תקנון התלמידים בביה"ס לשנה"ל תשפ"א
כולנו רוצים שבית ספרנו יהיה מקום נעים ,שתענוג יהיה ללמוד וללמד בו.
תקנון המשמעת  -מטרתו לאפשר חיים בצוותא במסגרת חברת התלמידים.
ההנחיות המשמעתיות נועדו לאפשר את התנאים הטובים ביותר ,שיובילו את התלמידים להצלחה .ניתן
לראות בתקנון כמעין אמנה חברתית " -חוזה מוסכם" בין השותפים לעשייה החינוכית .בתחילת שנת
הלימודים יעברו התלמידים על סעיפי התקנון ביחד עם המחנכים ,וניתן יהיה לשאול שאלות להבהרת
סעיפיו השונים של התקנון .על כל פנים ,התקנון חל על כל התלמידים ,ללא יוצא מן הכלל.
באחריות התלמידים וההורים להיכנס באופן שוטף לתוכנת "המשוב" (סיסמאות לתלמידים ולהורים)
בכדי להתעדכן בכל אירועי המשמעת ,נוכחות התלמידים ,ההתאמות הלימודיות ,אירועי ביה"ס והציונים
השוטפים.

א.

נוכחות
.1

נוכחות בשיעורים
נוכחות מלאה וסדירה בבית הספר היא חובה שחלה על כל התלמידים ועל כן ,כל תלמיד חייב
בנוכחות בכל השיעורים והפעילויות במהלך ימי הלימוד במשך השנה ,על פי מערכת השעות,
לרבות שיעורי השלמה ,כפי שנקבעו על ידי המורה.
לא ניתן להכנס לכתה באמצע יום לימודים ללא אישור מוסמך.
הציון המסכם של התלמיד מתבסס בעיקרו על  4מרכיבים שהינם ערכים מדידים:
 )1מבחנים
 )2בחנים
 )3עבודות בית ומטלות כתה
 )4נוכחות בשיעורים ותרומה לשיעור

.2

השתתפות בפעילויות בית ספריות
חובתו של התלמיד להשתתף בכל הפעילויות המתקיימות בבית הספר ומחוצה לו -
על פי הכללים הנהוגים בו ,ולאפשר את ניהולן התקין.
השתתפות בימי עיון ,הרצאות ,סמינרים ,טיולים ,ימי קולנוע והצגות תיאטרון ,היא חלק
מתכנית הלימודים בבית הספר ומחייבת את השתתפות כל התלמידים.

תלמיד שלא ישתתף בפעילות מטעם בית הספר  -יישקל רישום הערה בתעודתו,
כמו כן תירשם לו היעדרות מהשיעורים על פי שיטת המנות.

.3

היעדרות משיעורים
א.

כל היעדרות של תלמיד מבית הספר מחייבת אישור.

ב.

תלמיד המחסיר עד ארבעה ימים (כולל) מסיבת מחלה ,יציג בפני מחנך הכיתה
אישור מהוריו מיד עם חזרתו לבית הספר .אם החסיר התלמיד למעלה מארבעה ימים
עליו להציג אישור רפואי למחנך הכיתה.
אבל אם מעוניין התלמיד ש"לא יורידו לו במנות" ,הרי שעליו להציג אישור רפואי
גם על היעדרות קצרה יותר מארבעה ימים !
תלמיד היודע כי לפניו אירוע המחייב היעדרות מבית הספר ,יבקש מן המחנך אישור

ג.

לכך ,לפני האירוע (כולל התייצבות לצבא).
שיטת המנות – הנוכחות בשיעורים כמרכיב בהערכת ההישגים
משרד החינוך פרסם חוזר מנכ"ל מיוחד לעניין שיטת המנות ולהלן תמציתו:
המשנה החינוכית
בית הספר הוא בית חינוך ,ובתור שכזה מטרתו לחנך את התלמיד להתנהגות לימודית הכוללת ,בין היתר,
רמה אקדמית ותפקוד בסיסי.
הנוכחות הסדירה בשיעורים היא תנאי בסיסי להתנהלות תקינה של הלימודים ולהצלחת התלמידים.
תלמיד שנוכחותו אינה סדירה (נעדר משיעורים ,מגיע באיחור ,עוזב את הכיתה ללא רשות וכד') פוגע
ברצף הלמידה וביכולת ההתמדה שלו הדרושים לתפקוד סביר עבורו ועבור חבריו לכיתה.
מהות השיטה ועקרונותיה:
.1

בכל מקצוע התלמיד יכול להשיג ציון מרבי של  100נקודות.

.2

הציון יורכב משני מדדים :ההישגים האקדמיים והנוכחות הסדירה בשיעורים:
א.

הישגים אקדמיים :יש לשקלל את הישגיו האקדמיים של התלמיד ולקחת
בחשבון את ציוני המבחנים והבחנים ,את הכנת שיעורי הבית ,את העמידה
במטלות וכד'.

ב.

נוכחות סדירה בשיעורים :על המורה למנות את מספר ההיעדרויות הבלתי
מוצדקות שנרשמו לתלמיד במהלך תקופת לימוד כפי שהיא מוגדרת בבית הספר

(מחצית ,שליש וכד') ולשקלל אותן לציון נוכחות על פי מפתח החישוב שיובא
בהמשך.
.3

על המורה לחבר את שני הציונים  :הציון האקדמי וציון הנוכחות  -והציון שיתקבל הוא
ציונו הסופי של התלמיד במקצוע.

.4

החישוב ייעשה בכל פעם שהתלמיד יקבל גיליון הערכה ,מבוסס על מספר שעות ההוראה
פועל שניתנו באותה תקופת לימוד.

המפתח לחישוב של ציון הנוכחות
)1

התלמידים נדרשים להגיע לכל השיעורים כסדרם ,ובעת הערכת הישגיהם יש לקחת
בחשבון את היעדרויותיהם.

)2

בנוסף יש היעדרויות שעל בית הספר להכיר בהן כמוצדקות ולא לחשב אותן בעת הערכת
הישגי התלמיד בתום כל תקופת לימוד ,כמפורט להלן:
[א]

היעדרות בשל אבל על קרוב מדרגה ראשונה  -שבוע ימים (היעדרות בשל אבל
על קרוב משפחה שאינו מדרגה ראשונה תידון בוועדה הבית ספרית ,ראה הסבר
בהמשך).

[ב]

היעדרות בשל שמחה של קרוב מדרגה ראשונה  -יום אחד.

[ג]

היעדרות בשל זימון ללשכת גיוס או למבדקים לצבא (בתנאי שהוצג אישור
התייצבות בפועל ולא מכתב הזימון).

[ד]

היעדרות בשל שירות לקהילה ,פעילות חברתית בבית הספר ,היעדרות בשל
יצוג בית הספר בתחרויות ספורט ,פעילות בתנועת נוער ,התרמות וכד'  -בכמות
ובתחומים המאושרים מראש על ידי בית הספר.

[ה]

היעדרות בשל מילוי תפקידים בבית הספר (שמירה בשער ,תורנויות וכד').

[ו]

היעדרות בשל שני מבחני תיאוריה ושני מבחנים מעשיים בנהיגה (יתר
המבחנים לא יוכרו כהיעדרות מאושרת).

[ז]

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

[ח]

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

[ט]

היעדרות בשל קיומה של בעיה רפואית כרונית/חוזרת (עם הצגת אישור רפואי
חד-פעמי המעיד על היות המחלה כרונית).

)3

בקשות לאישור היעדרויות חריגות שאינן ברשימה תוגשנה בכתב על ידי
התלמידים ותובאנה לדיון בוועדה בית ספרית מיוחדת שמנהל בית הספר תעמוד
בראשו.
היעדרות ממבחן או מפעילות חברתית המתקיימת בשעת שיעור דינה כהיעדרות שאינה

)4

מוצדקת מהשיעור.
)5

עם סיום ספירת ההיעדרויות הבלתי מוצדקות יש לחשב את ציון הנוכחות .הציון הגבוה
ביותר בנוכחות הוא אפס (אפס היעדרויות) ,והיעדרויות תגרומנה להפחתה בציון.

*

את האישורים בגין ההיעדרויות יש למסור למזכירה העוסקת בנושא ,לא יאוחר
משבוע ימים לאחר שובו של התלמיד לבית הספר .לא יתקבל אישור רטרואקטיבי.

אופן החישוב של הציון בנוכחות בכל מקצוע
חישוב על פי "אחוז שעות היעדרות":


מרכיב הנוכחות מחושב בהתאם לאחוז שעות ההיעדרות משעות ההוראה בפועל בכל
מקצוע( .מדובר כאמור בחיסורים לא מוצדקים !).

א.

תלמיד שלא נעדר כלל ,או שנעדר עד  15%משעות ההוראה בפועל  -ציונו בנוכחות .0

ב.

תלמיד שנעדר בין  16%ל 20% -משעות ההוראה בפועל – ציונו  ,-5כלומר מציונו
האקדמי תופחתנה  5נקודות.

ג.

תלמיד שנעדר בין  21%ל 25% -משעות ההוראה בפועל –תופחתנה לו  2נקודות נוספות
מהציון ,וכן הלאה.

ד.

תלמיד שנעדר מ 30% -ומעלה משעות ההוראה בפועל במקצוע  -יקבל במקצוע זה ציון
 40שמשמעותו נכשל !



להלן טבלה מרכזת לחישוב ציון הנוכחות:
היעדרות על פי
"אחוז שעות היעדרות"

ציון הנוכחות

עד ( 15%כולל)

0

מ 16% -עד ( 20%כולל)

-5

מ 21% -עד ( 25%כולל)

-7

מ 26% -עד ( 30%כולל)

-9

מ 30% -ומעלה

ציון המקצוע יהיה 40

 המשו"ב מחשב לבד בתצוגת אחוזים – את ההורדה.
 בתעודה יופיע ציון אחרי הורדת המנות ,עם הערה -
"הורד במנות".

נוהל שחרור תלמיד במהלך יום הלימודים

א.

אנו חוזרים ומדגישים כי הורים אינם רשאים להוציא את ילדם מבית הספר ללא קבלת
אישור מגורם המוסמך (רכזת שכבה ,יועצת השכבה ,חברי הנהלה).


תלמיד לא יעזוב את שטח בית הספר בשעות הלימודים.



אם הצטייד התלמיד בבקשה של הורה לשחררו מסיבות כלשהן ,עליו להציג
הבקשה ,מבעוד מועד ,בפני הגורם המוסמך על מנת לקבל אישור בכתב לעזוב את
בית הספר .אישור בית ספרי זה יציג התלמיד בפני השומר .ללא אישור מאחד
הגורמים המוסמכים בביה"ס יחשב התלמיד כמי שהסתלק מהשיעור ,על כל
המשתמע מכך.

ב.

תלמיד שעוזב את בית הספר ,מכל סיבה שהיא ,לפני תום הלימודים ,לאחר שקיבל אישור
מבית הספר ,חייב להיות מלווה ע"י הורה .הגורם המוסמך לתת אישור -חייב לראות
את ההורה.

ג.

אין לצאת מהכיתה במהלך השיעור ,אלא באישור המורה המלמד.

ד.

הסתלקות משיעור או מפעילות אחרת של ביה"ס נתפסת כעבירת משמעת חמורה -
)1

תלמיד שירשם על הסתלקות יירשם במזכירות ובתעודתו תירשם הערה "הסתלק
משיעור" וציונו בהתנהגות יורד בציון אחד .ההורים יקבלו על כך הודעה
אוטומטית במשו"ב.

)2

במקרה של שתי הרשמות על הסתלקות באותה מחצית – ציונו בהתנהגות יורד בציון
נוסף ,הערה בתעודה" :הסתלק משיעורים" ,והשעיה מיום לימודים .ההשעיה
תתבצע בספריית בית הספר.

)3

במקרה של שלוש הרשמות על הסתלקות במחצית תירשם הערה בתעודה -
"הסתלק משיעורים" .התלמיד יושעה מיום לימודים בספרייה ,והוא צפוי לקבל
הערכה "לקויה" בהתנהגות.

אין לקבוע שיעורי נהיגה/שיעורים פרטיים או כל פעילות אחרת בשעות "חלון" שבמערכת ,מאחר שייתכנו שינויים
במערכת השעות או ייקבעו פעילויות בית ספריות בשעות אלה.

ה.

נסיעות לחו"ל


בהוראת משרד החינוך אין לאשר נסיעות לחו"ל על חשבון ימי לימודים.



החיסורים בגין נסיעה לחו"ל ,גם אם קיבל אישור לנסיעה ,יימנו במניין המנות.



תלמיד שיחסיר בחינה (כולל בחינה יחידה בסמסטר) עקב נסיעה לחו"ל או חופשה
ציונו יושפע מכך .לא תנתן אפשרות למועד השלמה לשיפור ציון.

איחורים

ב.

עמידה בלוח זמנים ודייקנות חשובים כדי לשמור על אורח חיים מסודר ואווירת לימודים נאותה.
.1

התלמידים חייבים להיות בכיתה עם הצלצול ,ואין לחכות למורה במסדרון.
א.

.2

תלמיד המגיע לשיעור בתחילת יום הלימודים (לשיעורו הראשון) לאחר שסיים המורה
לבדוק נוכחות -יורשה להכנס לשיעור אך תרשם לו היעדרות במשו"ב .במידה ומדובר
בשיעור כפול יקפיד המורה שלא לרשום העדרות לתלמיד לשיעור הצמוד.

ב.

תלמיד המאחר לכיתה החל מהשיעור השני ,או לאחר ההפסקה ,או בין השיעורים,
תירשם לו הערת הפרעה במזכירות.

תלמיד המאחר לבית הספר ובידו אישור רפואי מוצדק ,ימסור אישור זה למורה המלמד

.3

בכיתה.
* הבהרה :לא מדובר בפתק מההורים ,אלא באישור רפואי מוסמך.
לגבי תלמידים עם בעיות רפואיות מוכחות ,יוכל מחנך הכיתה לבטל את הרישום ,לאחר בדיקה.
.4

על איחור ידוע מראש  -יש להודיע יום קודם לכן למחנך הכיתה ,ולקבל את אישורו בכתב ,על
מנת למנוע עוגמת נפש.

ג.

אקלים בית ספרי
אנחנו שוקדים על מערכת של כבוד הדדי והתחשבות בזולת.

.1

במקרה של הפרעה בשיעור יישלח התלמיד להרשמה במזכירות.
כאשר הוצא התלמיד מן הכיתה ,להרשמה במזכירות ,אין לנהל ויכוח עם המורה בנוגע
להרשמה.
התלמיד חייב להיענות להוראת המורה ולהירשם במזכירות ,אולם התלמיד רשאי
לפנות למורה במשו"ב  ,ולערער על ההרשמה.

תלמיד הצובר  7הרשמות על הפרעות במחצית ,יוזמן לשיחת משמעת אצל רכזת
השכבה.
תלמיד הצובר  8הרשמות ומעלה על הפרעות במחצית ,או הרשמה אחת על הסתלקות,
חוצפה ,העתקה ,סלולרי ,מעשה אלימות או פגיעה ברכוש  -יוזמן להתייצב בביה"ס
בשעה  ,730ויישלח מכתב להוריו ,והעתקים למחנך הכתה ובמשו"ב כהערת מעקב.
כל הפרעה נוספת ,מעבר ל 8-הרשמות  ,תגרור התייצבות נוספת בשעה  730וציונו של
התלמיד בהתנהגות יורד בהתאם .ניתן יהיה להשעותו מהלימודים בהתאם להחלטת
הנהלת בית הספר !


הערות:

טבלת ציוני הכבוד על פי מספר ההרשמות במחצית:
בציון

במילים

הפרעות

אחריות

100

טובה מאוד

0-1

0-1

90

כמעט טוב מאד

2-3

2-3

80

טובה

4-6

4-6

75

כמעט טובה

7-9

7-8

70

בינונית

10-12

9-10

60

טעונת שפור

13-15

11-12

50

לקויה

 16ומעלה

 13ומעלה

*מספר ההרשמות בכל אחד מן הנושאים :הפרעות (התנהגות) ,ואחריות  -כל אחד
בנפרד .אם ישנן הרשמות בנושא תלבושת יש להוסיפן להרשמות בנושא אחריות.

המועצה הפדגוגית של בית הספר רשאית לשנות ציון בהתנהגות גם לא על-פי מספר
הרשמות ,אלא על-פי שיקול דעתה.
תלמיד ,שהערכתו בהתנהגות "לקויה"  -עניינו יועלה לדיון על המשך לימודיו ,בפני ועדה
רב מקצועית במינהל החינוך בעיריית תל-אביב.
.2

התלמידים מחוייבים לפנות אל המורים והעובדים בנימוס ובכבוד.
תלמיד שיתחצף לאיש סגל יירשם במזכירות על התחצפות ,יתייצב בשעה  730אצל
האחראי על המשמעת ותשלח הודעה להוריו במשו"ב ,עם העתקים למנהל/ת החטיבה
המתאימה ולרכז השכבה ,למחנך הכיתה ותצורף הודעת מעקב במשו"ב.
התלמיד יורחק מיום לימודים ותירשם הערה מתאימה בתעודה ,לאחר הורדת ציון

בהתנהגות .התחצפות שניה במחצית ישקל השעית התלמיד מלימודים ,וכן תירשם הערה
מתאימה בתעודת התלמיד והוא צפוי להערכה "לקויה" בהתנהגות.
.3

א.

המורים ,ההורים וחברי מועצת התלמידים ,מגנים כל ביטוי של אלימות פיזית,
פגיעה ברכוש ,אלימות מילולית ,הטרדה ,פגיעה בזולת ברשת אינטרנטית
כגון הפייסבוק ופגיעה בפרטיות (כגון :צילום או הקלטת הזולת במצלמה
סלולרית) ויעשו הכל כדי למגר את התופעה השלילית.

ב.

בית הספר מתייחס בחומרה רבה לכל פגיעה בזולת ברשתות החברתיות ,בכל
שעות היום .תלמיד שיפגע בזולת ,ירשם במזכירות על אלימות ,יתייצב בשעה
 730אצל האחראי על המשמעת ,ציונו בהתנהגות יורד בציון אחד ,והוא יושעה
מיידית מיום לימודים .כמו כן תירשם הערה בתעודתו והוא יוזמן למנהל/ת
חט"ב/חט"ע או למנהל ביה"ס.

.4

א.

יש לשמור על רכוש ביה"ס ,על ניקיונו ועל שלמותו .אין לכתוב או לקשקש על
השולחנות בשום פנים ואופן .כל תלמיד אחראי על שלמות הציוד .תלמיד
שייתפס בגרימת נזקים לציוד ביה"ס יירשם במזכירות על פגיעה ברכוש
וציונו בהתנהגות יורד בציון אחד ,הוא יתייצב בשעה  730אצל אחראי
המשמעת וכן יורחק מבית הספר ליום לימודים ,ישא בהוצאות התיקון לאחר
בירור ,והוריו יוזמנו לשיחה משותפת .הסעיף מתייחס גם לרכוש בסביבת
ביה"ס וכל רכוש ששייך לתלמידי ביה"ס.

ב.

התלמידים נדרשים לשמור על ניקיון ביה"ס ולא להשליך פסולת אלא בפחי
האשפה.
השקענו רבות בבניית שירותים חדשים והתלמידים מתבקשים להקפיד של
שמירת הניקיון גם בהם .על כולנו להתחשב בחברינו.

ג.

בקבוקי שתייה מזכוכית עלולים להיות סכנה בטיחותית ,ולכן אין להכניסם
לשטח ביה"ס.

ד.

חל איסור מוחלט "לחגוג" ימי הולדת על ידי השלכת ביצים וכו' ,גם מחוץ
לשערי ביה"ס.

ה.
.5

התלמידים נדרשים להרים את הכיסאות בתום כל יום לימודים.

התנהגות תלמידים מחוץ לביה"ס – כל תלמיד חייב להתנהג בכל במקום ציבורי
(אוטובוס ,רחוב ,מוסד ציבורי) בנימוס ובהתחשבות כלפי זולתו ,ולשמור על רכוש הכלל
ועל ניקיונו .אירוע של התנהגות בלתי הולמת של תלמיד מחוץ לביה"ס ,יטופל בהתאם
לתקנון ביה"ס ,ובשיתופם של גופים חיצוניים.

.6

טיולים – התלמידים נדרשים להתנהגות הולמת במהלך כל סיור לימודי או טיול.
התנהגות זו חשובה הן מבחינה לימודית וחברתית והן מבחינה בטיחותית .תלמיד שלא
יתנהג בצורה נאותה בסיור או בטיול  -תישקל השתתפותו בפעילויות מחוץ לביה"ס.

.7

טוהר המידות בבחינות  -ביה"ס מייחס חשיבות רבה לטוהר המידות ולשמירה על
טוהר הבחינות .העתקה במבחנים היא נוהג שלילי הן מבחינה מוסרית והן מבחינה
חברתית .תלמיד הנתפס בהעתקה  -מבחנו ייפסל .התלמיד ירשם במזכירות על
העתקה ,יתייצב בשעה  730אצל האחראי על המשמעת ויופנה לברור אצל מנהל/ת
החטיבה  .ציונו בהתנהגות יורד בציון אחד ותירשם הערה מתאימה בתעודתו.
כל שימוש בטלפון סלולארי ו/או שעון חכם במהלך הבחינה  -יגרום לפסילת
הבחינה !
במקרה של הישנות העבירה ,תירשם הערה מתאימה בתעודת התלמיד והוא צפוי
להערכה "לקויה" בהתנהגות.

.8

עישון  -העישון מזיק לבריאות האדם ולסביבתו ,ובמיוחד לבריאותו של האדם הצעיר.
היינו רוצים שהתלמידים לא יעשנו כלל ,אך בוודאי שבשום פנים ואופן אין לעשן
בתחום ביה"ס .תלמידים לא יעשנו ,כמובן ,בשום אירוע הנערך מטעם ביה"ס
ובמסגרתו ,כולל טיולים ומסיבות .תלמיד שייתפס מעשן יירשם במזכירות על עישון,
יתייצב בשעה  730אצל האחראי על המשמעת .הטיפול יכלול יידוע ההורים והערת
מעקב במשו"ב.

.9

שימוש בטלפון סלולרי ובמכשירי קצה (טאבלט ,מחשב ניד ,שעון חכם)  -חל איסור
מפורש להשתמש בטלפון סלולרי לכל מטרה,כולל כשעון ,במהלך השיעורים .כמו כן
חל איסור לטעון טלפון סלולרי במהלך השיעורים .אלא אם כן נתנה הנחיה של המורה
המלמד .בכל מקרה אין להניח על השולחן שום מכשיר סלולרי (גם אם מכובה) ,במהלך
השיעורים .השימוש בטלפון סלולרי בזמן השיעור הינו הפרעה למהלך התקין של
השיעור וילווה בהרשמה במזכירות ,על שימוש במכשיר סלולרי והתייצבות בשעה
 730אצל האחראי על המשמעת.
 תלמידים המביאים מכשיר סלולרי לבית הספר ,האחריות עליהם לשמור עליו כל העת.המורים יקפידו על כך שהטלפונים לא יהיו על השולחן ,ואף לא בידיהם של התלמידים
בזמן השיעור! אסור להשאיר מכשיר ברטט ,מפני שמכשיר ברטט נחשב כמכשיר פתוח.
במקרה של אי מילוי הנחיות אלה ,רשאי המורה להחרים את הטלפון הסלולרי .הטלפון
יימסר לתלמיד בסוף יום הלימודים ,לאחר שיחה .אם יישנה המקרה ,יוזמן אחד ההורים
לרכזת השכבה בכדי ליטול את הטלפון הסלולרי ,במועד שיתואם מראש.

.10

התלמידים מתבקשים שלא להביא לבית הספר דברי ערך או סכומי כסף גדולים .בכל
מקרה אין להשאיר דברי ערך או כסף ללא השגחה .כאשר עוזבים את הכיתה לשיעור
חינוך גופני או לפעילויות במקום אחר ,חשוב מאוד ליטול את התיק ולא להשאירו ללא
השגחה .ביה"ס אינו אחראי לרכושם של התלמידים.

.11

אנו ממליצים מאד להימנע מהגעה לבית הספר באמצעות כלי רכב חשמלי.
* אסורה רכיבה ונסיעה בתוך שטח בית הספר  -תלמיד המגיע לבית הספר בקורקינט
חשמלי או באופניים ,חייב לרדת מהם טרם הגעתו לשער בית הספר ,ולהובילם באופן
ידני לתוך בית הספר.
* עקב צמצום שטחי החניה של האופנים – החניה מותרת רק במקומות המוקצים לכך.
* אין ביה"ס אחראי לנזקים שייגרמו לכלי התחבורה.

.12

תלמידים מתבקשים שלא להיכנס לחדר המורים ולמטבח.

.13

אין לאכול ולשתות (למעט מים) במהלך השיעור.

.14

יציאה לשירותים במהלך שיעור אך ורק באישור המורה המלמד .יציאה לשירותים בתפר
בין שני שיעורים  -אך ורק בהסכמת המורה הנכנס.

.15

אין לזרוק חפצים (הם עלולים לפגוע ולגרום נזק לאדם או לרכוש בכל מקום בשטח
ביה"ס) .תלמיד שיעבור על איסור זה ,עלול להיות מושעה מביה"ס.

ד.

בעלי תפקידים בכיתה
תורני הכיתה  -אחראים לניקיון הכיתה במהלך יום הלימודים .בתום יום הלימודים
ידאגו כל תלמידי הכיתה להרים את כל הכיסאות והתורנים ימחקו את הכתוב על
הלוח כדי לאפשר ניקוי מהיר ויעיל על ידי צוות עובדי הניקיון.
התורנים מתבקשים לדווח על כל מקרה שבו תלמידים מכיתות אחרות נכנסים לחדר
הכיתה ומבצעים פעולות שעלולות לגרום נזק לרכוש התלמידים ו/או לציוד הכיתה ,או
לניקיון .התורנים חייבים להישאר בכיתה בעת ההפסקה.
במקרה של אי-הופעת מורה ,יודיע על כך תורן הכיתה ,בחלוף  10דקות ,לאחראית על
המערכת או למזכירות .תלמידי הכיתה נדרשים להישאר בכיתה ,עד לקבלת הודעה
מוסמכת .ככלל ,כל הודעה לגבי שינוי במערכת השעות תימסר אך ורק על ידי גורם
מוסמך בבית הספר ,ולא מפי השמועה.

ה.

תלבושת
תלמידים ותלמידות יופיעו לבית הספר בלבוש הולם המכבד אותם ואת בית הספר.
משרד החינוך מבחין בנושא זה בין חטיבת הביניים (ז'-ח'-ט') לבין החטיבה העליונה
(יוד-יא'-יב').

חטיבת הביניים – ז'-ח'-ט'
חוזר מנכ"ל מורה על החובה להנהיג תלבושת אחידה בכל חטיבות הביניים (כיתות ז'-
ח'-ט') בארץ כהחלטה מחייבת" .התלבושת האחידה היא ביטוי חיצוני לתפיסה חינוכית-
ערכית שבבסיסה עומדים ערכי השוויון ,הצניעות ,השייכות הקהילתית והאחווה .מטרתה
 העמקת ערכים אלו והקלה על הנטל הכלכלי המוטל על ההורים .התלבושת האחידהתורמת לקידום אקלים בית ספרי מיטבי ולהקטנת הנראות של פערים כלכליים במוסד
החינוכי".
בעקבות ההנחיה יחוייבו תלמידי ז'-ח'-ט' להופיע לביה"ס בתלבושת אחידה החל מהיום
הראשון ללימודים ! חולצות עם שרוולים בלבד עם סמל בית הספר (כולל בשיעור
חינוך גופני).

בכל כיתות בית הספר ז'-יב'
הופעת התלמידים צריכה לענות על מספר כללים:
.1

הלבוש של התלמיד יהיה צנוע ,נקי ,מסודר והולם את ביה"ס.

.2

התלמידים לא יבואו לבית הספר ולא יסתובבו בשטח בית הספר בלבוש חושפני
ופרובוקטיבי .חל איסור להופיע בגופיות ,מכנסונים קצרצרים ,חולצות שקופות,
חולצות בטן וקבקבים.

.3

יש להמנע מלהופיע בביה"ס בפריטים המשלבים סממנים של שבטי הצופים
השונים.
בכל פעילות חוץ בית ספרית (מסעות ,טיולים ,ימי עיון ועוד) חל איסור מוחלט
להגיע עם חפצים ו/או פריטי לבוש של תנועות הנוער.
מניסיון העבר הדבר גורם לחיכוכים מיותרים ,עד כדי אלימות,ויוצר אי נוחות
לתלמידים שאינם משתייכים לשבטים השונים.

אין לשבת בכיתה בכובעים על הראש ,אלא אם כן קיבל התלמיד אישור מיוחד

.4

לכך מהנהלת בית הספר.
הרשמות בנושא תלבושת ,כולל בשיעורי חינוך גופני ,תרשמנה ב"משוב" על-

.4

ידי המורה.
(בתעודת התלמיד תכללנה הרשמות על התלבושת במניין ההרשמות בנושא
אחריות) .מחנך הכיתה יקבל התראות במשו"ב ,וישוחח עם התלמיד והוריו.
תלמיד שהופעתו לא תהיה בהתאם לכללים הנהוגים ,לא יורשה לשבת בכיתה,

.5

והוריו יתבקשו הוריו להגיע לבית הספר בכדי לציידו בבגד הולם.
* איסור זה יחול גם בבחינות מתכונת ובבחינות בגרות.

ו.

בית הספר לא יספק תלבושת חלופית במשך היום !

מבחנים


בקביעת המבחנים יוקפד שלא יהיו יותר משלושה מבחנים בשבוע ולא שני מבחנים
ביום אחד.



אין לקיים בוחן ביום בו מתקיים מבחן.

נוכחות בבחינה ובימי בחינות:
חובה על התלמידים לגשת לכל המבחנים בהתאם ללוח הבחינות ,בכפוף לשינויי מערכת !
.1

ביום של בחינה חייב התלמיד להשתתף בכל השיעורים הנערכים בכיתתו ,גם לפני
הבחינה וגם לאחריה.
אין שחרור ביום מבחן ואין להגיע רק לשעת המבחן.

.2

לא יתקבל אישור הורים ,שמעיד על מחלה בבוקרו של יום והחלמה מהירה בסמוך לשעת
הבחינה .במקרה כזה לא יוכל התלמיד לגשת לבחינה.

.3

תלמיד שנעדר ממבחן מסיבה מוצדקת (על פי הקריטריונים בסעיף "שיטת המנות") יוכל
לגשת למבחן השלמה אך ורק באישורה של רכזת השכבה ,ולאחר הצגת אישור רפואי
או אישור מצה"ל על התייצבות.
תלמיד שלא יגש למבחן השלמה – יאבד  20%מהציון הממוצע של כל המרכיבים
האחרים לציון .מבחני ההשלמה יתקיימו רק במועדים שיפורסמו מראש .כל מבחני
ההשלמה יתקיימו בסוף יום הלימודים.

.4

תלמיד יוכל לגשת אך ורק לשתי בחינות השלמה במחצית ,למעט מקרים חריגים שידנו
במועצה הפדגוגית.

.5

התלמיד יקבל טופס בחינה ברור וקריא.

.6

מבחנים ובחנים יוחזרו לתלמידים תוך שבועיים מיום הבחינה.

.7

יגיע מספר הנכשלים בבחינה ,למעט מתמטיקה ,לכדי שליש ממספר הנבחנים  -יערוך
המורה בחינה חוזרת ,לפי שאלון אחר ,ולא יתחשב בציוני הבחינה הקודמת.

.8

הציון המסכם של התלמיד יתבסס בעיקרו על ארבעת הערכים המדידים:
 .1מבחנים
 .2בחנים
 .3נוכחות ותרומה לשיעור
 .4עבודות בית ומטלות כתה

הציונים השנתיים  -ציוני ההגשה:
א.

הציון השנתי ניתן על סמך הישגי התלמיד על פני כל השנה.
במקצוע שנלמד במשך שנתיים ,הציון הסופי בכיתה יא' יהווה  10-20%מציון ההגשה
הסופי בכיתה יב'.
משקלו של ציון בחינת המתכונת לא יעלה על  30%בחישוב ציון ההגשה לבגרות-
בכפוף להנחיות משרד החינוך.
לא יתקיימו מועדי השלמה למבחני המתכונת.
תלמיד שלא ניגש למבחן המתכונת ולא הציג אישור מוסמך על פי הקריטריונים,
ציון ההגשה שלו ייפגע!

ב.

תלמיד רשאי לערער בכתב למורה על ציון ההגשה ביום פירסום הציון .הערעור יעשה
בפניה מנומסת ומנומקת היטב אך ורק באמצעות המשו"ב.
רק לאחר קבלת התשובה מהמורה יוכל התלמיד לערער בכתב במשו"ב בפני רכז
המקצוע והנהלת ביה"ס .הערעור יועבר לוועדה בת שלושה אנשי צוות אשר תכלול את
מנהלת ביה"ס או את נציגתה ,את מחנך הכתה וכן את מורה המקצוע הנדון .החלטת
הועדה תתקבל ברוב קולות.
תלמיד חייב להגיע למועד שייקבע להחזרת בחינות המתכונת ולא ,לא יוכל התלמיד
להגיש ערעור על ציון ההגשה שלו לבגרות.

ז.

ביטחון ובטיחות
* יש לגלות ערנות לחפץ חשוד ולכל תופעה חריגה ,ולהודיע מיד לאחראי על הביטחון או
למזכירות ,למחנך ,לרכז השכבה או לחבר הנהלה.
* אין לעזוב את שטח בית הספר במהלך יום הלימודים (יום הלימודים יוגדר לפי מערכת
השעות) .אין בית הספר אחראי לביטחונו או לבטיחותו של תלמיד המפר הוראה זו.
* היציאה מביה"ס הינה דרך השערים בלבד.
* בזמן השיעורים על התלמיד להימצא בכיתתו .אין להסתובב בחצר ביה"ס או במסדרונות
בזמן השיעורים.
* אין להזמין חברים לבקר בבית הספר בשעות הלימודים ובהפסקות .תלמיד שחבריו יתפסו
מסתובבים בתחום ביה"ס ,על-פי הזמנתו וללא רשות ההנהלה ,ייענש.
יש להקפיד על כללי הבטיחות ,במיוחד בשיעורי המעבדה ובשיעורי החינוך הגופני.
* תלמיד המגיע לבית הספר בכלי רכב (אופניים ,אופנוע או אחר) אחראי לו.
אנו ממליצים לתלמידים לא להגיע לבית הספר בקורקינט חשמלי ,משום שזהו כלי רכב
מסוכן ביותר.
* ביה"ס רשאי להחרים כל כלי ומכשיר העלולים לגרום לחבלה גופנית ,או נזק לרכוש.
* כללי ההתנהגות הנ"ל חלים על התלמידים גם בשעות הפעילות המתנהלות מטעם
ביה"ס מחוץ לכותלי המוסד (טיולים וסיורים לימודיים ,הרצאות וכו').

כל ההגבלות המשמעתיות שצוינו לעיל נועדו לאפשר חיים משותפים ,בטוחים
ונעימים ככל האפשר בקהילת בית הספר ,וכן לאפשר לימודים סדירים ופעילויות
ערכיות באווירה נעימה.

ח.

למידה מרחוק
* נוכחות
 .1נוכחות בשיעורים :נוכחות מלאה וסדירה בכל השיעורים והפעילויות במהלך ימי הלימוד
במשך השנה ,על פי מערכת השעות.
 .2המורה יודיע לתלמידים מהו הכלי לשיעור המקוון התלמיד יוודא שהוא יודע איך
מצטרפים לשיעור.
 .3התלמידים חייבים להיכנס לשיעור המקוון בדיוק בשעה שנקבעה.
 .4תלמיד היודע כי לפניו אירוע המחייב היעדרות מהשיעור המקוון ,יבקש מהמחנך אישור
לכך ,לפני האירוע (כולל התייצבות לצבא).

 .5היעדרות משיעור מקוון במהלך יום הלימודים תחשב למנין המנות.
 .6חובה שתהיה מצלמה פתוחה במהלך כל השיעור.
מצלמה סגורה תחשב לחיסור לא מוצדק.
* התנהגות
1

אין לאכול ולשתות (למעט מים) במהלך שיעור מקוון.

 .2המורה יהיה רשאי להוציא תלמיד מהשיעור המקוון אם התלמיד מפריע למהלך התקין של
השיעור.
 .3התלמידים יישבו בצורה מסודרת ומכובדת בחדר שקט .רצוי ליד שולחן .תלמיד לא יורשה
להיכנס לשיעור כאשר הוא נמצא מחוץ לבית ,באזור שאינו מתאים לשיעור.
* תלבושת
 .1התלמידים חייבים להיות לבושים בלבוש הולם.
 .2תלמיד שהופעתו לא תהיה בהתאם לכללים הנהוגים ,לא יורשה להשתתף בשיעור המקוון.
* מטלות
מטלות בלמידה מרחוק (סינכרוני/אסינכרוני) יש להגיש על פי הנחיות המורה .מטלות שלא יוגשו
בזמן  -לא יתקבלו ,וציון התלמיד יושפע מכך.

