
 

 

 

 

 

 תיכון הרצוג  –אורחות חיים 

המטפח מצוינות ומיצוי אישי בכל תחומי הדעת ושואף להוביל את תלמידיו להישגים , תרבותי ערכי ולימודי, הוא מוסד חינוכי" הרצוג"בית חינוך תיכון 

מחנך לנורמות מוסריות ואמות מידה " הרצוג"תיכון  ,במקביל לעשייה ערכית וחינוכית. ה.גבוהים תוך דגש על מיצוי הפוטנציאל הטמון בכל תלמיד

במסגרת כללים אלו נוכל לקיים מערכת . בנוסף לכללים ברורים, יוגדרו גם הזכויות והחובות על מנת לעשות כן יש לקבוע מסגרת של תקנון בו. התנהגותיות

אחריות ומעורבות , סובלנות, הגינות, יושרה, כבוד": הרצוג"כללי התקנון מושתתים על האני מאמין של תיכון . המבטיחה אורחות חיים מכבדים ומכובדים

 .התקנון נועד ליצירת קודים להתנהגות מצד כל באי התיכון. ומשמעת ועודסדר , למידה עצמאית, מצוינות, קהילתית

תוך , אנו מקווים שכל אחד ואחת מכם ימצא את הדרך להשתלב כראוי בחיי בית הספר. במסמך לפניכם מובאים יסודות ערכיים ונהלים המקובלים בבית הספר

 . כל האמור להלן מתייחס לבנות ולבנים כאחד. נות ולבנים כאחדהתקנון בלשון זכר אך מיועד לב. כדי קיום הוראות ונהלים אלו

 -קישור לחוק זכויות התלמיד 
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  עניינים תוכן

 הופעה   2' עמ

 נוכחות  3' עמ

 תלמידאות  5' עמ

 התנהגות בזמן שיעור   6' עמ

 שיעורים פרטניים 7' עמ

 שחרורים  7' עמ

 הפרות משמעת  7' עמ

 אירועי הערכה 8' עמ

 ס  "כתלי ביההתנהגות בין  12' עמ

 בטיחות וביטחון   12' עמ

 שירותים לרווחת התלמיד   13' עמ

 קשר עם הורים  14' עמ
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תוך שמירה על , תומכים בעקרונות זכויות התלמיד ברוח כבוד האדם ועקרונות אמנת האומות המאוחדות בדבר זכויות הילד "הרצוג"בבית חינוך תיכון 

 . עובדי ההוראה וצוות המוסד החינוכי מעודדים יצירת אקלים של כבוד הדדי בקהילת מוסד החינוך .כבוד התלמיד

 

  הופעה

 . ס"ס בלבוש הולם המכבד אותם ואת ביה"כל באי בית הספר יופיעו לביה

 : הקפדה יתרה תהיה בהתאם לכללים הבאים

ללא , לא חולצת בטן ולא גופייה – (לא מדבקה ולא סיכה)חלקה ועליה מוטבע סמל בית הספר , ס בחולצה עם שרוולים"להגיע לביה על התלמידים •

 . יקבל הערת משמעת, תלמיד שיימצא לבוש באופן לא הולם ומכבד ברחבי בית הספר. שמוטת כתף ולא גזורהחולצה לא , מחשוף

 .מכנסיים או חצאית חייבים להיות לפחות עד הברך •

 ללא קרעיםארוכים או קצרים( )מכנסיים  •

לתלמידים אלו יירשמו . לא יוכלו ליטול חלק בשיעורים או בפעילויות בית הספר וישהו בספרייה, בתלבושת לא ראויה על פי התקנוןתלמידים  שיגיעו  •

 .  תיכתב לתלמיד הערת משמעת, החזור על עצמגעה בתלבושת לא ראויה תאם ה. מנות בגין ההיעדרות

 . ת בית הספר תקניתצבע אחיד ומתחתיו חולצ, סווטשרט בית הספר הינו חלק בלבד •

 .ניתן גם ללא סמל בית ספר, בימי זיכרון ובטקסים יש להגיע בחולצות לבנות •

 .ערב יציאה לחופש ניתן להגיע ללא חולצת בית ספר •

 

   יומי עדכון

. ס"ועל גבי צג המחשב בכניסה לביה (ב"הכניסה דרך המשו)ף "ההודעות על שינויים במערכת הלימודים ליום המחרת יתפרסמו מדי יום במערכת השח

לכן על התלמידים להתעדכן גם בשעות , שינויים מתעדכנים בשעות שלאחר הלימודים. על התלמידים מוטלת האחריות להתעדכן בשינויי מערכת מידי יום

 . ס"הערב ובבוקר לפני היציאה לביה

 

  נוכחות

המפגש בין המורה לתלמיד הוא בסיס לתהליך הלמידה בבית הספר  . להצלחה בלימודיםנוכחותם של התלמידים בכל השעורים מהווה תנאי בסיסי  .א

 . ל של משרד החינוך"בהתאם לחוזר מנכ, 'שיטת המנות'בבית הספר מתקיימת . ולכן נוכחות התלמיד היא חובה ומהווה מרכיב בציון שניתן לתלמיד

 



 

 

 

 

 

 

כמפורט ) 'מנות'ח "על התלמיד חלה חובה להגיש דו. 'מנות'נועדה ליצור מצב בו תלמיד בוחר לא להיכנס לשיעורים מטעמי לא שיטת המנות 

יוכל לערער על ציון בגין מנות שבאחריותו היה להצדיקן ולא  לאהתלמיד , ב"עליו לעקוב אחר ההצדקות במשו. ולהצדיק את היעדרויותיו( בהמשך

 .השתתפות בטקסים ובפעילויות פנים וחוץ בית ספריות היא חלק מתוכנית החובה של בית הספר  . עשה כן

 קיימת חובת הדלקת מצלמות בשיעורים מקוונים, תלמיד שלא ידליק מצלמה בשיעור ירשם לו חיסור מהשיעור.

 :  בעת הערכת ההישגים במחצית יילקחו בחשבון ההיעדרויות הלא מוצדקות על פי החישוב הבא .ב

נקודות  3יקבל בונוס של ( בשבוע מלא מנה מוגדרת כסך השיעורים של מקצוע מסוים)לכל היותר מנה  /של היעדרות מנהתלמיד  שנעדר עד  .1

 . לכל מקצוע בנפרדמתייחסת שיטת המנות . בציון

 . ציונו לא ישתנה -שתי מנות  עדתלמיד שנעדר  .2

 . נקודות מהציון 3מפחיתה עוד , כל מנת היעדרות נוספת, וכך. נקודות 5-ציונו יופחת ב -תלמיד שצבר שתי מנות מלאות של היעדרות  .3

 !הם חיוביים (בחנים ועוד, מבחנים)גם אם אירועי הערכה , ציונו יהא שלילי, מנות היעדרות במקצוע מסוים 5תלמיד שצבר  .4

 טבלת עזר  לחישוב המנות 

מספר 

שיעורים 

 שבועי

 

שעות 

היעדרות 

המקנות  

 3בונוס של 

 נקודות

שעות 

היעדרות ללא 

 שינוי בציון

מספר שעות 

 :היעדרות

 נקודות 5

 להפחתה

מספר שעות 

 :היעדרות

 נקודות 8

 להפחתה

מספר שעות 

 :היעדרות

 נקודות 11

 להפחתה

מספר שעות  

: היעדרות

 ציון שלילי

1 1 2 3 4 5 6 

2 2 3 4 6 8 10 

3 3 5 6 9 12 15 

4 4 7 8 12 16 20 

5 5 9 10 15 20 25 

6 6 11 12 18 24 30 

7 7 13 14 21 28 35 

8 8 15 16 24 32 40 

9 9 17 18 27 36 45 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 : ל"ולא יילקחו בחשבון לחישוב ציון המחצית על פי חוזר מנכ כמוצדקותלהלן היעדרויות שיוכרו 

 (. דרגה ראשונה)היעדרות בשל אבל  •

 . יום אחד –היעדרות בשל שמחה של קרוב מדרגה ראשונה  •

 .השכבה אישור לזימוןרכז /בתנאי שהוצג בפני מחנך הכיתה, היעדרות בשל זימון ללשכת גיוס או למבדקים לצבא •

 .  (כמו תורנות ניקיון בבית הספר) היעדרות בשל מילוי תפקידים בבית הספר •

על התלמיד להציג אישורים מתאימים . ומבחנים מעשיים בנהיגה( יתר המבחנים לא יוכרו כהיעדרות מאושרת)היעדרות בשל שני מבחני תיאוריה  •

 . 

 . תנאי שיוצגו האישורים המתאימיםב, בדיקה בבית חוליםאו  היעדרות בשל אשפוז •

רק . אישור מחלה על שלושה ימים ומטה לא מצדיק את ימי המחלה. בתנאי שיוצג אישור רופא, ימים ומעלה בשל מחלהארבעה  היעדרות של •

 . אישור רפואי יתקבל ולא כל אישור אחר

וועדה בית ספרית תתכנס כדי להחליט אם . ם מבית החוליםעל התלמיד להציג אישורי. חוזרת/היעדרות בשל קיומה של בעיה רפואית כרונית •

 . להחריג את המנות שצבר התלמיד בעטיו של הטיפול הרפואי

 ,שעות במחצית 6יוכרו , לתנועות נוער' גיוס'במקרים של . שעות מעורבות קהילתית אינן יכולות להיות במקום שעות הלימודים: יש לשים לב •

 . ההורים ותנועת הנוערכפוף לאישור היעדרות של 

לא . מקיומן עד שבועייםניתן להצדיק היעדרויות . ח מנות ואישורים מתאימים להצדקת ההיעדרויות יימסרו למחנך הכיתה אחת לשבוע בשיעור חינוך"דו   

 .  יוכל להצדיק בדיעבד כמות מנות של מחצית ולא תעמוד לרשותו הזכות לערער על ציון בעטיין של מנות שלא הוצדקו לו לאתלמיד . מעבר לכך

חובה , בין היא מוצדקת או לאו, בכל מקרה של היעדרויות. בכל מקרה שהוא אין להיעדר מכל פעילות חברתית או אירוע בחינה כחלק ממכסת ההיעדרויות

 . יתהלעדכן את מחנך הכ

 . ל משרד החינוך"ל או חופשה בארץ במהלך שנת הלימודים אסורות לפי חוזר מנכ"נסיעות לחו

 .על היעדרות זו חלות כל הסנקציות האמורות במסמך זה ונוגעות להיעדרות שאינה מוצדקת . היעדרות בגין נסיעה הינה היעדרות לא מוצדקת

 . בין אם היעדרותו מוצדקת ובין אם לאו, אותו החסירחשוב לציין כי חובת התלמיד  להשלים את החומר 

  

  תלמידאות

 . תלמידאות היא שם כולל לכללים בסיסיים פשוטים הפועלים כמקדמי הצלחה לכל תלמיד

היא עשויה  ,כמו כן. הנחת היסוד של תפישת התלמידאות מושתתת על אמון הדדי בין המורה לתלמיד וכן על הרעיון כי תלמידאות תקינה מקדמת הצלחה

 . כפוף להחלטת המורה האחראי והצוות המקצועי, להעניק לתלמיד בונוס בציון המחצית



 

 

 

 

 

 

  : כללי התלמידאות

 .הופעה בתלבושת הולמת והגעה לשיעור בזמן, נוכחות מלאה בשיעורים, ביצוע מלא של כל החובות והמשימות הלימודיות

מילוי , הקשבה ולמידה, מילוי מטלות בזמן  שקבע המורה, הכנת שיעורים, הבאת ציוד(, איחורים ללא)הגעה בזמן לשיעור : התנהגות נאותה בשיעור כוללת

 . התנהגות מנומסת ואדיבה , השארת הטלפון הנייד כבוי בתיק, שמירה על סביבת למידה נקיה, הוראות המורה

  השיעור בזמן להתנהגות כללים

הבאת ציוד  .ישיבה על פי הסדר הנקבע על ידי המורה בכיתה. הדדי הם תנאי בסיסי לקיומה של סביבה לימודית חינוכית כבודו מכבדת, אווירה נעימה

אין  .מילוי מטלות הניתנות בשיעור .השתתפות בשיחה ובדיון ברשות המורה בצורה מכובדת. הנדרש לשיעור והוצאתו מהתיק הקשבה ולמידה פעילה

 . לאכול בזמן השיעור

  

  וכו' טאבלטים מצלמות, ניידים, טלפונים שיעור: בזמן אישית בטכנולוגיה מוששי

יוחרם  עלי יד המורה האחראי ויועבר למזכירות עד לתום יום הלימודים , יצלצל או ישמש את התלמיד ללא אישור המורה בכיתה, מכשיר שיימצא מחוץ לתיק

 (.13:00יום שישי בשעה ; 15:10ימי ראשון עד חמישי שעה )

או רכז השכבה לא למסור את  רשאי מחנך הכיתה ,אם  יישנה המקרה יותר מפעם אחת במחצית .לתלמיד תירשם הפרת משמעת, במקרה שהטלפון יוחרם

 . הטלפון לתלמיד בסוף יום הלימודים אלא להורי התלמיד בלבד ביום שלמחרת

אין להציבו . יש להשאיר את המכשיר בתיק במצב שקט, בהתייחס לטלפון נייד. מד  בכיתהס מותנה באישור המורה המל"כל שימוש בטכנולוגיה אישית בביה

 . ס יעשה בהתאם להוראות הצוות "השימוש במכשיר במהלך פעילות מחוץ לביה. בשום מקרה על השולחן בכיתה

 . מורה רשאי לבקש מהתלמידים להניח את המכשיר הסלולרי במקום מוסדר בכיתה

 .אלא באישור המורה המלמד בלבד, אסורבזמן שיעור באמצעות הטלפון הנייד  (מורה ועוד, תלמידים, לוח)כל צילום 

 . ס ייעשה בהתאם להוראות הצוות ובתנאי שלא יפגע בכבוד של המצולם ובצנעת הפרט"צילום במהלך פעילות מחוץ לביה

השימוש במחשב אישי נועד לצורכי למידה בלבד ואין לעשות . מותנה באישורהשימוש : במקרה של שימוש במחשבים אישיים בשיעורים או ברחבי בית הספר

 .בו כל שימוש אחר

 . בית הספר אינו אחראי לנזק שייגרם לו, בכל מקרה של הבאת מכשיר טכנולוגי

 שיעורים פרטניים

 אישית וערכית, השיעור הפרטני נועד לקדם את התלמיד לימודית .א

 .  תנאי לזכאות לשיעורים פרטניים התנהגות טובה ותלמידאות ראויה הן .ב

 . בהתאם לשיקול הצוות החינוכי,  ס לקבוצה קטנה של תלמידים"י מורי ביה"השעה הפרטנית היא שעת לימוד הניתנת ע .ג

 נוכחות התלמיד בשיעור הפרטני הינה חובה וחלים עליה כל כללי התקנון .ד



 

 

 

 

 

 

  זמנים בלוח עמידה

מפריעה לכלל התלמידים ופוגעת גם , כל  הגעה באיחור פוגעת בתקינותו של השיעור. להיכנס לשיעור מיד בתום ההפסקהס בזמן ולהקפיד "יש להגיע לביה

 . בתלמיד המאחר

למורה נשמרת הזכות לא לאפשר לתלמיד . גם תלמיד שמאחר מחויב להיכנס לשיעור למרות רישומו של חיסור מהשיעור. היעדרות /כל איחור הוא חיסור

 . בכל מקרה ההחלטה היא של המורה האחראי בשיעור. כיתה אלא לשלוח את התלמיד לספרייה עם משימת לימודיתלהיכנס ל

 

  שחרורים

 . ל וההנחיות העירוניות באשר לבטיחות וביטחון התלמידים"על פי הנחיות חוזר מנכ,  12:30שער בית הספר נעול במהלך יום הלימודים עד השעה . א

רק רכז שכבה או . גם אם השער נפתח לטובת יציאתם של אחרים( פ המערכת האישית"ע)ב  אין לעזוב את שער בית הספר לפני תום הלימודים של התלמיד  

 . י הגורם המשחרר שיינתן לשומר"התלמיד ייצא באמצעות פתק חתום ע. אפוטרופוס /כפוף לאישור ההורה, נציג הנהלה רשאים לשחרר תלמיד

דקות ולאחר מכן לשלוח נציג לגורם מקרב ההנהלה כדי לברר מה סיבת  10יש להמתין בכתה . אין להתפזר, במקרה שמורה לא מגיע לכיתה בשעה היעודה. ג

 .  היעדרותו של המורה

 

  משמעת הפרות

תלמיד שהוצא מהכיתה בגין הפרעה . עתתירשם הפרת משמ, בסיורים ועוד, בטיולים, בפעילות חוץ בית ספרית, תלמידים הפוגעים בסדרי השיעורל .א

 .  פתק ההרשמה יימסר למורה.  לכיתה מיידיירשם במזכירות ויחזור ,

 . רכז השכבה/יופסקו לימודיו במקצוע עד בירור משמעתי עם מחנך הכיתה, תלמיד שלא חוזר עם פתק ההרשמה לשיעור .ב

 .   לימודים אחד והוא יוזמן לברור משמעתי בהרכב שתחליט הנהלת בית הספריופסקו לימודיו ליום , כיתהבתלמיד שמסרב להישמע להוראת המורה  .ג

אם לא עשה . ההרשמה הוא רשאי לערער עליה קודם להירשם ורק לאחרהתלמיד רשאי לערער על החלטת המורה ביחס להפרעה אלא שהוא חייב  .ד

 . זכות הערעור בטלה, כן

הוריו יעודכנו וחזרתו ללימודים תותנה בהחלטת הנהלת , התלמיד יושעה לאלתר, ס"ביה כלפי מי מבאי –במקרה של אלימות פיזית או מילולית  .ה

 .ס לאחר בירור עם הנוגעים בדבר וכמו כן יורד ציונו בהתנהגות"ביה

 . ויותר יורד ציון בהתנהגות בתעודה בהתאם וההורים יקבלו עדכון או יוזמנו לבית הספר הפרות משמעת 4במקרה של  .ו

 .טל לו הפרעת משמעת אחתותב( לא כולל חופשות)תלמיד שלא יהיו לו הפרעות משמעת במשך ארבעה שבועות  .ז

ריבוי . משלחות ואף יציאה למשלחת בפולין, לרבות טיולים שנתיים, מכבדת לבין יציאה לאירועים חוץ בית ספריים, קיים קשר בין התנהגות הולמת .ח

 .וץ בית ספרייםהפרות משמעת ימנע השתתפות באירועים ח



 

 

תלמיד . אין לצאת משער בית הספר כדי לעשן(. שביל הכניסה)חל איסור מוחלט לעשן בכל שטחי בית הספר לרבות הכניסה  –  איסור עישון .ט

   .יושעה מבית הספר, שייתפס כשהוא מעשן

 

 

  ועבודות בית שעורי

תוך , לכן קיימת חשיבות רבה לביצוע אירועי הערכה השונים במועדם ובאופן ראוי. התלמידמשימות לימודיות הינם אירועי הערכה של הישגי , עבודות, בחנים

 . השקעה ורצינות ביחס אליהם

 . י הנחית המורה המלמד "עפ, על כל תלמיד לעמוד במשימות שעורי הבית במלואן

   בחנים

 . בוחן יערך על חומר משלושת השעורים האחרונים .א

 . פתע תחת שם אחר לא יערכו בחני פתע או מבדקי .ב

 .יתקיימו ביום שבו מתקיים מבחן  לאבחנים  .ג

  מבחנים

 . ב הוא לוח המבחנים המחייב מורים ותלמידים כאחד"לוח המבחנים הרשמי המתפרסם  במשו. א

 . כל שינוי בלוח המבחנים ייעשה אך ורק על ידי רכז השכבה .1

החומר למבחן יכלול את כל החומר או מהמבחן האחרון , נמסר שלאבמקרה . ראששבוע מי המורה לפחות "החומר למבחן יימסר לתלמידי הכיתה ע .2

 . שהתקיים במקצוע

 . ולא יתקיים יותר מאירוע היבחנות אחד ביום, '(לא תקף במועדי ב) מספר המבחנים המתקיימים בשבוע אחד לא יעלה על שלושה .3

 .  למעט מצבים של חופשות מבית הספר, קיומםעבודות מתוקנים תוך שלושה שבועות ממועד  /יש להחזיר מבחנים .4

 

 מבחנים מסכמים ובגרויות

ס ובאחריות "לוח המתכונות והבגרויות יפורסם באתר ביה. החלטה על ימי חופשה לטובת למידה בזמני מתכונות ובגרויות היא החלטה של הנהלת בית הספר

ולהגיע לפחות כחצי שעת הבחינה , התלמיד לדעת מה הוא שאלון הבחינה בו הוא נבחןכמו כן חובה על . התלמיד להתעדכן בזמנים של אירועי הערכה אלו

 . עלולה  להשליך גם על זכאות לבגרות, מניעת היבחנות בעטיו של איחור. איחורים יימנעו מהתלמיד להיבחן. הערכה שעה לפני כל אירוע

 . התלמיד יכול להחליף חדר ללא אישור הגורם האחראי על הבחינה או להיבחן בחדר שיבחרואין , ס הורה לו "על התלמיד לשבת אך ורק בחדר הבחינה שביה

 

 ! למבחנים מסכמים ולבגרויות פנימיות' אין מועדי ב

 

 

 



 

 

 

 

 

 

, עבודותיופ על "שמורה למורה האחראי  הזכות לשאול את התלמיד בע( מטלות ועוד, מתכונות, מבחנים, בחנים)בכל הסוגים של אירועי הערכה 

 .על אירועי הערכה אלו ולהסביר את הכתוב' להגן'מבחניו והתלמיד יצטרך 

 שמירה על טוהר הבחינות או כל אירועי הערכה

 .בכל אירוע היבחנות טלפון ושעון חכם  יהיו כבויים בתיק בקדמת הכיתה

 . חובה על התלמיד לשמור על כל התקנות וההנחיות הנוגעות להקפדה על טוהר הבחינות 

הגדרה להעתקה . אירוע הערכה שנפסל /לא תינתן לו זכות להיבחן על הבחינה. 1תיפסל בחינתו וציונו יהיה , במקרה שהתלמיד לא שמר על טוהר הבחינות

, צירוף דפים וכן( שעון חכם ועוד, טלפון)המלמד לרבות שימוש באמצעים טכנולוגיים  /י המורה האחראי "תהא שימוש בחומרי עזר שלא הורשו לשימוש ע

 . כיתוב על דף נוסחאות ועוד, העברת מחשבונים

בנוסף לאמור לעיל תישלל ממנו הזכות לקבל , לתלמיד תיכתב הערה בתעודה על טוהר הבחינות, אם עבירה על טוהר הבחינות חוזרת יותר מפעם אחת  בשנה 

 ..הצטיינות בלימודים

 . תהא פגיעה בציון בהתנהגות בתעודה, יחידה גם אם זו פעם, בכל מקרה של פגיעה בטוהר הבחינות 

 

 'מבחנים מועד ב

לאפשר לתלמיד לשפר את ' מטרתם של מועדי ב'. במועד ב ארבעה מבחניםהתלמיד יהא רשאי לגשת לעד ' . בתום כל מחצית  יתקיימו מועדי ב 

התלמיד חייב לקבל את (. אבל, שמחה, זימון צבאי, רפואימחלה מלווה באישור )הישגיו או להשלים בחינה שלא נבחן בה מסיבה מוצדקת בלבד 

 '. רכז השכבה בלבד יאשר את היבחנות התלמיד במועד ב, במקרים של היעדרות . אישורו של המורה המקצועי כדי להיבחן

 '. שיקולו המקצועי של המורה האחראי ולא בהכרח יהיו זהים למועד אלוהמבנה שלהם הם ' מועדי בהתכנים ב

 

 ות המעברבחינ

, ללא קבלת ציון עובר. כדי להשיג ציון עובר, תלמיד שקיבל ציון שנתי שלילי במקצוע לימוד יחויב בבחינת מעבר או בעבודת מעבר באותו מקצוע

ודים מועד הבחינה יהיה בחופשת הקיץ או בתחילת שנת הלימ.  התלמיד לא יוכל להתחיל את שנת הלימודים וישהה בספרייה עד להשלמת חובותיו

 . הבאה 

  ערעור על ציון אירוע הערכה

המחייב הוא זה שיתקבל לאחר  הציון. המקצוע לבדיקה חוזרתבהמשך ניתן לפנות לרכז , תלמיד  רשאי לערער על ציון בחינה בפני המורה המקצועי .1

 . אם אכן ערעור על הציון התקבל, עדכון הציון /באחריות התלמיד לעקוב אחר שינוי. הבדיקה החוזרת

 . בהתאם לנוהלים שיפורסמו לתלמידים –ציון הערכה בית ספרית  /ציון בגרות פנימית  /ערעור על ציון בתעודה  .2

 (בחומרי למידה)ב "כל טפסי הערעורים נמצאים במשו .3

 



 

 

 

 

 

 

 קהילתית  /מעורבות חברתית  

בין : בקהילה מתקיימת לאורך כל שנת הלימודים בכל שכבות הגילההתנדבות . בית הספר מעודד מעורבות ותרומה לקהילה ובקהילה כחלק מערכיו החינוכיים

גם אם הישגיו הלימודים מצוינים  יהיה זכאי לתעודת בגרות במידה ולא ישלים את חובותיו במעורבות חברתיתלא תלמיד . אם היא אישית ובין אם היא קבוצתית

 . ומצטיינים

 .'הצטיינות'יוכל לקבל תעודת הצטיינות גם אם ציוניו עומדים תחת ההגדרה של   לא, יסיים את חובותיו במעורבות הקהילתית לאתלמיד ש

 

 משלחות ייצוגיות

 . לרבות משלחת בני נוער לפולין, החינוכית והלימודית ,בית הספר מקיים מסגרות שונות של שליחויות כחלק מהפעילות הערכית

כמו )וכן תלמידים  ללא בעיה של ביקור סדיר והתנהלות , ללא בעיות בתפקוד הלימודי, תהתנאי ליציאה למשלחת הינה התנהגות נאותה וללא בעיות משמע

 . וכן כל בעיית משמעת חריגה אחרת( איחורים וחיסורים

 . לא יוכלו להיות חלק ממשלחות אלו, כמו כן  תלמידים שלא סיימו את חובותיהם במעורבות חברתית

 . לא יוכלו ליטול חלק בכל סוג של משלחות אלו, ו פטור רפואי ומשוחררים מפעילות גופנית באופן מלאתלמידים שבמסגרת שיעורי חינוך גופני קיבל

 

 חינוך גופני

 .ג לא תינתן זכאות לתעודת בגרות"ללא ציון חיובי בחנ. חינוך גופני מהווה חלק בלתי נפרד מתוכנית הלימודים ומחובות התלמיד בכל שכבות הגיל

 .או כשירותו להשתתף בשיעורים אלו/י הוריו או גורם רפואי ביחס למגבלות הרפואיות ו"תלמיד להציג אישור החתום עבכל שנת לימודים חייב 

תלמיד לא יוכל להציג אישור רפואי המונע  .י הרופא המטפל"בהצגת אישור רפואי המסביר את המגבלה ע מחויב, תלמיד שיש לו מגבלה רפואית כלשהי

 .ג בדיעבד"השתתפות בחנ

חודש ) משלחות לרבות יציאה לפולין , כמו טיולים שנתיים, לא יוכל ליטול חלק בכל פעילות חוץ בית ספרית, ג"ש לציין כי תלמיד שיש פטור מלא משיעור חני

 .(ג"טרם לפני היציאה לסיור חלה על התלמיד חובה להשתתף בשיעורי חנ

 

 .ג אינו מהווה אישור לאי יציאה לסיור לימודי"פטור מחנ

 .ג אינם יכולים להשתתף בטורנירים בית ספרים"תלמידים הפטורים מחנ

 

 

 



 

 

 

 

 

   ביה"ס כתלי בין התנהגות

 .ס והן בפעילות חוץ בית ספרית"הן בביה, על התלמיד להישמע להוראות הצוות החינוכי

  כללי

 . ס וסביבתו"יש לשמור על נקיון ביה .א

 . רכושאו לפגוע באין להשחית  .ב

 . פרסומי בשטח בית הספראין להפיץ חומר  .ג

 . ס צפוי לצעדים משמעתיים ויידרש לשלם עבור תיקון הנזק"תלמיד שיגרום נזק לרכוש ביה .ד

 . התורנות חלה על כל תלמיד פעם אחת בשנה לפחות בכל שכבת גיל  –ניקיון ותחזוקה , ס"תורנות ביה .ה

 אישי רכוש

 . האישייש לשמור על הרכוש , ס אינו אחראי לרכוש התלמיד"ביה

 (מכוניות אופנועים, )אופנים, רכב כלי

 . אופניים ואופנועים יש להחנות אך ורק במגרש המגודר המיועד לכך ולהקפיד על נעילתם .א

 .אין להיכנס בשביל בית הספר כשתלמיד רכוב על אופניו או כשהוא עושה שימוש בכלי התחבורה שעמו הגיע .ב

 . ס אסורה בהחלט"תנועת כלי רכב בשטח ביה .ג

 

   ובטחון בטיחות

חפצים אלה יוחרמו ויינקטו  .כלי חד אגרופנים וכל, נפצים, אולרים, סכינים, להכניס ולהפעיל חפצים מסוכנים כגון כלי נשק, חל איסור מוחלט להחזיק .א

 .  . צעדים משמעתיים כלפי הנושאים בהם

 . בית ספריתאו לשתות משקאות אלכוהוליים בבית הספר ובפעילות חוץ /חל איסור להביא ו

 . הכניסה והיציאה דרך השערים בלבד, חל איסור לקפוץ מעל גדרות בית הספר .ב

 .יש להישמע להוראות המאבטח ולהזדהות בהתאם לצורך .ג

 . רכז  הביטחון והמאבטח רשאים לבדוק בתיקיהם של התלמידים בעת הצורך .ד

 



 

 

 

 

 

 

 

  התלמיד  לרווחת  שירותים

והמלגות מסמכים רלוונטים ואלו הנדרשים לטובת קבלת  באחריות ההורים להגיש לוועדת ההנחות. לנזקקים מענקים ומלגות למימון הוצאות נלוות .1

 . יידונו בוועדת ההנחות והבקשות תידחנה לא, המועד הנדרש לאחרפניות שתגענה . מלגות על מנת שבקשתם תטופל

  שירות רפואי וביטוח תלמידים .2

ח "התלמיד יהא חייב למלא דו.  לגורם הנהלה /למחנך הכיתה, יהא על התלמיד לדווח על הפגיעה למזכירות, במקרה שתלמיד נפגע בבית הספר או מחוצה לו 

 . ח בהגשתם ובהבאתם של מסמכים רפואיים הקשורים בתאונה"עליו להשלים את הדו היהי, תאונה ואם התלמיד פנה למיון

 .ח שבה חברים הוריה התלמיד"י קופ"החינוך יינתן הטפול הרפואי לתלמיד  שנפגע  בתאונה עפ הוראות  משרד "ע

  ס" ספריית ביה .3

תלמיד . לשתות בה או וכן לא לאכול הלשמור על השקט ב מחויביםבאי הספרייה . בספריה ובחדר העיון נמצאים ספרים וכתבי עת הנחוצים ללימוד ולעיון

 . ₪  100יחויב בפיקדון  חד פעמי שיופקד מראש בסך , המבקש לשאול ספרים

 . חומרי לימוד /כמו כן בספרייה יינתן שירות בתשלום של צילום מסמכים

  מזנון  .4

 . ס מזנון בבעלות פרטית "לנוחיות התלמיד מופעל בחצר ביה

 

  ההורים  עם הקשר

 .ס חשוב ותורם לתהליך החינוכי "שיתוף הפעולה בין הורי התלמיד לבין ביה

באחריות ההורים  והתלמיד להתעדכן בתכנים . ס ופתוחה לצפיית ההורים והתלמיד"מרכזת את כלל המידע השוטף לגבי התלמיד בביה ב"תוכנת המשו .1

 .  ב"העולים במשו

 .  על ההורים  לעדכן את הצוות החינוכי במידת הצורך בכל מידע הרלוונטי לתפקוד התלמיד .2

 . ב לטובת צפיית ההורים"התעודות שהונפקו לתלמיד מתויקות במשו .3

הורה או כל גורם אפוטרופוסי אחר מטעם .  מקצועי מטעם בית הספר חייב לתאם פגישה זו מבעוד מועד /הורה המבקש לקיים פגישה עם כל גורם חינוכי .4

 . התלמיד לא יהא רשאי להיכנס לשטח בית הספר

 . הורים הראשונה ובחירתו תקפה לשנת הלימודים בה נבחרועד ההורים יבחר באסיפת ה .5

 


