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ה"אני מאמין" של בית הספר

חטיבת "גוונים" שמה לה כמטרה
להקנות דעת והשכלה, לפתח כישורי

למידה ולטפח מנהיגות אישית וחברתית
אצל התלמידים, על מנת שיגיעו למיצוי

מרבי של היכולות הלימודיות,
המנהיגותיות והחברתיות הגלומות בהם.
זאת באמצעות מימוש אבני היסוד עליהן

אמונהמושתת בית הספר למנהיגות:
ביכולת, הנעה פנימית, מוסריות,

גמישות וענווה.
כל זאת מתוך החזון להעצמת ההון

האנושי של מדינת ישראל באמצעות
חינוך למנהיגות מעצבת וטיפוח אוריינות

ליכולתכוחמכפילשיהוו,21ה-המאה
יישום הידע המוענק לתלמיד בית הספר

בכל תחומי חייו.
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מבנה האמנה וגיבושה

ואתהאמונותאתמבטאהתקנון
אתומפרט"גוונים"חטיבתשלהערכים
כלליהתלמידים.שלהחובותואתהזכויות
ביה"ס.מבאיפרטכלמחייביםהאמנה
ההנהלה,נציגיחלקנטלוהאמנהבגיבוש

המורים, נציגות ההורים ונציגות תלמידים.

יחסים בקהילת בית הספר

ביןמפגשנקודתמהווההספרבית
והורים,מוריםתלמידים,אוכלוסיות:שלוש
שלוצמיחההכשרהלפיתוחשואפיםאשר

האישיהחברתי,הלימודי,בתחוםהתלמיד
קבוצהכלבתוךהיחסים.מערכותוהערכי

מהוות בסיס להשגת היעדים.
הספרביתבאיכלביןהיחסים

הזולתקבלתעלהדדי,כבודעלמושתתים
עלולמנהגים,לאמונותלדעות,סובלנותועל

חברתיתאווירהעלאלימות.הוקעתועלעזרה
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כיהנחהמתוךושקטהנעימהטובה,
לימודיתסביבהיוצרתבזולתהתחשבות

ומסייעת לכל פרט למצות את כישוריו.
לרשותיעמודביה"סצוות

בתחוםועזרההדרכהייעוץ,במתןהתלמידים
יוםהיוםבחייהןוהלימודי,החברתיהאישי,

המחנכים,באמצעותהעתיד,לקראתוהן
יבהירביה"סהיועצות.וצוותהמקצועיהצוות

דרכיואתביה"סיועצותשלתפקידןאת
הפניה אליהן.

כלפיסובלנותיגלההמורה
הצלחתו.למעןוישקיעלויעזורהתלמיד,

יגלהובמשפחתו,בתלמידיתענייןהמורה
וחברתיותאישיותבעיותכלפיאכפתיות

ויתייחס באופן שווה לתלמידים.

זכויות הפרט בבית הספר

הזכותהספרבביתפרטלכל
באחר,פוגעאינועודכלביטוילחופש

שלוליחסהוגןלהליךמידע,לקבלתלפרטיות,
כבוד.

ביטוילחופשהזכות
פהבעללהתבטארשאיפרטכל

הצעותולהציעלבקרעמדה,להביעובכתב,
זהובכללהחייםתחומיבכלשיפורים
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איןעוד,כלבמחלוקתהשנוייםבנושאים
האדםבכבודפגיעהמשוםבדברים

עלהקפדהתהיהבהתבטאויותובאמונותיו.
תרבות הדיבור.

הזכות לקבלת מידע
רבהחשיבותמייחסביה"ס

והוריו.התלמידעםולדיאלוגהמידעלשקיפות
מערכתמופעלתתשס"טמשנתהחלולכן

לתלמידהנוגעהמידעכלאתהמרכזתמשו"ב
ההתנהגותיהלימודי,התפקודבתחומי

והוריוהתלמידשלאחריותםוהנוכחות.
שוטףבאופןהמשו"בלמערכתלהיכנס

בתחילתלהםשתונפקסיסמהבאמצעות
השנה ולהתעדכן.

הזכות לפרטיות
זכאיהספרביתבמסגרתפרטכל

לכיבוד פרטיותו, רגשותיו, רכושו והישגיו.
במידעלרעהשימושאדםיעשהלא

מידעימסורולאברשותוהנמצאאחריםעל
בניגוד לרצונם.

הוגןלהליךהזכות
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עונשבפניעומדאשרתלמיד
בפנימעשיואתולהסבירלטעוןזכאיכלשהו
חייבהמענישמכבדת.בצורההמענישהגורם
משואבלאאותםולשקוללטיעוניםלהאזין
פנים.

הזכות לכבוד
הספרביתבחייהמעורבגורםכל

בהקשבה,המתבטאכבודשלליחסזכאי
בתרבותובסובלנות,בסבלנותבאכפתיות,

היחסיםכלליעלבשמירהנאותיםודיוןדיבור
הנהוגים בבית הספר כפי שיפורטו בהמשך.

התחום הלימודי

תכניות הלימודים:
הספרביתשלהחינוכיתהתכנית

ובהתאםהחינוךמשרדהנחיותפיעלנקבעת
לאופיו הייחודי של בית הספר.

למקצועותבנוסףכוללת,התכנית
)טיולים,נוספותפעילויותגםההוראה,

תרבות(ופעילויותהעשרהלימודיסיורים,
התלמיד,שלעולמואתלהעשירשמטרתן
להתמודדיכולתואתולפתחמידעלולהעניק

עם מצבים ואירועים בהווה ובעתיד.

עלמידעמראשלקבלזכאיםוהוריוהתלמיד*
עלמהמקצועות,אחדבכלהלימודיםתכנית
זמןארגוןעלמקצוע,כלשלההוראהמטרת
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אחדבכלהמורהוציפיותדרישותועל
מהמקצועות.

לתלמידבחירהזכותיאפשרהספרבית*
במקצועותמסוימיםבנושאיםלהעמיק

הנלמדים בבית הספר.

כךהלימודיםמבנהאתיגמישהספרבית*
שיתאים לצרכים השונים של התלמידים.

דרכי ההוראה והלמידה:
לדעתהנלמד,בחומרבקיאלהיותהמורהעל*

חומראתולהסבירלארגןמטרותיו,מה
הלימודים באופן ברור ומשביע רצון.

טכניקותלתלמידיםלהקנותהמורהעל*
ולעמידהזמןשליעיללארגוןכליםלמידה,

במצבי לחץ.

סקרנותבחירה,תהליכילעודדהמורהעל*
ויצר חקר והעמקה.

יצירתלשםההוראהדרכיאתלגווןהמורהעל*
עניין בקרב תלמידיו.
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הישגים לימודיים:
לגבימרביתאחריותייטולהתלמיד
הישגיו הלימודיים.

המטלותאתויבצעפעולהישתףהתלמיד*
הלימודיםיוםבמהלךהנדרשותהלימודיות

מנתעלהלימודיםעלוישקודלו,ומחוצה
הספרבביתבלמידהנאיםלהישגיםלהגיע

ובלמידה מרחוק .

התלמיד ישתמש במקורות הלימוד המגוונים*
(ספרים, מחשבים וכו').  על המורה להקנות ידע

הלימודים הנדרשותבמקצועות לימוד ובמיומנויות
בכל מקצוע.

המורה יפתח אמצעי הוראה המותאמים לשונות*
הקיימת בין התלמידים.

הישגיאחרשוטףמעקביקייםהמורה*
התלמידים במגוון דרכים.

מצבועלהוריוואתהתלמידאתיידעהמורה*
הלימודי, מידת התקדמותו והישגיו.
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דרכי הערכה:
התקדמות,לבדיקתמשמשתהערכה

הישגיולשיקוףלקויות,למידהמיומנויותלתיקון
לאיתורוכןשלוהלמידהותהליכיהתלמידשל

הפוטנציאל הטמון בו ואשר לא נוצל עדיין.

משקלותעודה.רשמי,במסמךתעוגןההערכה*
המקצועיהצוותידיעליקבעקריטריוןכלשל

לידיעתויובאהמקצועמהותפיועלמקצועבכל
הרכבאתלתלמידיויסבירמורהכלהתלמידים.

הציון בתעודה.

דרכישלמגוונתמערכתיפעילהספרבית*
עלואמיןמקיףמידעלקבלתסייעאשרהערכה

הישגי התלמיד. מערכת זו תכלול:

מילוי המטלות הלימודיות בזמן השיעור•
הכנת שיעורי בית.•
הכנת עבודות עיוניות ומעשיות.•
בהשתתפותהשיעורלמהלךתרומה•

פעילה, בשיחה ובעבודה קבוצתית.

בזמןוהתנהגותולמקצועהתלמידיחס•
השיעור.

מבחנים ובחנים.•
השתתפות בשיעורים מקוונים.•
הכנת משימות אסינכרוניות  .•
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מבחנים:
הנחיותבסיסעלתיקבעמבחניםתכנית

משרד החינוך וחוזרי מנכ"ל רלוונטיים.

מראשיקבעהזמניםלוח:מבחניםמועדיקביעת*
לשנותאומבחניםלהוסיףאיןמחצית.לכל

ובהסכמתביידועאלאשאושרולאחרמועדים
אתלעדכןהרכזתבאחריותהשכבה.רכזת

המבחניםמספרהמבחנים.בלוחהשינויים
בשבוע לא יעלה על שלושה .

מתפרסם באתר הבית-ספרי,לוח המבחנים*
להתעדכן באופןמתעדכן ומשתנה. על התלמיד

בשינויים החלים בו.קבוע

יקבלמבחןלפניימיםשבוע:מבחןלפנימידע*
התלמיד מהמורה מידע על חומר המבחן.

: שבוע לפני כל בחינה יפורסםפרסום המבחן*
חומר הבחינה והכוונה כללית במשו"ב/ במודל

בנוסף למסירת החומר בכיתה.

: למידת החומר למבחן תושלם עד שבועלימוד החומר*
לפני מועד המבחן.

: התלמיד זכאי לקבל בחזרה אתהחזרת מבחנים*
המבחן בתוך פרק זמן של שלושה שבועות.

מבחן שכבתי – ארבעה שבועות.
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להניחישהמבחןלפני:המבחןבזמןהתנהלות*
הילקוטיםבתוךהכיתה,בקדמתהילקוטיםאת

יהיוהשולחןעלכבויים.הניידיםהטלפונים
מונחים כלי כתיבה בלבד.

עלמהכיתה.לצאתאיןהמבחןבסיום*
להכיןספר,לקרואבכיתה,בשקטלשבתהתלמיד

שיעורי בית וכדומה.

להגיעישמבחןבימילמבחן:הגעה*
בכלנכחשלאתלמידהלימודים.יוםבתחילת

יבחןהתלמידלהבחן.זכאייהיהלאהיוםשעות
אישורברשותוויהיהורקאךב'במועד

הורים/רפואי, וטופס בקשה למועד ב'.

היאבמבחןהעתקה:במבחןהעתקה*
ובטיבההדדיהאמוןבמערכתהפוגעתתופעה

גםזותופעהלתלמיד.המורהשביןהיחסים
התלמידיםבכיתה.ההזדמנויותשוויוןאתמפרה

בעתומשמעתאישיתאחריותלגלותנדרשים
–במבחןמעתיקייתפסאשר.תלמידהמבחנים

במידהמשמעת.לוועדתיקראוהואיילקחמבחנו
אפשרותלותינתןהעתיקלאשהתלמידויתברר
הציוןהעתיקכיוהתבררבמידהחוזר.למבחן

לגביהחלטותתתקבלנהמשמעתובוועדת0יהיה
המשך הטיפול והתגובה החינוכית.

: התלמיד זכאיערעור על ציון במבחן*
לערער על ציון המבחן ישירות מול המורה
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המקצועי/ת. שינוי בציון ייעשה עפ"י שיקול
דעתו/דעתה של המורה. במקרה הצורך יפנה

התלמיד אל המחנך/ת.

זכאיתלמיד:בתעודהציוןעלערעור*
קבלתמיוםשבועעדבתעודהציוןעללערער

טופסלמלאעליובלבד.מקצועותבשניהתעודה
ביה"סובאתרבמזכירותהנמצאערעור

ולהגישו לרכזת  הפדגוגית.

שמירתעלאחראיהמורה:הציוניםחסיון*
הפרטיות בכיתה בנוגע לציוני התלמידים.

רבעוןסוףבכלבשנה,פעמים4יתקיים:ב'מועד*
המקצועות.בכללהבחנותתאריכיםשנייקבעו

מועד,ממבחןמוצדקותמסיבותשנעדרתלמיד
התלמידב'.מועדמבחנילשנירקלגשתיוכלא',

בי"סאתרדרךמקווןבאופןלהירשםיצטרך
בקשהטופסלמלאיצטרךהתלמידב'.למועד
ואתהמקצועיהמורהאתולהחתיםב'למועד

במקריםהיעדרות.אישורלצרףוכןהמחנך
,בתיאוםבהתאםמענהיינתןחריגיםאומיוחדים

המחנכתובאישורהמקצועיהמורהמול
והמנהלת .

המורהשלדעתושיקולפיעל:ציוןשיפור*
תיקוןהרצאה,(עבודה,לנכוןיבחרבהובדרך
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זהבכללציון.לשיפוראפשרותתינתןוכד')מבחן
מהערכתכחלקלממוצעשיכנסוהצלחהמבדקי
מורה.

בחנים
שלידיעותיהםאתלבדוקרשאיהמורה*

שנלמדהאחתחומריחידתעלהתלמידים
במהלך שיעור אחד עד חמישה שיעורים.

ביום של מבחן עיוני/ בוחן לא יתקיים בוחן נוסף.*

לקייםאיןמבחנים,3מתקיימיםשבובשבוע*
בוחן/ עבודה/ מבחן עתודה.

הזמן המינימלי לבוחן הוא עשר דקות.*

הכתבות תכנסנה בקטגוריה "הכתבה'' ולא במניין*
מקסימוםבמחצית.הכתבות5עדיותרוהבחנים.

הכתבה אחת בשבוע.

עבודות
למעטחודש,לאחרתהיהעבודותהחזרת*

להחזירישאותןחקר,ועבודותשורשיםעבודות
רחבותעבודותהלימודי.התהליךשלבסיומו
ע"יהשנהבתחילתככאלהשהוגדרו)היקף

ותיחשבנההמבחניםללוח(תיכנסנההמורה
כמבחן).
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נהלי מעבר מהקבצה להקבצה

מתמטיקה:
גבוההלהקבצהמהקבצהלמעברהאפשרות*

90מעלציונים3שצברלתלמידתינתןיותר
.במבחןכאשר אחד הציונים הוא

נוסף על כך על התלמיד לגשת למבחן מעבר.
יימסרהמעברלמבחןהחומר

הגבוההההקבצהשלהמורהע"ילתלמיד
החומרהשלמתחובתחלההתלמידעליותר.

עד למועד מבחן המעבר.
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בתנאיהקבצהיעלההתלמיד
שנקבעהסףמעליהיההמעברבמבחןשהציון

בראשותהפדגוגיהצוותדעתשיקולע"פ
רכזת המקצוע.

הואשליליים,ציונים2יצבורשתלמידבמידה*
בציוןכייצוין,שבוהתראהמכתביקבל

השלילי הבא התלמיד יירד הקבצה.

ג'להקבצהב'מהקבצהירידהשלבמקרים*
בשיחההוריו.בנוכחותלשיחההתלמידיוזמן

ופרוטוקולההנהלהמצוותגורםישתתף
בתיקולתיעודביה"סלמנהלתיועברהשיחה

האישי של התלמיד.

אנגלית:
יותרגבוההלהקבצהמהקבצההמעבר*

כללאחרוזאתבשנה,פעמיםשלושמתקיים
מבחן שכבתי.

במבחן90מעלציוןיקבלאשרתלמיד*
מעברמבחןלעשותזכאייהיהשלו,בהקבצה
שלברמההנקראהבנתמקטעשמורכב
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שנלמדודקדוקיותרהגבוההההקבצה
בהקבצה שלו.

במבחןשהציוןבתנאיהקבצהיעלההתלמיד*
.65לפחותיהיההמעבר

הואשליליים,ציונים2יצבורשתלמידבמידה*
השלילישבציוןיצויןשבוהתראהמכתביקבל

הבא, התלמיד יירד הקבצה .

גלהקבצהב'מהקבצהירידהשלבמקרים*
בשיחההוריו.בנוכחותלשיחההתלמיד'יוזמן

ופרוטוקולההנהלהמצוותגורםישתתף
בתיקולתיעודביה"סלמנהלתיועברהשיחה

האישי של התלמיד.

מוגנות
להיותהספרביתקהילתשלזכותה

פיסית,פגיעהכלעלמוחלטאיסורחללכןמוגנת.
ביןבזולת,חברתיתאומקוונתמינית,מילולית,

אובמזיד,לפגיעההמגיבאוהיוזםאתהאם
"כאפות",כגון:דעתשיקולהפעלתמאיכתוצאה
העלבות,קללות,בעיטות,רגל,שימתדחיפות,
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פניותשמועות,הפצתבריונות,מעשיהצקות,
פגיעהההורים,בכבודפגיעהמיני,אופיבעלות
נהליאכיפתוכד'.דיגיטלייםובאמצעיםברשת

כבודמתןביןלאזןניסיוןתוךתתבצעההתנהגות
ובטובתובזכויותיווהתחשבותהבנהלתלמיד,
להבטיחהספרביתשלחובתולביןהאישית,

הפרעותללאיתנהלשחינוכםהתלמידיםלכלל
מיותרות ותוך שמירה על ביטחונם.

גםהחינוכיהצוותלכללהישמעהתלמידיםעל*
מלמדשלאמורהידיעלניתנותההוראותאם
תורן,מורהכדוגמתישירבאופןהתלמידאת

עובדאוחברתימדריךמקום,ממלאמורה
מנהלה.

מקרהבכלדיווחחובתחלההתלמידיםעל*
לכלבסודיותלדווחיוכלתלמידאלימות.של

אחד מהצוות החינוכי.

אדםע"ימוטרדאונפגעחשאשרתלמיד*
החינוכילצוותיפנהברשת,אלימותכוללאחר

בצורהבענייןיטפלביה"סכך.עלוידווח
מקצועית תוך שמירת סודיות.

לשםאחרתלמידעללחץיפעיללאתלמיד*
תלמידרכוש.אוכסףהנאה,טובותקבלת

חייבהמתואר,מהסוגלחץעליושהופעל
לדווח לצוות המורים.
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אתיידעמשמעתי,באירועטיפלאשרמורה*
הכרחאיןטופלה.תלונתוכיהמתלונןהתלמיד

צנעתמחמתבטיפולנעשהומהכיצדלפרט
הפרט.

והיה כי תלמיד ינהג באלימות כלפי באי
בית הספר, כמפורט בהרחבה בסעיף המוגנות,

יתקיים התהליך הבא:

שיחת בירור•
רישום אלימות  (פיזית ו/או מילולית)•
תגובה חינוכית משמעתית על פי החלטת המועצה•

הפדגוגית
המועצה הפדגוגית תחליט על דיווח לגורמים•

רלוונטיים ולהורים ועל הציון בהתנהגות בהתאם
לחומרת המקרה ועפ"י חוזר מנכ"ל

אלימות.לתלמידתירשםאלימותאירועשלבמקרה
רגילות.הפרעות2ל-בערכושווהאלימותרישום
ועלהחינוכיתהתגובהעלוההחלטההטיפולהמשך

המועצהשיקולעפ"יייקבעובהתנהגותהציון
הפדגוגית ובהתאם לחוזר מנכ"ל.

נהלי התנהגות בשיעור
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כללי ההתנהגות אינם יעדים בפני עצמם אלא
אמצעים ללמידה משמעותית בסביבה מיטבית

שתאפשר לכל תלמיד למצות את יכולותיו
הלימודיות.

מידלכיתהלהיכנסהתלמידעל:לשיעורכניסה)1
הנדרשהציודעםמוכןלהיותהצלצול,הישמעעם

פוגעלכיתהאיחורבקימה.המורהפניאתולקבל
בלמידהפוגעהשיעור,שלהתקיןבמהלכומאוד

של כלל התלמידים ושל המאחר בפרט.

התלמידיםעלחובהחינוךחוקבמסגרת
שתתעוררתלמידסדיר.באופןהספרלביתלהגיע
קציןשללטיפולויופנהסדירביקורבעייתאצלו

ביקור סדיר.

אישור רופא ייחשב כאיחור מוצדק.•
עדהוריםבאישורמוצדקיםאיחוריםיותרו•

הרביעיהאיחורבסמסטר.איחוריםשלושה
מוצדק.לאכאיחורויירשםמוצדקכלאייחשב

לאחריומייםעדלמחנך/תאישורלהביאיש
. מעבר לכך לא יוצדקו איחורים .האיחור
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התייחסות לאיחורים:
הודעהתישלחאיחורים,4התלמידיצבוראם•

להוריו.
סדירבביקורציונואיחורים,7התלמידיצבוראם•

יהיה ב'.
בביקורציונואיחורים,14התלמידיצבוראם•

סדיר יהיה ג'.
יפנהאיחורים,14מעלהתלמידיצבוראם•

בית הספר לקצינת ביקור סדיר.
אם יאחר התלמיד לפעילות חוץ בית ספרית ,אין•

בית הספר מחויב לחכות לתלמיד. התלמיד לא
ייצא לפעילות ויישאר בבית הספר ליום לימודים.

בית הספר יידע את הורי התלמיד.

: ככלל חל איסור על יציאתיציאה מהשיעור)2
תלמידים משיעור. תלמיד יורשה לצאת רק באישור המורה

ולזמן מוגבל במקרים חריגים בלבד.
: תיחשב כהפרעה למהלכוהפרעה בשיעור)3

התקין של השיעור. אזהרה לפני רישום הפרעה תינתן
אך ורק במקרים של פטפוט או פגיעה בתרבות

הדיבור. במקרים אחרים אין חובת אזהרה.
: תינתן במקרה של אלימות מילולית ו/אואלימות)4

פיזית, בהתאם לנוהל טיפול באלימות המפורט. הפרעה
רגילות.הפרעות2לשווהחריגה

: מנייןהפרעה בעתודה מדעית טכנולוגית)5
3שיצבורתלמידבנפרד.ייספרבעתודהההפרעות
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הפרעות במקצועות העתודה, המשך השתתפותו
בתכנית ייבחן על ידי צוות העתודה.

התייחסות להפרעות:

יזומןהואהפרעה,רישומי3התלמידיצבוראם•
לשיחה אצל מחנכת הכיתה.

התלמידהפרעה,רישומי4התלמידיצבוראם•
יזומן לשיחה יחד עם הוריו.

יושעההואהפרעה,רישומי6התלמידיצבוראם•
וציוןאחדלימודיםליוםמקבילהלכיתה

הורייוזמנוההשעיהלמחרתב'.יהיהההתנהגות
השכבהורכזתהכיתהמחנךעםלשיחההתלמיד

שנלמדהלימודיהחומראתלהשליםהתלמיד.על
ממחנךעבודהיקבלההשעיהיוםובסוףבכיתתו,

הכיתה, שאותה יגיש לו למחרת.
להיותיוכללאבהתנהגותב'ציוןלושישתלמיד•

תעודתלקבליוכלולאהתלמידים,בהנהגתחבר
הצטיינות.

יורחקהפרעות10ויצבורהתלמידימשיךאם•
הואמקבילה,לכיתהבכיתתוהלימודיםמיוםשוב

אוהספרביתמנהלתעםלשיחהיוזמנווהוריו
סגניתה, וציונו בהתנהגות יהיה ג'.

ההפרעהרישוםעלהסברלקבלזכאיהתלמיד•
סיבתלגביההסברהלימודים.יוםתוםעד

ההפרעה יפורט במשו"ב.
הפדגוגיתהמועצהחריגאירועשלבמקרה•

שלבמקרהבהתנהגות.ציוןלהורידרשאית
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הפדגוגיתהמועצהזמן,לאורךהתנהגותשיפור
ציוןבמתןבהתנהגות.ציוןלהעלותרשאית

יילקחוהפרמטריםכלהסופי,ההתנהגות
בחשבון, הן ההפרעות והן החיזוקים החיוביים .

בית הספר הוא בית חינוך, ומטרתו לחנךנוכחות:)6
את התלמיד להתנהגות לימודית. הנוכחות הסדירה

בשיעורים היא תנאי בסיסי להתנהלות תקינה של
הלימודים ולהצלחת התלמידים.

תלמיד הנעדר מבית הספר, מחויב להציג.1
אישור למחנך הכיתה עד שבוע ממועד החזרה

אישורים שיגיעו מעבר למועד זה לא יוצדקו.לכיתה.
המחנך יצדיק את ההיעדרות עפ"י הקריטריונים

הבאים:
מוצדקות:היעדרויות.2

היעדרות בשל מחלה המלווה באישור הורים או.1
הוריםאישורי5עד(יתקבלורופאאישור

במחצית.)
היעדרות בשל קיומה של בעיה רפואית כרונית/.2

חוזרת (עם הצגת אישור רפואי חד פעמי המעיד
על היות המחלה כרונית.)

היעדרות בשל אבל על קרוב מדרגה ראשונה –.3
שבוע ימים. אבל על קרוב משפחה שאינו מדרגה

ראשונה – יום אחד.
היעדרות בשל שמחה מדרגה ראשונה – יום.4

אחד.
היעדרות בשל שירות לקהילה, פעילות חברתית.5

בבית הספר, פעילות בתנועת נוער, התרמות וכד'
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– בכמות ובתחומים המאושרים מראש על ידי
בית הספר.

היעדרות בשל מילוי תפקידים בבית הספר.6
בקבוצות המנהיגות השונות, וזאת רק לאחר

הגשת בקשה מרכזת התכנית.
היעדרות בשל אשפוז/ בדיקה בבית חולים..7

נוהל שחרורים

יום הלימודים הוא ע"פ מערכת השעות.
הלימודים,תוםלפנילהשתחררצריךשתלמידבמקרה

המחנכת,ע"יחתוםאישורעםלמזכירותלהגיעעליו
לאוהמחנכת(במידהההורים.עםשוחחהשזולאחר
מיועץ/תאוהשכבהמרכזתאישוריקבלבבי"ס

השכבה).
רק אז תיתן המזכירה אישור יציאה לשומר.

ללאביה"סאתלעזוביכוללאתלמיד12:00השעהעד
ליווי של הורה או מי מטעמו בעל ייפוי כוחו. .

מביתלהיעדראין),2.2(סעיףמנכ"לחוזרעפ"י
הספר לתקופה ממושכת למטרות שונות כגון נסיעה

לחו"ל .
בקשות לאישור היעדרויות חריגות שאינן•

ברשימה לעיל תוגשנה בכתב ותובאנה לדיון
בוועדה בית ספרית .
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על התלמיד לבדוק את לוח המבחנים ולברר עם•
המורה המקצועי את תאריך מועד ב' של המבחן

.
חובת השלמת החומר הלימודי חלה על התלמיד•

בלבד .
במידה שנעדר ממבחן, יוכל להיבחן במועד ב'•

אם ייעדר גם ממועד ב', ציונו במבחןבלבד.
.מיוחדבמועדלהיבחןיוכלולא0יהיה

הציוןיירדמוצדקות,לאהיעדרויות40לאחר.1
בביקור סדיר ל-ב'.

הציוןירדמוצדקותלאהיעדרויות60לאחר.2
בביקור סדיר ל-ג'.

ציון ג' בביקור סדיר יגרום לירידה בציון.3
בהתנהגות ויופעל נוהל ביקור סדיר עפ"י חוזר

מנכ"ל.

: התלמיד לא יעשן הן בשטח בית הספרעישון)7
וברחבה הסובבת את ביה"ס והן במסגרת

פעילויות בית ספריות המתקיימות מחוץ לשטחו.
תלמיד שיימצא מעשן, יורחק מיום לימודים והוריו

ייודעו על כך. כמו כן יורד ציונו בהתנהגות.

חל איסור על הבאת בלונים לבית הספר ועל)8
זריקת

מוצרי מזון ( ביצים, קמח וכו') בשטח ביה"ס
ומחוצה

לו.
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מבקבוק. איןמיםבשיעור, מותר לשתות)9
להכניס פחיות לכיתה.

תקנות התעבורה שאושרו בחודש מרץ)10
אופנייםעלרכיבהתותרלאכיקובעות2016

איסורחללפיכך,.16לגילמתחתחשמליים
מוחלט על הגעה עם אופניים חשמליים לבית

הספר והכנסתם לשטח בית הספר. תלמיד
שיגיע עם אופניים למרות האיסור יחנה את

האופניים מחוץ לשטח בית הספר. האופניים יהיו
באחריות התלמיד והוריו.

הופעה חיצונית בבית הספר

oעםבחולצההספרלביתיגיעוהתלמידים
קואתיכסהשאורכהמודפסביה"ססמל

בחולצותלבואאיןהמכנסיים.חגורת
גזורות, מקופלות, מכווצות וכו'.
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oעשויחלק,(סווטשרט)מיזעעםלהגיעיש
מפוטר ומבד בצבע אחיד, לא סריג.

oביה"ססמלועליהבחולצהלהגיעאין
וכיו"ב.בסיכהבמדבקה/מהודקמודבק

עלמודפסלהיותצריךביה"ססמל
החולצה.

oלבנהתלבושתבחולצתלהגיעחובה
בטקס פתיחת שנה ובימי זיכרון.

oשאינםמכנסיים/חצאיתעםלבואניתן
ספורט,מכנסיכוללהירך,מאמצעקצרים
תחתונים.בגדיםיחשפושלאובתנאי

תקנה זו חלה על בנים ובנות כאחד.

oללאמכנסייםעםהספרלביתלהגיעיש
בדישאםגםשפשופיםוללאקרעים

מתחת.

oבראשית כל שנה, הנהגת התלמידים
תבחר

שלושה ימים של הגעה ללא תלבושת. ע"פ
קוד לבוש מקובל.

oמותר לבוא עם עגיל באוזניים, בגבה ובאף
(נקודה או חישוק בצד האף) בלבד .
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oאסורוהסנדלים,הנעלייםסוגיכלמותרים
לבוא עם כפכפים למיניהם.

oצבעיםעםהספרלביתלהגיעמותר
חופשתלאחרבשיער.בלבדטבעיים

פורים יש לחזור לצבעים טבעיים .

התקנוןבאפשרותואיןהואיל
הלבושסגנונותמגווןכלאתלכסות

לעצמהשומרתהספרביתהנהלתוהשיער,
בביתהולמתהופעהמהילקבועהזכותאת

עללאהספרלביתיגיעאשרתלמידספרנו.
ללמודיורשהלאהכתוביםהנהליםפי

לקויהתלבושתעלהערהלוותירשםבכיתה
אתלהשליםמחויבהתלמידבמשו"ב.

החומר הנלמד בכיתה ביום זה .

oעלרישומים2התלמידיצבוראם
תלבושת, יוזמן לשיחה עם מחנך הכיתה .

oעלרישומים3התלמידיצבוראם
שלנוספתשיחהתתקייםתלבושת,

נוסףחינוכיוגורםהתלמידעםהמחנך
הוריויועצת),סגנית,(רכזת,ביה"סמצוות

ייודעו ע"י מחנך הכיתה. .
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ציונותלבושת,עלרישומיםהתלמידיצבוראם
עםשיחהותתקייםב',יהיהבתלבושת

התלמיד ויידוע הורים.

עלרישומיםלצבורהתלמידימשיךאם
עםהספרבביתלשיחההוריויוזמנותלבושת,

6שצברתלמידנוסף.הנהלהוגורםהמחנך
בתלבושתציונותלבושת,עלרישומים
בציוןלהורדהשיגרוםג'יהיהבתעודה

בהתנהגות.

שימוש באמצעים טכנולוגיים

השימוש ברשת האינטרנט
ובטכנולוגיה, כמו מכשירי טלפון ניידים, הפך

להיות נחלת הכלל, והוא כולל תקשורת חברתית
מסועפת במרחב הווירטואלי. עפ"י חוזר מנכ"ל,
מומלץ לא להביא מכשירי טלפון ניידים לביה"ס.

בכל מקרה של הבאת מכשיר, ביה"ס אינו.1
אחראי לנזק שייגרם לו, לאובדנו או לגניבתו.

במהלך השיעורים הטלפון הסלולרי יהיה.2
מונח בתיק סגור ולא ייעשה בו כל שימוש

אלא אם נדרש לכך בהוראת המורה.
במקרה שהטלפון יצלצל או שייעשה בו

שימוש כלשהו, הוא יוחרם, תינתן לתלמיד
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הפרעה והוריו ייודעו. המכשיר יוחזר בסיום
יום הלימודים לתלמיד או להוריו.

צילום או הקלטה (של עובד הוראה או.3
שלתלמיד)אסורים בהחלט. אין לצלם אדם שלא

בידיעתו ושלא בהסכמתו .

חל איסור על חרם מתמשך, על איום או על הפצת.4
תמונה או קטע וידאו בעל תוכן המשפיל או מבזה אדם.

והיה כי תלמיד יפר את הכללים המפורטים לעיל
כלפי באי בית הספר יתקיים התהליך הבא:

עצירת הפגיעה•

שיחת בירור•

רישום הפרעה•

תגובה חינוכית משמעתית על פי החלטת המועצה•
הפדגוגית

באחריות המועצה הפדגוגית להחליט על דיווח•
לגורמים רלוונטיים ולהורים בהתאם לחומרת המקרה

ועפ"י חוזר מנכ"ל
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נהלים לכיתה מתוקשבת

הלמידה בכיתה מתוקשבת מחייבת
את התלמידים לנהוג באחריות כלפי הציוד

ללמידה וכלפי הלמידה עצמה.
בכל שנה נבנית אמנה שכבתית על
ידי התלמידים והצוות החינוכי על בסיס תקנון
ביה"ס, אשר מחייבת את כל תלמידי השכבה.

בנוסף לאמנה ולכל מה שהוחלט, מחויבים
כלל התלמידים גם לכללים הבאים:

עםלימודיםיוםלכללהגיעהתלמידעל.1
תלמידלפחות.אחתכלליתומחברתמחשב
הבאתכ"איהדבריירשםמחשב,ללאשיגיע
במחברתחלופיתעבודהיבצעוהתלמידציוד"

.

השעותבשלושהמחשביםהטענת.2
מהשעההחלבהחלט.אסורההראשונות
תותרבכיתה,המורהובאישורהרביעית,

.בלבדלמידהלצרכיהמחשבהטענת
המחשבאתלהטעיןלדאוגהתלמידבאחריות

למקרהלמטעןלדאוגוכןבבית,מועדמבעוד
לאשהמחשבבמידהנחלשת.שהסוללה

יוטען, יירשם הדבר כ"אי הבאת ציוד ."

מסךיהיהלכיתההמורהכניסתעם.3
יהיהשמסכותלמידומורד,סגורהמחשב
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אתיסגורשלאבמידהאזהרה,יקבלפתוח
לסיוםעדיוחרםומחשבוהפרעהיקבלהמסך,

השיעור.
בפעילותהתלמידיעסוקאם.4

לתלמידתירשםהמורה,הנחייתפיעלשלא
בסיוםויוחזריוחרםהמחשבהפרעה,
ההפרעה,סיבתאתיצייןהמורההשיעור.
המחשבמקצוע,באותוהישנותשלובמקרה

יוחרם עד סוף יום הלימודים.
במחברתיוםבאותויכתובהתלמיד

איעלבמשו"בהערהלוותירשםכללית,
הכנת ש"ב ו/או אי הבאת ציוד בהמשך היום.

יפנהבמחשבתקלהשלבמקרה.5
הספרבביתלכךהאחראילטכנאיהתלמיד

בהפסקה או בסיום יום הלימודים .

התלמידעלבתיקוןנמצאכשהמחשב.6
מחברתועםמודפסיםביתשיעוריעםלהגיע
חלופי.למחשבלדאוג,ובמקבילכללית

בחטיבתהעיקריהלמידהכליהואהמחשב
תוךהחלופילמחשבלדאוגישולפיכךגוונים

מהתיקון.המחשבלהחזרתועדימים3
לאלימודיםיוםבמהלךתקלהשלבמקרה
הואאךמשמעתהערתלתלמידתירשם

נדרש לטפל בתקלה במהירות האפשרית.

בלבד.לימודייםלצרכיםנועדהמחשב.7
סרטים,משחקים,אליולהורידאיןלפיכך
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בהוראתשאיננהשהיאתוכנהכלאוושירים
אתחולתגרורנההורדותהטכנאי.ו/אוהמורה

של המחשב.

שלולמחשבפיסינזקשיגרוםתלמיד.8
מחויביהיהבשוגג,אםגםאחר,שלתלמידאו

לשלם עבור תיקון הנזק שנגרם.

בכיתותוהמקרןהשמעמערכת.9
לעשותאיןבלבד.לימודייםלצרכיםמיועדים

בהם כל שימוש בזמן ההפסקות.
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כללים ונהלים ללמידה מרחוק
בימים בהם בו לא מתאפשרת

למידה בבית הספר ותתקיים למידה
מרחוק, המשלבת שיעורים מקוונים וכן
משימות אסינכרוניות, יש לנהוג על פי

הכללים הבאים:

בתחילת השיעור חובה להפעיל מצלמה ..1

בקבלתרקולהפעילמיקרופוןלכבותיש.2
רשות.

המקוון,לשיעורברצינותלהתייחסיש.3
להגיע בלבוש הולם ולשבת ליד שולחן.

חובה להיכנס בזמן לשיעור..4

כלפיבכבודלנהוגישהשיעורבמהלך.5
המורים והחברים .

אךלהתרכזישהשיעורבזמן6
ורק בשיעור ולא בעניינים אחרים.

המתאיםהציודעםערוכיםלהיותיש.7
לכל שיעור.
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בלבדלמידהלצורכימיועדהצ'אט.8
ולא לענייניים אישיים .

בזמןהמשימותאתלהגישיש.9
שהוגדר על ידי המורה.

בדרכיבשיעורפעילחלקלקחתיש.10
ידיעלשיבחרווהשתתפותשיבחרולמידה

המורה כגון:
שאלות סקר, פניית המורה לתלמיד ועוד .

משימות בלמידה מרחוק

כל עבודה שניתנת בלמידה מרחוק
(בשיעור סינכרוני או אסינכרוני), תתבצע

במהלך השיעור עצמו, ובמידת הצורך תוגש
עד שעות הצהריים של אותו יום (אלא אם

המורה המלמד הגדיר זמן הגשה אחר). אי
ביצוע של העבודה בזמן השיעור יחשב כאי

תפקוד לימודי, והגשת העבודה באיחור יחשב
כאי הגשה או הגשה באיחור.
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נהלי הספרייה

ספרבמקביל:ספרים3לשאוליכולתלמיד.1
באנגלית, ספר קריאה מונחית בעברית
וספר נוסף בעברית לקריאה חופשית.

השאלת הספרים ניתנת לשלושה שבועות
בלבד.

השאלת ספרי קריאה מונחית מתבצעת.2
בהוראה מהמורה לספרות, ויש להחזירם

ביום המבחן/ העבודה. תלמיד שיאחר
בהחזרה ירד ציונו, והוא לא יוכל להשאיל

עוד ספרים.

ניתן לבצע הארכת זמן של ההשאלה, בתנאי.3
שהספר אינו מבוקש על ידי תלמיד אחר. יש

להקפיד לבוא לספרייה במועד ההחזרה
המיועד עם הספר, לעבור דרך עמדת

הספרנית ולהירשם במחשב.

אין אפשרות לקבל הארכת זמן ללא הבאת.4
הספר לספרייה! הארכת זמן לספר ניתנת

על ידי הספרנית בלבד, לתקופה של שלושה
שבועות נוספים. לא ניתן לבקש הארכת

השאלה לספר שכבר נמצא באיחור.
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3(ההחזרהבמועדספריחזירשלאתלמיד.5
שבועות לאחר ההשאלה, אלא אם צוין

אחרת) לא יוכל להמשיך ולשאול ספרים
בספרייה.

הספרהחזרתעלהאחריות
בזמן היא על התלמיד בלבד.

יש לשמור על ספרי הספרייה. אם ספר אבד.6
או ניזוק יש לפנות לספרנית שתקבע האם

יש לרכוש את אותו הספר לספרייה, או
₪.80בסךקנסלשלם

יש להחזיר ספרים רק בעמדת ההשאלה..7
אין להחזיר ספרים למדפים. זהו

תפקידם של נאמני ספרייה בלבד.

ניתן לשאול אטלסים, מילונים באנגלית.8
,ספרי תנ"ך וכו' לשיעורים בכיתה או

למבחנים בלבד. יש להירשם בעמדת
הספרנית על כל השאלה המתבצעת.

הספרים יינתנו לשעת הלימוד בלבד, ויש
להחזירם לספרייה בתום השיעור. לא ניתן

לקחתם הביתה!

ניתן לשחק במשחקי הספרייה בהפסקות.9
בלבד, בהשארת פיקדון אצל הספרנית. אין
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להוציא את המשחקים משטח הספרייה.
בתום ההפסקה יש לסדר את המשחק

בחזרה ולהחזירו למקום.

בספרייה לא רצים ולא משתוללים, יש.10
לשמור על הציוד ועל הספרים. חובה
להישמע להוראות הספרנית ונאמני

הספרייה. תלמיד שלא יתנהג בהתאם
לכללים יורחק מהספרייה ותירשם לו

הפרעה.

בספרייה מדיניות אפס סובלנות כלפי.11
אלימות מילולית ופיזית! תלמיד שיתנהג

שלא כראוי, ושלא בהתאם לחוקי בית
הספר, יורחק מהספרייה עם הפרעה חריגה

.
התנהגות אלימה, או אי הישמעות

להוראות האחראים, ידווחו לצוות החינוכי
להמשך טיפול בהתאם לכללי בית הספר.

בהפסקות הספרייה פתוחה לכלל.12
תלמידי בית הספר )למעט באירועים

מיוחדים(. במהלך שעות הלימוד הכניסה
לספרייה אסורה ככלל ,ותותר רק באישור

בכתב מהמורה המלמדת ובאישור
הספרנית.
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אין להכניס אוכל לספרייה! ואין לשתות.13
שתייה מתוקה. הכנסת מים מותרת. תלמיד

שייתפס עם אוכל או שתייה מתוקה
בספרייה ,יורחק ממנה ויקבל הפרעה.

לנוחותכם, בספרייה מצויים פופים.14
שאפשר לנוח עליהם. אין להשתולל איתם

או עליהם ,ואין לפגוע בהם. העברת הפופים
ממקומם אסורה בהחלט. מקומם במעגל
באזור המרכזי בספרייה בלבד, אלא אם

נאמר אחרת על ידי הספרנית.

מחשבים2נמצאיםלשירותכם.15
בספרייה, בהם ניתן להדפיס, להכין עבודות

או לשחק. יש לפנות את המחשבים
לתלמידים שזקוקים להם למען הדפסות

ומשימות לימודיות.
אין להוריד תוכנות ומשחקים

למחשבים, ואין לפגוע במחשבים .
אם יש תקלה במחשבי הספרייה

יש לפנות לעזרת נאמני הספרייה או
לטכנאי המחשבים.

אסור בתכלית האיסור לנסות ולתקן
תקלה לבד.

ניתן להדפיס, לצלם ולניילן בספרייה.16
תמורת תשלום. כל הכללים והעלויות יפורטו

בספרייה, יש להקפיד להישמע להוראות.
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לקראת סוף השנה ישלחו לתלמידים.17
התראות להחזרת הספרים שברשותם.

התראה אחרונה תינתן שבוע לפני קבלת
התעודות .

תלמידים שלא יחזירו את הספר
עד שבוע לפני קבלת התעודות, ציונם

בהתנהגות ירד, ואת התעודה יקבלו ממנהלת
בית הספר בעת החזרת הספר.

תלמיד שלא יחזיר ספר עד תום שנת.18
הלימודים – לא יוכל להשאיל ספרים בשנת

הלימודים הבאה.

רכוש הציבור והפרט

באישלזכותם:הספרביתרכוש.1
פיסייםבתנאיםוללמדללמודהספרבית

שלחובתםואסתטית.נקייהובסביבההולמים
ועלהספרביתציודעללשמורהספרביתבאי

כל מתקניו:

פגיעהוכלהספרביתרכושהםהשירותים*
לשמורנדרשיםהתלמידיםעבירה.היאבהם

על ניקיון ועל היגיינה.
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ועלתקינותןעללשמורנדרשיםהתלמידים*
לחבוטאיןהשתייה.מכונותשלשלמותן

במכונות.

תקינותעללשמורנדרשיםהתלמידים*
השולחנות והכיסאות ועל ניקיונם.

שלתופעותמוקיעהספרבית
בחומרה.אלולאירועיםומתייחסונדליזם

העומדותשונותטיפולדרכישלרשימהלהלן
לטפלבבואוהספרבביתהחינוךאישלרשות
וביןהלימודיםבשעותאםביןונדליזםבאירוע

אם אחריהן:

ביוםתזכורוגםהאירועבזמןהוריםיידוע*
ההורים.

עבוראושגרםהנזקתיקוןעבורתשלום*
ערכו ע"ח התלמיד.

בווהטיפולהאירועיפורסםחמוריםבמקרים*
ברבים בעילום שם.

המחנך/המטפל/המורהדעתשיקולע"פ*
הנהלת בית הספר הורדת ציון בהתנהגות.
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ברביםוהרצאתהבנושאעבודההגשת*
כתגובה חינוכית

יוםבתוםהביתאבאצלשירות""עבודות*
הלימודים.

המשטרהעירובביה"סדעתשיקולע"פ*
באירוע   .

ביתמבאיאחדכלהפרט:רכוש.2
כלויגנהזולתורכוששמירתעליקפידהספר

פגיעה ברכוש הפרט.

תורני כיתה

הסדר,שמירתעלאחראיםהכיתהתורני*
למורהוידווחובכיתההציודועלניקיוןעלה

שלבמקרההכיתהלמחנך/תאוהתורנית
הפרת הסדר.

בכל כיתה ימונו שני תורנים לשבוע.*

בזמןבכיתהלהימצאחייביםהתורנים*
ההפסקות .

תורניםרשימתלקבועהמחנך/תאחריות*
אשר תיתלה בכיתה.
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ההפסקותבמהלךלדאוגהתורניםבאחריות*
לניקיון חדר הכיתה והלוח.

אוהכיתהלמחנך/תלדווחאחראיםהתורנים*
במידהלציוד.שנגרםנזקכלעלהביתלאב
הכיתה,שלהראשוןבשיעורדווחשלא

התיקוןועלותהכיתהע"יכנגרםהנזקייחשב
תחולק בין תלמידי הכיתה.

בזמןהכיתהלנעילתאחראיםהתורנים*
פעילות המתקיימת מחוץ לחדר הכיתה.

הלימודיםיוםבסוףלוודאהתורניםבאחריות*
שהאורוכןמורמיםבכיתההכיסאותשכל

והמזגן כבויים.

אמור לי ואשכח, למד אותי
שתף  אותי, ואלמד.ואזכור

(בנג'מין פרנקלין)
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פעילויות חברתיות
ותרבותיות

בביתוהתרבותיתהחברתיתהפעילות.1
מופעיםשונים,בתחומיםחוגיםכוללתהספר

סיוריםטיולים,מסיבות,אירועים,והצגות,
סמינריםואומנות,ספורטפעילויותלימודיים,

ותרומהמעורבותשלפעולותוכןוטקסים
לסביבה ולחיי הקהילה.

אלההןבפעילויות,להשתתףחייבהתלמיד.2
והןהספרביתבמסגרתהמתקיימות

ניהולןאתולאפשרלו,שמחוצהבפעילויות
התקין.

נאותההתנהגותעללשמורחייבהתלמיד.3
גםאלאהספרביתכתליביןרקלא

במסגרת הפעילויות המתקיימות מחוצה לו.
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התלמידאצלהתנהגותבעיותשלבמקרה.4
רשאי הצוות הפדגוגי למנוע את יציאתו.

חתומיםהשונות,לפעילויותיציאהאישורי.5
לפנייוםעדלמורהיוחזרוההוריםע"י

שתלמידבמידהבלבד.בכתבהפעילות
להצטרףיוכללאבזמן,אישורדףיביאלא

בהודעותאישוריםיתקבלו)לאלפעילות
טלפוניות( .

ביה"ס ידאג לתכנית חלופית
לתלמיד, ע"פ חוזר מנכ"ל.

כללי התנהגות בטיול
השנתי

להוראותלהישמעמתחייבהתלמיד.1
הוריםמאבטחים,מורים,בטיול:המבוגרים

,מדריכים, מלווים וכל בעלי תפקיד בטיול .

אינואשרברכושלגעתלאמתחייבהתלמיד.2
ובשטחהטיולבמהלךלושייך

האכסניה/הלינה ולא לעזוב את המתחם.

באכסניה/החדראתלהחזירהתלמידעל.3
אותו.קיבלבומצבבאותובדיוקהלינהמקום

אתהתלמידישלםנזק,שייגרםבמידה
הנדרש.
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התלמיד לא יחזיק ברשותו סיגריות ולא יעשן ..4
כמו כן לא יחזיק ולא ישתה משקאות.5

אלכוהוליים.

חלבלבד.הטיולמלוויע"ייינשאונשקכלי.6
כלשהונשקלשאתהתלמידיםעלאיסור

לרבות סכין ואולר.

ניקיונוועלהטבעעללשמורהתלמידעל.7
להוראותלהקשיבבמסלולים:כראויולהתנהג
לאהמדריך,אתלעקוףלאוהמורים,המדריך
מדרדורלהימנעהמסומן,מהשביללסטות
נעלייםלנעוללצוקים,והתקרבותאבנים

להשתמשלאכןכמוכובע.ולחבושסגורות
ההליכהבזמןלמיניהםשמעבמכשירי

וההסברים.

למבוגרלהודיעמבליהמסלולאתלעזובלא.8
ולא להיכנס למים ללא אישור.

במסלוליאובנסיעההמדריךהסביריבזמן.9
לאואםלהקשיב,התלמידעלההליכה
אתהמדריךשיסייםעדבשקטיישביתעניין,
הסברו.

תורנותבכלחלקלקחתהתלמידעל.10
(ניקיון,בטיולהמשתתפיםעלהמוטלת

נשיאת ג'ריקן וכו')
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דעתושיקולועפ"יחריגהשתהיהבמידה.11
במוניתהתלמידיוחזרהפדגוגי,הצוותשל

עלהמוניתעלותהוריו.ביידועלביתו
התלמיד ומשפחתו .

חתימות השותפים

האמנה אינה מוצר סופי אלא מסמך
יסוד הנתון לתיקונים ולשינויים של בסיס

מסקנות מביצוע האמנה ובהתאם לצרכים
המשתנים. האמנה תיבחן באופן שוטף ויוסקו

מסקנות באשר למידה שבה משרתים הכללים
המעוגנים בה את מטרותיה.
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הריני מצהיר/ה בזאת כי קראתי את
התקנון וידועים לי הכללים והתקנות

לפיהם נוהג בית הספר.

על החתום:

:____________________התלמיד
___

ההורה:______________
__________

כיתה:_______________
__________

מחנך:_________________________
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