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 תשפ"ב שנה"ל 

 תקנון ביה"ס 

 . מנהלה ועובדי מורים  150-ושל כ  תלמידים  1420-כ של  תיכון "בגין" הוא ביתם

  הזכויות הספר.-בבית היומיום  בשגרת  הקשורים נהלים ולהסדיר לקבוע היא התקנון  מטרת

 .  ומיטבי  בטוח, חינוכי  אקלים יצירת   תוך ושיתוף  הבנה נועדו ליצור והחובות

  אחר  ולמלא הדדי   בכבוד לנהוג ,  הספר- בבית נעימה  אווירה ליצירת  לעזור נדרש מאיתנו אחד  כל

  לתלמידים מורים  בין  אנוש יחסי של גבוהה איכות לעצמנו  להבטיח  ובכך,  והתקנות ההוראות 

 .עצמם לבין  תלמידים ובין

  פי  על והתרבות  החינוך משרד והנחיות  התלמיד זכויות  חוק , ישראל מדינת חוקי את תואמות זה  תקנון הוראות 

 . ל"מנכ חוזרי

  ידיעת אי ו, העובדים  ואת המורים  את ,הספר  בית הנהלת את , התלמידים את מחייב התקנון

 . מאחריות פותרת אינה  הספר-בית בתקנון הכתוב

 פרקים מרכזיים 7-בתקנון  

 תלבושת אחידה והופעה הולמת  –  פרק ראשון

 כללי התנהגות בביה"ס ובפעילויות מחוץ לביה"ס  –  פרק שני

 בטחון ובטיחות  –  פרק שלישי

 קיון יסדר ונ   – פרק רביעי 

 דרכי הערכה, מבחנים, בחנים, עבודות ומטלות  –  חמישי פרק

 נוכחות בביה"ס ושיטת המנות  –  שישי פרק 

 הצטיינות לימודית   –ביעי פרק ש

 

 . המינים  לשני  הכוונהאך  – זכר  במין הוא בחוברת הניסוח, נוחות  מטעמי* 
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 הולמת  והופעה אחידה תלבושת – ראשון פרק
 

 . יש להגיע לבית הספר בהופעה הולמת ונקייה

 תלבושת קיץ 

 . חולצת טריקו חלקה עליה מוטבע סמל ביה"ס ✓

 .הברך בלבד לבנים ובנותחצאית או מכנסים קצרים באורך עד  ✓

 . כל תלמיד חייב בחולצת בי"ס לבנה עם סמל ביה"ס לטקסים ✓

 .יש להופיע בתלבושת בית ספר ביציאה לסיורים לימודיים ולכנסים לימודיים ✓

 תלבושת חורף 

 .ניתן גם ללא סמל ביה"ס( עם חולצת תלבושת מתחתיו) בצבע אחיד חלק סווצ'ר סגור או פתוח ✓

 .עם חולצת תלבושת מתחתיו בצבע אחיד סריג פתוח ✓

  - קטנים שמתחתם בד )גם קרע בברך שלא נראה כאשר התלמיד עומד  ניתן להגיע במכנס עם קרעים ✓

 (.מתקבל

 .ניתן להופיע עם סווצ'רט של מגמה/פולין, עליו מוטבע סמל ביה"ס ✓

 כללי לבוש והופעה 

 .בטן, בחולצות גזורות ובגופיותאין להופיע לבית הספר בחולצת  .א

 .אין להופיע בחולצות קצרות של טיולים שנתיים .ב

 .אין להופיע לביה"ס בכפכפי אצבע .ג

 אין להופיע לביה"ס עם פירסינג בולט  .ד

 .חל איסור להופיע במכנסי גלישה .ה

 .בצבעים זוהריםקים קרחים בצורות או סיסמאות או אין להגיע לביה"ס בשיער מגולח באופן חלקי או חל .ו

 גופני  לחינוך תלבושת

 .  הספר בית חולצת. א

 . התעמלות  ונעלי  ספורט מכנסי .ב

 

כללים אלו תקפים בכיתות, מסדרונות וחצר ביה"ס. הם תקפים גם לגבי תגבורים המתקיימים  

כמו גם לגבי בחינות המתכונת ובחינות הבגרות המתקיימות במהלך חופשת   ,במהלך החופשות

 . הקיץ
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 תלבושת תקנית תלמיד המגיע לביה"ס ללא   

התלמיד לא יורשה להיכנס לכיתה ויישלח   בסעיף תלבושת ויגרור הערה בתעודה. יירשם במשו"ב .א

שעות היעדרות אלה תחושבנה במסגרת  . לספרייה/לרכזת השכבה/למחנך הכיתה/לאיש הנהלה לברור

 .ת"ושיטת ה"מנ

 .לא יורשה להיבחן ולהשתתף בכל פעילות בית ספרית .ב

 . תעודהב מתאימה הערה בליווי ,ההתנהגות בציון הורדה   יגררו  תלבושת בסעיף הרשמות של רב מספר .ג

 

 ס"לביה מחוץ ובפעילויות ס"בביה התנהגות כללי – שני פרק
 אלימות גילויי  של במקרה. שהוא סוג מכל  אלימה להתנהגות סובלנות תהיה לא הספר-בבית ✓

  מחודש ל"מנכ בחוזר  המפורטות, החינוך משרד הנחיות פי על חמורים משמעתיים  צעדים יינקטו

  שונים חוץ גורמי,  הצורך במידת, רבוויע כן כמו . החינוך מערכת את והמחייבות, 2009 ספטמבר

 .  ישראל ומשטרת בעירייה החינוך אגף, בעירייה הרווחה  אגף, הספר-בית מפקחת: כגון

  גם ,החינוכי הצוות  להוראות ולהישמע  ס"בביה הנהוגים הכללים פי על נאות באופן להתנהג יש ✓

 .ישירות התלמידים את מלמד שאינו מורה  י"ע ניתנות ההוראות אם

 תלמידים של זכותם  את לממש כדי וזאת, אדם כל כלפי ובכבוד בנימוס לנהוג התלמיד חובת ✓

 .בלימודים ולהצליח ובטוחה מוגנת בסביבה ללמוד  אחרים

  התגבור שיעורי. ס"ביה מטעם חברתית חינוכית פעילות ובכל ס"בביה תקפים הללו הכללים ✓

  הלימודים מתוכנית נפרד בלתי חלק הם השנה כל לאורך לתלמיד שניתניםוהשיעורים הפרטניים 

 . לכללים בהתאם התנהגות וחובת מלאה נוכחות חובת התלמיד על וחלה

 

 גות כללי ההתנה

  ובאתר  ההודעות במסך לברר אחראי תלמיד  כל. קבועה   שיעורים מערכת פי על ייערכו  ס"בביה הלימודים .א

  התלמידים אחד ייגש,  השיעור מתחילת דקות 15 תוך  הופיע לא  ומורה במידה. מערכת שינויי הספר  בית

  מקום  למילוי, האפשר  במידת, תדאג ס"ביה הנהלת .ליועצת או השכבה לרכזת או  לבירור המערכת  לרכזת

 . השעות  מערכת י "עפ הלימוד מקצועות  כל את להביא  יש ולכן ,'(כו ו טיולים /מחלה/מילואים) חסר  מורה של

 . ונקייה  מסודרת שאינה  בכיתה שיעור יתחיל  לא. בקימה המורה   את הכיתה תלמידי יכבדו השיעור  בתחילת .ב

   להורדה  גרמוי  הפרעות  ריבוי. "הפרעה"  בסעיף ב" במשו  הרשמה תגרור השיעור  של התקין למהלך   הפרעה .ג

 .  ורכזת ת/מחנך  ידי  על  לשיחה הורים  הזמנתלו  בתעודה מתאימה הערהל  ,ההתנהגות  בציון

  בכל הניתנים הבית  שיעורי את מראש ולהכין ,במערכת  אשר שיעור לכל הנדרש הציוד כל את  להביא יש .ד

 . בתעודה בציון הורדה ואף   ב"במשו ההעררישום  יגררו   בית שיעורי  הכנת  ואי  ציוד הבאת  אי .מקצוע
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  ,מכתב באמצעות באישורן אלא שכבה רכזת/מחנכת/היועצת עם  לפגישה השיעור  במהלך לצאת  אין .ה

 .  ב"במשו כנעדר יירשם  לכיתה מחוץ השיעור במהלך  הנמצא  תלמיד. המלמד המורה עם ובתיאום

  חל. ס"ביה לשטח מחוץ  המתקיימות ספריות בית בפעילויות או/ו ס"ביה  בשטח לעשן  מוחלט איסור חל .ו

  מטעם ובפעילויות הספר בית  בשטח אנרגיה משקאות או אלכוהוליים משקאות שתיית על מוחלט  איסור

  בפעילויות או  ס"ביה בתחומי אנרגיה  משקאות  שותה /אלכוהול שותה /מעשן הנתפס תלמיד   .הספר בית

  לשיחת  הוריו  עם ויזומן  מידית  ס"מביה יושעההוא  ,  שלו ההתנהגות  ציון יורד, הפרעה לו  ירשםת  – חוץ

 . בירור

 גיה אישית לשימוש אישי שימוש בטכנולו .ז

 בהחלט אסורה שיעור במהלך לשימוש אישי אישית בטכנולוגיה שימוש כל.   

 להסתכן עלול זו  הוראה שיפר תלמיד. השיעור במהלך להקליט או לצלם אין  ב"תשס  ל"מנכ  חוזר פ"ע  

   .משפטית בתביעה

 המורה  אישור  ללא אחר שימוש בכל  או  כמחשבון, כשעון בסמארטפון  להשתמש אין.   

 אלא אם המורה הנחה אחרת השיעורים  במהלך כבויים יהיו  הניידים  לפוניםהט  . 

 ויימסר  יילקח  המכשיר -הטלפון במהלך השיעור  עם מתעסק שתלמיד  או מצלצל שהטלפון  במקרה  

  הנייד  הטלפון את  לקחת לבוא ההורים על. היועצת  או השכבה רכזת ידי על  יטופל  האירוע. הנהלה לחבר

   .זה בסעיף ב"במשו  יירשם  התלמיד  .14:30 השעה  לאחר הלימודים יום בסוף

  בחומרה תעניש הספר  בית הנהלת. בהפסקות או השיעורים במהלך  בהחלט אסורה ופיזית  מילולית אלימות  .ח

 . אלימות גילוי כל

.  הממשית החיים מסביבת  חלק היא (  אינסטגרם, ווטסאפ,  חברתיות רשתות)  ת הווירטואלי  החיים סביבת .ט

  הרשת  דפי בין לנהוג עלינו כך, הממשית בסביבתנו חוק פי על  ונוהגים  אחרים של  בכבודם נזהרים שאנו כשם

  הודעות  פרסום, הסתה מדברי  מילולית מאלימות   והימנעו  והמוסר האתיקה כללי  על שמרו. תהווירטואלי

 .   פלילית בתביעה יסתכן אלה כללים שיפר תלמיד .  סרטונים או  תמונות העברת וכן בזולת פוגעות

  יתקיימו כדור  משחקי, בנוסף. ס"ביה  במסדרונות או  בכיתות בכדור ישחק ולא   מהבית יביא  לא  תלמיד .י

 . בהפסקות הקלפים  משחקי אסורים כן כמו. בלבד  ג"חנ מורי בהשגחת

  יתאם  מורה  עם לשוחח  המעוניין  תלמיד". לתמורה עוז"  לחדרי או/ו  המורים לחדר תלמידים של כניסה  אין .יא

 . (דחופים מקרים למעט)   לשיחה מועד עמו

 . המורים  בחדר  חמה שתייה הכנת על איסור חל .יב

  ומכבד  שקט כמתחם  הספרייה של מקומה את ולשמר  לכבד יידעו אשר, התלמידים לקהל פתוחה הספרייה . יג

  ושתייה אוכל עם להיכנס  אין .ששאלו הספרים כל את להחזיר  התלמידים על  ל"שנה בתום.  ללמידה

 . לספרייה

  ורק הכיתה   למחנכת  או בדבר הנוגע למורה  ראשית  לפנות יש, המתעוררת  אישית בעיה בכל

 .השכבה לרכזת מכן לאחר 
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 ובטיחות  בטחון – שלישי פרק
 

 . ביותר לנו חשובות ומוגנותם התלמידים בטיחות

  או למאבטח או  הביטחון לאחראי  או הספר -בית להנהלת מיידית ולדווח , חשוד חפץ לכל  ערנות לגלות יש .א

 . הספר- בית למזכירות 

  בכתב  אישור להציג חייב  מוצדקת מסיבה היוצא  תלמיד. הלימודים יום במהלך הספר מבית לצאת אסור .ב

 .  הנהלה לנציג מהוריו! בלבד

  על לטפס   אין . הספר  בית של המאובטחים השערים דרך ורק אך הן  ממנו והיציאה הספר  לבית הכניסה .ג

 '.  וכו  שערים, גדרות

 . בעבודתו לו  להפריע  או המאבטח  ליד  לעמוד אין .ד

  האופניים למתקן  ההגעה . באופניים או חשמליים אופניים, אופנוע על ברכיבה ס" ביה לחצר להיכנס אין .ה

 . לכך  המיועד במקום  רק אותם ויחנו,  הכניסה שער לפני המנוע  את ידוממו אופנועים רוכבי .רגלית תיעשה

 . ס"בביה גורם כל  לסכן שעלולה  התנהגות  כל  אסורה .ו

 . החלון  אדן על לשבת אסור חל  .ז

  בגין'. וכו נפצים, סכינים , אולרים כגון  בהם ושימוש שהוא סוג מכל נשק כלי נשיאת על חמור איסור חל .ח

 .   הוריו  עם לשיחה ויוזמן  ס"מביה מידית התלמיד יושעה, בהם שימוש ללא אפילו , נשק  כלי של  נשיאה

  לחינוך המורה של ההנחיות פי על  למקצוע  המיוחדים ההתנהגות כללי  על לשמור יש  גופני חינוך בשיעורי .ט

 . גופני

 . הלבורנטית או המורה הנחיות י" עפ במעבדה הבטיחות לכללי לציית   יש מעבדה בשיעורי .י

  להשאיר  אין. '(וכו מחשבים, ארנקים, פלאפונים) אישיים   חפצים שמירת  על אחראית אינה ס"ביה  הנהלת  .יא

התלמיד בשיעור   אחריות על הוא הספר  לבית שמובא ערך בעל ציוד. השגחה  ללא  האישיים התיקים את

 . ערך  בעל ציוד הספר  לבית להביא לא  ממליצה הספר בית הנהלת .ובהפסקה

 הנערך בביה"ס יש למלא בזריזות אחר ההוראות.  תרגיל בטחוןבזמן  .יב

 . נפרדת הודעה   תימסר  שנתיים בטיולים ובטיחות בטחון לנוהלי ביחס . יג

 

  שאינה  אחרת התנהגות  כל  של במקרה  או זה בתקנון הכתובות מהנורמות חריגה של  מקרה בכל

,  ההורים יידוע, האישי בתיק האירוע תיעוד)  האירוע בעקבות משמעת מהלכי יינקטו, ראויה

 ...('וכו מלימודים   הרחקה
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 קיון יונ  סדר – רביעי פרק
 

 . חינוכית לימודית  אווירה לקיום יעבור  בל תנאי  הינה ונקייה נאה , אסטטית סביבה

  את לנקות  יידרשו  תלמידים. והחצרות  ס"ביה במסדרונות , בכיתה נקייה סביבתם  על ישמרו התלמידים .א

 . זה בנושא ס"ביה  של והעובדים  המורים הוראות אחר  ימלאו  והם סביבתם

  הספר  בית במסדרונות.  הוצאות ותשלום חמורה ענישה  תגרור  רכוש השחתת. הספר בית  רכוש על  לשמור יש .ב

 . הספר   בית ובחניית   ובחצרות

  בהם להשתמש אין. רמקולים ,מקרן, מחשב -  ובמעבדות  בכיתות היקר  הטכנולוגי הציוד על  לשמור יש .ג

 .  הדין חומרת  בכל ייענש בציוד משתמש או  מחבל  שייתפס תלמיד. מורה  בנוכחות שלא  אישי לשימוש

 

 ומטלות עבודות, בחנים, מבחנים, הערכה  דרכי – חמישי פרק
 

 ובחנים  מבחנים

 .בלימודיהם התלמידים הישגי והערכת סיכום להוות והעבודות הבחנים, המבחנים של תכליתם

  זמנו את  לתכנן יוכל תלמיד שכל ל מנתע ,על ידי רכזת השכבה המבחנים מועדי  יפורסמו  מחצית כל בראשית .א

   .למבחן מוכן ולהגיע

 .המבחנים בלוח מופיעה שאינה בחינה תתקיים לא .ב

 .גים( )למעט מקרים חרי  ישונה  ולא  קבוע הינו בחינה  מועד .ג

 . ביום אחד ממבחן יותר  ולא  ,בשבוע  בחינות 3  -מ יותר תתקיימנה לא .ד

  שיעורי הכנת  ולבדיקת ,  האחרונים השיעורים בשלושת שנלמד חומר  של  ידע ובדיקת הערכה לצורך נועד בוחן .ה

 .הורים אישור  /רפואי אישור למורה יציג,  מבוחן הנעדר תלמיד. בית

  המבחן גבי על ויציין יעיר  המורה. מראש ידו  על  שנקבעו המידה אמות י"עפ  המורה י "ע  ייבדק  המבחן .ו

  המעוניין  תלמיד .הבחינה מיום המאוחר  לכל שבועיים עד לתלמידים יוחזרו המבחנים . והערכתו  הערותיו

  יפנה , אותו סיפקה לא  זה של ותשובתו  במידה. המלמד המורה  אל תחילת יפנה   בוחן  /המבחן ציון על לערער

 .   הפדגוגית לסגנית העתק עם המקצוע לרכז

 . הצבעה י" ע רק המורה  את לשאול ניתן . מוחלט שקט  על לשמור יש  הבחינה בשעת .ז

    :הבחינות  טוהר על להקפדה  הנוגעים  והנהלים התקנות כל  על לשמור  התלמיד על  חובה .ח

  כבוייםבמצב   הטלפוניםיהיו    בתוכםו ,הכיתה בקדמת תיקיהם את יניחו התלמידיםלפני כל מבחן  .

  ציץי /השולחן  עלמונח   יהיה  שהוא / שלו הנייד  הטלפון  את מחזיק שייתפס תלמיד   של בחינתו תיפסל

 . 0 יהיה  במבחן ציונו. ובכיס ימצא או הקלמרמ
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 ללא  0 -כ יקבע הבחינה ציוןו,  הבחינה פסילת יגררו הבחינה טוהר על שמירה  לאי חשד /שמירה  אי  

  שמירת אי על  בתעודה הערה ותוכנס ,במחצית ההתנהגות ציון יורד כן כמו  .חוזרת לבחינה אפשרות

 . הבחינה טוהר

 בהפרעה המעורבים לכל  הבחינה  בציון להורדה לגרום עלולה  בחינה בזמן תקינים  נהלים  על שמירה  אי. 

  התלמיד  על, מתוכננת  היעדרות של במקרה .כן לפני  יום או  היום באותו מבחן  לפני  הספר  מבית להיעדר  אין .ט

  ללא, בחינה לפני   הנעדר לתלמיד. המבחן לפני   השכבה רכזת או/ו  המחנכת  בפני היעדרותו   את להצדיק

  ממבחן  תלמיד  של היעדרות   כל. המורה לשיקול   בהתאם ציון יורד  או ,הבחינה  תיבדק לא ואישור הצדקה

 .  ב"במשו תרשם

 . מטה המפורט  לנוהל בהתאם' ב מועד לבקש מבחינה הנעדר התלמיד  של אחריותוב .י

 

 ובגרות  מתכונת מבחני 

  כל לפיכך. הלימודים ממערכת  חלק הינן, 20/06- ה לאחר מתקיימות הן אם גם, הבגרות בחינות בכל

 .עליהן חלים  והתלבושת ההופעה כללי

 . הספר בית בתלבושת למבחנים להגיע יש .א

 . הספר בית  באתר מראש יפורסמו והבגרות המתכונת  בחינות מועדי .ב

 . הבגרות  בחינת  לפני ימים חמישה ב"במשו  יפורסמו ההגשה ציוני  .ג

 . ס"ביה באתר המפורט  לנוהל   בהתאם ינהג  הגשה  ציון על לערער המעוניין תלמיד .ד

  לא  שנקבעה מתכונת לבחינת  הגיע  שלא תלמיד,  כן על. מתכונת  בחינות לערוך מחייב אינו החינוך משרד .ה

 . מתכונת לבחינות ' ב מועד  אין .שנית להיבחן  יוכל

 

    הגשה  ציון על ערר הגשת  נוהל

  את לפרט , ס"ביה  באתר שיימצא  הייעודי  בטופס בכתב לערער  עליו. ההגשה ציון  על ערר להגיש  הזכות  לתלמיד

  למועד עד  המקצוע לרכז, המקצועי למורה   להעביר יש  הערר  את. טיעוניו את ולהסביר השנה במהלך ציוניו

 . ס"ביה   הנהלת  עם בתאום החלטה  יקבל  המקצוע רכז  .הרכז ידי על מראש שנקבע

 

 בהמשך   יפורסם': ב מועדי נוהל
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   למידה ליקויי נוהל

 .השכבה ליועצת בחוןהא את להציג נדרש מאובחן תלמיד  כל .א

 .  החינוך משרד ידי על  שאושרו התלמיד של ההתאמות כל יירשמו ב"במשו .ב

  או הספר  בית  בחינות במהלך ניתנות  הן  כיצד לבדוק,  ההתאמות על לעבור והוריו  התלמיד של באחריותם .ג

 . לכתוב  כהסכמה תחשב ליועצת פניה  אי. ליועצת הערות ולהעיר  הבגרות בחינות

 

 המנות  ושיטת ס"בביה נוכחות – שישי פרק
 

 .בלימודים להצלחתו  הכרחי תנאי ומהווה חובה הינה בשיעורים התלמיד של קבועה נוכחות

 : ןלפיה ,החינוך משרד  להמלצות בהתאם יעשה הנוכחות רישום

  יש  ולכן"(, תלמידאות)"  הלמידה  מתהליך כחלק  בזמן אליהם והגעה בשיעורים רציפה לנוכחות להתייחס יש"

 ". מקצוע  בכל ציון  מתן בעת בהם להתחשב

 

 היעדרויות 

 .ל"מנכ  חוזרבהתאם ל  המנות שיטת מונהגת"  בגין" בתיכון 

 השיטה  מהות

 . נלמד  המקצוע שבהם השבועיות  השעות למספר שווה והיא סמסטריאלית הינה  המנה ✓

  שבוע במהלך מסוים במקצוע הנלמדים השיעורים  מספר :פירושה "מנה" =  "שבועית לימוד יחידת" ✓

"  היעדרות  מנת"כ היעדרות שעות 5  תוגדרנה שבועיות שעות 5 של בהיקף הנלמד  במקצוע : לדוגמא .לימודים

 .אחת"  היעדרות מנת"כ היעדרות שעות  3 תוגדרנה , שבועיות שעות 3 הנלמד  במקצוע. אחת

 : שלהלן לדירוג(  בנפרד) מקצוע בכל נעשה" היעדרות  מנות"   חישוב ✓

 ישתנה לא  ציונו" היעדרות  מנות " שתי עד צבר תלמיד . 

 תביא נוספת" היעדרות   מנת"  כל. נקודות 5  -ב יופחת  ציונו -  ויותר" היעדרות מנות" שתי  צבר תלמיד  

 .נוספות  נקודות 2  של  להפחתה

 שאר של המשוקלל  הציון אם גם,  שלילי  יהיה זה במקצוע ציונו", היעדרות מנות"  5 שצבר תלמיד  

 .חיובי הינו ( אחרות ועבודות בחנים, מבחנים) הציון מרכיבי

 : מקצוע בכל בפועל ההוראה משמעות  ההיעדרות  שעות לאחוז בהתאם מחושב הנוכחות מרכיב ✓

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

https://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/etsmedorim/6/6-6/horaotkeva/k-2008-8a-6-6-2.htm
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 5 תופחתנה האקדמי מציונו כלומר, 5 ציונו - 20% ועד בפועל ההוראה  משעות 15% מעל שנעדר תלמיד  

 .נקודות

 וכן, מהציון  נוספות נקודות  שתי לו תופחתנה  - 25% ועד בפועל ההוראה  משעות 20% מעל שנעדר תלמיד  

 . הלאה

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

 . נכשל

 

 : הנוכחות  ציון  לחישוב מרכזת טבלה  להלן ✓

 

 

 ? מוצדקת  היעדרות מהי

 :ב"המשו בתוכנת מוצדקות /המנות במניין נחשבות ואינן מאושרות הבאות ההיעדרויות

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

  יאוחר לא  מחנכת/למחנך הרפואי  האישור את למסור יש. רפואי באישור מגובה  ימים  4 מעל מחלה היעדרות ✓

 . המחלה לאחר משבוע

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

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

 . אחד  םיו –  ראשונה מדרגה  שמחה בשל היעדרות ✓

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

 (. הזימון

  כמותב – 'ווכ  התרמות, נוער בתנועת פעילות, הספר בבית חברתית  פעילות, לקהילה שירות בשל היעדרות ✓

 . הספר  בית ידי על מראש המאושרים ובתחומים

 . הספר בבית תפקידים מילוי בשל היעדרות ✓
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  כהיעדרות יוכרו  לא  המבחנים  יתר) בנהיגה מעשיים  ומבחנים ושני  תיאוריה מבחני שני בשל היעדרות ✓

 (.מאושרת

  מצורף אם ההיעדרויות  במניין תחשבנה לא השכבה  רכזת עם דחופה  שיחה  או  היועצת עם דחופה  שיחה ✓

  בתום או  בהפסקה לקיים  להשתדל  יש אלה שיחות. המלמד המורה   עם ובתיאום רכזת /היועצת מן אישור

 . הלימודים יום

 

 הערות חשובות

 . בתעודה מתאימה הערה ורישום  התלמיד  של  ההתנהגות בציון  ירידה גורר היעדרויות של רב מספר ✓

  לגבי כבההש רכזת עם פגישה יקבעו  מכללות או שירות לשנת  הקשורים  למיונים הניגשים  תלמידים ✓

 . זה בנושא ההתנהלות

 . משיעור  כהיעדרות דינה , חברתית מפעילות או  ממבחן היעדרות ✓

  יש   .נפרדת  הודעה כך על תישלח לא . מקצוע בכל שלו ההיעדרות  שיעור את לבדוק והוריו התלמיד באחריות  ✓

 .ההיעדרות   ממועד משבוע יאוחר לא האישורים את  להציג

,  יהמקצוע   למורה ולהראות שהחסיר הלימודי  החומר  את להשלים הספר  בבית משיעורים הנעדר התלמיד על ✓

 . ההכית למחנך  ולהגיש בנושא עבודה להכין  עליו ס"ביה  מטעם  חברתית מפעילות נעדר אם

 

 איחורים 

 .  ב"במשו איחור  לרישום  יגרמו המורה לאחר  לכיתה כניסה או ,הצלצול  לאחר בבוקר  ס"לביה   הגעה .א

 . לכיתה להיכנס לתלמיד  יאפשר  המורה אם גם, "היעדרות "  הערת תירשם  דקות  15 מעל איחור לאחר .ב

 

    ספריות  בית וחוץ  פנים ובפעילויות בטקסים  השתתפות

  הפעילות .הספר בית של החובה מתוכנית חלק  הינה ספריות  בית וחוץ  פנים ובפעילויות  בטקסים השתתפות

  השונים במקצועות הלמידה את משלימה  זו פעילות. לערכים לחינוך מרכזי בסיס הינה  הספר-בית  של החברתית

  ובניהולם באחריותם נושאים  פי  על השונות  בשכבות נעשית הפעילות. הלימודים מתכנית אינטגרלי חלק ומהווה

 . הפדגוגי והרכז  חברתי  החינוך רכז,  היועצות, השכבות רכזי של

 .הספר-בית  של  הפעילויות  בכל נוכחות  חובת  חלה

   .ןעליה להקפיד  ויש ותמחייב  הפעילויות בכלהנאותה  וההתנהגות  הנוכחות ✓

  רק  אלא לטיול ייצא לא  ומטה'  ב בהתנהגות שציונו תלמיד  כי , החלטה לקבל  רשאית הפדגוגית   המועצה ✓

 .  ל"מנכ  בחוזר לכתוב בכפוף וזאת  ההורים אחד בליווי
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 תגבור/  פרטניים  שיעורים  נוהל

  שאינה מסיבה המקצוע משיעורי להיעדר שמרבה  תלמיד, זאת עם. פרטני  בשיעור להשתתף זכאי תלמיד  כל ✓

 . זאת זכאות יאבד מוצדקת

 .  המקצועי המורה המלצת  פי-על תגבור/פרטני בשיעור להשתתף תלמיד   לחייב רשאי ס"ביה ✓

 . הלימוד   שעות במערכת למפורסם בהתאם, ואחריהן הלימודים   בשעות יתקיימו   תגבור  /פרטניים  שיעורים ✓

 

       שחרורים

.  השכבה רכזת או הכיתה   מחנכת אישור ללא, הרשמי  הלימודים גמר לפני הספר בית שטח את  לעזוב אין ✓

  אישור  ללא ס" ביה את  שיעזוב תלמיד .ס"ביה  ממזכירת מחנכתה/הרכזת  אישור  לאחר  ינתןי יציאה ה  אישור

 .  הוריו עם  בירור לשיחת יזומןהוא  ו  ,היעדרות  לו תירשם

 ג "מחנ שחרור ✓

  בגרות תעודת לקבלת  תנאי והינם הספר בית בתעודת בציון ומזכים  חובה הם  גופני  חינוך שיעורי  . 

 לבית רפואיים אישורים להמציא   מתבקש, ג"חנ בשיעורי להשתתף  יכול  אינו רפואיות שמסיבות תלמיד  

 . השיעורים בכל  נוכח  להיות ועליו, הספר

 הספר בית לטיולי התלמיד  את להוציא האחריות  את עצמו על לקחת  יכול אינו הספר בית, מכך כתוצאה  

 .    מאמץ הדורשת  פעילות  לכל או

 בגרות לתעודת זכאי להיות   כדי בנושא עבודה להגיש חייב ג "מחנ פטור תלמיד . 

 

 בארץ  נופש/  ל "לחו נסיעות

 .  ל"מנכ חוזר י"עפ לימודים תקופת במהלך לנופש  נסיעה על מוחלט איסור חל ✓

 . ובאחריות  תהיה החומר השלמתו,  המנות במניין ייחשבו היעדרויותיו ,  שייעדר תלמיד ✓

 . המורים החלטת פי  על שהחסיר  החומר   כל את  שהשלים לאחר לכיתה  להיכנס יורשה   התלמיד ✓

 . התלמיד  של להיבחנותו אפשרות תשקול  ס "ביה הנהלת, ההיעדרות  בזמן מבחנים  היו באם ✓

 

  ריבוי. ב"המשו לתוכנת הספר בית למחשב ישירות מדווחות המשמעת הפרות כל כי לציין יש

  בציון להורדה לגרום עלול( הפרעות, מוצדקות בלתי היעדרויות, איחורים)  משמעת  הפרות

 .בתעודה מתאימה הערה ולרישום ההתנהגות
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 הצטיינות לימודית  –פרק שביעי 
 

 מצטייני בית הספר הם תלמידים המשמשים דוגמא ומופת לתלמידי ביה"ס.

 

 הצטיינות חברתית 

הצטיינות בתוכנית "מעורבות חברתית" תינתן לתלמידים שבמשך שלוש שנות לימודיהם בתיכון התנדבו בסך  

 . שעות והגישו עבודה 180של 

 

 הצטיינות לימודית 

 באים: ם ההציונים של התלמידים בתנאיהצטיינות נקבעת בהתאם לממוצע 

 ציון ההתנהגות הוא א' )התנהגות טובה מאוד(.  .א

 (.10%לא מוצדקות או איחורים לא מוצדקים )עד    תהיעדרויו אין הערת מנות,  .ב

 הערה על טוהר בחינות.  ,הערת שקידה ,הערת תלבושת ,ת משמעתואין הער .ג

 כל הציונים הינם חיוביים. .ד

 הלימודיות. התלמיד השלים את כל חובותיו  .ה

 . שלים את חובותיו במעורבות חברתיתהתלמיד ה .ו

 

 סוגי הצטיינויות לימודיות 

 ב "ישכבת  א "ישכבת  

הצטיינות  

 רגילה 

תעודה על הצטיינות   /תלמיד יקבל הערה

לימודית כשממוצע התעודה המשוקלל  

 . 90-94בציון השנתי הוא  

תלמיד יקבל תעודת הצטיינות כאשר ממוצע הציון  

  יהיה  ב"יובסמסטר א' בכתה   ,א"השנתי בכתה י 

 . יח"ל במתמטיקה  4-5לומד וא וה  ,ומעלה 90

תלמיד הלומד מקצוע מורחב אחד יקבל  

, גם אם ממוצע  הצטיינות לימודית רגילה

 . 95מעל  ציוניו

  2יח"ל מתמטיקה +  3הלומד   תלמיד ,בנוסף

 . מקצועות מורחבים
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 ב "ישכבת  א "ישכבת  

הצטיינות  

 יתרה

 .95-100המשוקלל בציון השנתי הוא הצטיינות יתרה תוענק לתלמיד כשממוצע התעודה 

  2יב" לתלמידים הממלאים את כל חובותיהם הלימודיות )לרבות   -תינתן בשכבות י"א ו

 מקצועות מורחבים( ומילאו את כל חובותיהם החברתיות.

חישוב הממוצע ייערך על פי יחידות הלימוד, כאשר כל ההחלטות הינן בכפוף לשיקול הדעת של  

 , החלטתן ועל פי הקבוע בחוזרי מנכ"ל.המועצות הפדגוגיות

 בונוס בציון מתמטיקה

 נקודות לציון השנתי.  10יקבל תוספת של  –יח"ל   5תלמיד הלומד מתמטיקה ברמה של 

 נקודות לציון השנתי.  5יקבל תוספת של  –יח"ל   4תלמיד  הלומד מתמטיקה ברמה של 

- 

יח"ל במתמטיקה ואנגלית +     5הלומד   "בי  תלמיד

 מקצועות  מורחבים.  2

ממוצע הציון השנתי בכתה יא' ובסמסטר א' בכתה  

 ומעלה.   95 –יב' הוא 

 

 


