
 

 

 פ"ת "שנתי-ששה " בקמפוסתקנון חטיבת "אחד העם

  –תלמידים, מורים, הנהלה והורים  –מטרת התקנון היא ליצור מסגרת ברורה ומחייבת, שתעזור לכל השותפים בביה"ס 

 לממש את מטרות ביה"ס בכפוף לחוזרי מנכ"ל וחוקי המדינה לרבות חוק זכויות התלמיד. 

 ייב את כולנו לקחת על עצמנו אחריות אישית תקנון זה, הכולל כללי התנהגות, מח

 ולמלא את המוטל עלינו כדי לממש את המטרות וליצור תנאים הולמים ללמידה ולאיכות חיים לאקלים חינוכי מיטבי בבית הספר.

 
 דרכי אכיפה / התגובה תיאור ההתנהגות הרצויה  / הנוהל

נת והגשת עבודות ומשימות למידה עקבית ושיטתית,  עמידה בכל המבחנים, הכ תלמידאות

לימודיות, הכנת ש"ב, הבאת חומרי לימוד, עמידה בלוח זמנים,  מיצוי יכולות )למידה 

משמעותית איכותית(, השתתפות והקשבה בשיעור והשתתפות פעילה בכל הפעילות 

 החינוכית בביה"ס. 

 .10%עד  שכבת ט'ב, 15%עד שכבות ז'+ח' במשקל התלמידאות בהרכב הציון: 

הקפדה על 

הוראות הצוות 

-החינוכי בבית

 הספר

על התלמידים להישמע להוראות הצוות החינוכי גם אם ההוראות ניתנות על ידי 

 מורה שאינו מלמד  אותם באופן ישיר, ובכלל זה מורה תורן ומורה ממלא מקום

 שיחת בירור ותיעוד השיחה 
 התנצלות התלמיד בפני המורה 
 ורן בהפסקה/ הצמדות למורה ת מניעת הפסקה 

 :במקרים חוזרים

 הזמנת ההורים לשיחה 
 .הורדת ציון בהתנהגות 
 ימים( 3)עד  השעיית התלמיד מיום לימודים. 
 .צוות ההנהלה ישקל השתתפות התלמיד בסיור/טיול/פעילות 

 

נוכחות סדירה 

 בביה"ס

 .על התלמיד להיות נוכח בכל השיעורים 
 במקומוולשבת  על התלמיד להיות בכיתה בתחילת השיעור. 
  המורה תחשב לאיחורהצלצול ו/או לאחר כל כניסת תלמיד לכיתה לאחר. 
 הפעילויות החברתיות הינן חלק מתכנית הלימודים וההשתתפות בהן חובה 
 דקות , הכיתה תשלח נציג ליידע את  10-במקרה שמורה מאחר לכיתה ב

 הנהלת ביה"ס ותנהג עפ"י הנחיות ההנהלה.
 רשות מהמורה המלמד. אין לצאת במהלך השיעור ללא 
 .יציאה לפגישה עם היועצת/רכז /סגנית בתיאום מראש 
 אין לעזוב את שטח ביה"ס במהלך שעות הלימודים 
  יעזוב את שטח ביה"ס ללא אישור מחנך או רכזת  לאתלמיד החש ברע

 השכבה/סגניות.
 .יציאה משטח ביה"ס ללא רשות )קפיצה מעל הגדר( אסורה בהחלט 
 מידי יום בלוח שינויי מערכת. שחרורים ייעשו רק ע"י איש  על התלמיד להתעדכן

 הנהלה.
 
 

 העדריות/איחורים מוצדקים

 עדרותו. יתלמיד שנעדר מביה"ס חייב  אישור הורים  על ה 
 ימים יש להביא אישור רפואי. 3-בהיעדרות למעלה מ 
 12:00לעזוב את ביה"ס לפני תום הלימודים ולאחר השעה  תלמיד היודע מראש שעליו 

 יצטייד באישור הורים
  יש להגיע למזכירות ולקחת בליווי מבוגר בלבד)12:00היציאה משטח ביה"ס עד השעה

 .ובאישור מחנכת הכיתה/רכזת השכבה/סגנית (אישור יציאה

 היעדרויות/איחורים ללא הצדקה

 או ע"י המורה המלמד()במזכירות  המאחרים ירשם איחור לכל. 
 :תלמידים שיאחרו במהלך היום יירשמו וייענשו כפי שמפורט להלן 

 המורה המלמד:

  איחורים/היעדרויות שאינן מוצדקות יוזמן לשיחה ע"י המורה המלמד  3תלמיד שיצבור
 והמורה יתעד את השיחה.

 במשו"ב. םתשלח הודעה להורי 



 

 

 
 
 
 
 

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

 שנת הלימודים.
אין להתיר היעדרות מלימודים בשל נסיעות לחו"ל או בשל אירועים משפחתיים 

 בארץ.
גים ניתן לפנות בבקשה מנומקת אל מנהל המחוז, אך בכל מקרה אין במקרים חרי

 להיעדר מביה"ס לפני קבלת ההיתר".
  

 (8חוזר מנכ"ל נ"ה)
 

 ערישום במשו"ב  יתבצע על בסיס יומי בכל מקצו 
  תלמיד שהפסיד שיעור בגין איחור/היעדרות מחויב להשלים את החומר שהפסיד ולהראותו

 למורה.

 המחנך:

שאר בביה"ס עם סיום יום יי –איחורים/היעדרויות ללא הצדקה  3תלמיד שיצבור 
 השכבה.  החלטת רכזת , עפ"י למחרת לשעת בוקר יגיעהלימודים או 

רויות ללא הצדקה יוזמן לשיחה אצל המחנך ,רכז איחורים/היעד  5במידה שהתלמיד יצבור 
 השכבה יחד עם הוריו.

 במידת הצורך יופנה לטיפול קצינת ביקור סדיר.

ותרשם הערה  תלמיד שייעדר מפעילות חברתית יידרש להכין עבודה בנושא הפעילות
תישקל הורדת ציון במקצוע במקרה של העדרות  עדרות מפעילות חברתית.יבתעודה על ה

 ות חברתית.מפעיל

 היעדרות ביום הבחינה:

 תלמיד שנעדר ביום הבחינה יוכל להיבחן במועד ב'  רק אם יביא אישור מחלה/ הורים
 .  לסגנית פדגוגית

 אישור, מבחן מועד ב' לא ייבדק.הגשת ללא 

התנהגות 

, בשיעורים

 בהפסקות

ובמסגרות 

 ביה"ס

 יש לקבל את פני המורה בקימה 

 הציוד הלימודי הנדרש על השולחן ולא יפריע בשום  התלמיד יגיע בכל שעור עם
 דרך למהלך התקין של השיעור.

  .אין לצאת ללוקר להביא את הציוד במהלך השיעור 

 המגרש המקורה בלבד. ניתן לשחק  םשימוש בכדור )רגל/סל( בתחו – כדור
 בכדור ספוג ברחבי ביה"ס. לא יותרו משחקי כדור בתוך מבנה החטיבה. 

 נולוגיה אישית כגון שעון חכם בכלל ובטלפון נייד בפרט כל שימוש בטכ
. יש להשאיר את המכשיר בתיק במהלך השיעור ובזמן בחינות אסור בהחלט

. אין לקבל  כשהוא במצב כבוי. אין להציבו בשום מקרה על השולחן בכיתה
 שיחות , לשחק או להשתמש בכל דרך במכשיר הסלולארי במהלך השיעור

  צילום   באמצעות הטלפון הנייד אסור בהחלט.או בהפסקה צילום בזמן שיעור
במהלך פעילות מחוץ לבית הספר ייעשה בהתאם להוראות הצוות ובתנאי שלא 

 יפגע בכבודו של המצולם ובצנעת הפרט שלו. 

 בית הספר אינו אחראי לנזק שייגרם לכל מכשיר, לאבדן או לגנבתו של המכשיר.

 הספר במהלך יום הלימודי -תחומי ביתלא ייעשה כל שימוש בטלפון נייד ב
 ובהפסקות. על התלמיד להשאיר את הטלפון כבוי בתיק.

 

 :נוהל כתיבת הפרעה לתלמיד

 : אזהרה לתלמיד בע"פ. 1פעם 
 כתב רישום משמעת במשו"ב.יי :2פעם 

 תגרור,  בצורה מדורגת: /ח.להבאת ציודאי הפרת נוהל 

  מודי.אי הבאת ציוד לי ם במשו"ב עלרישו: 1+2פעם 

 .הרלוונטי : הורדה בציון במקצוע3פעם 

 תגרור,  בצורה מדורגת:טל' נייד הפרת נוהל 

. כתיבת ההערה ר לתלמיד בסוף היוםויוחזבכספת ביה"ס : הטלפון הסלולרי יופקד 1פעם
 במחברת המזכירות/ במשו"ב.

 הלימודים.  םבסוף יו להוריםוהחזרתו   בכספת ביה"ס : הפקדת המכשיר2פעם 
 כל התהליך יתועד והעתק יישלח לתיק האישי.    וועדת משמעת :3 פעם

 



 

 

אלימות 

 מילולית

  התלמיד יקפיד על התנהגות מכבדת ומכובדת וימנע מאלימות מילולית כלפי
 חברים, מורים וכל עובדי ביה"ס.

  איום, לעג על רקע גזעני, פגיעה בכבוד ההורים, אלימות מילולית בעלת גוון מיני 
 ה בריונות אסורים בהחלט.הצקות ומעש 

 

 בשיתוףיושעה מלימודיו מיידית , ייערך בירור  באלימות מילולית כלפי מורהתלמיד שישתמש 

-ויוחלט על דרכי הענישה בהתאם לחומרת המעשה. )השעיה בבית התלמידו / המחנך המורה

 מודל אפר"ת(. –הספר/בבית/כתיבת מכתב התנצלות/עבודה 

 : לולית כלפי חברבאלימות מיתלמיד שינקוט 
יוזמן לשיחה ע"י מורה שנכח באירוע ויוחלט על דרכי הענישה בהתאם לחומרת המעשה. )השעיה 

 מודל אפר"ת(. –הספר/בבית/כתיבת מכתב התנצלות/עבודה -בבית

  הדבר ישנה יוזמנו הוריו של התלמיד לשיחה ותישקל הורדת ציון בהתנהגות ובמידה
 בתעודה.

 מות וסכנותיה"הגשת עבודה בנושא "אלי 
 :חוזר הבמקר

 יוזמן לוועדת משמעת 
 ימים(. 3עד  1) השעיה מהלימודים 
 העברה לכיתה מקבילה עפ"י החלטת המועצה הפדגוגית. 
 הורדת ציון בהתנהגות. 
 .צוות הנהלה ישקול השתתפות התלמיד בסיור/טיול/פעילות 

 אלימות פיסית אסורה בהחלט! אלימות פיסית

 אנו מתייחסים ל:במסגרת המאבק באלימות 

 , בריונות וסחטנותאיומים, אלימות פיזית 
 השתתפות במשחקים מסוכנים 

אלימות קבוצתית שבה אדם נפגע או חשש לאלימות כזאת, בין אם 
 מדובר בתלמידים או בקבוצות מעורבות של תלמידים ושל זרים

 תלמיד שימצא מעורב באלימות פיסית : 

 יובא מיידית לבירור 
 כבה ולסגנית להמשך טיפול בנושא. פנייה לרכזת הש 
 הספר/בבית/כתיבת מכתב -ייענש בהתאם לחומרת המעשה. )השעיה בבית

 מודל אפר"ת(. –התנצלות/עבודה 
 במקרים חוזרים ו/או במקרים חמורים:

  ימים )עפ"י שיקול שעת הנהלת ביה"ס( והזמנת הורים לשיחה  1-5השעיה מביה"ס
 לאחר ההשעיה.

 תכלול מרכיבים של השגחה ,נוכחות וטיפולבניית תכנית אישית ש 
 דיווח לפיקוח 
 הנהלת ביה"ס תשקול מעורבות המשטרה במקרים חמורים 
 הנהלת ביה"ס תשקול כינוס וועדה בין מקצועית עירונית. 
  פעילותהשתתפות התלמיד בסיור/טיולצוות הנהלה ישקל/ . 

 אסורה!! המסכן את הזולת חד נשיאה או שימוש בנשק או בחפץ נשיאת נשק

 אין להכניס כל נשק או חפץ הדומה לנשק לשטח בית הספר 

 )סכין, סכין יפנית, סכין קפיצית, אולר, חפץ חד, גז מדמיע, צמיד ניטים וכדומה(

 יוזמנו לביה"ס התלמיד הוריו החפץ המסכן יוחרם 
 תעשה הערכת מסוכנות של התלמיד 
 האירוע ידווח לרשויות ולפיקוח 
 עבודה בכתב. יד יושעה מן הלימודים ויגישהתלמ 
  פעילותהשתתפות התלמיד בסיור/טיולצוות הנהלה ישקל/. 
 בנה תכנית אישית לתלמיד הפוגע שתכלול מרכיבים של השגחה ונוכחות, טיפול, מפגשים ת

 סדירים של הצוות עם הוריו, דמות מלווה בתוך בית הספר, מענה לצרכים לימודיים ועוד. 
 ונית לצורך בניית התכנית ויישומהמקצועית עיר-רות לכנס בוועדה ביןתישקל האפש. 

, יוחזרו מן הטיול על חשבון ההורה באירועים המתרחשים בטיול  התלמידים המעורבים

 בנוסף לטיפול המשמעתי והחינוכי.



 

 

העישון בתחומי ביה"ס או במסגרת פעילות חוץ בית ספרית אסורה   עישון
 הרחבה בכניסה לביה"ס.בתכלית האיסור , לרבות 

 .השימוש בנרגילה דינו כעישון 
 .אסור לצאת משטח בית הספר כדי לעשן 

 

 שיחת ברור 
 יידוע ההורים 
 .השעיה מיידית והטלת משימה חינוכית הקשורה לתופעה 
 הלשיחה עם רכז השכבה לאחר ההשעי ההורים והתלמיד יוזמנו 
 בהתאם לחומרת המעשה האירוע ידווח לרשויות ולפיקוח 

אלכוהול לשטח בית הספר, לפעילויות פנים  ושתיתחל איסור הבאה   אלכוהול
 .וחוץ בית ספריות, לטיולים

  חל איסור חמור על הכנסת משקאות חריפים למוסד החינוך ועל שתייתם. 
 

 .יידוע ההורים -
 ימים(. 3השעיה מידית מהלימודים )עד  -
  מטלה חינוכית הקשורה לתופעה -
 ריו לשיחה בבית הספרהזמנת התלמיד בליווי הו -
 .ביטוי בציון "התנהגות" בתעודה -
 ./פעילותהשתתפות התלמיד בסיור/טיולצוות הנהלה ישקל  -
 במקרה של שתיית אלכוהול באופן חוזר בבית הספר ובפעילויותיו:- -

o מעורבות מקצועית בשיתוף הורי התלמיד  

o מניעת ההשתתפות בפעילויות. 

o ימים בתיאום הפיקוח(. 1-5) השעיה 

o ספרית אחרת: -בית-רה של הבאת אלכוהול או שתייתו במהלך טיול או בפעילות חוץבמק
 התלמיד יוחזר על חשבון ההורה בנוסף לטיפול המשמעתי והחינוכי.

של ביה"ס: חולצה עם סמל ביה"ס. בחורף  תלבושת אחידהעל התלמידים להופיע ב הופעה
 . ומתחתיו חולצה עם סמל בית הספר חלקיש להגיע עם מיזע 

 אין לערוך שינויים בחולצת ביה"ס.
 

גופיות, חולצות בטן, מכנסונים מעל קו הברך, איפור, לק )פרט לפרנץ'/שקוף(, 
כפכפים,  נעלי קרוקס, נעלי עקב, עגילים תלויים, אליקס, פירסינג, תספורת 

מוהוק לסוגיה, חמצון ,שיער צבוע , גילוח ראש בצורת פסים וציורים הם מחוץ 
 ס.לתחום ביה"

 

 מיזע חלק = סווטשרט ללא פסים, נקודות, לוגו לסוגיו, ללא קרעים ובצבע אחיד.

)על  תלמיד שיופיע  לביה"ס ללא תלבושת תירשם לו הערה במשו"ב בסעיף "תלבושת" .1

 . ההורה להתעדכן במשו"ב באופן שוטף(

לו   התלמיד יידרש ללבוש חולצת בי"ס מתוך מאגר החולצות בביה"ס/הוריו יידרשו להביא .2

 חולצה לביה"ס. 

 במקרים חוזרים:

 בספרייה והשלמת החומר הלימודי באחריות התלמיד השעיה לכיתה אחרת בשכבה / . 

 הספר.-הורי התלמיד יוזמנו לשיחה עם מחנכת הכיתה/ רכזת השכבה בית 

  .תישקל הורדת ציון בהתנהגות 

שקט בכיתות ובחצר לשמור על הניקיון וה. כל הבאים בשערי ביה"ס מחויבים 1 התנהגות

אין לשחק בכדור במסדרונות וברחבה הפנימית של המבנה ואין לרוץ  ביה"ס.

 במעברים/במדרגות.

 . חובה לשמור על שלמות ציוד ביה"ס ועל תקינותו. 2

במהלך ההפסקות הגדולות התלמידים ייצאו מהכיתה והכיתה תינעל ע"י המורה  .  3

 )למעט ימי חורף קרים(.

 

"ס/בכיתה, הכדור יופקד בביה"ס עד סוף יום . תלמיד שמשחק עם הכדור במסדרונות ביה1

 הלימודים ותירשם לתלמיד הערת משמעת. 

.. שבירה או השחתת ציוד ייחשבו כאירוע משמעת חמור, תלמיד שימצא מלכלך או מזיק לרכוש 2

 .מהנזק 100% יהיה חייב לשאת במלוא הנזק לתקן, לנקות ולשלם

 

 

 



 

 

הגות יינתן על פי מספר אירועי משמעת שצבר התלמיד ועל פי שיקול *הציון בהתנ  

 דעתה של המועצה הפדגוגית:

ציון 
 התנהגות

 (3אלימות )רמה  (2התחצפות )רמה  (1הפרעה )רמה 

)תלוי  0-1 0-2 0-4 א
 בחומרת המעשה(

 2 3-4 5-9 ב

 3 5 10-14 ג

 +4 +6 +15 ד
 

רידה ציון בהתנהגות! והוריו יוזמנו לשיחה מו בבית  של תלמיד מיום לימודים השעיהכל 

 .על פי לוח הזמנים של הצוות החינוכי בביה"ס

 הספר יערב קבסי"ת.-בית ,שעות היעדרות מבית הספר 50או ו/ איחורים 10מעל 

 .הורדת ציון בהתנהגות תתקיים כל עוד אחד מהתנאים מתקיים 

 )מבין: הפרעה/התחצפות/אלימות(             

 

 

ם, אופניים אופניי

חשמליים, 

קורקינט לסוגיו, 

סקייטבורד 

 וכדומה. 

  .חל איסור מוחלט לרכב על אופניים בשטח ביה"ס 
  :לא תותר כניסה לחטיבה עם אופניים חשמליים וכלים ממונעים אחרים

סקייטבורד, הובר בורד קורקינט וכדומה לבית הספר. לרשות התלמידים מתקן 
 בלבד! )עפ"י חוקי התחבורה החדשים(. חשמליים  שאינםקשירה לאופניים 

 האופניים הינם באחריות התלמידים בלבד! 

 .במתקן בכניסה לביה"ס רק אופניים לא חשמלייםניתן לקשור 

 

 .לא תותר כניסה עם כלים מסוג זה 

     במקרה חריג, כלי התחבורה יופקד במזכירות ויוחזר 

  .להורים בלבד 

 קל הורדה בציון בהתנהגות. תרשם הערה בתעודה במקרה חוזר, ותיש 

התנהגות 

 בספרייה

 יש לשמור על שקט מוחלט 
 שימוש במחשבים ייעשה רק לצורך לימוד ובאישור הספרנית. 
  .אין להשתמש בטלפון נייד בספרייה 
 .יש לשמור על הספרים ולהחזירם למקומם בתום ההפסקה 
 .אין לשנות את סדר הריהוט בספרייה ללא אישור 

 ההפרה תטופל כהפרעה בשיעור.     .למורה התורןל התלמיד המפריע למחנך/הספרנית תדווח ע

וילמד בכיתה מקבילה בשכבה  במידה שההפרעה חוזרת על עצמה התלמיד יושעה מן הספרייה
 )על התלמיד להשלים את החומר הלימודי בכוחות עצמו(. 

תורנות כיתה / 

 שכבה

על דף מעקב שבועי של  .התורנים אחראים להחתים את המורים המקצועיים1

 תורנות בכל שיעור.

 מזכירותלאב הבית או ל. תלמידים הפעילים בתורנות שכבה, מתבקשים להגיע 2

 ובסוף היום ולהחתים את דו"ח התורנות.  בשיעור הראשון

תורנים שלא יבצעו את תפקידם ו/או לא יחתימו את המורים המקצועיים על דף המעקב השבועי, 

 ת שבוע נוסף ואף תישקל הערה בתעודה.ייבצעו את התורנו

  מבחנים

 :מועדי א'

 על כל תלמיד להתעדכן בשינויים המתפרסמים במשו"ב. . לוח מבחנים מחייב את כל התלמידים.1
 להבחן.  חייב . תלמיד שנמצא בביה"ס2
 

 :מועדי ב'
  
 פא/הורים, ולאחר קבלת אישור מיוחד מאסתי )ללא האישור המבחן לא ייבדק(. תלמיד זכאי להיבחן במועד ב' במידה ונעדר מביה"ס וברשותו אישור מרו1
 )ובהתאם להחלטה המועצה הפדגוגית(.במחצית. מבחנים  עד שני. לכל תלמיד זכות להיבחן במועד ב' 2



 

 

 .לסגנית הפדגוגית לקבלת  אישור היבחנות למועד ב'לגשת למועד ב' יפנה  הזכאי. תלמיד 3
 מהסגנית, רשאי לגשת למועד ב'. ישור בכתבאתלמיד שקיבל רק . 4
 לגשת להשלים ציון במועד ב'. לא יוכל. תלמיד שהבחינה שלו נפסלה עקב העתקה 5

 :)חל על תלמידי שכבת ט' בלבד( מועד שיפור ציון

במועד שיפור ציון בסוף כל מחצית. יש לקבל  בשני מבחניםלהבחן יוכל לגשת למבחן מועד  לשיפור ציונו. כל תלמיד זכאי  58שלו במקצוע נמוך מ  במבחנים תלמיד שממוצע הציונים

 על כך אישור מאסתי.

שמירה על 

 טוהר הבחינות

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

 ואין להעבירו ולמוסרו לתלמיד/ה אחר/ת. המבחן הינו אישי 

 ות מבט לעבר מבחן של חבר.אין לדבר בשעת מבחן, אין להפנ 

 .אין להשתמש בטלפון נייד, שעון חכם וכדומה 

  .תיקים, טלפונים ניידים ושעונים חכמים יונחו בצד של לוח הכיתה 

 שפה משותפת להזנת ציון מבחן חריג   

  1ציון  –לא ניגש לבחינה 

  3ציון  –הגשת טופס בחינה ריק 

  )7ציון  –העתקה במבחן )מובהקת 

 

 שמירה על נהלים תקינים בזמן בחינות )לדוגמה, הפניית מבט לטופס של -של אי במקרה

 תלמיד שכן(: הפחתת נקודות מהבחינה של כל מי ששותף למהלך.

 זימון התלמידים לבירור 

 שמירה על טוהר בחינות, יעשה לאחר הליך הוגן -אי לבמקרה ש תפסילת הבחינו

 .המאפשר לתלמידים המעורבים לערער על החשד

 ישקל אפשרות לכנס וועדה פדגוגית לצורך היבחנות התלמיד בחדר מבודד.ת 

 .לא תינתן אפשרות לגשת למועד שיפור ציון 

 .ישנה הזכות למורה לבחון מבחן נוסף את התלמיד כאשר מתגלה חשד להעתקה  

 

 בסיום כל מחצית מקבלים התלמידים תעודה. התעודה הינה מסמך רשמי ועל התלמיד לשמור עליה.  

 התעודה מהווה מסמך רשמי לצורך הרשמה לתיכון. תלמיד שיבקש העתק יחויב בתשלום.

 משו"ב. תוכנה זו מאפשרת  שקיפות, מעקב ושיתוף פעולה בין המורה, התלמיד וההורה. –בביה"ס  פועלת תוכנת מעקב התנהגות וציונים 

 .בנו/בתו במשו"בלכן, חשוב שההורה יקפיד לעקוב אחר התנהלות 

 .)בסדר הזה( ת, לרכזת השכבה, ליועצת, לסגנית ולמנהלת/למורה המקצועי, למחנכ:  בעיה שמתעוררת ייפנה התלמידבכל 

 

 

   תודה על שיתוף הפעולה,

 והצוות החינוכי   מנהלת ביה"ס  -  ורדינה אוס


