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 תלמיד/ה יקר/ה,
 
 

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

 
התקנון מכיל את ההוראות הנוגעות להתנהגות התלמידים, 
זכויותיהם וחובותיהם בבית הספר ובפעילויות שמחוץ 

 למסגרת ביה"ס.
 

נון הינה ערובה ליחסים שמירה נאותה על סעיפי התק
 תקינים בין התלמידים לבין עצמם ובינם לבין הצוות החינוכי.

 

אנו מקווים, שהקפדתך על סעיפי התקנון תאפשר לכל באי 
בית הספר לחוש מוגנות ולפתח אחריות חברתית, תחושת 

 ערך ומסוגלות עצמית.
 
 
 
 
 

 
 
 

"ראוי לאדם שיהיה בוחר בארבעה: שידבר בטוב 
שיאזין בטוב כאשר ידברו עמו, ושיסביר שבדברים, ו

 פנים למי שיפגע, ושילמד לשונו לדבר בטובה..." 
 )אבן גבירול(
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 מבוא

 
 תקנון זה  הוא חלק מאמנה כוללת של בית הספר.

 התקנון גובש מתוך ראייה כוללת של התלמידים,

ד ההורים והמורים ומסתמך על עקרונות המבטאים את וע

 רוחו של בית הספר ואת הערכים המנחים את פעולותיו.

 

 

הכתוב מנוסח בלשון זכר, אך מיועד לשני המינים, 

 באופן שווה.
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 זכויות

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

 והוגן, תוך מתן כבוד ויחס ראוי.
 

 זכויות המורים

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

 זכות המורה ליחס של כבוד מצד התלמיד:
 התלמיד ידבר אל המורה בצורה מכובדת ומכבדת.
וישתמש  התלמיד יישמע להוראות המורה, ידבר בנימוס 

 בשפת גוף הולמת.
 

 זכויות התלמידים

 .זכות התלמיד להתייחסות מכובדת מצד הזולת 

  זכות התלמיד לשוחח עם כל אחד מחברי צוות בית
 הספר על פי הנוהל המקובל.

  זכות התלמיד לערער על ציוניו ועל החלטות פדגוגיות
 על פי הנוהל המקובל.

 .זכות התלמיד ללמוד בסביבה נקייה ומטופחת 
  זכות התלמיד לקבל סיוע לימודי עקב היעדרות מפאת

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

התלמידים. חברי המועצה ייבחרו באופן דמוקרטי ע"י 
תלמידי בית הספר. חבר מועצה שבמהלך פעילותו 
במועצה יימצא לא מתאים, תישקל אפשרות למנות 

 במקומו. מיד אחרתל
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 התנהלות בעת קורונה
 

עפ"י נהלי משרדי שגרת הלימודים בביה"ס תתנהל 
 הבשל המציאות המורכבת שבהבריאות והחינוך. 

אנו נמצאים וכדי לשמר את שגרת הלמידה 
 ישבלימודים ובבחינות הבגרות,  הצלחהשתאפשר 

 להקפיד למלא את הכללים הבאים:
תתף באופן חובה להש – נוכחות בשיעורים .1

פעיל בכל השיעורים בין אם יתקיימו בביה"ס 

 ובין אם בצורה מקוונת.
 : למידה בביה"ס 1.1

 ההוריםיש למדוד חום בבית ולהחתים את 
)מומלץ במשו"ב(  על הצהרת בריאות

 אותה יש להציג בכניסה לביה"ס. לא
תתקבל הצהרת בריאות שתמולא ע"י 

 .18שלא מלאו לו  תלמיד
חובה לעטות בעת השהייה בביה"ס 

לשמור מסכה בכל השיעורים וההפסקות ו
 ות משרדיעל ריחוק חברתי בהתאם להנח

 הבריאות התקפות לאותו יום.
 :למידה מקוונת 1.2

יש להיכנס לאתר ביה"ס        למידה 
 ולעקוב אחר שינויי המערכת. בעת חירום

חובה להתחבר לכל השיעורים בזמן עפ"י 
 המערכת שתפורסם.
את קישור הכניסה  חל איסור להעביר

 לשיעור.
ההשתתפות בשיעורים מחייבת פתיחת 

 מצלמות ומיקרופונים.
ש להקפיד על השתתפות בלבוש הולם י

עם כלי כתיבה, מחברת וכל הציוד 
 שנדרש לשיעור.
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 ד.יש להקפיד על שיח מכב
 אין לעזוב את השיעור עד לסיומו.

חלה חובה להגיש את כל המטלות 
 הנדרשות.

"י הנוכחות בשיעורים, קבע עפיהציון י
 ההשתתפות הפעילה בהם וציוני המטלות.
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 כללי ההתנהגות
 

 נוכחות התלמידים בשיעורים ובפעילויות אחרות בבית
 הספר

 
התלמיד חייב להיות נוכח בכל  – נוכחות בשיעורים .1

במקרה השיעורים ובכל הפעילויות שבית הספר מקיים. 
להסביר למחנך ולמורה המקצועי חובה  של היעדרות

מבית הספר. אם מדובר  ההיעדרותאת סיבת 

בהיעדרות צפויה, התלמיד יודיע עליה מראש למורה, 
 ויציין את הסיבה לכך.

מודגש בזאת: חובת הנוכחות חלה על כל 
הפעילויות שמתבצעות גם מעבר לשעות הלימוד 

הרגילות ועל כל פעילות שמחוץ לבית הספר כמו: 
יום שדה, הצגות, סדנאות חוץ בית נתי, טיול ש

 .ספריות, ימי עיון וכו'
 

חל איסור מוחלט להיעדר  – חופשות משפחתיות .2
במהלך השנה בשל יציאה לחופשה. להלן ציטוט מחוזר 

מנכ"ל: "חובה על התלמידים להיות במוסדות החינוך 
בכל ימי הלימודים, כפי שנקבעים בלוח שנת הלימודים. 

ות מלימודים בשל נסיעות לחו"ל או אין להתיר היעדר
בשל אירועים משפחתיים בארץ. במקרים חריגים ניתן 

למנהל המחוז, אך בכל מקרה  לפנות בבקשה מנומקת
אין להיעדר מביה"ס לפני קבלת ההיתר" )נוהל 

 (.8ואורחות חיים בביה"ס, חוזר מנכ"ל נ"ה 
תלמיד שייעדר ממבחן בשל חופשה משפחתית לא 

 .0חן חוזר וציונו יהיה יהיה זכאי למב
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  – היעדרות חריגה .3
עפ"י חוזר מנכ"ל משרד החינוך, תלמיד הנעדר 

מהשיעורים המתקיימים במקצוע  %20 -יותר מ
ללא סיבה מוצדקת, יטופל משמעתית ע"י הנהלת 

בית הספר, ועל פי שיקול דעתו של המורה 
המקצועי ובכפוף להחלטת המועצה הפדגוגית, 

 .הבגרות במקצועלא יוגש לבחינת 
 
אין לאחר לשיעורים ולפעילויות אחרות המתקיימות  .4

בבית הספר. תלמיד המאחר יטופל משמעתית. מודגש 
בזאת כי האחריות לטיפול בתלמיד הינה של המורה 

 המקצועי.
 
 

 הופעה
חובה על התלמיד להופיע בתלבושת בית הספר  .1

ללימודים ובתלבושת ספורט לשיעורי חינוך גופני. 

  ו חלה גם בזמן ההפסקות.חובה ז
חולצת טריקו בקיץ : תלבושת בית הספר כוללת .2

 םעליהשכל הצבעים ימי החורף סווצ'ר בבוצית יקי
תוך הקפדה על  )לא מדבקה( מוטבע סמל ביה"ס

אין להופיע בבית הספר בחולצות בטן, הופעה נאותה. 
בחולצות גזורות, במכנסיים קצרים ובחצאיות קצרות. 

יהיה באורך הולם ומכבד הן והחצאית  ייםאורך המכנס

 את הלובש אותם והן את המוסד החינוכי.
צית או י: חולצת טריקו קיתלבושת ספורט כוללת .3

 חורפית בצבע כחול, שחור או אפור, ונעלי ספורט.
 .חנ"גאין לענוד תכשיטים בשיעורי  .4
אין לבוא לביה"ס בצבעי שיער שאינם  –צבעי שיער  .5

 בגוונים טבעיים.
 יע לביה"ס באיפור בולט. אין להג .6
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בתקופת משבר הקורונה יש לעטות מסיכה ולפעות  .7
 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

כפכפים: חל איסור להגיע לביה"ס בכפכפי גומי או  .8
 יחפים.

תלמיד ללא חולצת תלבושת לא יורשה להיכנס 
 לשיעורים וישהה בחצר ביה"ס.
עת מבחנים, גם בעת התלבושת הינה חובה גם ב

המתקיימים במהלך  וגם בימי תגבורי מתכונת מבחנ
 שנה"ל.

תלמיד ללא תלבושת בית ספר לא יורשה להיבחן 
 בבחינות, בבחינות מתכונת ובבגרויות.

 
 

 ניהול שיעור
התלמידים להגיע לשיעור בזמן עם הישמע על  .1

 הצלצול.
. אם התלמידים יחכו בתוך הכיתה ולא מחוצה לה .2

ה לרכזת השכבה או המורה לא הגיע, נציג מהכיתה יפנ
 ליועצת.

בתחילת השיעור התלמידים יקבלו את המורה  .3
, וזאת כדי לאפשר את תחילת השיעור בצורה בעמידה

 ראויה ומכובדת.
וחצר  , הבנייןעל התלמידים להקפיד על ניקיון הכיתה .4

 הספר. -בית

במידה וההגעה לביה"ס לא תתאפשר בשל משבר  .5
ובה על הקורונה, יתקיימו שיעורים מקוונים, ח

התלמידים להשתתף בשיעורים בהתאם למערכת 
שתפורסם. ההשתתפות בשיעור מצריכה הפעלת 

 מצלמה ומיקרופון.
 
 
 



11 

 

 טלפון סלולארי
חל איסור על המורים ועל התלמידים להשתמש  .1

בטלפון סלולארי בשעת השיעור לצרכים אישיים 
להוציא בדיקת נוכחות בתחילת השיעור. אין להשתמש 

מחשבון, כמילון, כמצלמה או ככל בטלפון נייד כ
 אמצעי עזר אחר.

בזמן מבחן הטלפון הסלולארי צריך להיות כבוי  .2
בתוך התיק. תלמיד שהטלפון הסלולארי שלו 

, ולא מבחנו ייפסלימצא על השולחן או בכיס 

 תינתן לו אפשרות לגשת למועד נוסף.
טלפון סלולארי שיימצא מחוץ לתיקו של התלמיד  .3

ח ע"י המורה המקצועי ויועבר לרכז במהלך שיעור יילק
 בסוף היוםהשכבה. הטלפון הסלולארי יוחזר לתלמיד 

 התלמיד. לאחר בירור ולאחר הודעה להורי
ולא התלמידים יכבדו את זכות המורים לפרטיות  .4

יצלמו/יקליטו/יסריטו את המורים בכל האמצעים 
 הטכניים העומדים לרשותם.

 
 הוצאת תלמידים משיעור בגין הפרעה

המורה יעשה ככל יכולתו שלא להוציא תלמידים  .1
משיעור. אם המורה הגיע למסקנה שיש להוציא תלמיד 

התלמיד כדי לאפשר את מהלכו התקין של השיעור, 
ייצא מהשיעור ללא ויכוחים גם אם הוא משוכנע 

. כל הוצאה מחייבת קיומה של שיחת שנעשה לו עוול

בירור של המורה עם התלמיד. המורה יידע את המחנך 
 על הוצאה, ובהיעדרו עליו ליידע את רכז השכבה.

חל איסור על תלמידים לשהות במסדרונות הבניינים  .2
 בזמן השיעורים.

חל איסור על תלמידים לפתוח דלתות של כיתות לימוד  .3
 –פעילות לימודית  שבהן מתקיימים שיעורים או כל

 חינוכית אחרת.
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 ת תלמידיםיהשעי
 עיית התלמיד תתבצע במקרים הבאים:הש

 אלימות פיזית או מילולית. .1
 פגיעה בכבודו. –חוצפה כלפי מורה  .2
 .ליד שערי ביה"סעישון בשטח ביה"ס או  .3
 .והשחתתו רכוש ביה"סבפגיעה  .4
 הנהלת ביה"ס. ו המקרים חריגים לשיקול רכז השכב .5

למיד תתבצע לאחר בירור מקיף עם המורה השעיית הת
 .העם מחנך הכיתה ועם רכז השכב ,הרלוונטיהמקצועי 

כמו כן, במקרים קיצוניים, עפ"י שיקול הנהלת ביה"ס, 
 התלמיד יועמד לוועדת משמעת פנימית/עירונית. 

בכל מקרה של השעיה יישלח מכתב להורי התלמיד והעתק 
בנוסף לכך, דבר יצורף לתיקו האישי ולתיקו במשו"ב. 

  ההשעיה יימסר להורים גם טלפונית.
 

 מבחנים
ויפורסם מנהלת חט"ע  סגניתלוח המבחנים ייקבע ע"י 

 . באתר ביה"ס בתחילת כל מחצית
ומועצת  השכבה ותלוח המבחנים יועבר לעיון רכז

התלמידים השכבתית טרם פרסומו כדי שיעירו את 
 הערותיהם.

וח המבחנים אלא דו נקבע בלאין לדחות מבחן שמוע
. מורים לא יוסיפו מבחנים המנהלת ניתסגשל  הבאישור

 ללוח המבחנים שנקבע.

חובה על התלמיד להשתתף בכל המבחנים הנערכים 
בכיתה. לא יערכו לתלמיד יותר משלושה מבחנים בשבוע 

 ולא יותר ממבחן אחד ביום.
ימים לפחות  5המורה יודיע לתלמידים על חומר הבחינה 

 הבחינה. לפני מועד
מורים לא יקיימו מבחנים על חשבון שיעור של מורה אחר, 

 אלא אם כן המבחן נקבע כך מראש בלוח המבחנים.
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רכז המקצוע יערך ככל יכולתו לבחון בע"פ את הזכאים 
במועד ההיבחנות של כל תלמידי הכיתה. אם הדבר לא 

 יתאפשר, ייקבע מועד חדש בתיאום עם התלמיד.
 

  ההיעדרות לפני בחינ
מגיע או תלמיד הללא אישור תלמיד הנעדר יום לפני בחינה 

 10%יופחתו לו  ,לבחינה בלבד ללא אישור ביום הבחינה
 מציון המבחן.

 החזרת מבחנים
המורה יחזיר מבחנים בדוקים לכל היותר שבועיים מיום 

 .משו"ביפורסמו ב המבחנים ציוני הבחינה.
 

 בחנים
קות, הוא יכלול חומר אורכו של בוחן לא יעלה על עשרים ד

אין חובה משלושת השיעורים האחרונים שהתקיימו. 
 להודיע מראש על בוחן.

 

 
 מבחני משנה

מבחני משנה נועדו לתלמידים שנעדרו מביה"ס מסיבות 
 מוצדקות. התלמיד מתבקש לעשות שימוש מושכל בזכות זו.

על התלמידים חלה חובה להיבחן במועד כמתחייב מלוח 
 מראש. המבחנים שפורסם

פעילות בית  תלמיד שנעדר ממבחן מהסיבות הבאות:
, כגון: משחק נבחרת, מועצת תלמידים, ספרית מאושרת

מעשי  ומחלה )מלווה  התייצבות בלשכת גיוס, מבחן נהיגה
מועדי ( רשאי להיבחן במסגרת "מבחני משנה". באישור

תלמיד זכאי מבחני המשנה יפורסמו בלוח המבחנים. 
 ני משנה לכל היותר במועדים אלו. להיבחן בשני מבח

חובתו של התלמיד להציג את האישור למחנך עד שבוע 
כמו כן, התלמיד אחראי להחתים את  מיום חזרתו ללימודים.
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המורה המקצועי ואת מחנך הכיתה על הטופס הרלוונטי 
 למבחני משנה. 

התלמיד ייבחן במועדים אלו בכפוף לאישור המורה 
 המקצועי ומחנך הכיתה.

לתלמידים שנכשלו  לא נועדוחשוב לציין שמבחני המשנה 
 בבחינה. 

 
 
 

 מבחני מתכונת
מועדי א' או ב' חייבים  תלמידים הניגשים למבחני בגרות

היום מתכונת. מקצוע יתקיים מבחן לכל במבחני מתכונת. 
 שלפניו יהיה יום להכנה מרוכזת בביה"ס.

ל ע"י לימודים ביום המבחן תתקבהיום המשך לגבי החלטה 
  ותימסר לתלמידים מראש. הנהלת ביה"ס

 
  פרסום ציון "הגשה"

זכותו של התלמיד לדעת מהו הציון שלפיו הוגש לבחינת 
הבגרות. חובה על המורה למסור לתלמיד את ציון 

ימים לפני מועד בחינת  3 חישובוואת המדדים ל "ההגשה" 
 הבגרות.

במשו"ב ם יפורסו יימסר באופן אישי ע"י המורה ציון ההגשה
 ימים לפחות לפני מועד בחינת הבגרות. 3
 

 מבחני בגרות
 חובה להגיע לבחינת הבגרות עם תעודת זהות.
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 טוהר הבחינות

מאבני היסוד עליה  תאח היאטוהר הבחינות שמירה על 
 מושתת התרבות הבית ספרית.

המבחן יחל רק לאחר שכל ילקוטי התלמידים וציודם  .1
 יונחו בצמוד לקיר. ושעון חכם כבוי כולל טלפון נייד

על השולחן יהיו אך ורק כלי כתיבה או חומרי עזר  .2
 במבחן. המותרים

ולא יוכל  אפס,תלמיד שנתפס בהעתקה יקבל ציון  .3

הציון אפס יילקח בחשבון להיבחן בחינה נוספת. 
 .בחישוב ציוני המחצית וציוני ההגשה לבגרות

 הורי התלמיד המעתיק יוזמנו לשיחה בביה"ס. .4
 

 ערעור על ציון
על ציון "הגשה" או על כל ציון בכתב תלמיד רשאי לערער 

בחינה, כולל בחינת מתכונת, בפני רכז המקצוע או בפני 
 מיד עם יוגש הערעור הרכזת הפדגוגית של בית הספר.

 פרסום הציון. 
 

 כללי ערעור
זכותו של כל תלמיד לערער על כל החלטה של המועצה 

או בעניינים אחרים של   משמעתהפדגוגית שדנה בבעיות 
 התלמיד. התלמיד רשאי להיעזר לשם כך בהוריו. 

הערעור יוגש בכתב למחנך הכיתה, ותשובת המועצה 

 הפדגוגית תועבר לתלמיד ע"י המחנך.
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 ערכת השיעוריםמ

בתחילת שנת הלימודים יקבל כל תלמיד מערכת שעות 
השינויים התלמיד לעיין בלוח  באחריות .אישית שבועית

, ולבדוק האם מדי יום ביומוהמתפרסם באתר בית הספר 
חל שינוי במערכת השעות שלו או בחדר הכיתה שבו עליו 

 ללמוד.

 לוח הצלצולים ושעות הלימוד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שיעור -מ עד

08:25 07:40 1 

09:15 08:30 2 

10:10 09:25 3 

 הפסקה 10:10 10:30

11:15 10:30 4 

12:05 11:20 5 

 הפסקה 12:05 12:20

13:05 12:20 6 

13:55 13:10 7 

14:45 14:05 8 

15:35 14:50 9 

16:25 15:40 10 

17:15 16:30 11 
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 ן התלמידים ועל ביטחו ביה"ס שמירה על רכוש

יה"ס יש להקפיד על כדי להבטיח את הביטחון של באי ב
 הכללים הבאים:

יה"ס, אלא חל איסור על תלמיד להזמין זרים לשטח ב .1
 אם הדבר תואם עם המחנך או עם רכז השכבה.

השומר יבצע רישום בכניסה וביציאה של כל הבאים  .2
 )הזרים( בשערי בית הספר.

תלמידים ייצאו משטח בית הספר אך ורק דרך השערים  .3
 ולא דרך פרצות בגדרות בית הספר.

חל איסור על תלמיד לצאת משטח ביה"ס. שערי  .4
. תלמידים 13:05שעה ביה"ס יהיו נעולים עד ה

 13:05המסיימים את יום הלימודים לפני השעה 
יפנו לרכז השכבה כדי לקבל טופס לאישור יציאה 
קבוע. עליהם להחזיר טופס זה מלא וחתום גם ע"י 

 .ההורים. יש לצרף תמונת פספורט

 רכז הביטחון ידאג למימוש ההנחיות הנ"ל. .5

יות בכל בנייני ביה"ס הותקנו מצלמות אבטחה פנימ .6
וחיצוניות שמטרתן שמירה על בטחון התלמידים ועל 

 רכוש ביה"ס.
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 שמירה על רכוש

על התלמיד לשמור על רכוש בית הספר ועל רכוש חבריו 
והוא  לכיתה. תלמיד שיגרום נזק לרכוש, הוריו יזומנו לשיחה,

 יחויב במלוא העלות.
תלמידיה יצטרכו לשאת במימון  –רכוש  תכיתה שבה יושח

 רוש תיקון. הד
דברי ערך או כסף ללא השגחה בשום זמן  תלמיד לא ישאיר

ביה"ס יעשה הן מאמץ חינוכי והן מאמץ פיזי  או מקום.
 לאבטחת הרכוש הפרטי.

 בית הספר אינו אחראי לשלמות רכושו של התלמיד.
 

 מועצת התלמידים
 זכותו של כל תלמיד לבחור ולהיבחר למועצת התלמידים. 

לי העבודה יגובשו בשיתוף ההנהלה ונציגי דרכי הבחירה ונה
 התלמידים.

לא תאושר בחירתו של תלמיד עם בעיות משמעת או עם 

תפקוד לימודי לקוי )על פי החלטת המועצה הפדגוגית( 
 לנציג במועצת התלמידים. 

 
 אחות בית הספר

אחות אחת נותנת שירות לתלמידי  - בבית הספר שתי אחיות
נותנת שירות לתלמידי חטיבת החטיבה העליונה, והשנייה 

הביניים. רק במקרים דחופים יש לפנות לאחות של חטיבת 
 הביניים.

אחות בית הספר היא האחראית לשחרר תלמידים מבית 
 הספר במקרה של בעיה בריאותית.

 
 חצר בית הספר ומסדרונותיו

 מזנון
בבית הספר פועל מזנון העומד לרשות התלמידים והמורים. 

 זיתו כסאות ושולחנות לשימוש התלמידים.המזנון יציב בח
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כללי ההתנהגות  ברור לעיני כל. מחירים  במזנון יוצב לוח
 הבית ספריים חלים גם בעת שהייה בשטח המזנון.

 
 קטנועים ואופנועיםאופניים חשמליים, 

תהיה אך ורק בסמוך לשער בית הספר  כלי הרכבחניית 
 ולא באזורים אחרים בתוך תחום בית הספר. 

או אופניים ל איסור מוחלט לרכוב על אופנוע או קטנוע ח
 בשטח בית הספר. חשמליים 

ביה"ס אינו אחראי לכל נזק/גניבה שייגרם/תיגרם לכלי 
  הרכב.

עפ"י החוק במדינת ישראל חל איסור מוחלט של שימוש 
 .16באופניים חשמליים מתחת לגיל 

 
 תקשורת

  אתר ביה"ס
דעות לתלמידים אתר ביה"ס ישמש ככלי להעברת הו

עדכונים בנוגע בו ולהוריהם. הנהלת ביה"ס תעביר 

להתנהלות בית ספרית. חובה על התלמידים להתעדכן מידי 
 יום. 

)בגוגל: רב תחומי עמל  hd.amalnet.k12.ilכתובת האתר: 
כמו כן, לביה"ס יש אתר פייסבוק  חדרה למדעים לאמנויות(

וגם אתר  רהתחת השם: הרב תחומי למדעים ולאמנויות חד
 .ravthumihaderaאינסטגרם תחת השם: 

 
 משו"ב 

להעברת מידע ארגוני ופדגוגי המשו"ב משמש ככלי 
לתלמידים, להורים ולמורים. חשוב מאוד להתעדכן במשו"ב 

מצב הלפחות פעם בשבוע כדי לקבל מידע עדכני הן לגבי 
. ההתנהגותי של התלמידמצב הלימודי והן לגבי ה

 ןעל פיה ם מונפקות סיסמאות אישיותלתלמידים ולהוריה
מעקב הורים אחר תפקודו של  .ניתן להיכנס לאתר
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מאוד לתפקוד מיטבי של התלמיד  למיד, חיוני ומשמעותיהת
 בביה"ס.  

 
 פרסום

לתלות מודעות פרסום במסדרונות בית  איסור מוחלטחל 
זולת לוח המודעות שמיועד לכך. חל איסור  הספר ובכיתות 
 קות והדבקתן בשטח בית הספר, כולל על על חלוקת מדב

תלבושת בית הספר. הדבר מהווה עבירה על החוק, ועל 
חברות ההפצה חלה גם אחריות פלילית של הסגת גבול, 

אין  פגיעה ברכוש ציבור.של של הפרת הסדר הציבורי ו
 יליחצן מסיבות חוץ בית ספרית או אירועים אחרים בשטח

  בית הספר.
 
 

 עישון ואלכוהול
בשטח ביה"ס או בסביבתו עישון וצריכת אלכוהול 

. תלמיד שייתפס אסורים בתכלית האיסור הקרובה

מעשן או שותה אלכוהול בזמן פעילות במסגרת בית הספר 
בית מ)לרבות טיולים, ימי שדה, הצגות וכיוצ"ב(, יושעה 

הספר והוריו יוזמנו לשיחה. המשך טיפול משמעתי יישקל 
   לגופו של עניין.

 
 יכוםלס

 תלמיד , זכור!
, עובדיו והנהלתו, כולם בית הספר על מוריו

 כאחד מעוניינים בקידומך ובהצלחתך.
קיום סעיפי התקנון והקפדה עליהם הינם 

 בסיס להצלחתך בבית ספרנו.
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נועד לאפשר התנהלות ראויה במקום  ס ביה"תקנון 

 שמכבד את יושביו. 
, ההנהלה, המורים שכל באי בית הספר : אנו מצפים

והתלמידים יכירו את התקנון וינהגו כרוחו  ההורים

 וכלשונו.

 
 אנו מאשרים את קריאת התקנון:

 
 תאריך: _________________________________ 

 
 

 שם התלמיד/ה: ___________________________ 
 
 

 חתימה: _________________________________ 
 
 

 : ______________________/המת הורי התלמידחתי
 
 
 
 

 

 
 


