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 ל כבודו, מכובד גם בעייני אחרים"אחד העם: "רק היודע להגן ע
 

 בות התלמידויות וחוהלי ביה"ס תשע"ח: זכנ
 

 שלום רב וברוכים הבאים לביה"ס! ,יקרים תלמידים
 

בית הספר הוא ביתכם השני. כאן אתם נמצאים שעות רבות כל יום. אנו מאמינים כי 
נכתב למען תפקודו הטוב של ביה"ס לתלמיד/ה זכויות וחובות כאחד. מסמך זה 

והצלחתם של התלמידים. שמירה על הנהלים תאפשר מימוש זכות התלמידים והמורים 
 לכבוד הדדי.

 
 תלבושת אחידה

 לבישת תלבושת אחידה חלה על כל השכבות!חובת 
. תלמיד שיימצא בביה"ס ה חלה על כל הפעילויות בבית הספרתלבושת אחיד חובת לבישת

 שא באמצעים משמעתיים. התלבושת תכלול:יאחידה, יללא תלבושת 

ורף כשעליה מוטבע סמל בית הספר. בח ,חלקה בכל הצבעים חולצת טי שירט •
 )מתחת יש ללבוש חולצת בית ספר(. סווטשירט –תתאפשר לבישת סוודר או מיזע 

 מכנסיים ארוכים ללא קרעים ומכנסי טייץ אטומים. •

 את התלבושת האחידה.ביציאה לסיורים לימודיים יש ללבוש  •

 באירועים רשמיים )טקסים וכו'( יש ללבוש חולצת בית ספר לבנה. •

 בשיעור חינוך גופני: הופעה בתלבושת ספורט. •
 

 נוכחות בביה"ס
הנוכחות הסדירה בשיעורים היא תנאי להתנהלות תקינה של הלימודים ולהצלחת התלמידים 

ההתמדה כדרך חיים, ורואים בה  בלימודיהם. אנו בביה"ס מייחסים חשיבות רבה לנושא
תנאי בסיסי להצלחתו של התלמיד בלימודים. תלמיד שנוכחותו אינה סדירה )נעדר 
משיעורים, מגיע באיחור, עוזב את הכיתה, ללא רשות וכו'( פוגע ברצף הלמידה וביכולת 

 .לכיתה חבריוועבור עבורו ההתמדה הדרושים לתפקוד סביר 
 

 יורד לו ציון )עפ"י חוזר מנכ"ל( ,במחצית 15%-צוע למעלה ממשיעורים במקיעדר יתלמיד ש
 יקבל ציון סופי מינימלי. ,מסך השיעורים במקצוע 30%-יעדר למעלה מיתלמיד ש

 

  הגורם המטפל דרך הטיפול אחוז היעדרויות

  מורה מקצועי הערת מעקב 5%

  מחנך הכיתה יידוע הורים ומכתב להורים 10%

 הורדת ציון 15%
 לקב"סיתדיווח 

 מורה מקצועי
 רכזת השכבה

 

 ציון סופי מינימלי 30%
 מכתב להורים

 מורה מקצועי
 רכזת השכבה

 

 
עדרות של תלמיד לצורך חופשה משפחתית או נסיעה לחו"ל אינה מאושרת )חוזר מנכ"ל יה

 (8נה'

http://www.schooly.co.il/1haam
mailto:ehadhaam@gmail.coml


 להלן המקרים בהם יוכל התלמיד להיעדר וההיעדרות תאושר: –עדרות מוצדקת יה

 מחלה •

 ן לצה"לצו זימו •

 אוריה או זימון לטסטיבחינה בת •

 פעילות מטעם ביה"ס •

 שחרור משיעור על ידי מחנך, רכז שכבה, יועצת. •
 .מיום ההיעדרותעד שבועיים ולהציגם בפני המורים  האישורים  על התלמיד לשמור את

 
 כניסה לכיתה בזמן

 .יסת המורה לכיתה בתחילת כל שיעוראת כנבעמידה התלמידים יקדמו 
 

 הגורם המטפל דרך הטיפול איחורים מספר

 מורה מקצועי רישום היעדרות 3

 מורה מקצועי רישום היעדרות דקות 10איחור מעל 

 מחנך הכיתה במשך שבוע 07:30חתימה במזכירות בשעה  איחורים 7

 מחנך הכיתה הורדת ציון בהתנהגות איחורים 10

 
 שחרורים משיעור או מביה"ס במהלך יום הלימודים

 להיעדר במהלך יום הלימודים ללא אישור!!! אין
רק אם יציג אישור בכתב מההורים הכולל  ,מהלך יום הלימודיםבתלמיד יוכל להשתחרר 

 תאריך ושעת יציאה.
 .יציאההאישור על  שכבההמחנך/רכז את התלמיד יחתים 

 
 הפרעות ואכיפת משמעת
ור כנדרש, ומפריע עמחבל באפשרות המורה להעביר את השי תלמיד שמפריע בשיעור,

יע על ציון על כן אנו מתייחסים לכך בחומרה. מספר ההפרעות ישפ - להצלחת עמיתיו
 .ההתנהגות

 

 הגורם המטפל דרך הטיפול מספר הפרעות

 מורה מקצועי רישום הפרעה והערת מעקב 1

 מחנך הכיתה שיחה עם מחנך הכיתה 2

 שיחה עם רכזת השכבה 3-4
 הורדת ציון בהתנהגות

 השכבה רכזת
 מחנך הכיתה

הזמנת הורים לשיחה עם  5מעל 
 רכזת השכבה

 הורדת שני ציונים בהתנהגות

 רכזת השכבה
 מחנך הכיתה

 רכזת השכבה מכתב אזהרה לפני השעיה המשך הפרעות

 

ביה"ס שומר לעצמו את הזכות למנוע מתלמיד המרבה להפריע, להשתתף  •
 במשלחת לחו"ל.  נתי והשתתפותבפעילויות ביה"ס, לרבות הטיול הש

 
 שמירה על רכוש ביה"ס

ציוד בית הספר הינו רכוש הציבור ונועד לשימוש התלמידים והמורים, לכן על התלמיד לשמור 
עליו כעל רכושו. האחריות על חדר הכיתה וציודו היא כיתתית. כל השחתה של ציוד בית 

 .תהיהכ/הספר, עלות התיקון תושת על התלמיד
 

 רכוש אישי
מהבאת סכומי כסף גדולים או חפצים יקרי ערך לבית הספר. הנהלת בית הספר  יש להימנע

בות, אך אין בית הספר ייעשו כמיטב יכולתם למנוע גנון שבבית הספר, יחד עם איש הביטח
אחראי לכסף, פלאפונים, חפצים אישיים או לכלי רכב שיחנו בחצר ביה"ס. הנהלת ביה"ס 

. תלמיד שייתפס במעשה באחריותם האישיתוקר(, ל )לממליצה לתלמידים לשכור תא נעו



רכז  ,נקטו כלפיו אמצעים חמורים ביותר, והוא יטופל ע"י צוות ביה"ס, מחנך הכיתהיי ,גניבה
השכבה, יועץ או פסיכולוג. אנו מצפים לשיתוף פעולה מצד התלמידים בהשגחה על רכושם 

 ועל רכוש חבריהם, מאחר שהם הנפגעים העיקריים.
 

 יה"סעישון בב
יה"ס השונות. תלמיד שיימצא פעילויות בבחל איסור מוחלט לעשן בביה"ס, בסביבתו וכן 

 יטופל באמצעים משמעתיים.מעשן 
 

 ניקיון
כל תלמיד אחראי לניקיון בכיתתו ובבית הספר ולהרמת כיסאו בתום השיעור האחרון. אין 

ט וטיפוח הכיתה ובית לכתוב או לצייר על הקירות, על הדלתות ועל שולחנות ביה"ס. קישו
הספר ייעשה רק על גבי לוחות ובריסטולים ובמקומות המיועדים לכך. יש לשמור על הניקיון 

 י האשפה.חועל הצמחייה בחצר בית הספר ולהשליך פסולת רק לפ
 

ביום זה  .10:00-15:30, בין השעות כתורן טיפוח ביה"ס יום אחד בשנה כל תלמיד ישמש
עם סיום  בטיפוח ביה"ס ובאכיפת הנוהל של הרמת הכיסאות בכל הכיתות. התלמיד יסייע

התלמיד יידע את הוריו על התורנות  תפקידו, יקבל התלמיד אישור חתום ע"י אב הבית.
 המתוכננת.

 
 שימוש בטלפונים ניידים, אייפדים, מצלמות ואייפודים )טכנולוגיה אישית(

ניידים, אייפדים וכו'. ביה"ס  כגון טלפונים משרד החינוך אוסר שימוש בטכנולוגיה אישית
שהיא להשתמש בכל צורה אסור בשל המצב הביטחוני. מתיר שימוש בהם בהפסקות 

בטכנולוגיה אישית במהלך השיעורים )גם לא כשעון(. האחריות על סגירת המכשירים 
ד מש בטלפון נייד או באייפתוהכנסתם לתיק לפני השיעור חלה על התלמיד. תלמיד שיש

אם המקרה יישנה, יוחרם המכשיר  בסוף היום. ענש, המכשיר יוחרם ויוחזר לתלמידבשיעור יי
ויוחזר לידי ההורים בלבד. במקרה שייעשה שימוש לא חוקי במכשיר הנייד )הקלטה או 
צילום( הטלפון יוחרם והתלמיד יושעה מלימודיו. בזמן מבחן תלמיד שיימצא ברשותו מכשיר 

 ל.בחינתו תיפס -נייד 
 

 ביטחון ובטיחות
ד רנות לחפץ חשוד ולכל תופעה חריגה, ולהודיע מייבגלל המצב הביטחוני יש לגלות ע

 ר( או למזכירות.ילאחראים על הביטחון )מר בני מא

אחראי אינו בית הספר ית הספר במהלך יום הלימודים. אין לעזוב את שטח ב •
 לביטחונו או לבטיחותו של התלמיד המפר הוראה זו.

יתפסו מטפסים מעל גדרות ביה"ס על מנת להיכנס או לצאת ממנו ללא ידים שתלמי •
 רשות, יורחקו לאלתר ולמחרת יחל הטיפול המשמעתי בהם.

 
 אופניים חשמליים

אסור לדבר עם אוזניות ו בולרכאין קסדה. עם באופניים חשמליים  בולרכ ישככלל  .1
 .בטלפון בעת הרכיבה

באופניים  –ישראל בדבר רכיבה בטוחה  למלא אחר הוראות המשטרה ומדינתיש  .2
 חשמליים.

יש לרדת מהאופניים ולהיכנס לתוך מתחם בית הספר  ,לשער בית הספר ההגעהעם   .3
האופניים בתוך מתחם  על בולרכ חמורחל איסור  –  האופניים דלצבהליכה 

 .ביה"ס
 אך ורק במתחם המיועד לכך. האופנייםהחנות את יש ל .4

 
 מבחנים

סם בתחילת השנה. למועצת התלמידים השכבתית הזכות להציע לוח מבחנים יפור -
 לרכזת השכבה שינויים לפני פרסום לוח המבחנים.

 יותר משלושה מבחנים בשבוע. תהיבכערכו ילא י -
 מבחן יוחזר עד שבועיים מיום קיומו לכל המאוחר. –החזרת מבחנים  -



 החומר יימסר עד שבוע לפני מועד המבחן. –חומר הלימוד למבחן  -
 לכן על מועד הבוחן אין חובה להודיע מראש. ,חנים הם חלק ממטלות הלמידהב -
ין להגיש ערעור על ציון, יגיש את הערעור בכתב יתלמיד המעונ –ון ציערעור על  -

למורה המלמד כשהוא מנומק. אם התשובה שיקבל לא תספק אותו, יפנה את 
 הערעור בכתב לרכז המקצוע.

 ורה מראש ויציג בפניו אישור מהיועצת.למ יודיע ,להתאמות הזכאיד תלמי -
 

 טוהר הבחינות
 מבחנו ייפסל. לא תהיה לו זכות למועד ב'. –תלמיד שייתפס בהעתקה 

למורה תהיה הסמכות לקבוע אם זו העתקה או לא. על פי הנחיות משרד החינוך )חוזר 
ינו בהעתקה בבחינות הבגרות, בחינתו תיפסל והוא א )א( תלמיד שמעורב2מנכ"ל תש"ס/

ש שנים. לפיכך ביה"ס ינקוט צעדים משמעתיים חמורים לוזכאי לחזור על הבחינה במשך ש
 נגד תלמידים שיימצאו אשמים בהפרת כללי טוהר הבחינות.

 
 מועדי ב'

בנוסף , ראשונה בשני מקצועות עפ"י בחירתולתלמיד הזכות להיבחן בסיום מחצית ה
 עות מתמטיקה, אנגלית ומגמה.ולמקצ

 ע הוא הציון שקיבל התלמיד במועד ב'.הציון הקוב
 בסיום המחצית השנייה יינתנו מועדי ב', רק אם יתאפשר לפי לוח המבחנים.

 
 השיעורים הפרטניים

שבועי תגבור תוכנית השיעורים הפרטניים במסגרת רפורמת "עוז לתמורה" מזמנת מפגש 
וצר תנאים נוחים בין מורה לקבוצה קטנה של תלמידים בלמידה במקצוע מסוים. המפגש י

וקידום הישגים לימודיים.  למיד ומאפשר הוראה אישיתלקידום דיאלוג מתמיד בין המורה לת
 .וכנית הלימודים הבית ספריתעורי חובה ומהווים חלק מתיהפרטניים הם שהשיעורים 

 
 מעבר מגמות

 .ת התלמידת המגמות בסוף כתה י' מחייבת אבחיר
 גמות.אפשר מעבר בין המנבמקרים חריגים 

בכפוף לאישור של ועדה מיוחדת בראשות סגנית המנהל , המעבר יתבצע בתחילת כתה י"א 
 לענייני פדגוגיה שתדון בכל בקשה.

המורה המלמד , ידע את המורה המלמד במגמה הקודמתיש לי ,עם ההחלטה על המעבר
 במגמה החדשה ואת ההורים.

 
 טיולים שנתיים

כי רשאים  –התוכנית החינוכית. זכות חלק מהוא כי בה: חובה והטיול השנתי הוא זכות וח
 לצאת לטיול התלמידים העומדים בתנאים הבאים:

הורים. במקרים מיוחדים יש צורך באישור אישור שיביאו יצאו לטיול רק תלמידים י •
 טיול". רפואיות להשתתפותם במרופא ש"אין הגבלות 

 ס.יצאו לטיול תלמידים ללא בעיות התנהגות חריגות בביה" •

 תקנות אלו מחייבות גם באשר ליציאת תלמידים למשלחות לחו"ל. •
 

 הצטיינותה והוקר
. תעודת הצטיינות 90-תעודות הצטיינות יינתנו לתלמידים שממוצע הציון שלהם למעלה מ

יח"ל  5-, והם לומדים ב95-מלמעלה תלמידים שהציון הממוצע שלהם תוענק לכל ה היתר
 תנו רק לתלמידים ללא בעיות התנהגות.מתמטיקה. תעודות הצטיינות יינ

 יקבלו תעודות גם מצטיינים בתרומה לחברה ולקהילה.
 

 
 

 נפעל ברוח החזון הבית ספרי.ו , יטיב עם עצמנועל מנת להכולנו על הכללים נשמור 
 


