
 בית הספר הרב תחומי עמק חרוד



 :נושאי התקנון

 

 מוגנות ובטיחות. א

 דרישות לימודיות. ב

 אורחות חיים. ג

 ניקיון ושמירה על הרכוש. ד

 פעילות חברתית. ה



 

 רציונל

בית הספר שואף לאפשר לכל התלמידים הבאים בשעריו חוויית  

,  תוך תחושה של מוגנות מרבית, משמעותית ומהנה, למידה טובה

 -ולמשימות הגיל השונות , פניות למשימת הלמידה, בטיחות



 של בית הספר  המוגנות והבטיחות יכירו היטב את חוקי התלמידים

 .  על פיהםויתנהלו 

 :תהליך התגובה במקרה של הפרה    

חזרה לאחר שיחה עם ההורים ושיחה עם  . השעיה מידית ליום אחד

 .ת בטיחות/ת ורכז/המחנך

יציאה לפעילות חוץ בית ספרית בליווי הורים: חוזר  . 

 



  במהלך כל יום הלימודים יישארו התלמידים בשטח בית הספר ולא

 .מנהלת חטיבה/רכז שכבה/יעזבו ללא אישור כתוב מהמחנך

  :תהליך התגובה במקרה של הפרה   

חזרה עם ההורים לשיחה עם  , השעיה ליום לימודים ליום אחד

 .מנהלת החטיבה

שיחה עם ההורים וההנהלה+ השעיה ליום אחד : חוזר. 
 .פעם שלישית –יציאה לטיול אי 

 

 



לבית הספר, מכל סוג, חל איסור מוחלט על הבאת נשק. 

  :תהליך התגובה במקרה של הפרה   

ס"חזרה רק לאחר שיחה עם ההורים והנהלת ביה. השעיה ליומיים. 

תיעוד במכתב בתיק האישי. 

תיעשה פנייה למשטרה, בכל מצב של הבאת נשק לבית הספר. 



 . על פיהםבית הספר ויתנהלו המוגנות של יכירו היטב את חוקי התלמידים 

 :תהליך התגובה במקרה של הפרה     

בהתאם לכללי המוגנות כמפורט בהמשך. 



 

 רציונל

,  בית הספר שואף לקדם את היכולות הלימודיות של כל תלמידיו

לממש את הפוטנציאל שלהם ולהביאם להישגים אשר יפתחו  

   -תוך שמירה על ערכים של יושר והגינות , בפניהם דלתות בעתיד

 

 



 השנה יהיו חיובייםסוף / הלימודיים בתעודת המחציתההישגים  ,

העלייה מכיתה לכיתה מותנית בציונים חיוביים  . ומעלה 56מציון 

 .  בכל מקצועות הלימוד

 :תהליך התגובה במקרה של הפרה   

תלמיד שלא יעמוד בדרישות הלימודיות יוזמן עם הוריו לשיחה  ,

 .בכפוף להנחיות בית הספר



 :תעודת בגרות

  תעודת הבגרות מוענקת על ידי משרד החינוך על פי התקנות

 .  והכללים שנקבעו על ידו

 יחידות   27לשם קבלת תעודת בגרות חייב התלמיד ללמוד לפחות
יחידות לימוד בכיתות האתגר   21 –לימוד בכיתות העיוניות ו 

 .ר"והמב

תלמיד שאינו ממלא את חובתו  . כל תלמיד חייב ללמוד חינוך גופני

 .אינו זכאי לתעודת בגרות, ואינו מגיע באופן סדיר לחינוך הגופני

 (.שעות קהילה ועבודה 60)כל תלמיד חייב לבצע מחויבות אישית 

 

 :תעודת סיום בית ספר

 נוכחות סדירה , חברתיות, לימודיות)תלמיד שעמד בכל חובותיו

 .  זכאי לקבל תעודת סיום בית ספר, (והתנהגותיות

 בצירוף גיליון ציוניםרק תעודה זו תקפה! 



 

 י לוח המבחנים"ייגשו לכל המבחנים במועד שנקבע עפהתלמידים. 

 :תהליך התגובה במקרה של הפרה   

 (  בהתאם להנחיות משרד החינוך)תלמיד שיעדר ממבחן מסיבה מוצדקת 

 .     ייגש למבחן בתאום עם המורה

 אותו בתיאום עם  מסיבה שאינה מוצדקת ישלים שייעדר ממבחן תלמיד  
 .85 –מ יתחיל והציון בו המורה 

 



 ישמרו באופן מוחלט על טוהר הבחינותהתלמידים. 

 :תהליך התגובה במקרה של הפרה   

פסילת מבחן ללא יכולת לגשת למועד ב'. 

שיחה עם ההורים וההנהלה. 

מכתב לתיק האישי. 



 רציונל

בית הספר מאמין בהתנהגות ראויה: 

oשמירה על סביבת למידה יציבה ועמידה בלוחות זמנים קבועים  ,

 .המעניקים תחושת בטחון ויוצרים תנאים מיטיבים ללמידה

oוהענקת הזדמנות לכל תלמיד  , מתן כבוד למורה ולחברים לכיתה

 .ללמוד בסביבה שקטה ומאפשרת למידה

הזדהות וגאוות יחידה, בית הספר מעניק תחושה של שייכות  ,

 .ומחנך לערכים של צניעות ושוויון

ומגן עליהם מפני  , בית הספר שומר על בריאות התלמידים

 -התנהגויות שאינן בריאות וחיוביות 

 



 8:30יום הלימודים מתחיל במפגש בוקר עם המחנך בשעה. 

על כל היעדרות מיום לימודים יש ליידע את המחנך. 

היעדרות . נופש וכדומה, אין להעדר מלימודים למטרות חופשה

 .ב"במשומסוג זה לא תוצדק 

באחריות התלמיד להשלים את החומר שהפסיד. 

 תהליך התגובה במקרה של הפרה: 

 תלמיד שייעדר ממבחן ישלים אותו בתיאום עם המורה והציון בו
 .85 –יתחיל מ 

בית הספר ידווח לקצין ביקור סדיר  , במקרה של היעדרויות רבות

 .של הרשות



התלמידים ייכנסו לכיתה לפני המורה. 

 :תהליך התגובה –איחורים בלתי מוצדקים למפגש בוקר . 1

 בבוקר להירשם   8:00 –תלמיד שאיחר למפקד בוקר יגיע למחרת ב

 .במזכירות

8:00יגיע שני בקרים רצופים להירשם במזכירות בשעה : איחור חוזר. 

ת הכיתה/הזמנת ההורים לשיחה עם מחנך: איחורים חוזרים. 

ת  /השעיה מיום לימודים וחזרה לשיחה עם מחנך :איחורים חוזרים

 .ת השנתון/הכיתה ומרכז

 :תהליך התגובה –איחורים לשעורים . 2

כל איחור ידווח במשוב 

 איחורים יישאר ליום ארוך עם עבודה 3תלמיד שיצבור 

ת הכיתה/הזמנת ההורים לשיחה עם מחנך :איחורים חוזרים 

ת  /השעיה מיום לימודים וחזרה לשיחה עם מחנך: איחורים חוזרים

 ת השנתון/הכיתה ומרכז



 למורה וימלא אחר הדרישות הלימודיותתלמיד יישמע השיעור במהלך. 

 :תהליך התגובה במקרה של הפרה   

 ב"במשופתק אדום ודיווח. 

שליחה לספריה עם עבודה בזמן השיעור: חוזר. 

ת והמורה המקצועי עם התלמיד/שיחה של המחנך 

ת עם ההורים/שיחה של המחנך. 

ס ליום ארוך"התלמיד יישאר בביה. 

שיחה עם מנהלת החטיבה. 

שיחה של ההורים והתלמיד אצל מנהלת החטיבה. 



 ומונחים בתיקכבויים השיעור יהיו הטלפונים הניידים בזמן. 

 :תהליך התגובה במקרה של הפרה   

הערה בעל פה 

 החזרת הטלפון בסוף השיעור –הנחת הטלפון על שולחן המורה. 

יידוע ההורים+ יום הלימודים החזרת הטלפון בסוף : חוזר. 

הוצאה מהכיתה עד שיחת בירור: חוזר 

השעיה וכתיבת עבודה מוגבלת בזמן הגשה. 

 



 הולםיגיע לבית הספר בלבוש התלמיד  : 

 ,מנעלים1)

הנושאת את  , לא גזורה, קרועהלא : בית ספרית תקניתחולצה 2)

 .  המכנסייםסמל בית הספר ומגיעה מעבר לקו 

 .חצאיות יגיעו עד אמצע הירך/המכנסים3)

השתתפות בבחינות בגרות מחייבת תלבושת בית ספר. 

 :הפרהתהליך התגובה במקרה של   

באחריות התלמיד   .התלמיד ישלח להירשם ולמחרת יושעה ליום אחד

 .השלים את חומר הלימוד שהחסירל

 



 הספראיסור על עישון בשטח בית חל . 

 :תהליך התגובה במקרה של הפרה 

השעיה וכתיבת עבודה המוגבלת בזמן הגשה. 

ס רק אחרי שיחה עם הוריו "השעיה ליום אחד יחזור לביה: חוזר

 .בהנהלת החטיבה

תיעוד במכתב לתיק האישי. 



 רציונל

בית הספר מאמין כי יש לאפשר לתלמידים ללמוד ולהימצא בסביבה 

וכן רואה חשיבות  , מאורגנת ומזמינה, מטופחת, נקייה ומסודרת

 -בשמירה על רכוש בית הספר והנמצאים בו 



 .כיתת הלימוד תהייה נקייה ומסודרת

 :שבאחריותם, לכל כיתה ייקבעו שני תורנים שבועיים

לוודא שהכיתה נקייה ומסודרת לפני כל שיעור. 

לדאוג שכל הכיסאות יורמו בסוף יום הלימודים. 

 :תהליך התגובה במקרה של הפרה     

הערה בעל פה 

יידוע ההורים+ת /שיחה עם המחנך: חוזר. 

 לא תנוקה –כיתה שכסאותיה לא יורמו  . 



 .וציודו ישמור על רכוש בית הספרכל תלמיד 
 .אין לפגוע ברכוש בית הספר

 

 :תהליך התגובה במקרה של הפרה     

התלמיד יתקן את הנזק או ישלם את עלות תיקונו. 

 יישא התלמיד בהוצאות רכישתם (ספרים)במקרה של אובדן ציוד. 

  תלמיד המפסיק את לימודיו בבית הספר מחויב להחזיר את

 הספרים



 רציונל

חברה ואהבת הארץ , בית הספר מקנה לתלמידיו ערכים של תרבות

וכחלק חשוב בעיצוב זהותם  , כחלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים

 -כבוגרים 



חלק מתוכנית  ערכית המהווה חלק בפעילות החברתית כל תלמיד ייקח 
 (.טקסים וכיוצא בזה, סל תרבות, סדנאות, הרצאות: כגון)הלימודים 

 :תהליך התגובה במקרה של הפרה 

ביטוי בציון בתעודה 

יישאר ליום ארוך עם עבודה בנושא. 

אצל רכזת השנתון, שיחה עם ההורים: חוזר. 

שיחה אצל מנהלת החטיבה. 

 במסע לפולין/ אי השתתפות בטיול שנתי 



 .הלימודיםחלק מתכנית המהווים ישתתף בטיולים כל תלמיד 

 :תהליך התגובה במקרה של הפרה     

התלמיד יגיע לבית הספר להכנת עבודה עיונית  . 

שיחה עם רכזת השנתון. 

שיחה של ההורים והילד אצל מנהלת החטיבה:  חוזר. 

לא יוכל להשתתף  , א שלא יצא לטיול השנתי"י -'תלמיד כיתה י
 .  במסע לפולין

 


