עדכונים מהמערכת:
הודעות על שינויי צפויי מראש במערכת יימסרו על ידי מחנ הכתה ,אחראי המערכת
או המזכירה .בכל מקרה של שינוי יש להביא את הציוד המתאי לשינוי .במקרה של
היעדרות מורה יישארו התלמידי בכיתה ותלמיד אחד יודיע על כ למרכז/ת השכבה
או לאחראי מערכת.
א המורה אינו מגיע לכיתה ,התלמידי ימתינו בה עד  15דקות.
• הודעות שכבתיות תפורסמנה בנפרד על גבי לוחות המודעות שליד חדרי רכזי
השכבה.
• הודעה של הרגע האחרו ,לגבי ביטול שיעור תישלח לתלמיד במסרו ).(SMS

הערכת הישגים והתנהגות:
שלב ההערכה הוא חלק בלתי נפרד מתהלי ההוראה והלמידה ,ולכ ע פתיחת שנת
הלימודי יציג כל מורה בפני תלמידי כיתתו ,את תוכנית הלימודי השנתית ,את הדרכי
להערכה ואת דרישותיו לאותו מקצוע.
מרכיבי הערכה :

הערכת הישגי התלמיד תקי את כל תחומי התפקוד של התלמיד ותכלול מרכיבי כגו:
בחינות בכתב ,בחני ,עבודות ,הרצאות בעל פה ,מטלות שיתופיות!קבוצתיות ,שיעורי בית,
השתתפות ונוכחות בשיעורי .
המורה לא יערי את התלמיד על פי נתו אחד בלבד !
הערכת התנהגות התלמיד תבוסס על התנהגות התלמיד בכל אחד ממקצועות הלימוד.
ההערכה תדורג בארבע רמות התנהגות) :א( טובה מאוד) ,אב( כמעט טובה מאוד) ,ב(
התנהלות לא מקובלת וטעונה שיפור) ,ג( בלתי ראויה.
שנת הלימודי מחולקת לשלושה שלישי .התלמיד יוער ע"י מוריו ויקבל את המשוב
שלה בכל שליש.
בסיו השליש הראשו יינת לתלמיד בחט"ב דו"ח פירוט ציוני והערכות בכל מקצוע.
בסיו השליש הראשו תינת בחט"ע תעודה.
במהל השליש הראשו יערכו ימי הורים שעיקר הוא שיחה משמעותית בי התלמידי,
הוריה והמורי ומת תמונה כללית בנוגע לתפקוד הלימודי.
ימי הורים בסיו השליש השני נועדו לש מת מידע מפורט ועדכני על הישגיו הלימודיי
ותפקודו הכללי של התלמיד בבית הספר .נוכחות התלמיד בימי הורי אלה היא חובה.
מועדי ימי ההורים:

 בסיו שליש ראשו יו ה'  ,9.12.21יו א' 12.12.21
 סיו שליש שני יו ב'  , 21.3.22יו ד' 23.3.22
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בסיו שנת הלימודי תחולק תעודת סו שנה.
הישגי התלמיד יסוכמו בציו מספרי ,ציו התנהגות ובהערכה מילולית בתעודה .זכותו של
כל תלמיד לדעת את מרכיבי הציו בכל מקצוע.
בחט"ע הציו בתעודת סו השנה יבוסס על הישגיו והתנהגות התלמיד לאור כל שנת
הלימודי.
מועדי חלוקת תעודות:

 תעודת מחצית תוענק בחט"ע ביו חמישי 20 ,ינואר .2022
 תעודת סיו שנה תוענק בסו( שנת הלימודי הרשמית ,ביו שני  20ביוני .2022

תעודת הצטיינות תוענק לתלמיד שממוצע ציוניו  90ומעלה בתנאי שהתנהגותו בכלל
המקצועות "א" )תותר חריגה של שני ציוני התנהגות "א!ב"( .תעודת "הצטיינות יתרה"
תוענק לתלמיד שממוצע ציוניו  95ומעלה והתנהגותו ללא רבב .כמו כ ,על!פי שיקול דעת
מנהלי החטיבות תית תעודת הצטיינות חברתית לתלמידי שהצטיינו בתרומה לקהילת
בית הספר ו/או לקהילה בכלל.
בחטיבה העליונה הממוצע החשבוני יכלול בונוס על פי המפתח הבא:
 .1תוספת נקודה לממוצע החשבוני של תלמיד הלומד יותר משתי מגמות מורחבות.
 .2תוספת נקודה לממוצע החשבוני של תלמיד הלומד מתמטיקה ברמת  4יח"ל וציונו
מעל . 65
 .3תוספת שתי נקודות לממוצע החשבוני של תלמיד הלומד מתמטיקה ברמת  5יח"ל
וציונו מעל . 65
 .4תוספת נקודה לממוצע החשבוני של תלמיד הלומד מקצוע מדעי )פיסיקה ,כימיה,
ביולוגיה ומדעי המחשב( וציונו מעל .65
בחטיבת הביניי הממוצע החשבוני יכלול תוספת בונוס של נקודה אחת לממוצע
לתלמידי הלומדי מתמטיקה בקבוצת המצטייני במידה וציונ מעל .60
בחט"ע ובחט"ב תוספת נקודה לממוצע החשבוני של תלמיד נבחרת ספורט המייצג את
הגמנסיה ותרומתו יחודית ,על פי שיקול רכז חנ"ג.
הפסקת לימודים /תנאי מעבר :

א .התלמיד יעלה כיתה בכפו להחלטת המועצה הפדגוגית ולנהלי משרד החינו ,הערה
על כ תיכתב בתעודה.
ב .התראה על הפסקת לימודי תימסר בע"פ ובכתב לאחר זימו התלמיד והוריו
לשיחה ע מנהלי החטיבה .
ג .במקרה של שלושה ציוני שליליי ומעלה בתעודה ו/או הערכת התנהגות "ב" ומטה
בכמה מקצועות ,יוזמנו התלמיד והוריו לשיחה על הפסקת לימודי או על התנאי
להמשכ.
ד .נית לערער בכתב או בע"פ בפני מנהל בית הספר על החלטת המועצה הפדגוגית.
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מבחנים:

מועדי הבחינות נקבעי כבר בתחילת השנה ,כדי לאפשר הערכה רצופה והגיונית ,לכ אי
לשנות תארי בלוח מועדי הבחינות שיפרסמו רכזי השכבות.
במקרי חריגי יש להפנות את הבקשה לשינוי למרכז השכבה .אי לשנות מועד בחינה ללא
אישור מרכז השכבה .לוח המבחני יפורס באתר האינטרנט של בית הספר .לא יערכו
יותר משני מבחני בשבוע ,לא יער יותר ממבח אחד ביו.
חומר המבח ומבנהו יימסרו לתלמידי שבוע מראש .א לא יינת חומר מדויק לבחינה,
הבחינה תכלול את כל החומר שנלמד לאחר המבח האחרו ועד השיעור שהתקיי שישה
ימי לפני מועד הבחינה .מועד הגשת עבודה ,שמשקלה כציו בחינה ,יופיע בלוח הבחינות.
תלמיד הנעדר מסיבה מוצדקת יו לפני המבח או ביו המבח ,צרי להציג אישור רופא
או אישור מלשכת הגיוס .כל אישור אחר יתקבל לפי שיקול דעת רכז השכבה .רק אז יהיה
התלמיד זכאי למבח חוזר וזאת באישור רכז השכבה .על מבח חוזר לא יחול הכלל המגביל
מספר בחינות בשבוע.
חיסור לא מוצדק של תלמיד משיעורי הקודמי לבחינה ביו הבחינה ,תביא לכ שציונו
בבחינה יחל מ! .90
זכותו של התלמיד לדעת את מרכיבי ציו המבח.
מבחני יוחזרו לתלמידי תו שבועיי ממועד הבחינה.
זכותו של התלמיד לקבל הסבר בעל פה מהמורה הבוח ,על טעויות בדיקה שנעשו לדעתו
ועל הפחתת נקודות במבח
טוהר בחינות:
• תלמיד שיימצא מעתיק בבחינה ,בחינתו תיפסל והנושא יועבר לטיפול משמעתי
חמור.
• תלמיד חט"ע שיימצא מעתיק פע נוספת ,עלול לאבד את הזכות לקבלת תעודה
בגרות ,ושאלת המש לימודיו תיבח ע"י המועצה הפדגוגית.
• העתקה בבחינת הבגרות פוסלת את המבח ומשהה היבחנות חוזרת וזכאות לתעודת
בגרות ,על!פי הנחיות משרד החינו.
• בזמ בחינה הטלפו הנייד יהיה כבוי בתיקו של התלמיד .טלפו נייד שיימצא גלוי
יביא לפסילת הבחינה לאלתר.
בחנים:
בוח מתייחס לחומר הנלמד בשלושה שיעורי האחרוני בלבד וכ לשיעורי הבית שניתנו
בשני השיעורי האחרוני .בוח יכול להינת ללא הודעה מראש ,מש הבוח יהיה לשיקול
דעתו של המורה.
רצוי לא לתת בוח ביו בו מתקיימת בחינה ובמקרה של בוח שתוכנ מראש
– לא ייקבע ליו בו מתקיימת לתלמידי באותה כיתה מבח במקצוע אחר.
לא יתקיי בוח נוס במקצוע ,כל עוד לא החזיר המורה בוח קוד )לרבות
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לא בשיעור שבו הוחזר בוח קוד(.
לידיעתכם  :עפ"י חוזר מנכ"ל מינואר  – 2002תלמיד שנעדר מהלימודי מעל 30%
במקצוע שבו הוא ניגש לבחינת בגרות ,לא יהיה זכאי לגשת לבחינת הבגרות.

הציון השנתי טרם בחינת הבגרות:
הציו השנתי הוא שקלול של הישגי התלמיד במהל השנה או השנתיי האחרונות.
כל מורה ימסור לתלמידיו את הציו השנתי לפחות חמישה ימי לפני הבחינה .ברוב
המקצועות הציו השנתי מהווה כ!  20%מהציו הסופי באותו מקצוע.

נוהל ערעור על ציון בחינה

א .תלמיד רשאי לערער בכתב על הציו בפני מורה המקצוע.
ב .דחה המורה המקצועי את בקשת העירעור ,רשאי התלמיד לערער בפני רכז המקצוע
באמצעות רכז השכבה.
ג.

החלטת רכז המקצוע הינה סופית.

ד .תלמיד המבקש לערער על ציונו השנתי ימלא טופס ערעור בכתב ויגישו למורה
המלמד והעתקי ימסור למנהל חט"ע ולמנהל הפדגוגי לא יאוחר משלושה ימי
לפני מועד הבגרות .ערעור שיוגש במועד מאוחר יותר לא יטופל .לא נית לערער
שלא בכתב !

תלמיד שלא הגיע לקבל את בחינת המתכונת או את
ציונו השנתי במועד שנקבע ,לא יוכל להגיש ערעור.

פניות תלמידים והורים והעברת מידע לביה"ס
 .1לכל תלמיד הזכות להיפגש ע המורה המקצועי ו/או ע מחנכו .יש לתא פגישה מראש.
 .2במהל השליש הראשו ובתו השליש השני יתקיי יו הורי בו התלמיד ישוחח ע
הוריו ,ע המחנכ/ת והמורי על תפקודו והרגשתו בגמנסיה .במהל ימי הורי יימצאו
המורי המקצועיי בביה"ס וישמחו להיפגש ולשוחח ע תלמידי והורי.
 .3התלמידי וההורי מתבקשי למסור למורי ,למחנכי ולמנהלי החטיבה כל מידע
הקשור לתלמיד והעשוי לסייע בעבודת החינו וההוראה.
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 .4תלמידי והורי הרוצי לברר נושא כלשהו או להתלונ ,יפנו תחילה למורה המקצועי
ורק לאחר מכ במידת הצור למחנ ,לרכז השכבה ,למנהלת החטיבה ולמנהל בית הספר
על פי הסדר הנ"ל.
 .5דיווח רפואי:
הד הרפואי שמולא ע''י ההורי ע הרישו לבית הספר ,יהווה אישור לכל הפעילויות
למש השנה.
חובת הדיווח על כל שינוי במצבו הרפואי של התלמיד חלה על ההורי.

ייעוץ:
• לרשות התלמידי מער ייעו 0המטפל במגוו נושאי :קשיי הסתגלות ,התמודדות
במצבי לח ,0יחסי בי כל באי בית הספר .הורי ותלמידי המבקש לשוחח ע
היועצת ,יפנו אליה ישירות.
• פסיכולוגית ויועצות בית הספר תסייענה ביצירת אקלי בית הספר ברמה האישית
וברמה הקבוצתית.
• יועצות בית הספר תרכזנה את הטיפול הנוגע לתלמידי לקויי למידה.
• בית הספר שוא להקנות לתלמידיו כלי להתמודדות ע תופעות שליליות הקיימות
בחברה ,מתו אמונה שתוכניות מניעה מקטינות את תפוצת התופעה ומקלות על
התלמיד לנווט את עצמו בצורה יעילה יותר בבית הספר ובחברה.

מועצות תלמידים:
בית הספר מעמיד את התלמיד במרכז העשייה הבית ספרית ,ולכ הוא ש דגש מיוחד על
פעילות מועצת התלמידי בכל אחת מ החטיבות.
המועצה תהיה מורכבת מנציגי של כל הכיתות ותתכנס כל שבוע על מנת לדו בכל הנושאי
הקשורי לחיי התלמידי בבית הספר!שגרת הלימודי ופעילות חברתית.
זאת תהיה מסגרת שבה אפשר לשמוע ולהשמיע וג להעלות רעיונות חדשי בכל הנושאי,
כדי שהתלמידי יהיו שותפי מלאי לעשייה בבית הספר.
בבית הספר מתקיימת מועצת תלמידי אחת המייצגת את כל התלמידי.

התפתחות אישית ומעורבות חברתית
מטרת על ! לטפח בוגר עצמאי ,מעורב ,בעל תודעה ,רגישות חברתית וחוס נפשי ,אכפתי,
אחראי ורואה במעורבות החברתית ער ודר חיי.
במסגרת רפורמת "ישראל עולה כיתה" ,תהווה המחויבות האישית חלק מתהלי תלת!
שנתי של התוכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית".
על כל תלמיד להשלי  180שעות מחויבות אישית למע הקהילה כתנאי לזכאות לתעודת
בגרות .שעות אלה מחולקות לשעות מחויבות אישית וקבוצתית שיפורטו להל.
שעות אישיות :כיתה י' !  .60כיתה יא' ! .30
שעות קבוצתיות 30 :שעות בכיתות י ,יא' ,יב'.
16

ההתנדבות מתבטאת במת שיעורי פרטיי חינ לילדי מתקשי בבתי ספר יסודיי
מזיני ,בעבודה ע חריגי ,בשיקו נפגעי תאונות דרכי ,בחלוקת חבילות מזו לנזקקי,
מעזרה סיעודית לקשישי ,בהתנדבות בארגוני המסייעי לילדי במצוקה כמו "אח
בוגר" ,תחזוקת אנדרטאות לזכר נופלי וכ התנדבות בבתי מחסה לבעלי חיי.
ההתנדבות יכולה להיעשות ג במסגרת ארגוני התנדבות קיימי ,כגו ה"משמר האזרחי"
ומג דוד אדו .ההדרכה במסגרת תנועות נוער מוכרת חלקית כמחויבות אישית.
תלמידי שיקיימו את הפעילות בהצטיינות יהיו זכאי לתעודת הצטיינות חברתית
שתזכה אות בהטבות בעת הגשת מועמדות למוסדות ההשכלה הגבוהה.

תלמיד שלא סיי מחויבותו האישית אינו זכאי לקבל תעודת בגרות !!

מזכירות והנהלת חשבונות:
א .מזכירות החטיבות עומדות לרשות התלמידי .יש להתנהג כראוי כלפי עובדי
המנהלה המספקי שירות לתלמידי.
ב .יש לעדכ את המזכירות על כל שינוי בכתובת ,בדוא"ל ובמספר הטלפו של התלמיד
ושל הוריו.

שמירת רכוש וניקיון בית הספר:
על כולנו  ,תלמידי ומורי ,לשמור על רכוש בית הספר ,על תקינותו ועל ניקיונו.
א בכל זאת נתגלה קלקול ,יש להודיע על כ מיד למנהלנית .
תלמיד שיגרו נזק לציוד בית הספר ,ישל עבור הנזק וייענש בחומרה.

שירותי מזון:
בבית הספר פועלת קפיטריה בגינת חטיבת הביניי.

נבחרות ומועדון כושר:
•
•
•
•

בבית הספר נבחרות פעילות בענפי הספורט השוני.
השימוש במועדו הכושר יהיה א ורק בליווי מדרי מוסמ מטע בית הספר.
החברות במועדו הכושר מחייבת תשלו שנתי כפי שייקבע.
מועדו הכושר של בית הספר יהיה פתוח לתלמידי בשעות אחר הצהריי לפי לוח
הזמני שיפורס ע"י מורי חנ"ג )מותנה במספר התלמידי(
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ארונות אישיים:
נית לרכוש את הזכות להשתמש בארו אישי )לוקר( למש שנת הלימודי
בבית הספר .לש כ יש לפנות לסג המנהל אליר דיי.
הלוקרי נמסרי תמורת תשלו שייקבע ע"י הנהלת ביה"ס .אי לבית הספר
אחריות על דברי שייעלמו או יגנבו מהלוקר.

מעבדות:
בבית הספר קיימות מעבדות חדישות לביולוגיה ,לכימיה ,למחשבי ולפיסיקה.
השיעורי במעבדות מיועדי להדגי ,להמחיש ולסייע בחקר תופעות ,תו כדי לימוד
והתנסות בשיטות עבודה.
העבודה במעבדות היא חלק בלתי נפרד מלימוד המקצועות המדעיי החל מכיתה ז' ועד
לבחינות הבגרות .המעבדות מצוידות בציוד חדיש ויקר חובה לשמור עליו!
הפעילות במעבדה תתקיי תמיד בנוכחות מורה או לבורנט.

ספריה:
• לרשות התלמידי עומדת בספריה מכונת צילו בתשלו .לא נית לצל
במזכירויות בית הספר.
• הספרייה מיועדת לעיו וללימוד בלבד ואי לקיי בה דיוני.
• שעות פתיחת הספרייה :בימי א'!ה' בי השעות  ,9:00!17:00יו ו' הספרייה תהיה
פתוחה ללא שרותי הספרנית.
• המחשבי בספריה מיועדי לעבודות ומילוי מטלות בלבד!
• אי לשחק במשחקי מחשב כלשה בפינת המחשבי!

חדר מורים:
חדר המורי אינו מיועד לתלמידי.
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תקנון בית הספר
תקנו בית הספר מבוסס על התפיסה ,כי לתלמידי ,למורי ולעובדי בבית הספר הזכות
לכבוד והחובה לכבד.
בית הספר מטפח את ההדברות כפתרו לקונפליקטי ומגנה כל תופעה של אלימות.
גילויי אלימות נדירי בבית ספרנו וביה"ס מתייחס אליה בחומרה רבה !
חובת של כל התלמידי להתריע באופ מיידי בפני מחנ הכיתה ,רכז השכבה או מנהל
בית הספר על כל התגרות ,על כל נטייה לאלימות ועל כל מעשה שיש בו אלימות.
קווים אדומים
בכל חברה ובכל ארגו ישנ כללי משמעת שוני .כול באי להבטיח בטחו ,סדר והשגת
המטרות שלשמ הצטרפו חברי הארגו לארגו.
הטיפול בחוצה "קו אדו" יהיה כמוב חמור יותר.
ההתנהגויות המוגדרות כחוצות קו אדום:

 .1קו אדו נחצה כאשר תלמיד מעורב באלימות פיסית.
 .2קו אדו נחצה כאשר תלמיד מעורב בפגיעה ריגשית בתלמיד אחר מעליב אותו או משפיל
אותו באמצעות מילי או תנועות .יש לשי לב ,מבח הפגיעה איננו כוונותיו
של הפוגע ,אלא התוצאה כפי שהיא משתקפת ע"י הנפגע .על מי שנכנס לעימות
מוטלת האחריות לגבי התוצאה.
 .3קו אדו נחצה כאשר תלמיד פוגע באחר באמצעות הרשת האלקטרונית.
 .4קו אדו נחצה כאשר תלמיד פוגע )מילולית /פיסית /באמצעי מקוו( במתכוו במורה.
 .5קו אדו נחצה כאשר תלמיד מקלל מורה או משתמש כלפיו בביטויי מעליבי.
 .6קו אדו נחצה כאשר תלמיד נתפס מעתיק או מפר את טוהר הבחינות.
 .7קו אדו נחצה כאשר תלמיד נחשד בשימוש באלכוהול או חומרי אסורי או בעישו
בזמ פעילות בית ספרית /ואו בשטח בית הספר או בקרבתו.
 .8קו אדו נחצה כאשר תלמיד פוגע במזיד ובאופ משמעותי ברכוש בית הספר
)השחתה ,שבירה ,חבלה(
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אופן הטיפול באירועים בהם נחצה קו אדום ע"י תלמיד:
ועדת משמעת

תלמיד החוצה קו אדו בהתנהגותו ! יופסקו לימודיו עד לבירור .הבירור יתקיי בפני
וועדת משמעת המורכבת מחבר הנהלה ,ממחנ הכתה וממרכז השכבה .התלמיד יזומ
לוועדה יחד ע הוריו.
פנייה למשטרה

אלימות הגורמת לחבלה פיסית ,המצריכה טיפול רפואי או פינוי ,ג א אינה מוגדרת
כחבלה חמורה ,תטופל משמעתית וחינוכית בבית הספר וג מחוצה לו באמצעות פנייה
למשטרה ,לפי חוזר מנכ"ל.
ציון ההתנהגות

במת הציו בהתנהגות בתעודה תהיה התייחסות למכתבי אזהרה ,למכתבי התראה
ולועדות משמעת כדלקמ":
א .התנהגות חוצה קו אדו תוריד את ציו ההתנהגות בשני ציוני.
ב .לתלמיד שצבר שני מכתבי התראה ויותר יורד ציו אחד בהתנהגות.

כללי התנהגות
תלמיד הלומד בגימנסיה העברית מחוייב להתנהג עפ"י כללי התנהגות נאותי ג מחו0
לביה"ס .אירועי אלימות שיתרחשו מחו 0לגימנסיה ,יטופלו בהתא לתקנו .כללי
קווי אדומי חלי על התלמיד ג מחו 0לביה"ס.
 .1התנהלות בזמן שיעור:

הפרעה של תלמיד למהל השיעור גורמת נזק לתלמיד ולכיתה כולה .א הוצא תלמיד
מ השיעור בשל הפרעה ,עליו להגיע לחדר המרכז\ת באופ מיידי לצור בירור ,ג א
הדבר לא נאמר לו במפורש ע"י המורה בכיתה .א רכז השכבה עסוק ,ייגש לחדר סג
המנהל או לחדר מנהלת החטיבה.
• על התלמיד לבוא לכל שיעור ע כל הציוד הלימודי הנדרש וע שיעורי בית
מוכני .א לא עמד התלמיד באחת מהדרישות הללו ,ידווח על כ למורה
בתחילת השיעור.
• אי להמצא במסדרונות בזמ שמתקיימי שיעורי.
• חל איסור מוחלט על תלמיד הנמצא במסדרו לפתוח את דלת הכיתה במהל
שיעור.
• ג בהפסקה אי לרו 0ולשחק בכדור במסדרונות בית הספר
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ובכיתות.

 .2התנהגות בזמן בחינה:

קיו טוהר הבחינות היא משימה ערכית ומוסרית חשובה שנועדה לאפשר לנבחני תנאי
בחינה הוגני ואחידי .אחריות זו מוטלת בראש ובראשונה על התלמיד עצמו! חובתו
לכתוב את הבחינה מבלי להיעזר באחרי או לעזור לאחרי ומבלי להשתמש או להיעזר
בחומר שלא הותר בשימוש .אחריות זו היא אישית ומוחלטת .התלמיד לבדו יישא באחריות
א יפר את תקנו הבחינות ולא ישמור על טוהר הבחינות.
בזמ הבחינה הטלפוני הניידי יהיו כבויי בתיק התלמיד ותיקי התלמידי יונחו לאור
הקיר עליו מותק הלוח .בזמ הבחינה הטלפו הנייד יהיה כבוי בתיקו של התלמיד .טלפו
נייד שיימצא גלוי יביא לפסילת הבחינה לאלתר!
 .3טלפונים ניידים:

א .ללא אישור מראש של המורה המלמד ,חל איסור מוחלט על שימוש בטלפו נייד
במהל פעילות לימודית או חברתית בבית הספר.
ב .התלמידי נדרשי להשאיר את הטלפו הנייד כבוי בתיק במהל השיעורי.
תלמיד אשר יפר תקנה זו ,יידרש למסור את הטלפו הנייד למורה המלמד .תלמיד
שיסרב למסור את הטלפו למורה יושעה מבית הספר מיידית .הטלפו יועבר
למנהל/ת החטיבה או לסג המנהל ויוחזר לתלמיד בנוכחות הוריו בלבד !
ג .בכיתות ז' עד י' ! חל איסור על תלמידי להשתמש בטלפו סלולרי במהל יו
הלימודי כולל בהפסקה והטלפו יהיה כבוי בתיקו של התלמיד מעת כניסתו לבית
הספר ולאור כל יו הלימודי .מכשיר שיעשה בו שימוש ילקח ויוחזר להורי
התלמיד .על פי שיקול דעת מורה יותר בשיעור שימוש בטלפו לצרכי הוראה
ולמידה.
 .4איחורים

על התלמיד להגיע בזמ לשיעורי.
א .תלמיד המאחר שלוש פעמי ומעלה לשיעור באותו המקצוע במהל מחצית ,ייפגע
ציונו בתעודה )בסעי "יחס למקצוע"(.
ב .תלמיד חט"ע המאחר לשיעור הראשו למעלה מ! 10דקות ,לא ייכנס לשיעור.
ג .תלמיד המאחר לשיעור במהל היו :בחט"ב :ייכנס וירש ביומ המורה ובתו
יו הלימודי ישאר שעה נוספת בביה"ס או יגיע לשעת אפס למחרת.
בחט"ע לא יורשה התלמיד להיכנס לשיעור .האמור לא יחול במקרה שהאיחור הינו
מוצדק באישור מחנ או רכז/ת השכבה.
 5נוכחות בשיעורים ופעילויות בית ספריות

נוכחות מלאה וסדירה בשיעורי ובבית הספר היא חובה שחלה על כל התלמידי ועל
כ ,כל תלמיד חייב בנוכחות בכל השיעורי והפעילויות במהל ימי הלימוד במש
השנה ,על פי מערכת השעות ,לרבות שיעורי השלמה ,כפי שנקבעו על ידי המורה .לא
נית להגיע לבית הספר באמצע יו לימודי ללא אישור מוסמ.
הציו המסכ של התלמיד מתבסס בעיקרו על  4מרכיבי שהינ ערכי מדידי:
 .1מבחני .2 .בחני .3 .נוכחות בשיעורי ותרומה לשיעור .4 .עבודות בית.
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השתתפות בפעילויות בית ספריות

חובתו של התלמיד להשתת בכל הפעילויות המתקיימות בבית הספר ומחוצה לו ! על
פי הכללי הנהוגי בו ,ולאפשר את ניהול התקי .השתתפות בימי עיו ,הרצאות,
סמינרי ,טיולי ,ימי קולנוע והצגות תיאטרו ,היא חלק מתכנית הלימודי בבית
הספר ומחייבת את השתתפות כל התלמידי.
בחטיבה העליונה תלמיד שלא ישתת בפעילות מטע בית הספר – תירש לו היעדרות
מהשיעורי על פי שיטת המנות ]בשיעורי שהיו אמורי להתקיי אותו יו[.

5א .העדרויות – חט"ב
א .על תלמיד הנעדר משיעור ליידע את המורה על סיבת העדרותו.
ב .תלמיד הנעדר מבית הספר עד שלושה ימי חייב להביא אישור מנומק מהוריו.
תלמיד הנעדר ארבעה ימי או יותר חייב להביא ג אישור מחלה מרופא,
את האישור עליו למסור למחנ הכתה לאחר שהציגו בפני כל מוריו.
ג .תלמיד המגיע לבית הספר תו כדי יו הלימודי )לשיעור שני ,שלישי וכו' (
חייב להביא מכתב הסבר על היעדרותו למורה הכיתה ולמחנכו .רצוי להביא ג
אישור ממרפאה ,מרופא ,וכו'.
ד .תלמיד המבקש שחרור מיו לימודי או מחלקו ,חייב להביא בקשה בכתב מהוריו,
את הבקשה יש להפנות למחנ הכיתה או מרכז/ת השכבה.
ה .שחרור מסיבות רפואיות במהל יו לימודי יינת ע"י מרכז/ת השכבה לאחר
תיאו טלפוני ע הורי התלמיד.

ו.

ז.

בחטיבת הביניי – ישוחררו התלמידי קוד לשעה  13:00בליווי מבוגר .במקרי
חריגי יינת אישור יציאה מבית הספר א רק לאחר קבלת אישור כתוב מההורי.
נסיעה לחו"ל ! בית הספר אינו רואה בעי יפה העדרויות תלמידי מלימודי בשל
נסיעה לחו"ל .על תלמיד הנוסע לחו"ל במהל שנת הלימודי ליידע מראש בכתב
את מנהל/ת החטיבה או רכז/ת השכבה לפחות שבועיי לפני הנסיעה .באחריות
ההורי והתלמיד להשלי את החומר החסר .תלמידי הנוסעי לחו"ל לא יהיו
זכאי לבחינות חוזרות ומיוחדות.
לארוע בר מצווה שמתקיי בשעות הבוקר )ביו לימודי( יכול התלמיד להזמי עד
 8חברי מבית הספר וזאת בתאו ע רכז/ת השכבה.
לתשומת ליבכ  :נוכחות התלמידי תהווה חלק בלתי נפרד מציו המקצוע
ותשוקלל ג בציו השנתי במקצועות בה ניגשי לבחינות הבגרות.
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5ב .העדרויות – חט"ע
נוהל רישום ומעקב חיסורים

על כל היעדרות יש להודיע מראש למחנ הכיתה בדרכי ההתקשרות המקובלות.
תלמיד הנעדר מלימודיו חייב להביא אישור מההורי/מרופא מיד ע חזרתו לספסל
הלימודי לצור מעקב ולהעבירו למחנ הכיתה .אישורי יתקבלו עד שבוע מיו החזרה
ללימודי.
תלמיד הנעדר ממבח חייב להציג האישור למורה המקצועי לצור הזכאות לגשת למבח
חוזר ולהגישו למחנ הכיתה .בשכבות יא' ויב' תלמיד שיצבור מעל מנה של היעדרויות בלתי
מוצדקות במקצוע מסוי ירד ציונו באותו מקצוע עפ"י הטבלה הבאה:
 1מנה = מס' השעות הנלמדות במקצוע מסוי במהל שבוע
אחד.
דוגמא :א במקצוע מסוי מספר השעות השבועיות הוא 5
שעות,
והתלמיד צבר במש שליש  5שעות היעדרות באותו
מקצוע ,אותו תלמיד יצבור מנת היעדרות אחת.
טבלת המשקלים של צבירת מנות והשפעתן על הציון:
מספר המנות
שנצברו )לא מוצדק(

1

מעבר
למנה

המשקל בנקודות

0

!4

2

3

5

!7

!9

אי ציו סופי

נסיעות לחו"ל

אי להיעדר מלימודי ללא אישור .תלמיד שייעדר ללא אישור מנהל/ת חטיבה לא יוכל
להשלי בחינות שהתקיימו בהיעדרותו ,ועל כ ציונו ייפגע.
על פי חוזר מנכ"ל משרד החינו ,לא תותר היעדרות מלימודי בשל נסיעות לחו"ל .בכיתות
יא' ו – יב' היעדרות כזו תיחשב במניי המנות.
היעדרויות מוצדקות
פירוט סיבות ההיעדרויות המוצדקות ,שלא תחושבנה במניין המנות:

א .אישור רפואי.
ב .אשפוז בבית חולי.
ג .היעדרות בשל אבל על קרוב משפחה מדרגה ראשונה.
ד .צו גיוס או מבדקי צהליי אחרי שאושרו מראש.
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ה .פעילות חברתית המאושרת ע"י רכז השכבה בלבד.
ו .שחרורי שאושרו מראש ע"י מנהל החטיבה או רכז/ת השכבה.
ז .תינת אפשרות של היעדרות מוצדקת באישור הורי על יו אחד בכל שליש )לא כולל
מועדי בחינות ופעילויות חברתיות(.
ח .היעדרות בגי מבח נהיגה עיוני ומעשי– לשעתיי בלבד ! )פרט לשעות בחינה(.
תלמיד שנעדר מכל סיבה שהיא )מוצדקת/לא מוצדקת( ,חובתו להשלי את החומר
הנלמד.

 .6הופעה חיצונית

חולצות בית הספר ה חולצות טישרט וסווטשרט בצבע אחיד וחולצות שכבתיות שאושרו
מבעוד מועד ע סמל הגימנסיה .הקרדיג אינו מהווה חלק מתלבושת ביה"ס.
סמל הגמנסיה יהיה גלוי ,נראה לעי ויופיע ה על החולצה וה על הסווטשרט שמעליה.
לבוש תקני יחשב ככזה רק כשהסמל בולט ]לא דהוי ,סמל כהה על צבע חולצה בהיר ,סמל
בהיר על רקע חולצה כהה[.
לא יורשה להיכנס לגמנסיה תלמיד שמגיע ללא תלבושת גמנסיה תקנית.
בימי ו' מותר להגיע לבית הספר ללא חולצות בית ספר ,א 1ורק בלבוש הול) .בי היתר,
אסור גופיות" ,חולצות בט" וכיו"ב(.
חל איסור על פירסינג בגבה ,בלשו .מותר נז קט בא .
חל איסור על שינוי צבעו של השיער או תסרוקת מוהיק.
חל איסור על לבוש מכנסיי קצרי מדי )מותר  10ס"מ מעל הבר.(1
תלמיד שהופעתו לא תהיה בהתא לכללי הנהוגי ,לא יורשה לשבת בכיתה ויוצא
מהשיעור .במקרה שהדבר יישנה פע נוספת הורי התלמיד והתלמיד יוזמנו לבירור אצל
רכז/ת השכבה ובכל מקרה נוס  ,יישלח התלמיד לביתו בכפו למת הודעה להורי.
בכיתות יא' ו! יב' חיסורו יחשב במניי המנות .איסור זה יחול ג בבחינות מתכונת .בית
הספר לא יספק תלבושת חלופית במש 1היו!
 .7נהלי יציאה מבית הספר:

חל איסור חמור על יציאת תלמידי משטח ביה"ס ללא אישור מתאי )כולל
א.
הפסקות ושיעורי פנויי( .תלמיד המפר הוראה זאת צפוי להשעייה מיידית מיו
לימודי.
הודעה על השעיה זו תימסר להורי התלמיד.
סמכות ההשעייה היא בידי מנהל בית הספר ,מנהלי החטיבות וסג המנהל.
אישור יציאה ! יינת ע"י רכזי השכבה או חבר הנהלה.
ב.
אישור יציאה קבוע ! ינת א ורק לתלמידי חט"ע שבמערכת השעות האישית שלה
ג.
יש לפחות  3שעות חלו רצופות .לש קבלת האישור על התלמיד להביא אישור הורי,
אישור מרכז השכבה ותמונה.
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 .8עישון

א .חל איסור מפורש על עישו בבית הספר ,בסביבתו הקרובה של בית הספר – כולל
מדרכות קק"ל.
ב .חל איסור על עישו ג במהל פעילויות המתקיימות מחו 0לבית הספר במסגרת
ביה"ס כגו:טיולי ופעילויות חברתיות.
הפרת תקנות אלה תגרו להשעיית התלמיד ליו לימודי והודעה על כ 1תימסר
להוריו.

טלפונים חשובים :
בשעת מצוקה עומד לשירותכ בביה"ס כל צוות ההנהלה ,המחנכי והמורי המקצועיי.
א תבחרו לשוחח ע גור מחו 0לביה"ס ! הרי לפניכ מספר גופי אית תוכלו לשוחח:
הגימנסיה
אוזן

העברית – 073!2483800

קשבת – קו פתוח ! 02!6242853 , 02!6243358

קו פתוח

 -משרד החינו !1800!222!003

"אל-סם" – 03!5463587
מרכז יעוץ לתלמידי תיכון

! 02 -6231173

מטי"ב ! מרכז טיפול בטראומה ומשבר ! 02!6449777
שיל"ה  -סיוע לנערות בנושא הריו ומניעה – 02!6258841
מרכז הגנה לילדים

ונוער 02!6415342 -

המרכז למניעת אלימות במשפחה -
מרכז סיוע לנפגעי ונפגעות תקיפה

02!6551145
מינית,02!6232451 ,1202-

02!6255558
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המרכז להגנת ילדים ונוער

02!6415342 -
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