרות לא  לאפשר לו להבחן במבחני  
 שנה. ימ

משנה   .4 במבחני  להיבחן  הזכאי  גש  ייתלמיד 
 למורה המקצועי להירשם למועד הרלוונטי. 

מבחן   .5 מקסימום  השלמת  יתקיים  משנה 
)למעט   המקורי  המבחן  מועד  לאחר  כשבועיים 

 מקרים חריגים(. 
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 על ציון בחינה  ערעור

   תלמיד רשאי לערער על ציונו במבחן ומבחנו   .1
 ייבדק שנית.             

     הערעור יהיה מפורט ומנומק בכתב ויצורף   .2
 למבחן.             

       לערער תוך שבוע ימים מיום  תלמיד יכול   .3
 הציון.   פרסום             

 
 קיון ואיכות הסביבה ישמירה על נ 

התלמידזכות של  נקייה    ו  בסביבה  ולשהות  ללמוד 
 ומטופחת. 

נ .1 על  להקפיד  התלמיד  הכתה,  יעל  קיון 
הש חדרי  בית  יהמסדרונות,  וחצר  רותים 

 הספר. 
       ה מסודרת    לא יתחיל שיעור בכתה, שאינ .2

 נקייה. ו
 סאות יהכ  הניח אתלם יש  יבתום יום הלימוד .3

 גבי השולחנות, לסגור חלונות ולכבות  על               
 ומזגנים.  אורות               

ואיכות הסביבה,   .4 ניקיון  על  תלמיד, שלא ישמור 
 החינוכי.  ייענש על פי החלטת הצוות
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 תפקידי התורנים 

שבו למשך  תורנים  שני  ימונו  כתה  שמותיהם  בכל  ע. 
 . על לוח המודעות הכיתתייירשמו  

לנ  .1 אחראים  הכיתה  יהתורנים  קיון 
 . וסביבתה

י .2 הפסקה  אחד  יבכל  תורן  שאר 
 לשמירה על חפצי חבריו לכיתה.

בסיום השיעור האחרון בכיתה ידאגו   .3
 סאות הורמו.יהתורנים שכל הכ 

 
 

 על רכוש בית הספר השמיר

לרו  ונועד  יקר  ציבורי  רכוש  הוא  ביה"ס  וחת  ציוד 
 התלמידים והמורים. 

 על התלמיד לשמור על רכוש בית הספר. .  1
           באחריות התלמידים. אין הינו הציוד בכתה    .2

 להוציא מהכיתה פריט כלשהוא ללא אישור.     
 ידווח על ו,  ציוד שבור בכיתת התלמיד המגל   .3

 ת הכיתה. /ךלמחנ כך     
 שלום מלוא ב בתייחו, רכושלשיגרום נזק  תלמיד.  4

 , וייענש על פי שיקול דעת הצוות החינוכי. הנזק     
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 רכוש פרטי 

 כל תלמיד אחראי לציודו האישי.
תלמיד   לכל  מומלץ  פרטי  רכוש  גניבת  למנוע  מנת  על 

 לסמן את שמו על רכושו. 
וכןאין   ערך  יקרי  פריטים  הספר  לבית  אין    ,להביא 

  ה כסף, כרטיסי תלמיד, כרטיסיות ללא השגחלהשאיר  
 . צה להמחו בכתה אווכו' טלפון נייד  נסיעה 

 
הספר   בית  נוהנהלת  לציודם אינה  באחריות  שאת 

 האישי של התלמידים.
 

 עישון

תלמיד   ובסביבתו.  הספר  בית  בתחומי  אסור  העישון 
 . לאלתר מבית הספר יושעהשיימצא מעשן 

 
 זרים 

באישור   אלא  הספר  בית  לשטח  לזרים  כניסה  אין 
טח. בכל מקרה, הכניסה לבית  המזכירות והצוות המאב

תתאפשר   ביטחוניתרק  הספר  בדיקה  בכל  לאחר   .
ללא   הספר  בית  לתחום  זרים  יזמין  לא  תלמיד  מקרה 

 קבלת אישור ממחנכו או מרכז/ת השכבה. 
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 המשו"ב

והן  ות לתלמידים  הן  פתוחה  תהיה  המשו"ב  כנת 
לשקף   שמטרתה  תוכנה  הינה  המשו"ב  להורים.  

ולתלמידים את והלימודי    להורים  תפקודו ההתנהגותי 
ל ממליצים  אנו  הספר.  בבית  התלמיד  תלמידים  של 

בית  ולהורים   צוות  באמצעות  שוטף  באופן  להתעדכן 
ותכנת המשו"ב.  מעקב   משותף של התלמידים  הספר, 

מאוד  וההורים   ומשמעותית  חיונית  שוטף  באופן 
 לתפקוד מיטבי של התלמיד בביה"ס. 
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 אורחות חיים בבית ספרנו בעת קורונה            
 
 

 כללי התנהלות בעת למידה בבית ספר:
 

כל תלמיד יציג הצהרת בריאות חתומה ע"י הוריו בהגיעו  
לבית הספר. ניתן להציג אישור זה באחת מהדרכים  

הבאות: אישור ידני או אישור מקוון דרך תוכנת  
ם לא המשו"ב.  על מנת לשמור על בריאות כולנו תלמידי

יורשו להיכנס לבית הספר ללא הצהרת בריאות חתומה. 
כמו כן, לא תתקבלנה הצהרות בריאות שתמולאנה ע"י 

 התלמידים. 
 

התלמידים נדרשים להגיע לבית הספר עם מסיכת פה 
ואף ולעטות אותה בזמן השיעור ומחוץ לכיתה בזמן 

ההפסקה  )למעט מי שהוחרג עפ"י הוראות משרד 
 הבריאות(.

 
 :תנהלות בעת למידה מקוונתכללי ה

 
 -הסינכרוני היערכות למפגש

שהמורה  קישור לבזמן להיכנס התלמידים מתבקשים  
 . מצרפ/ת 

הקישור נועד רק לתלמידי הכיתה  חל איסור להעבירו 
 לאדם שאינו מהכיתה.

 
   -הסינכרוני  במהלך המפגש

מחייבת המקוונים  ההשתתפות בשיעורים  .1
 פתיחת מצלמות ומיקרופונים. 

חובה להשתתף בשיעור בפנים גלויות  .2
ולהזדהות בשם מלא ולא בכינויי חיבה / באופן  

 אנונימי.
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היעדרויות   –חלה חובת נוכחות בכל השיעורים .3
 . ואיחורים יוזנו במשוב

יש להגיע עם כל הציוד הנדרש: מחברת, ספר,   .4
כלי כתיבה ובמטלות המקדימות ) במידה  

 וניתנו(ולקחת חלק פעיל בשיעור.
  ןובת הגשת כל המטלות הניתנות בזמחלה ח .5

 השיעור ולאחריו עד המועד שנקבע ע"י המורה. 
יש להקפיד על כללי שיח מכבדים ושמירה על   .6

רשות הדיבור  –תרבות הדיבור וההקשבה 
 ע"י המורה.  תינתן

תלמיד שלא יכבד את כללי השיח או יפריע  .7
למהלכו של השיעור תירשם לו הוצאה והדבר 

 וישפיע על הציון בתעודה.  יובא לידיעת הוריו
על כל מקרה של היעדרות משיעור, יש לספק  .8

למחנך  ולמורה המקצועי אישור. כמו כן,  
באחריות התלמיד להשלים את הנושאים 

 שנלמדו ולהתעדכן בכל ההודעות.
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 לסיכום

 תלמיד, זכור  !
 

כולם   והנהלתו,  עובדיו  חבריו,  מוריו,  על  הספר  בית 
 ינים בקידומך ובהצלחתך. כאחד מעוני 

בסיס   הינם  עליהם  והקפדה  התקנון  סעיפי  קיום 
 להצלחתך בבית ספרנו. 

 
 
 

ומסור    , לאחר עיונך בתקנון הצע שיפורים לתקנון הבא
 )אין חובה לציין שם(.  ת  הכתה./ךלמחנ

 
 
 

 -ע ל ה   ו ה צ ל ח    -
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 אישור קריאת התקנון

 
 __________________________ תאריך:  

 
 
 

 ______________________ שם התלמיד:  
 
 

 _________________________ חתימה:   
 
 

 _______________ חתימת הורי התלמיד: 
 
 
 
 


