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 חזון ביה"ס

ינות המותאמת לאתגרי המאה חינוכי קהילתי איכותי, שואף למצוביה"ס כמוסד 

מתווה דרך לכל אחד מתלמידו על פי כישוריו ונטיותיו, ומכוון אותם  . 21-ה

 .והכללית  להיות מעורבים ומשפיעים בחברה הישראלית

 

   

 

 )האמנה מתייחסת לבנים ולבנות(

שואפים מתוך כך אנו  .ידים ושל הצוות החינוכיבית הספר הוא ביתם של התלמ

תחושת ביטחון ומוגנות  מאפשראקלים מיטבי, הקדם לולטפח תחושת שייכות 

 במסגרת שעות הלימודים, במהלך פעילויות חברתיות ומחוץ להן.

, כפי הכלליםשערי בית הספר מחויב לנהוג בדרך ארץ ולקיים את בנכנס הכל 

 שהם מופיעים באמנה זו. 
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 הופעה .א

 . וכבוד למוסדתלבושת ביה"ס מבטאת צניעות, שוויון, שייכות 

 בביה"ס )בשיעורים ובהפסקות(: הופעתו של התלמיד .1

)לא גזורה/לא  חולצת תלבושת תקנית בלבד: חולצה חלקה עם סמל ביה"ס .2

 .קרועה/מכסה את קו החגורה(

 , בצבע אחיד.( /מכנסיים ארוכיםבגובה הברך)מכנסיים קצרים / חצאית .3

 חלק וחולצת בי"ס תקנית מתחתיו. מיזע/סריג –בחורף  .4

, ללא תלבושת ביה"ס, לא יורשה ובגרות תלמיד שיגיע לבחינה, לרבות בחינת מתכונת .5

 להיבחן.

 חולצה לבנה עם סמל. –בימי זיכרון וטקסים  .6

תלמיד שיגיע ללא תלבושת תמנע כניסתו לשיעור והדבר ירשם כהיעדרות בלתי מוצדקת  .7

 במניין המנות. כללישת

 תלבושת )במזכירות, טלפון להורים וכו'(.להשיג  ובאחריותתלמיד שיגיע ללא תלבושת  .8

 הופעה בפעילויות חוץ בית ספריות: .9

אם אין חובת תלבושת, על פי החלטת ביה"ס,  –בטיולים/סמינרים/הצגות וכיוצא באלה 

  '.וכוסור על הופעה בגופיות, מכנסונים חל אי –תלמיד להופעה צנועה ומכבדת  מחויב

 כבת י"ב יקבלו חוזר מפורט בנושא.תלמידי ש -צילומי ספר ותמונת מחזור  .10

 חל איסור להופיע בפירסינג שאינו מוצנע. .11

 

 ניקיון, סדר ושמירת רכוש בית הספר .ב

ש להקפיד על טית ונקייה היא תנאי לקיום אווירה לימודית וחינוכית נאותה. יתסביבה אס

 כל היום.שמירת הניקיון במהלך 

 חצר.וההמסדרונות , חל איסור להשליך אשפה מכל סוג על רצפת הכיתה .1

ם ועל ציוד הנמצא בהה , על'וכוהמעבדה/ספרייה /על התלמיד להקפיד על שלמות רהיטי הכיתה .2

 .ניקיונם

 מורה יתחיל שיעור רק בכיתה נקיה ומסודרת. .3

 הוראות הספרנית. מלא אחראין להיכנס עם תיקים, ויש ל -יש לציית לכללי ההתנהגות בספרייה  .4

 עה ברכוש יישא התלמיד בהוצאות התיקון.במקרה של גרימת נזק או פגי .5



 ביה"ס התיכון ע"ש  הנשיא י. בן צבי
 עיריית קריית אונו

 

 4 

בהתאם להוראות נזק בזדון ייחשבו להפרת משמעת חמורה ויטופלו של מקרים של חבלה או  .6

 חוזר מנכ"ל משרד החינוך.

פרת משמעת חמורה ולעבירה פלילית מקרים של גניבת ציוד ביה"ס או רכוש פרטי ייחשבו לה .7

 ויטופלו בהתאם.

אין להשאיר תיקים ללא השגחה במהלך  לשמור על חפציו האישיים.על התלמיד מוטלת האחריות  .8

  מומלץ להימנע מהבאת חפצי ערך לביה"ס. הפסקות או שיעורי חינ"ג.

 

 כללי התנהגות .ג

צוות החינוכי, ביחסם לכבוד בדרך ארץ ולנהוג בתלמידיו לחנך את שואף  בית הספר

קיום למידה היא תנאי ל . התנהגות נאותהבו נמצאיםמקום שהם לאחרים והתלמידים ל

 .פעילות חברתיתו

 כניסה מביה"ס ויציאה ממנו .1

 .ה בו תהיה בתלבושת אחידה בלבדיהכניסה לתחום ביה"ס והשהי 1.1

 :על פי הנוהל מזכירת השכבהאין לעזוב את שטח ביה"ס ללא אישור  1.2

 )גם במקרה של "חלון" של שעתיים ויותר(. 12:00אין לשחרר תלמידים לפני שעה  1.3

במקרה של "חלון" קבוע של שעתיים ומעלה. האישור יונפק ע"י  –יאה קבוע אישור יצ 1.4

 מזכירת השכבה, לאחר קבלת אישור ההורים בכתב, שיתויק בתיקו האישי של התלמיד.

מזכירת השכבה תנפיק אישור יציאה לאחר שיחה עם ההורים וקבלת אישור  –תלמיד חולה  1.5

של התלמיד. המזכירה תעדכן את המורה  בכתב )בפקס או בדוא"ל( ,שיתויק בתיקו האישי

 המלמד בכיתה ואת המחנך.

  יש להציג את אישור היציאה בפני מאבטח ביה"ס. 1.6

 כללים להתנהגות בזמן השיעור .2

 .כניסה לכיתה עם הישמע הצלצול   2.1

 .לכיתה כניסת המורהעם בשקט  ישיבה במקום  2.2

 .הבאת הציוד הנדרש והוצאתו מהתיק  2.3

 .ולמידההקשבה   2.4

 .השתתפות בדיון ברשות המורה  2.5

 הקפדה על שיח מכבד בין כל משתתפי השיעור.  2.6

 במהלך השיעור.ע"י המורה מילוי מטלות הניתנות  2.7

 כבוי.פון בתיק במצב מכשיר הטל 2.8
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 כללי התנהגות בהפסקות ובפעילויות השונות: .3

ל ביה"ס )שיעורים, הפסקות, כללי ההתנהגות מחייבים את התלמידים בכל הפעילויות ש 3.1

 טקסים, טיולים, הרצאות וכדומה(.

 )מורים ועובדים( של בית הספר. להוראות הצוות החינוכי צייתעל התלמידים ל 3.2

 הפרות משמעת. 4

 במקרה של הפרת משמעת רשאי המורה להוציא את התלמיד מהכיתה.  4.1

 רוע ייערך לאחר השיעור.התלמיד יעזוב את הכיתה לאלתר. הבירור המשמעתי של האי 4.2

בפני מחנך על החלטתו של המורה לנקוט צעדים משמעתיים נגדו זכותו של התלמיד לערער  4.3

 .כיתהה

מחנך, מנהל שכבה, מורה מקצועי,  -רות משמעת יטופלו ע"י גורם מתאים מקרים של הפ 4.4

 לפי חומרת המקרה.  -פדגוגית  ביה"ס, מועצה  הנהלת

ות משמעת חוזרות ונשנות רשאית המועצה הפדגוגית להורות על הרחקת במקרים של הפר  4.5

 מהלימודים למשך זמן מוגבל או לצמיתות, וזאת על פי נוהל הפסקת לימודים. התלמיד 

 .באמצעות מחנך הכיתהזכותו של תלמיד לקבל מידע על המניעים להורדת ציונו בהתנהגות   4.6

 בפני המועצה פדגוגית. בכתבעל כך זכותו של התלמיד לערער     

 

  איחורים. 5

מטרת בית הספר היא לחנך למשמעת עצמית ולאחריות, לדיוק ולעמידה בלוחות זמנים מתוך 

 .ם בשעריובאיהומתוך כבוד לכל  של בית הספר ולסדריו וכבוד לנהלי

 

 

 חל איסור לאחר לשיעור.  5.1     

   שיקול דעתו של המורה, יוכנס לשיעור לפי דקות עשרעד  לשיעור הראשוןיאחר תלמיד ש  5.2     

 ויירשם לו איחור.             

  ותירשם לו היעדרות. ,דקות, לא יוכנס לכיתה 10מעל הראשון לשיעור  יאחרתלמיד ש 5.3

  .איחורים = היעדרות שלושה 5.4

        תשוחרר כיתתו ע"י מנהל השכבה דקות ולא הודיע על עיכוב,  10מורה שיאחר לשיעור מעל  5.5

 . רכז המערכת בלבדאו ע"י 

 איחור הוא הגעת התלמיד לשיעור לאחר הצלצול ולאחר כניסת המורה לכיתה.
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 אלימות. 6

על פי המדיניות, ביה"ס מוקיע אלימות מכל סוג שהוא ורואה עצמו מחויב למניעת גילוייה. 

  .פגיעה בזולתהן סובלנות כלפי התנהגות אשר תוצאותיה בית הספר לא יגלה 

 :אלימות נגזרת מההתנהגויות הבאות

טויי גזענות, הטרדה י: לעג, השפלה, הצקה, בכל פגיעה בכבוד האדם -אלימות מילולית  6.1

 .פגיעה בכבוד המשפחה, חרמות ואיומיםמינית, 

הפצת שמועות, שימוש בתמונות  –פגיעה באמצעות אינטרנט/מכשירים סלולאריים  6.2

 .ובסרטים ללא ידיעתו וללא הסכמתו של המצולם

ת מים, קמח, ביצים כל פגיעה בגוף או ברכוש, לרבות השלכת נפצים, שקיו - אלימות פיזית 6.3

 .וכיוצא באלה

 

מצלמות, שעונים חכמים, אוזניות, , סלולרייםשימוש בטכנולוגיה אישית )טלפונים  .7

 (וכדומה , מחשביםטבלטים

במהלך השיעורים והמבחנים  ושעון חכם, סלולריטלפון , לרבות כל שימוש בטכנולוגיה אישית 7.1

 י. בתיק במצב כבו יםבהחלט. יש להשאיר את המכשיר אסור

במהלך פעילות מחוץ לביה"ס ייעשה בהתאם להוראות הצוות  ,שימוש בטכנולוגיה אישית 7.2

 החינוכי.

 של התלמידים, לרבות אובדן או גניבה. רכושם האישיביה"ס אינו אחראי לנזק שייגרם ל 7.3

תלמיד שיימצא עושה שימוש בטלפון סלולרי או במכשיר אחר יוצא מהשיעור ותירשם לו  7.4

 היעדרות. 

 

 שוןעי. 8

)טיולים, אסור לעשן בשטחי ביה"ס. האיסור חל בכל פעילות לימודית, חינוכית וחברתית 

תפס מעשן, יושעה מלימודים באותו היום והודעה יתלמיד שי סמינרים, מסיבות וכיוצא באלה(.

 מסר להוריו.ית
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 שתית משקאות אלכוהוליים. 9

שקאות אלה בכל פעילות בית חל איסור חמור על הבאת משקאות אלכוהוליים ועל שתיית מ

ספרית. שתיית אלכוהול במהלך טיול תביא להחזרת התלמיד לביה"ס לאלתר ולטיפול במקרה 

 על פי הנהלים.

 הימורים. 10

 חל איסור חמור על הימורים מכל סוג.

 תלמיד שלא יקפיד על התנהגות נאותה, צפוי לצעדים הבאים )על פי חומרת האירוע(:

 

 .עצירת האירוע .1

 .ת השכבה/מנהלאו  המחנך, בירור עם התלמיד ע"י המורה שיחת .2

 .תיעוד האירוע בתיק האישי .3

 .יידוע ההורים .4

 .דיון בוועדת המשמעת של ביה"ס .5

 .ביצוע מטלה לימודית במקום חלופיו השעיה משיעורים .6

 .השעיה מביה"ס .7

 .רישום בתעודה והורדת ציון בהתנהגות .8

 .ת טיולים ומסע לפוליןמניעת השתתפות בפעילות חברתית ערכית, לרבו .9

 .יווח לגורמים הרלוונטיים, לרבות משטרהד .10

  הפסקת לימודים תתבצע על פי הנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך. -הרחקה מביה"ס  .11
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 נוכחות בבית הספר .ד

בית הספר שואף להצמיח אדם שומר חוק ובוגר אוטונומי, שמנהל את זמנו בתבונה וביעילות 
ולמעשיו. על כן, האחריות על הנוכחות בשיעורים הנה בידי ונושא באחריות לבחירותיו 

 התלמיד.

כל תלמידי התיכון חייבים בנוכחות כל ימי הלימוד במשך השנה, בכל השיעורים ע"פ  .1

 כפי שייקבעו ע"י המורה. ,לרבות שיעורי השלמה ,מערכת השעות

יות תלמידי התיכון חייבים להשתתף בכל הפעילויות המתקיימות בתיכון: פעילו .2

 כיתתיות, שכבתיות ומוסדיות.

שדרך  ,בכפוף לחובת נוכחות מלאה, נקבעו כללים לפיהם כמות חיסורים  מסוימת .3

תאושר ללא הצגת מסמכים מצדיקים והיא בהתאם לשיקול דעתו חישובה תוסבר להלן, 

 .של התלמיד

ם בין אם היא מוצדקת ובין א ,חובת התלמיד להשלים את שהחסיר בשובו מן ההיעדרות .4

 לאו.

 ע"פ חוזר מנכ"ל משרד החינוך. הלימודים אסורותשנת נסיעות לחו"ל במהלך  .5

 

ללא פניה לוועדת חריגים, תגרום להורדת ציון סה המותרת ע"פ טבלת המכסות, כהיעדרות מעבר למ

 בהערכת המורה.

 המחצית.  לציון נק' 5בונוס של  יקבל  בלבד, מנת היעדרות חציד שהחסיר ע ,תלמיד שקדן ומתמיד

 היעדרויות שאינן נספרות במניין המנות הן בין היתר:

 עד יומיים. –היעדרות בשל שמחה מדרגה ראשונה  .1

היעדרות בשל זימון ללשכת הגיוס או למבדקים לצבא )בתנאי שהוצג אישור השתתפות בפועל  .2

 .ולא באמצעות מכתב הזימון(

 מטעם בית הספר. ןשה ,ו'היעדרות בשל שירות לקהילה, פעילות חברתית, התרמות וכ .3

היעדרות בשל פעילות בתנועת נוער או כל פעילות של תרומה לקהילה שאינה מטעם בית הספר,  .4

 שעורים בסמסטר בתנאי שיהיו פרושים על שני ימי לימוד בלבד.  8תאושר עד 

שבוע ימים. היעדרות בשל אבל על קרוב  –היעדרות בשל אבל על קרוב משפחה מדרגה ראשונה  .5

 .יום אחד –ה שאינו מדרגה ראשונה )סבא, סבתא, דוד וכו'( משפח

היעדרות בשל מבחן תיאוריה ראשון ומבחן מעשי ראשון בנהיגה )יתר המבחנים לא יוכרו  .6

 .כהיעדרות מאושרת(

 .היעדרות בשל אשפוז/בדיקה בבית חולים )בתנאי שיוצגו האישורים המתאימים( .7

 שיוצג אישור רופא(. היעדרות מעל ארבעה ימים בשל מחלה )בתנאי .8

היעדרות בשל קיומה של בעיה רפואית כרונית/חוזרת )עם אישור חד פעמי המעיד על היות  .9

 המחלה כרונית(.
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 .יות נעשית ע"י מחנך הכיתההצדקת ההיעדרו •

כל בעיה אישית של תלמיד תטופל, לגופו של עניין, ע"י מחנך הכיתה בשיתוף פעולה עם  •
 יועצת ומנהלת השכבה.

  .חריגים ניתן לפנות לוועדת חריגים בראשות מנהלת בית הספר במקרים •
למחנך בקשה לדיון בוועדת החריגים מלווה באישורים מתאימים ובקשה מנומקת, תופנה 

 ימים מיום פרסום מועד התכנסות הוועדה. משבועייםוזאת לא יאוחר  הכיתה

 נא  לעקוב אחר פרסום מועד התכנסות וועדת חריגים. •

.את התלמידים וההורים לעקוב אחרי ההתנהלות בבית הספר באמצעות תוכנת ה"משוב" אנו מזמינים  

 טבלת מכסות:

 

  םעור כפול = שני שעורישי

סופי במקצוע זה, ומעלה משעות ההוראה בפועל במקצוע לא יקבל ציון  30%-תלמיד שנעדר מ
 ותופיע הערת הסבר על כך.

מס' שעות 
 שבועיות

עד חצי 
נק  5מנה 
 בונוס

נהמ  
0הורדת   

 2מעל 
 מנות

 5 הורדת
 נק'

מנות 3מעל   
 7.5הורדת 

 נק'

מנות 4מעל   
 10הורדת 

 נק'

 5מעל 
 מנות

 ציון שלילי

 5 4 3 2 1 אין בונוס 1

2 1 2 4 6 8 10 

3 1 3 6 9 12 15 

4 2 4 8 12 16 20 

5 2 5 10 15 20 25 

6 3 6 12 18 24 30 

7 3 7 14 21 28 35 

8 4 8 16  24 32 40 

9 4 9 18 27 36 45 

10 5 10 20 30 40 50 
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 נוהלי מבחנים, בחנים ועבודות .ה

 מבחנים  .1

לים שעל פיהם ניתן הציון במקצועו יבהיר כל מורה את השיקו שנת הלימודיםבתחילת  1.1
 בהתאם למדיניות הצוות המקצועי.

  . תלמיד  המבחנים ייכתבו בעט בלבד, למעט גרפים ושרטוטים. אין  להשתמש בטיפקס 1.2
 .להגיש ערעורשישתמש בעיפרון או ימחק בטיפקס לא יוכל  1.3
החומר המפורט ומבנה המבחן )פרקים, עמודים, היקף( יימסרו לתלמידים שבוע לפני  1.4

ול בבחינה חומר שנלמד באותו אין לכלחומר במהלך השבוע. להוסיף ין מועד המבחן. א
 .שבוע

 שאלון המבחן ינוסח באופן ברור ויינתן מודפס. 1.5
 בתחילת כל מחצית באתר ביה"ס. פורסםים כיתתי ילוח מבחנ 1.6
יעשה כל מאמץ  מבחניםהאחראי על לוח האין לקבוע יותר משלושה מבחנים בשבוע.  1.7

 .בין המבחנים  יהיה רווח של יום אחד לפחותשכדי 

 

 מבחני השלמה  .2

ב בבחינת באותה שנה( יחוישלא נבחן בבגרות תלמיד שקיבל ציון שנתי שלילי )במקצוע  2.1
  במועד בחינות השלמה בסוף חופשת הקיץ. השלמה

( יחויב בבחינת 30%תלמיד שקיבל ציון שלילי במסגרת מטלות הערכה חלופית ) 2.2
 השלמה/עבודה מתוקנת במועד בחינות השלמה בסוף חופשת הקיץ. 

להיכנס לכיתה עד לקיום  יורשהתלמיד שלא יגיע לבחינת השלמה במועד שנקבע, לא  2.3
 ות.הבחינה ותירשם לו היעדר

 

 שינוי מועד מבחן .3

 תלרכז, שיפנה כיתה המבקשת לשנות מועד מבחן, תפנה באמצעות נציגיה למורה המקצועי 3.1

 ל תלמידי הכיתה.למיד עם פרסום לוח  המבחנים. כל שינוי ייעשה על דעת כ לוח בחינות
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 עבודות .4

נגלית דו"ח קריאה בא, 30%עבודות במסגרת העבודות )עבודות גמר, נושאים אישיים,  4.1
 וכו'(, יוגשו בתאריך שנקבע ע"י המורה. 

 לא תתקבל.  עבודה שלא תוגש במועדה 4.2
 קבע מראש.ייאת העבודות עד התאריך ש יחזירהמורה  4.3

 

 בחנים .5

 בוחן נועד לבדוק את הבנת החומר ולא לשמש כסנקציה. 5.1
 היקף החומר לבוחן יהיה לא יותר מן הנלמד בשני השיעורים האחרונים. 5.2
 מבחן חוזר. ביום של מבחן, לרבותאין לקיים בוחן  5.3
 משך הבוחן ייקבע ע"י המורה. 5.4
 אין חובת הודעה על מועדי בחנים. 5.5
 הבחנים יוחזרו לא יאוחר משבועיים. 5.6
 של מבחן. משקלומשקלו של בוחן יחיד יהיה קטן מ 5.7
 מועד נוסף לבוחן. לא יינתן 5.8

 

 שמירה על טוהר בחינות .6

ומשום כך מקפיד על חובת  ושרה והגינותיתלמידיו ערכים של יושר, להטמיע בביה"ס שואף 

 שמירה על טוהר הבחינות.

היבחנות, בהם דיבור בזמן הו של אי שמירה על נהלים תקינים, במקרה של העתקה א 6.1
תיפסל הבחינה, והתלמיד לא וכו'  שימוש בטלפון הפניית מבט לטופס של תלמיד שכן,

 יוכל לגשת למועד ב'.
  תה.התלמיד יוזמן לשיחה עם מחנך הכי 6.2
 וידווח להוריו. בתיקו האישי של התלמידהאירוע יתועד  6.3
 במקרה חוזר של העתקה, תירשם  הערה בתעודתו של התלמיד. 6.4

 החזרת מבחנים .7

המבחן יוחזר לתלמידים לא יאוחר משלושה שבועות לאחר יום קיומו, למעט מקרים  7.1
 חריגים )באישור הרכזת הפדגוגית(.

 חן הקודם.וחזר המבהטרם באין לקיים מבחן חדש  7.2
 המבחן יוחזר לתלמיד בשלמותו יחד עם שאלון המבחן )למעט חריגים(. 7.3
 תלמיד שלא ימסור בחינה/בוחן/עבודה, ציונו יהיה אפס. 7.4
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 ערעור על ציוני המבחנים .8

זכותו של תלמיד לערער על ציון שקיבל. את הערעור יש להגיש בכתב ישירות למורה  8.1
 המקצועי בצירוף המבחן.

 פדגוגית. רשאי התלמיד לפנות לרכז המקצוע ואח"כ לרכזת ה ערעורו,נדח 8.2
 תשובה על ערעור תימסר בתוך שבועיים. 8.3

 

 ערעור על הציונים בתעודה .9

 או בסוף שנה. מחציתהתלמיד רשאי לערער על ציונו בתעודה בסוף  9.1
 ערעור מנומק יוגש בכתב למזכירות ביה"ס. 9.2
 רעור.יום מיום הגשת הע 30תשובת הוועדה תינתן בכתב בתוך  9.3
נדחה ערעורו, רשאי התלמיד לפנות בכתב להנהלת בית הספר. החלטת ההנהלה ִהנה  9.4

 סופית.

 

 תיקון ציון ובחינות חוזרות  .10

משימות מתחום התלמידאות החובות/הבבחינה חוזרת רק אם מילא את תלמיד רשאי להיבחן 

 י.וקיבל אישור מורה מקצוע (נאותה וכו' , התנהגותיתבהכנת שיעורי )נוכחות, 

 

או לתקן ציון בשני מקצועות בלבד במועד הבחינות מבחן זכותו של תלמיד להשלים  10.1
החוזרות. עם זאת רשאי המורה לשלול מהתלמיד זכות זו בגין היעדרות בלתי מוצדקת 

 בגין תפקוד לימודי לקוי )כולל הפרות משמעת(.או משיעורים 
ה, רכז המקצוע, הרכז זכותו של התלמיד לערער על החלטת המורה בפני מחנך הכית 10.2

 .)לפי הסדר( הפדגוגי או מנהלת ביה"ס
זכותו של המורה לבחור בדרכים חלופיות לתיקון הציון )כגון: בחינה בע"פ, עבודה,  10.3

 . הרצאה(
ב'.  מחציתסיום  א' ולקראת מחציתבחינות חוזרות יתקיימו פעמיים בשנה, לקראת סיום  10.4

 בחנים החוזרים יהיה הפרש של יום אחד. בין ימי המיומייםהבחינות יתקיימו במהלך 
 ההרשמה לבחינה חוזרת תיעשה אצל המורה המקצועי. 10.5
 תלמיד שלא יירשם מראש לא יוכל להיבחן. 10.6

 

 נהלים לבחינות המתכונת  .11

 מועדי בחינות המתכונת, החזרתן ומועדי הערעור יפורסמו מראש.

 בחינת המתכונת תוחזר לתלמיד לפני מועד בחינת הבגרות.

 ל תלמיד לדעת את הציון השנתי ואת מרכיביו לפני מועד בחינת הבגרות.זכותו ש
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 מועצת התלמידים .ו

   חושת האחריות, השייכות והמסוגלות.מעורבות חברתית ותרומה לקהילה מחזקות את ת

 .ומעורבת קהילתית על כן ביה"ס מעודד קיומה של חברת תלמידים פעילה חברתית

 ס לא תיחשב כהיעדרות. השתתפות בפעילות חברתית של ביה" •

תלמידים בבחירות העדת כיתה ולמועצת שנת לימודים ייבחרו תלמידים לוו בתחילת •
 דמוקרטיות.

 הנבחרים ייצגו את הכיתה בכל עניין ויהיו אחראיים על הפעילות החברתית הכיתתית. •

 הכיתה רשאית למנות נציגים נוספים לעניינים מיוחדים ולפעולות דחופות. •

 דים הנה הגוף היחיד המייצג את תלמידי ביה"ס.מועצת התלמי •

 כל כיתה תבחר שני נציגים למועצת התלמידים. •

מועצת התלמידים רשאית לפנות לכיתה, אשר נציגּה אינו נוכח בפגישות המועצה,  •
 ולבקש לבחור נציג אחר במקומו.

 תקנון מועצת תלמידים יימסר לכל חבר מועצה בתחילת השנה, והוא יהיה כפוף לו.

 

 טיפול בפרט .ז

 פגיעה בזכויות התלמיד .1

 במקרים של פגיעה בזכויות התלמיד ניתן לפנות לאחד מהגורמים הבאים:

 מחנך/ת הכיתה •

 מנהלת השכבה •

 סגני המנהלת •

 מנהלת ביה"ס •
 

 בעיות ברמה האישית .2

הכיתה. במקרה הצורך יפנה ליועצת  נתקל תלמיד בבעיה אישית, יפנה תחילה למחנך  •
 ה, לסגני המנהלת או למנהלת ביה"ס.שכבה, למנהל/ת השכבה

אירוע שאינו מצוין באמנת ביה"ס ודורש הכרעה, תתכנס מועצה פדגוגית מיוחדת לדיון  •
 בו.
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 בעיות רפואיות .3

 ביה"ס.ת של התלמיד לחובת ההורים לדווח על בעיות רפואיו •

 חובת ביה"ס לשמור על חיסיון פרטים אלה. •

 אם יש צורך יועבר המידע למחנך. •

של מגבלות תפקודיות יועבר המידע למורים הנוגעים בדבר )מורה לחינוך גופני, במקרים  •
 מורה לשל"ח וכד'(.

 

 לסיכום:

"החברה היא פרי הסכמה בין בני אדם חופשיים ושווים, שכל אחד מהם מכיר בכך שיש 
אינטרסים משותפים לו ולחבריו, דוגמת אינטרסים הנוגעים לביטחונו, לחירותו 

 וך הספר "להיות אזרחים במדינת ישראל"()מתולרווחתו." 

ובטוחה עבור  שוויוניותיצור מסגרת ל ושואפת חובותבו בזכויות עוסקתאמנת ביה"ס 

 בה יותר, טובה לחברה השאיפה ואת האידיאל את מדגישההאמנה  כל באי ביה"ס. 

בית ספר בו אנו מבקשים  וזו חברה בה אנו שואפים לחיות, זה. הדדי כבוד רורש

 יח את תלמידינו.להצמ

 


