מידעון לתלמיד ולהורה
לשנת הלימודים
תשע"ח

בית ספר מקיף שש שנתי
“רמות” בת-ים קרן היסוד  12בת ים
טלwww.ramotbatyam.co.il 03-5523027 .
חפשו אותנו בפייסבוק  -מקיף רמות בת ים

"אין בעולם הנאה גדולה מזו הכרוכה
בהתגברות על קשיים ,במעבר משלב אחד של
הצלחה למשנהו ,בטיפוח משאלות חדשות והבאתן
לידי מימוש .כל מי שעמל למען מפעל נעלה או ראוי
לתהילה ,תחילה מפרנסת אותו התקווה ואחר כך
שמחת העשייה".
סמואל ג'ונסון

חזון ביה"ס
"רמות" מהווה בית חינוך המאפשר לתלמידיו להגשים את עצמם ,להתפתח ולמצות את
יכולותיהם ,באווירה מכילה ומכבדת.
בבית הספר יושם דגש על חינוך אישי ,כבוד הדדי ותחושת שייכות ושותפות מלאה של
הצוות החינוכי ,התלמידים והוריהם.
"רמות" ייקדם התפתחות ומצוינות אישית של כל תלמיד באפיקים מגוונים בהתאם לחוזקותיו
ושאיפותיו האישיות ,ייטפח את תלמידיו לגלות אחריות אזרחית וחברתית ויכשירם כבוגרים
ערכיים המודעים לסביבתם ,לזהותם הישראלית והיהודית.
בית הספר מעודד מעורבות של התלמידים
בעיצוב אורחות החיים הבית ספריים,
ומעודד יזמות של תלמידים ומורים.
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דבר המנהלת
תלמידים והורים יקרים,
אנו שמחים להגיש לכם את המידעון העדכני לשנה''ל תשע''ח.
מטרת המידעון לשתף אתכם ,קהילת בית ספר "רמות" ,בנהלים ובכללים הבית ספריים
המושתתים על הזכויות והחובות של כל השותפים ב"מעשה החינוכי".
הצוות החינוכי של בית הספר ותלמידיו נהנים מזכויות מגוונות כמו הזכות לחיים ,לשלום
הגוף ,לתחושת הביטחון ,לכבוד ,לפרטיות ,לשוויון ולחופש הביטוי .לצד זכויות אלו ואחרות
קיימת החובה לכבד את זכויות הזולת.
התפיסה החינוכית שלנו נשענת על ההנחה כי הזכויות והחובות מהוות את התשתית
להתפתחות האישית ולכינון חברה אזרחית אחראית וצודקת .לפיכך ,קהילת רמות מדגישה
את הכבוד ההדדי לכל הבאים בשעריה; היא מעודדת אחריות אישית ומעורבות חברתית
והיא מקדמת מצוינות אקדמית-ערכית-תרבותית.

שנת טובה ומבורכת,

ד"ר סמדר כהן
מנהלת בית הספר
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צוות חינוכי
חטיבת ביניים:
מנהלת חטיבת הביניים -
סאבג רויטל

הנהלת חטיבת הביניים

מחנכי הכיתות

מנהלת חטיבת הביניים  -רויטל סאבג
סגנית מנהלת ורכזת פדגוגית  -מיכל טייטל
יועצת שכבת ז'  -שיר בלינדר
יועצת שכבת ח'  -מור מנג'ם
יועצת שכבת ט'  -שיר בלינדר
מנהלת שכבת ז'  -חנית קפוזה
מנהלת שכבת ח'  -לילך בלושינסקי
מנהלת שכבת ט'  -ריקי ויטל
רכזת מערכת  -תמי חיים
רכזת חינוך חברתי  -ויצמן עינת
רכזת טיולים ושל"ח  -ורד בן ארצי

ז' - 1מיכל טייטל ,חלצקי אלה
ספרות  -משיח מירי
ז' - 2קקולי נורית ,לוליאן מהנאז' היסטוריה  -סלאמה אושרית
ז' - 3מיכל ראובן
עברית  -ראובני כלי
ז' - 4קטי ניב ,רונה ברקוביץ
תנ"ך  -יעקב קרן
ז' - 5חנית קפוזה ,עדי זנה
ערבית  -אזולאי אורית
ז' - 6אריאל אלג'ם ,אמסלם ענת מדעים  -פרנץ יעל
ח' - 1תמי חיים ,שוקי אייזנר
מתמטיקה  -נקב שירלי
ח' - 2עינת ויצמן ,שריקי מריאנה אזרחות  -חקאק טובית
ח' - 3אושרית סלאמה
אנגלית  -ציפרוט רות
ח' - 4שטריימל אינה ,שמרית למברסקי מחשבים  -בסט ילנה
ח' - 5לילך בלושינסקי ,מיוני אורלי פיזיקה  -גרינברג אלכסיי
ח' - 6אנג'לה מלייב
רכזת סודקות  -חיים תמי
ח' - 7חבצלת מימון ,דיאז גיל
רכזת עזריאלי שכבת ז'  -שטריימל אינה
ט' - 1מירי משיח ,כהן מעיין
רכזת עזריאלי שכבת ח'  -מעין כהן
ט' - 2ריקי ויטל ,ארזי מור
רכזת עזריאלי שכבת ט'  -לדרמן נועה
ט' - 3יעל פרנץ ,יעל סרדס
רכז מועדון בית ספרי  -שמש רן
ט' - 4שירלי נקב ,טל רעי
רכזת תקשוב  -ניב קטי
ט' - 5רות ציפרוט ,חנה וייס
רכזת בטחון  -מור ארזי

עובדי מנהלה
מזכירה ראשית  -נטע קדם
מזכירה  -לילך עמר
לבורנטיות  -ברכה סלבי ,ברכה אורית
אב בית  -עמוס ימין
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רכזי מקצוע ובעלי תפקידים

צוות חינוכי
חטיבה עליונה:

מנהלת בית הספר
השש שנתי

סמדר כהן
הנהלת חטיבה עליונה
מנהלת פדגוגית  -פרטוק הדס
מנהלת מערכת  -פטרוטיק ולריה
רכזת בגרויות  -נזרוב ג'אנה
יועצת שכבה י'  -מנג'ם מור
יועצת שכבה יא'  -בן סימון טל
יועצת שכבה יב'  -בן סימון טל
מנהלת שכבה י'  -בן נתן מירה
מנהלת שכבה יא'  -יעקב קרן
מנהלת שכבה יב'  -רוזנברג אביבה
מנהל תכנית תפנית  -רגב שחר
רכזת חינוך חברתי  -שרן עופרה
רכזת מעורבות חברתית  -שיינר חגית

רכזי מגמות
מגמת ספורט  -לויה מאיר
מגמת תעשיה וניהול  -איזקוב יפעת
מגמת מדעי החברה  -רוזנברג אביבה
מגמת מוסיקה  -קונפורטי אורלי
מגמת אמנות  -קליין דליה
מגמת תקשורת  -פרנקל חיים

מחנכי הכיתות
י'1
י'2
י'3
י'4
י'5
י'6
י'7
י'8
יא'1
יא'2
יא'3
יא'4
יא'5
יא'6
יא'7
יא'8
יא'9
יב'1
יב'2
יב'3
יב'4
יב'5
יב'6
יב'7
יב'8

קלואה קולנג'י
סידנוור קארן
בן נתן מירה
חיים פרנקל
אופיר שלו
שמע הגר
איזקוב יפעת
שרן עופרה
חיים ניאזוב שנהב
רז גלי
פטרוטיק ולריה
קונפורטי אורלי
יעקב קרן
דרורי שבולת
פרטוק הדס
רגב שחר
רגימוב אמיליה
שקד חן
גדי אורלי
שיינר חגית
דוויק אלעד
רוזנברג אביבה
לנציאנו פלורה
ניניו זיוה
נזרוב ג'אנה

רכזי מקצוע ובעלי תפקידים
רכזת סודקות  -טראב פרידה
רכז תקשוב  -רגב שחר
רכזת עולים  -פטרוטניק ולריה
רכז התאמות  -לוי שי
אשכול תרבות  -יעל אייזנברג
ספרות  -זהבי דנית
היסטוריה  -דוויק אלעד
לשון והבעה  -ניניו זיוה
תנ"ך  -יעקב קרן
ערבית  -אזולאי אורית
רוסית  -פריידין אלה
מחשבים  -בסט ילנה
פיסיקה  -גרינברג אלכסיי
ביולוגיה  -לנציאנו פלורה
כימיה  -טראב פרידה
מתמטיקה  -מימון סיגל
אנגלית  -בן נתן מירה
אזרחות  -פרטוק הדס
רכז ביטחון  -שלו אופיר
מנהל אתר ביה"ס  -לוי בני
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"כבוד לכל רגע ,כבוד לסודות והטלטלות של
עבודת הגדילה הקשה ,כבוד לשעה החולפת,
ליום הזה...לא לכבות ,לא למהר ,לא להאיץ,
כבוד לכל רגע עצמו ,כי יחלוף ולעולם לא
יחזור" (יאנוש קורצ'אק).

ציר חברתי  -ייעוצי
בית-הספר פועל על-פי מודל בת-ים לחינוך אישי הרואה בכבוד האדם
באשר הוא אדם ערך מכונן ומוביל בחברה.
המודל מושתת על קשר אישי בין מבוגר משמעותי לבין תלמיד ובין
התלמיד לקבוצת השווים שלו ,במטרה ליצור מערכת קשרים המאפשרת
לתלמיד חופש אישי,התנסות וצמיחה במרחב מוגן ובטוח.
התכנית החברתית  -ייעוצית משלימה ומשתלבת בתוכנית הלימודים
בתוך מערכת השעות ומחוצה לה ,והיא מבטאת את "האני מאמין" החינוכי
והייעדים של בית הספר ,בראיה שכבתית ,שש-שנתית ובין תחומית.
התוכנית השנתית מגוונת ,עשירה ובנויה על מעגלי השייכות השונים בכדי
להקנות לתלמידים ערכים ,להרחיב את אופקיהם ,ולתת מענה לצרכיהם
ויכולותיהם המגוונות ,על מנת לעצב אותם לגדול ולהתפתח כאנשים
בוגרים ,עצמאיים ,חושבים ,המבינים ומותאמים לעולם המודרני .התכנית
מוכוונת לחיזוק הערכים הציונים ,יהודים ,דמוקרטים וחברתים ,וכן לנקיטת
עמדה למעורבות פעילות חברתית-קהילתית ואזרחית.

השנה נבחר ערך הנתינה כנושא-על שילווה את כל שכבות
ביה"ס ,במקביל להתמקדות בערכים השכבתים ,ואלו הם:
שכבת ז'  -חברות (אני והכיתה).
שכבת ח'  -אחריות (אני וביה"ס).
שכבת ט'  -מנהיגות (אני והעיר בת-ים).
שכבת י'  -מחויבות אישית וקבלת תעודת זהות (אני והקהילה).
שכבת י"א  -אהבת מולדת (אני וארצי).
שכבת י"ב  -לקראת גיוס משמעותי לצה"ל (אני והמין האנושי).
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תקנון בי"ס
התקנון מתבסס על מספר
עקרונות מנחים:
 .1כבוד הדדי בין כל באי ביה"ס.
 .2קבלת סמכות הצוות החינוכי.
 .3מוגנות.
 .4תלבושת אחידה.
 .5נוכחות סדירה.
 .6שמירה על רכוש ביה"ס.
 .7נהלים ואורחות חיים.

מערכת השיעורים
 .1הודעות שינויים במערכת עקב
היעדרויות מורים או פעולות
שונות ,יפורסמו על גבי המסך
הממוחשב ,במשוב ובאתר ביה"ס.
על התלמידים להתעדכן אודות
השינויים באתר ביה"ס

www.ramotbatyam.co.il
 .2במהלך יום הלימודים ,הודעות
על שינויי מערכת יתקבלו רק ע"י
אחראי המערכת ,מהמחנך או
מחבר צוות הנהלה.

לוח צלצולים
מס' שיעור

משעה

עד שעה

0
1
2

07:45
08:30
09:15

08:25
09:15
10:00

הפסקה
3
4
הפסקה
5

10:00
10:20
11:05
11:50
12:10

10:20
11:05
11:50
12:10
12:55
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הפסקה
7
8
הפסקה
שיעור 9

12:55
13:40
13:50
14:35
15:20
15:35

13:40
13:50
14:35
15:20
15:35
16:20
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נהלים

הנוכחות בבית הספר
כמרכיב בהערכת הישגים
בחינוך העל יסודי  -מתוך
חוזר מנכ"ל

היעדרות ממבחן או מפעילות חברתית המתקיימת בשעת שיעור
דינה כהיעדרות לא מוצדקת מהשיעור.
על פי הנחיית חוזר מנכ"ל תשס"ח(" ,)8נוכחות סדירה היא חלק מהלמידה ,ויש לכלול את
מספר ההיעדרויות והחיסורים של כל תלמיד ,בכל מקצוע ,בחישוב הסופי של הציונים ,בכל
גיליון הערכה ובציון הבית ספרי המסכם".
תלמיד שיעדר מעל ( 30%היעדרות לא מוצדקת) ציונו בתעודה חסום.

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 :מספר ההיעדרויות הבלתי מוצדקות שנרשמו לתלמיד
במהלך תקופת לימוד תשוקלל לציון נוכחות.

נוהלי בחינות ומבחנים
 .1לוח המבחנים יפורסם במשוב ובאתר ביה"ס בתחילת כל מחצית.
כל שינוי בלוח המבחנים יעשה אך ורק בתאום עם מנהל השכבה.
 .2בכל שבוע יקבעו לכל היותר שלושה ארועי הערכה ובמידת האפשר לא בימים עוקבים.
 .3תלמידים זכאים לקבל את תוצאות המבחנים תוך  15יום.
במקצועות רבי מלל  21 -יום.
 .4תלמיד שייעדר יום לפני בחינה או ביום הבחינה,
בשעות הקודמות לבחינה יופחתו מציונו  10נקודות (חט"ע).
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נוהלי מועדי ב' ושיפור ציון
מועדי ב' יתקיימו פעמיים במחצית ,במקביל ללוח המבחנים השוטף .ניתן להיבחן במועד
זה לכל היותר בשני מקצועות.

היעדרויות מוצדקות ,שבית הספר מכיר בהן כמוצדקות ואינו מחשב
אותן בעת הערכת הישגי התלמיד בתום כל תקופת לימוד:
א   .היעדרות בשל אבל על קרוב מדרגה ראשונה  -שבוע ימים.
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 ,פעילות בתנועת נוער,
התרמות וכד'  -בכמות ובתחומים המאושרים מראש על ידי בית הספר.
ה   .היעדרות בשל מילוי תפקידים בבית הספר.
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).
בקשות לאישור היעדרויות חריגות ,שאינן ברשימה ,תוגשנה
בכתב על ידי התלמידים ותובאנה לדיון בוועדה בית ספרית
מיוחדת שמנהל בית הספר יעמוד בראשה.
יציאה לחופשה במהלך שנת הלימודים  -אין בסמכות
אף גורם בבית הספר לאשר העדרות בזמן לימודים
לצורך חופשה בארץ או בחול .העדרות מסוג זה
אינה מוצדקת.
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רשאים להיבחן:
תלמידים שלא נגשו למועד א' מסיבה מוצדקת לאחר
הגשת אישור רפואי וקבלת רשות מהמחנך.
רשאים לשיפור ציון:
תלמידים שמבקשים לשפר ציון ,רשאים להבחן במקצוע
אחד בכל מחצית ,במועד ב' של הסבב השני .ציונם יקבע
ע"י שקלול 20% :על הציון הנמוך ו 80%-על הציון הגבוה.
היבחנות במועדי ב' ושיפור ציון מותנים ברישום מוקדם
בטופס הממוחשב לפי מועד הרישום.

מעקב ובקרה:
הנתונים על היעדרויות מדווחות על ידי המורים בתוכנת המשו"ב באופן שוטף.
באחריות מחנך הכיתה להצדיק בתוכנה חיסורים מוצדקים  -כמפורט לעיל .באחריות
התלמיד להגיש את האישורים הרלבנטיים עד שבוע מיום החיסור.
תוכנת המשו"ב תשקלל את אחוז ההעדרות של התלמיד.

ביקור וכניסת הורים לבית הספר:
 .1פגישה עם הנהלת בית הספר או מורה תתבצע בתיאום מראש .לא תותר כניסת
הורים לבית הספר במהלך יום הלימודים ללא תיאום מראש.
 .2חל איסור על כניסת הורים לכיתות ,הורה המוזמן לבית הספר או משחרר את
בנו/בתו באמצע יום לימודים מתבקש לפנות למזכירות בית הספר.
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נוהלי בטיחות ובטחון
 .1הבאת חפצי ערך הינה באחריות התלמיד והוריו בלבד.
 .2בעת ההפסקות יש לנהוג בזהירות במדרגות ,במסדרונות ,בחצר ביה"ס ובמגרשי הספורט.
 .3עקב בעיות בטיחות חל איסור חמור להביא כדורים לביה"ס.
 .4התלמידים מתבקשים לגלות ערנות לגבי חפצים ואנשים חשודים .אין לגעת בחפץ חשוד.
יש להודיע על כך מיד לאחראי על הביטחון או להנהלת ביה"ס.
 .5בכל מקרה חירום ,גם בתרגילים ,על התלמידים לציית להנחיות ולבצע במהירות ובשקט
את הוראות הסדרנים והאחראי על הביטחון.
 .6אין להזמין חברים לביה"ס בשעות הלימודים.
 .7אין להכניס לשטח ביה"ס בלונים ,זרי פרחים וכדומה.

זכויות התלמיד
לתלמיד בבית הספר יש הזכות לחופש ביטוי ,לפרטיות ,לקבלת מידע ולכבוד.
בית הספר חייב במימוש זכויות אלה.
 .1כל תלמיד/ה רשאי/ת להתבטא בעל-פה ובכתב בכל תחומי החיים ,ובכלל זה בנושאים
השנויים במחלוקת ,כל עוד אין בדברים שום פגיעה בכבוד האדם ובאמונותיו.
 .2לכל תלמיד/ה בבית הספר הזכות להביע עמדה ,ולהציע הצעות ושיפורים בנושאים
הנוגעים לאורח החיים בבית הספר בדרכים המקובלות והנאותות.
 .3מועצת התלמידים היא גוף מייצג של חברת התלמידים בבית הספר .חבריה נבחרים
בתחילת שנת הלימודים.
 .4כל תלמיד/ה במסגרת בית הספר זכאי/ת לכיבוד פרטיותו ,רגשותיו ,רכושו והישגיו.
 .5זכותו/ה של התלמיד/ה והוריו/ה לקבל מידע על תפקוד התלמיד בבית הספר .מידע זה
מצוי במערכת המשוב.
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התנהגויות מצופות
כיבוד וקבלת סמכות מורית  -כללי התנהגות:
יש להתנהג באופן נאות ,על פי הכללים הנהוגים בבית
הספר בשיעורים ,בהפסקות ובכל פעילות בית ספרית.
על התלמידים להישמע להוראות הצוות החינוכי.

הופעה בתלבושת אחידה
הופעה בתלבושת ביה"ס הינה חובה החל מהיום הראשון
ללימודים ועד היום האחרון ,מרגע הכניסה ועד לרגע היציאה,
ובכל פעילות המתקיימת בשעות הלימודים הן בביה"ס והן מחוץ
לביה"ס.
תלבושת ביה"ס הינה חולצת  Tחלקה ,בכל הצבעים ,עליה
מודפס סמל ביה"ס; מכנסיים או חצאית שאורכם מהברך ומטה.
החולצה והמכנסיים /החצאית יהיו בגזרה ,שלא יהיה רווח
ביניהם והגוף לא יהיה חשוף.
חל איסור ללבוש חולצות קרועות או גזורות ,מכנסיים עם
קרעים .בחטיבת הביניים השימוש באיפור אסור.
לטקסים רשמיים יש להגיע בחולצה לבנה עם סמל ביה"ס.
תלבושת חורף סמל בית הספר מוטבע על חולצה/סווצ'ר חלק,
או סווצ'ר חלק עם רוכסן ,כשמתחת לסווצ'ר יש ללבוש חולצת
תלבושת עם סמל.
הנעלה :נעליים/סנדלים סגורים בקרסול .אין להופיע בסנדלי ים
או בכפכפי אצבע.
במהלך השיעורים אין לשבת עם כובע.
חינוך גופני :לשיעורי חנ"ג יש להופיע בחולצת טריקו לבנה או
שחורה ,עליה מודפס סמל בי"ס ,מכנסי ספורט ונעלי התעמלות.
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אפשרויות תגובה
 שיחה עם התלמיד. יידוע המחנך בכתב ורישום במשוב. יידוע ההורים ותגובה חינוכית. הזמנת הורים. השעיה בהתאם לשיקול דעת הצוותהחינוכי.

 מניעת כניסה לשיעור או מניעתיציאה לפעילות חוץ בית ספרית.
התלמיד/ה ישהה בספריית בית
הספר וישלים את החומר הנלמד.
 דיווח טלפוני להורה התלמיד(במידה והתלמיד ילמד מחוץ
לכיתה).
 רישום במשוב. -הורדת ציון בתעודה בהתנהגות.

התנהגויות מצופות
שמירה על סביבה וחזות בית הספר
יש להקפיד על סביבת למידה נקייה ומסודרת
במהלך הפעילות בבית הספר ולטפח את חזותו.
יש לשמור על רכוש בית הספר וסביבתו.

כללי התנהגות
על התלמידים להתחשב בזולת ולגלות
סבלנות לכל באי ביה"ס.
על התלמידים לנהוג בכבוד הדדי
ובסובלנות לדעות האחר.
על התלמידים להשתמש בשפה
מכובדת.
אין לנהוג באלימות מילולית או פיזית.
אין להביא כלי משחית לבית הספר.

התנהגויות בסיכון
העישון בשטח ביה"ס ובמסגרת פעילות בית
ספרית  -אסור בהחלט.
חל איסור על הבאת אלכוהול לבית הספר
ולפעילויות בית ספריות.

אפשרויות תגובה
 קיום שיחת ברור עם התלמיד. יידוע ההורים. עשייה מתקנת של התלמיד בתחוםהרכוש והסביבה.
 במקרים חוזרים ,הורדת ציון בהתנהגות. -הטלת תשלום או שווה ערך לתשלום.

 עצירת האירוע. קיום שיחת בירור עם התלמידיםהמעורבים.
 יידוע מחנך הכיתה ,רכז שכבהומנהל בית הספר.
 יידוע ההורים. תיעוד האירוע ודיווח בתיק האישי.לשיקול דעת הצוות החינוכי:
 הורדת ציון התנהגות בתעודה. השעיה . דיווח לפיקוחהעברה לכיתה מקבילה באופן קבוע
ע"פ החלטת הצוות החינוכי.
במקרי אלימות חוזרים ונשנים או
במקרים חמורים :דיווח לפיקוח
ולגורמי אכיפת החוק.

 שיחת בירור ויידוע ההורים. הטלת משימה חינוכית הקשורהלתופעה.
לשיקול דעת הצוות החינוכי:
 הזמנת התלמיד בליווי הוריו. הורדת ציון התנהגות בתעודה. השעיה. התניית השתתפות בפעילותעתידית חוץ בית ספרית.
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התנהגויות מצופות
כללים והתנהגות בזמן שיעור
התלמידים ימצאו בכיתה בזמן הצלצול ,ויצאו מהכיתה רק
בתום השיעור.
עם כניסת המורה יקבלוהו התלמידים בעמידה כשהציוד
הלימודי מוכן על השולחן.
במהלך השיעור יש להקפיד על התנהגות נאותה ולהישמע
להוראות המורה.
יש לשבת בצורה נאותה על הכיסא ואין לקום במהלך השיעור.
יש ללמוד בשקט ובהקשבה ולבצע את המטלות הנדרשות.
אין להתפרץ לדברי המורה ,החברים בכיתה ולדבר רק במתן
זכות הדיבור.
אין ללעוס מסטיק בזמן שיעור.
אין לצאת מהכיתה בזמן שיעור אלא באישור המורה ,אין
לשוטט.
אין לפתוח דלתות של כיתות במהלך השיעור.

נוכחות ועמידה בזמנים
יש להגיע לבית הספר בזמן ולהקפיד להיכנס לשיעור מיד
בתום ההפסקה.
תלמיד רשאי לעזוב את שטח בית הספר רק באישור מיוחד
בכתב של הוריו וצוות בית הספר.
(עד השעה  12:00לא תתאפשר יציאה משטח בית הספר
ללא ליווי הורים/מכתב חתום).

איחורים /חיסורים :יש להגיע בזמן לכל השיעורים.
בהתאם לחוזר מנכ"ל ,תלמיד שיעדר מבית הספר
מעל  30%ציונו יחסם ובית הספר רשאי שלא להגישו
לבחינת בגרות .תלמיד שיעדר מבית הספר מעל 15%
משעות ההוראה בפועל ועד  ,30%יופחת לו עד ציון שלם
בתעודה.
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אפשרויות תגובה
 אזהרה מילולית. רישום במשוב. דיווח להורים. תגובה משמעתית בהתאםלהחלטת הצוות הפדגוגי.
 -הורדת ציון בהתנהגות.

שוטטות:
 קיום שיחת בירור עם התלמיד. דיווח בכתב להורי התלמיד. קביעת מטלה חינוכית. הזמנת התלמיד והוריו. -דיווח לפיקוח לרשות העירונית ולקב"ס.

 תלמיד המאחר לשיעור ,נעדרמשיעור ללא רשות וללא ידיעת
המורה או המלמד ייחשב כחיסור,
ירשם במשוב וישפיע על התנהגות.
 שיחת ברור עם התלמיד. ידוע ההורים והזמנתם לשיחה. דרישה להשלמת שעות היעדרותבפעילות למען ביה"ס /השלמת
חומר לימודים.
 עירוב גורמים נוספים בביה"סומחוצה לו (כגון קצינת ביקור סדיר).
 התניית השתתפות בפעילויותנוספות.

 עריכת ביקור בית. ביטוי בתעודה. תלמיד שיאחר ,המורה רשאי שלאלהכניסו לכיתה וירשם חיסור שייחשב
במסגרת מכסת חיסוריו.

התנהגויות מצופות
התנהגות והשתתפות בטקסים ובפעילויות בית-
ספריות:
ההשתתפות בטקסים ובפעילויות פנים וחוץ בית ספריות היא
חלק מתוכנית החובה של בית הספר .על התלמיד להיות
נוכח ולהתנהג בהתאם לנורמות הבית-ספריות.

שימוש בטכנולוגיה בזמן שיעור (טלפונים ניידים,
מצלמות ,משחק בטאבלט וכדומה)
השימוש בטכנולוגיה אישית בכלל ובטלפון נייד בפרט במהלך
השיעור ובזמן הבחינות אסור ,אלא אם ניתנה הנחייה לפעילות
חינוכית -לימודית מוגדרת על ידי הצוות החינוכי.
ככלל יש להשאיר את המכשיר בתיק כשהוא במצב סגור וכבוי.
אין לצלם אדם שלא בידיעתו ולא בהסכמתו ע"פ חוק הגנת

אפשרויות תגובה
 קיום שיחה עם התלמיד. יידוע ההורים ואזהרה בכתב. עשייה מתקנת. הורדת ציון. במקרה של התנהגות לא נאותהבטיולים :התניית השתתפות בסיור
או טיול עתידי בליווי מבוגר .במידה
והתלמיד הפר את הכללים בזמן
טיול או סיור בשנת הלימודים
בית הספר יהיה רשאי למנוע את
השתתפותו בטיול עתידי.

 אזהרה מילולית. שיחת בירור. הערה במשוב. יידוע הורים. במקרים של שימוש בטלפון בזמןשיעור יש להפקיד את המכשיר
במזכירות בית הספר/חדר המנהלת.
החזרת המכשיר תעשה בסוף יום
הלימודים.

הפרטיות התשמ"א .1981

שמירה על טוהר בחינות ועבודות
חובה על התלמיד לשמור על כל התקנות וההנחיות הנוגעות
להקפדה על טוהר הבחינות.
יש לשמור על שקט מוחלט בזמן בחינה.
במהלך הבחינה יימצאו על השולחן אך ורק כלי כתיבה.
במהלך הבחינה התיקים יימצאו בקדמת הכיתה.

 ברור האירוע עם התלמידיםהמעורבים.
 הפחתת נקודות מהבחינה. פסילת הבחינה ללא מתןאפשרות להבחנות במועד ב'
בהתאם להחלטת הצוות החינוכי
(לכל שותף למהלך).
חשד להעתקה ייפגע בציון
בהתנהגות ויבוא לידי ביטוי בתעודה.
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לוח חופשות וחגים
לשנת הלימודים
תשע"ח
ראש השנה :ערב ראש השנה ושני ימי החג ,הימים רביעי ,חמישי ושישי ,כ"ט באלול
התשע"ז עד ב' בתשרי התשע"ח 20-22 ,בספטמבר  .2017הלימודים יתחדשו ביום ראשון,
ד' בתשרי התשע"ח 24 ,בספטמבר .2017
יום הכיפורים :ערב החג ויום החג ,הימים שישי ושבת ,ט'-י' בתשרי התשע"ח29-30 ,
בספטמבר  .2017הלימודים יתחדשו ביום ראשון ,י"א בתשרי התשע"ח 1 ,באוקטובר .2017
חג הסוכות :ערב החג ,ימי החג ואסרו חג ,מיום רביעי ,י"ד בתשרי התשע"ח 4 ,באוקטובר
 ,2017עד יום שישי ,כ"ג בתשרי התשע"ח 13 ,באוקטובר  .2017הלימודים יתחדשו ביום
ראשון ,כ"ה בתשרי התשע"ח 15 ,באוקטובר .2017
חנוכה :מיום חמישי ,כ"ו בכסלו התשע"ח 14 ,בדצמבר  ,2017עד יום רביעי ,ב' בטבת התשע"ח,
 20בדצמבר  .2017הלימודים יתחדשו ביום חמישי ,ג' בטבת התשע"ח 21 ,בידצמבר .2017
פורים :הימים חמישי ושישי ,י"ג ,י"ד וט"ו באדר התשע"ח 28 ,בפברואר , 2018
 1-2במרס  .2018הלימודים יתחדשו ביום ראשון ,י"ז באדר התשע"ח 4 ,במרס .2018
פסח :מיום חמישי ,ו' בניסן התשע"ח 22 ,במרס  ,2017עד יום שבת ,כ"ב בניסן התשע"ח,
 7באפריל  .2018הלימודים יתחדשו ביום ראשון ,כ"ג בניסן התשע"ח 8 ,באפריל .2018
יום העצמאות :יום חמישי ,ד' באייר התשע"ח 19 ,באפריל  .2018הלימודים יתחדשו ביום
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