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 תקנון ביה"ס
 
 

 חזון בית הספר
 
 מובלים למצוינות ארגונית בנחישות והתמדה""
 

 רואה במצוינות אירגונית דרך חיים להגשמה אישיתצפת בית הספר הרב תחומי ע"ש מנחם בגין 
  העובדים.והמורים , לקטיבית של התלמידיםוקו

מעורבות חברתית , ספר שואף להנחיל בקרב תלמידיו כישורי מנהיגות, פדגוגיה עדכנית הבית 
אזרח פעיל ותורם במדינת ישראל וכאדם בעולם ,ערכית וקהילתית כדרך להצמחת בוגר אחראי 

 של כל אחד ואחת. הייחודים ויכולותיו מתוך הכרה בכישוריו וזאת המודרני 
 

 כבוד הדדי .1

 

תלמידים לבין מורים ולהיפך, בין הבין יו מחויבים בשמירה על כבוד הדדי ביה"ס ומור יתלמיד
 לשמור על שפה נעימה, על התנהגות מנומסת ומכבדת. מחויבים תלמידים ובין עצמם, ה
 
 

 ביקור סדיר .2

 

ם ע"פ מערכת הלימודים אשר ניתנה על התלמיד להגיע בכל יום לביה"ס ולהיות נוכח בכל השיעורי
אישור / / אישור מורה  באישור רפואי רק -לו! כל היעדרות מיום לימודים אם במלואו או בחלקו 

 מנהלת הבית / מחנכת כתה / מזכירת הבית.  אישורב רקעזיבת יום הלימודים בטרם סיומו  הורים.
 
 

 לבוש והופעה .3

 

 ימי למידה מחוץ לכותלי ביה"ס.באחידה כולל  ללימודים בתלבושת יגיעותלמידי ביה"ס  כל .א

, חולצות בטן ומכנסי "קרעים" למיניהם מעל חל איסור להגיע עם מכנסיים קצרים, גופיות .ב
 הברך.

 חל איסור להגיע נעולים בכפכפים, נעלי בית או כפכפי "אצבע".  .ג

 תלמידים אשר יגיעו ללא הופעה הולמת יוחזרו חזרה לבתיהם. .ד

 .במדיםרות מחויבים להופיע לבושים תלמידי כיתות השוח .ה

 תלמידי יב' יוכלו להגיע בתלבושת אחידה חלקה רק לאחר חופשת פסח.  .ו



 
 
 

 משמעת .4
 

! כולל סיגריות אלקטרוניות ונרגילות אלקטרוניות, ושימוש אסורהעישון בין כותלי ביה"ס  .א
 באלכוהול.

 כלים חדים למיניהם וכלי נשק.  ,חל איסור משחק בקלפים, הבאת סכינים .ב

 חל איסור להבעיר אש בשטחי ביה"ס. .ג

 יציאה לשוק העירוני מותרת רק אחרי סיום הלימודים. .ד

חובה על התלמידים לשמור בעצמם על רכושם הפרטי: כסף, ספרים, כרטיסיות, ארנקים,  .ה
 על רכושו הפרטי של התלמיד. ביה"ס אינו אחראי  .פדים י,א פלאפונים

 
 

 אלימות .5

 

 אפס סובלנות להתנהגות אלימה!ביה"ס נוקט בגישה של 
, אלימות מילולית ופיסית, תהחרמוהתנהגות אלימה כלפי איש צוות / תלמידים לרבות הצקות, 

והרחקת התלמיד/ה מימי  השעיה מידיתב האינטרנטי יגררו רחהטרדות מיניות ואלימות במ
 עד לגמר הטיפול בנושא. לימודים 

 
 

 יםהשימוש בפלאפונ .6

 

צילום, הקלטה ויישומים  . שיעוריםבזמן למידה ובזמן  בפלאפוניםחל איסור מוחלט על שימוש 
 המורה בכתה. באישורנוספים יתבצעו רק 

 . בחינתו תיפסל מידית -חל איסור מוחלט בשימוש בפלאפונים בזמן מבחן. תלמיד/ה שיעשה כן 
 
 

 טוהר הבחינות .7

 

 אמינות,היושר כבסיס עקרוני של ערך ה  טוהר הבחינות! בשמירה עלכלל תלמידי ביה"ס מחויבים 
 פסילה מידיתר והעתקה בכל צורה שהיא ובכל אמצעי תגרוהאחריות האישית עליו אנו מתבססים. 

 של המבחן.
 
 

 על ניקיון ורכוש ביה"ס שמירה .8

 

 על כלל התלמידים לדאוג לשמירה על ניקיון הכיתות, המסדרונות והשירותים. 
בהשחתת רכוש בית הספר ובאי שמירה על איכות הסביבה הבית ספרית יינקטו נגדו  תלמיד שייתפס

 האמצעים הנדרשים כולל תשלום על כל נזק שייגרם. 


