
 צורן-חטיבת ביניים ע"ש "חיים הרצוג" קדימה

 , תשפ"אתקנון בית ספרי

  

 : התנהלות בחיי שגרה 1טבלה

 טווח/ מדרג תגובות במקרה של הפרה התנהגויות מצופות

  קוד לבוש מעודכן לשנה"ל תשפ"א .1

ת ספריות בתלבושת אחידה חובת הגעה לביה"ס ולפעילויות חוץ בי

 הולמת:ובהופעה 

 חולצת טריקו חלקה/ סווטשרט חלק ועליהם מוטבע סמל ביה"ס.  -

 . כל הצבעים מותרים  

 .ר בצבע לבןבימי טקסים ואירועים יש להגיע בחולצת בית ספ -

מעל תלבושת ביה"ס מותרים מעילים וג'קטים למיניהם, למעט סריגים   -

 . וסוודרים 

מכנסיים קצרים מותרים. אין להגיע במכנסיים קצרצרים/ עם קרעים   -

 .  )או איברים מוצנעים החושפים בגד תחתון)

 . במידה שיש לתלמיד/ה ספק לגבי אורך המכנסיים יביאו עמם פריט חלופי 

 .בימי שישי בלבד ניתן להגיע עם חולצה ללא סמל ביה"ס - חופשישישי  -

 . בכל ימות השבוע אין להגיע בחולצות גזורות/ חולצות בטן/ גופיות -

 .אין להגיע בכפכפי אצבע/ ים/ גומי וכדו' מטעמי בטיחות -

 . ההשתתפות במכנסיים שאינם קצרים מקו הברך - בימי טיולים וסיורים -

 . *וש אחיד לשני המינים: הגדרה זהה ואכיפה שוויוניתנוהל קוד הלב*

 .רישום הערת תלבושת  .1

   כנדרש.אי כניסה לשיעור עד שיפור הופעה  .2

 . ההורים  עדכוןשיחה עם המחנכת ו: במקרים חוזרים .3

 בתעודה. "התנהגותסעיף " ב ציון הורדת, חוזרים מקריםב .4

 



 צורן-חטיבת ביניים ע"ש "חיים הרצוג" קדימה

 , תשפ"אתקנון בית ספרי

  

 : התנהלות בחיי שגרה 1טבלה

 טווח/ מדרג תגובות במקרה של הפרה התנהגויות מצופות

 :שיעור בזמן התנהגותכללים ל .2

 .בעמידה המורהקבלת  -

 ציוד לימודי מונח על שולחן התלמיד.  -

 בזמן השיעור.  במקום ישיבה -

 פי כללי השיח המכבד. -השתתפות בהצבעה או על -

 כיתה.  מטלות ביצוע -

 יציאה בזמן שיעור באישור המורה בלבד. -

 אין לאכול בזמן שיעור.  -

 :למידה מרחוקב ים המתקיימיםלשיעורנוספים דגשים 

שיעורי הלמידה מרחוק יתנהלו באמצעות שליחת קישור קבוצתי ע"י 

או   google classroom -לקבוצת התלמידים באמצעות ה המורה

 המשו"ב.

 .כניסה לשיעור בזמן -

 .(כינויים  ללא) המשפחה שם את יכלול המשתמש שם -

   השיעור. טרום צפויה  היעדרותעל המורה  את לעדכן יש -

 . השיעור לפני הנדרש ציוד יש להיערך עם ה -

 .הולם בלבוש לשיעור להגיע יש -

 . ללמידה ונוח שקט מקוםב לשבת חשוב -

 פתוחות.  המצלמות את להשאיר הקפידו  אנא -

 בכניסה לשיעור יש לכבות מיקרופון.   -

 לצלם, להסריט או להקליט ללא אישור המורה. אין -

 במהלך השיעור תכבד תלמיד ומורה כאחד.התנהגות  -

 הקישור לשיעור הוא לשימוש כיתתי בלבד. -

 

 .עם התלמידה שיחרישום הערה ו .1

 . יידוע הורים. 2

 על פי שיקול הצוות האמצעים הבאים: יופעלו  חוזרים במקרים. 3

 זימון הורים.  -

 .פנימיתהשעיה  -

 בתעודה ."/ "בתלמידאות" התנהגותבסעיף "  ציון הורדת  -

 

  באירועי טיפול - 2טבלה בהתאם ל פגיעה באמצעים דיגיטלייםהתגובה לפירוט  ** 

 אלימות



 צורן-חטיבת ביניים ע"ש "חיים הרצוג" קדימה

 , תשפ"אתקנון בית ספרי

 

  

 : התנהלות בחיי שגרה 1טבלה

 טווח/ מדרג תגובות במקרה של הפרה התנהגויות מצופות

 :ציות להוראות צוות בית הספר .3

 .להתנהג באופן נאותבית הספר ו צוותל התלמידים להישמע להוראות ע

 . עם התלמידת בירור שיח. רישום הערה ו1

 פי שיקול דעת  -בהתאם לחומרת ההתנהגות, יופעלו עלאו  /חוזרים ו במקרים. 2

 הצוות האמצעים הבאים:

 . יידוע / זימון הורים  -

 השעיה פנימית .  -

 ביצוע מטלה חינוכית הקשורה להתנהגות. -

 השעיה מבית הספר. -

 בתעודה.  "התנהגותסעיף " ב ציון  הורדת -

 השתתפות בפעילויות חוץ בית ספריות בליווי הורה.  -

 .נוכחות ועמידה בזמנים .4

 :  איחורים

 ההפסקה. לשיעור מיד בתום על כניסה יש להגיע לבית הספר בזמן ולהקפיד 

 :  היעדרויות משיעור

 בכיתה.   יש להיות נוכחים במהלך כל השיעורים -

 חל איסור שוטטות בזמן שיעור.   -

 .יציאה משטח ביה"ס במהלך הלימודים תעשה באישור -

 . עם התלמידת בירור שיחרישום הערה ו .1

 . יידוע הורים. 2

 האמצעים הבאים:יופעלו על פי שיקול הצוות  חוזרים במקרים. 3

 . הארכת יום הלימודים -

 ביצוע מטלה חינוכית הקשורה להתנהגות. -

 . זימון ההורים -

 בתעודה. "התנהגותסעיף " ב ציון הורדתאיחורים בכל המקצועות, תגרור  7צבירת  -

 השעיה. -

 : או בלמידה מקוונת בביה"ס  – היעדרות מיום לימודים מלא .5

 

 . ללימודים החזרהביום על היעדרות  הבאת אישור קביל -

 

 . . רישום1

 . השלמת חומר לימודי באחריות התלמיד.2

 . יידוע הורים. 3

 קצין ביקור סדיר . : דיווח לחוזריםבמקרים 
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 : התנהלות בחיי שגרה 1טבלה

 טווח/ מדרג תגובות במקרה של הפרה התנהגויות מצופות

 שמירה על הסביבה ועל חזות ביה"ס: .6

 

 ולשמור על רכוש ביה"ס  יש להקפיד על סביבת למידה נקייה ומסודרת   -

 ורכוש הפרט. 

 .עם התלמידת בירור שיח. רישום ו1
 . . יידוע הורים2
 .באחריות התלמיד , תשלום תיקון הנזק / עשייה מתקנת. במקרה של נזק לרכוש3

 פי שיקול דעת הצוות: -עלהפעלת האמצעים הבאים 

 זימון הורים.   -

 ביצוע מטלה חינוכית הקשורה להתנהגות. -

 השעיה מבית הספר. -

 בתעודה.  "התנהגותסעיף " ב ציון  הורדת -

 בטלפון נייד: שימוש . 7

 ד במהלך יום לימודים, למעט מקרים   חל איסור על שימוש בטלפון ניי

 המאושרים ע"י הצוות. 

 .הלימודים יום כל לאורך ישאר כבוי בתיק טלפוןה

 . פגיעה / שבירה /ביה"ס אינו אחראי במקרה של היעלמות המכשיר 

 . . עצירת האירוע, רישום1

 פי שיקול דעת הצוות האמצעים הבאים: -עלבמקרים חוזרים יופעלו 

   .יידוע הורים -

 והחזרתו לידי התלמיד או ההורה.  לקיחת הטלפון עד תום יום הלימודים -

 בתעודה.  "התנהגותסעיף " ב ציון  הורדת -

 שמירה על טוהר הבחינות.8

 חובה על התלמיד לשמור על כל התקנות וההנחיות הנוגעות להקפדה על  

 טוהר הבחינות. 

 

 

 אי שמירה על טוהר הבחינה: במקרה של . א

 .הערת אזהרה לתלמיד  -

 נקודות מהבחינה. 10הפחתת   -

 עצירת ההבחנות של התלמיד.  -

 שיחת בירור עם התלמיד.  -

 רישום ויידוע הורים.   -

 שהוכחה אי שמירה על טוהר הבחינה:במקרה ב. 

  .פסילת הבחינה -

 . שיחת בירור עם התלמיד -

 אין זכאות להבחנות במועד ב'.   -

 . רישום ויידוע הורים -

 ביצוע מטלה חינוכית הקשורה להתנהגות. -

 בתעודה.  "התנהגותסעיף " ב ציון  הורדת -



 צורן-חטיבת ביניים ע"ש "חיים הרצוג" קדימה

 , תשפ"אתקנון בית ספרי

   

 להנחיות. או מחוצה לו, ביה"ס ינהג  בהתאם  על פי חוק או על פי נוהל, המתרחשים בביה"ס  אירועי אלימות שחלה עליהם חובת דיווחבמקרה של ** 

 : התנהלות בחיי שגרה 1טבלה

 טווח/ מדרג תגובות במקרה של הפרה התנהגויות מצופות

 כוהול בשטח ביה"ס עישון ו/ או שימוש באלחל איסור  –התנהגות סיכון . 9

 חוץ בית ספריות. ובפעילויות     

 

 עצירת אירוע.  -
 שיחת בירור.  -
 .  הורים יידוע   -

 פי שיקול דעת הצוות: -עלהפעלת האמצעים הבאים 

 זימון הורים.   -
 חינוכית הקשורה להתנהגות.ביצוע מטלה  -

 בפעילויות בליווי הורה. התניית השתתפות  -

 .מבית ספר השעיה -
 בתעודה.  "התנהגותסעיף " ב ציון  הורדת -

התלמיד : שתייתו במהלך טיולהתנהגות סיכונית / הבאת אלכוהול או במקרה של  -
 .ישלח לביתו

 אלימות באירועי טיפול:   2  טבלה

 דיווח על פי חוק   חלה עליהם חובת שלא אלימותירועי דוגמאות לא
 :או על פי נוהל

 פגיעה מילולית כלפי צוות בית הספר )חוצפה(.  -
 
 אלימות מילולית חמורה     -
 
 אלימות פיזית     -
 
 פגיעה באמצעים דיגיטליים  -
 
 הצקות ומעשה בריונות   -

 לכל סוגי האלימות:פעולות 

 עצירת האירוע    -
 בירור שיחת    -
 תיעוד האירוע והטיפול בו   -
 הכיתה כתיידוע מחנ   -
 יידוע הורים    -

 דעת שיקול פי -יופעלו על ,ההתנהגות לחומרת בהתאםאו  /ו חוזרים במקרים
 :   הבאים האמצעים הצוות

 זימון הורים. /  יידוע   -

 .הספר מבית השעיה -

 .בתעודה" התנהגות"  בסעיף ציון  הורדת -

 .להתנהגות הקשורה חינוכית מטלה ביצוע -

 בניית תכנית התערבות. -


