
  ספרי-תקנון בית

חי" חורט על דגלו הקניית ערכים של אזרחות טובה, אהבה ועזרה לזולת. על מנת -בית הספר "תל
לאפשר לתלמידים להעשיר את ידיעותיהם ולהשתלב במסגרת הבית ספרית, אנו מבקשים להנהיג 

 תקנון שיסדיר את כללי ההתנהגות במסגרת בית הספר. 

 נהלים        
 כללי התנהגות מכבדת ומכובדת

 התלמידים ינהגו בכבוד כלפי צוות ביה"ס וכלפי הלומדים בין כתליו.
הנהלת בית הספר והצוות החינוכי יגיבו בחומרה רבה על כל גילוי של התנהגות אלימה )מילולית ופיזית( וכל גילויי 

 הצקה או גזענות )אפילו לא "בצחוק"( בין כתלי ביה"ס.
 תלמיד. –שיחת הבהרה מורה  .1 פיזיתאלימות 

 הערת משמעת ראשונה ויידוע ההורים במשו"ב. .2
 הערת משמעת שנייה והזמנת ההורים לשיחת בירור. .3
 הערת משמעת שלישית והרחקה מביה"ס.  .4
תלמיד שישתמש באלימות פיזית כלפי מבוגר יורחק מיידית מבית הספר לשבוע  .5

יחה עם הצוות המקצועי )חוזר מנכ"ל ימים. התלמיד יחזור לביה"ס בלווי ההורה לש
 /ג'(.4הוראת הקבע ס"א 

 תלמיד והתנצלות בפני הנפגע.-שיחת הבהרה מורה .1 אלימות מילולית
 יידוע ההורים בכתב/בע"פ. .2
 הזמנת ההורים לשיחת בירור. .3

 תלמיד.-שיחת הבהרה מורה .1 אי מתן כבוד למבוגר
 העברה לכתה מקבילה ויידוע ההורים. .2
 הזמנת ההורים לשיחה  .3
 הרחקה. .4

 שמירה על רכוש ביה"ס
התלמידים ישמרו על שלמות הציוד בכתה, במסדרון ובחצר וניקיונם )מחשבים, לוח, מזגן, וילונות, מנעולים, 

דלתות, שולחנות וכסאות(, כל אלה הינם באחריות התלמידים הלומדים בכיתה. במידה והציוד יינזק בדרך כלשהי, 
 האחראי לגרימת הנזק יישא בעלות התיקון ולא, כל הכתה תישא בעלות התיקון.התלמיד 

 התלמידים ישמרו על שלמות ספרי הלימוד אותם קיבלו בהשאלה מביה"ס.
 התלמידים ירימו את הכיסאות בתום יום הלימודים, כדי לאפשר את ניקוי הכיתה.

 תלמיד.-שיחת הבהרה מורה .1 השחתת רכוש
 יידוע בכתב להורים. .2
 התלמיד יחויב עבור תיקון נזק. .3
 התלמיד יחויב בעבודה יזומה לרווחת התלמידים. .4

 הגעה סדירה ובזמן לביה"ס
 במגרש המסדרים.  5555יום הלימודים מתחיל בצלצול הראשון בשעה 

 התלמידים יגיעו בבוקר למגרש המסדרים ויניחו את תיקיהם במקום המיועד. בימים גשומים יכנסו לכיתות.
 מביה"ס במהלך יום הלימודים תעשה באישור הורים בכתב בלבד. היציאה

 חשבון ימי לימודים.-אין לנסוע לחו"ל ו/או לחופשות על
על תלמיד הנעדר משיעור ו/או מיום לימודים חלה האחריות להשלמת החומר הנלמד בכיתה בעזרת מורי הכיתה 

 ובעזרת חבריו.
 איחורים

 
 

 

 שיחת הבהרה ורישום ביומן הכיתתי. .1
 יידוע ההורים בכתב/בע"פ )ביטול ההפסקה לשיקול המורה בידוע מנהל(. .2
 איחורים בשבוע יש ליידע מנהל ויועצת.  3מעל  .3
 זימון הורים לשיחה. -במקרה ותופעת האיחורים נמשכת  .4
 לשיקול המנהל, יועבר דיווח לקב"ס ביה"ס. .5

 יידוע ההורים וביטול ההפסקה. רים בין השעוריםאיחו
 

יציאה  ללא רשות 
 מביה"ס

 יידוע ההורים באופן מיידי והזמנתם לביה"ס.

יציאה מביה"ס במהלך 
 יום הלימודים

 תלמיד ייצא מביה"ס אך ורק בליווי מבוגר.



 נהלים        
 היעדרויות

 
 רישום במשו"ב .1
 יידוע ההורים בכתב/בע"פ. .2
מביה"ס מחייבת אישור מההורים. החל מהיום הרביעי חובה ימים  3כל היעדרות עד  .3

 אישור רופא בלבד.
במקרה ותופעת ההיעדרויות חוזרת על עצמה יועבר דיווח למנהל וליועצת שתדווח  .4

 לקב"ס ביה"ס.

 הופעה לבית הספר 
 התלמידים יגיעו לבושים בתלבושת בי"ס מלאה.

 5 חולצה לבנה.בטקסים ומועדיםביה"ס בצבעי הקשת עם סמל ביה"ס )חל איסור על חולצות זוהרות(. חולצות 

 ס"מ מהברך ובצבעים5 שחור, כחול, אפור, ג'ינס כהה.  5בגובה עד  מכנסיים 
 חל איסור להגיע במכנסיים עם קרעים.                       

 על גילוח בכל צורה שהיא וצבע בשיער. 5 בנות בשיער אסוף, חל איסורתספורת באורך אחיד 

  בלבד )פירסינג הינו אסור(. חל איסור להגיע עם לק )ידיים ורגליים(. עגילים צמודיםניתן לענוד 
 .אין להגיע בכפכפים, קרוקס, ללא רצועה מאחור ובנעלי עקב 

 שיחת הבהרה של המורה עם התלמיד. .1 תלבושת
 יידוע ההורים בכתב/בע"פ. .2
 לשיחה עם מחנכת הכתה.זימון ההורים  .3

 כללי התנהגות בשיעור
 התלמידים יתנהגו ע"פ כללי ההתנהגות המקובלים בכיתה.

הפרעה למהלך התקין 
 של השיעור

 תלמיד, -שיחת אזהרה מורה .1
ו'. תלמידים המאחרים או המפריעים למהלך השיעור -בשכבות ג' נשארת! -הפרעת  .2

 יישארו שעה נוספת בסוף יום הלימודים.
 זימון הורים לשיחה. –שלישית  הערה .3
 כל הפרעה חריגה תירשם במשו"ב וידוע ההורים. .4

התנהלות בשיעורי 
 חנ"ג

על התלמיד להגיע נקי ומסודר לשיעור חנ"ג. 1  
יש להגיע בשיער אסוף -. בנות2  
עה.ואו מכנס המגביל תנ גינסלא ל. יש להגיע בבגדי ספורט מלאים 3  
  . יש הגיע בנעלי ריצה תקניות. אין להגיע בנעל אחרת מלבד נעלי ריצה חל איסור על 4

נעלים כגון5 כדורסל הגבוהות מהרגיל/פלטפורמה/סינקרס/מגפיים      
טים כגון5 שעונים/ עגילי חישוק/ טבעות/צמידים/שרשראותי. אין להגיע עם תכש5  
במהלך היום והתלמיד ידאג לשתות  . בקבוק מים יימצא בתיק,6  
. תלמיד שלא מרגיש טוב/בעיה רפואית יגיע עם אישור מהרופא ויציג בפני 5  

המורה. באחריות התלמיד/ההורה ליידע את המורה לחנ"ג והמחנך בהקדם על         
כל שינוי רפואי החל עליו.      

 ציוד אישי
 אחריות התלמידים להגיע עם הציוד ע"פ המערכת. התלמידים ישמרו על ציודם האישי. 

 במקרה של אובדן או נזק ציוד אישי לרבות טלפון נייד שהובא לביה"ס. אחראי אינו ביה"ס
 טלפון נייד יהיה כבוי במהלך יום הלימודים. אסורה היציאה להפסקה עם טלפון נייד.

 
 בזמן השיעור יילקח ע"י המורה. טלפון שיצלצל .1 טלפון נייד

 בפעם הראשונה יוחזר בתום יום הלימודים ע"י המורה. .א
 בפעם השנייה יוחזר בתום יום הלימודים ע"י המנהל/סגנית. .ב
 בפעם השלישית יוחזר להורים בלבד. .ג

 אי הכנת שעורי בית 
 ואי הבאת ציוד

 רישום במשו"ב ויידוע ההורים בכתב/בע"פ. .1
 שיעוריו ואת החומר הנלמד בכיתה בביתו או ע"ח ההפסקה.התלמיד/ה ישלים את  .2
 פעמים יזומנו ההורים לשיחת הבהרה. 3מעל  .3

 תזונה בריאה
 יש לשלוח את התלמידים לארוחת העשר עם כריכים, פרי או ירק ובקבוק מים. 

 .* כל מכתב להורים ייסרק ויועלה למשו"ב


