
 
תמוזתש"פב'ב
2020יוניב24

עף2-29סימוכין:
 תקנון ביה"ס חטיבה א' ע"ש רוגוזין

 תלמידים ומורים יקרים, 
צוות כל מעורבים היו בו חינוכי תהליך לאחר נקבע זה תקנון ביה"ס. תקנון לפניכם

התקנוןמיידעאתכםעלהמורים,התלמידיםבכיתות,מועצתהתלמידיםונציגיההורים.
כלליההתנהגותהבסיסייםונועדלאפשרלמידהמשמעותיתבאווירהמכבדתונעימהכיאה

לביתחינוך.


:יםסדר יום לימודא.
הלימודיםמתנהליםעפ"יהמערכתהקבועה,שנמסרהבתחילתשנתהלימודים.
מערכתהשעותוהצלצוליםהנהוגהבביתספרנוהיא:


בבוקר.07:45ב.פתיחתשעריםבשעה


 לוח צלצולים 
08:10-09:00 1שיעור 

09:00-09:45 2שיעור 

09:45-10:05 הפסקה

10:05-10:55 3שיעור 

10:55-11:40 4שיעור 

11:40-11:55 הפסקה

11:55-12:40  5שיעור 

12:40-13:25 6שיעור 

13:25-13:30 הפסקה

13:30-14:15 7שיעור 

14:15-14:20 הפסקה

14:20-15:05 8שיעור 

15:05-15:10 הפסקה

15:10-15:55 9שיעור 

.5-6,3-4,1-2איןהפסקותביןהשעוריםשים לב:  
.ישלהגיעלביה"סבזמןולהיכנסלכיתהעםהצלצול

 .סהקהילתי,חטיבתבינייםא'ע"שרוגוזין"ביה
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:זכויות התלמידב.
מיחסנאותממוריוומחבריו.ת.זכותושלכלתלמידליהנו1
.זכותושלכלתלמידלקבלמידעמלאעלזכויותיווחובותיובביה"ס.2
.זכותםשלהתלמידיםוהוריהםלקבלמידעשוטףומעודכןעלתפקודהתלמיד3
בביה"ס.
.זכותושלהתלמידלהיפגשלשיחהאישיתעםמוריובשעותהקבלהאובמועד4
אחרבתיאוםעםהמורה.
.התלמידיםזכאים,רשאיםואףמוזמניםליזוםפעילותחברתיתותרבותית5
מחנךהכיתהובתנאישהדברלאיפגעבמהלךהלימודיםובסדרבתיאוםעם
הטוב.
.כלתלמידרשאילהתבטאבע"פ,בכתב,ברשתותהחברתיות,בכלתחומי6

החייםובכללזהבנושאיםהשנוייםבמחלוקת,כלעודאיןהדבריםמהווים
טאותתהיההקפדהעלשיחפגיעהבכבודהאדםובאמונותיו,ובתנאישבהתב
מכבדותרבותי.
.לכלתלמידהזכותלבחורולהיבחרלמועצתהתלמידיםובתנאישהתנהגותו7

טובהאוטובהמאוד.
מסביבהנאה,נקייהומטופחתבביה"ס.ת.זכותושלהתלמידלהנו8
ומימושזכותזו..זכותושלכלתלמידללמודמבלישאחריםימנעוממנ9

:איחורים.ג

האיחוריתועדבמערכתהתלמידהמאחרלביה"סייכנסישירותלכיתתו,-
הממוחשבתויטופלע"יהמורה.
חורביומןהכיתה/הקבצה.יהמורהירשוםאתהא

 
 הטיפול בתלמיד המאחר: - 
.תלמידהמאחריטופלעלפישקולדעתושלהמורההמקצועי.1

יוזמןלשיחהעםמחנכתהכיתהותימסר–איחורים5.תלמידהצובר2
הודעהלהוריו.

פעמיםציונובהתנהגותלאיעלהעלטוב.6-8.תלמידהמאחרברבעון3
פעמיםציונובהתנהגותלאיעלהעלבינוני.9-15.תלמידהמאחרברבעון4
פעמיםומעלהציונולאיעלהעלטעוןשיפור.16.תלמידהמאחרברבעון5
פעמיםציונובהתנהגותלאיעלהעלטוב.6-10.תלמידהמאחרבמחצית6
עלבינוני.פעמיםציונובהתנהגותלאיעלה11-22.תלמידהמאחרבמחצית7
פעמיםציונובהתנהגותלאיעלהעלטעון23.תלמידהמאחרבמחציתמעל8

שיפור.
:היעדרויותד.
הביקורבביה"סחייבלהיותסדירעלפיהחוק.-

ותגרורהורדההיעדרותתלמידללאהצדקהתחשבהפרהשלחוקחינוךחובה
וןבמקצוע.בצי
חייבלהביאאישורמההוריםעם-תלמידהנעדרמיוםלימודיםאומחלקו-
שורישלמסורלמחנכתיאתהא,חזרתולביה"ס,המפרטאתסיבתההיעדרות

הכיתה.
ימיםואילךמחייבתלהמציאאישוררפואי.4היעדרותשל-
פעמיםבמחציתחייבלהצטיידבאישור3-תלמידהנעדרמפאתמחלהיותרמ-

רפואיעלכלהיעדרותנוספת,אפילובתיוםאחד.
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 ביקור סדיר
 .1 עד ייעדר מחצית או רבעון שבמהלך מקצוע20%תלמיד בכל השיעורים מכלל

 תפגעהערכתתפקודובמקצוע.

מ .2 יעדר מחצית או רבעון שבמהלך 20%-תלמיד בכל30%עד השיעורים מכלל
 נקודותמהציוןהסופיבכלאחדמןהמקצועותבהםנעדר.10מקצועיופחתולו/ה

 .3 מחציתתלמידשבמהלך או רבעון ,מכללהשיעוריםבכלמקצוע30%יעדרמעל
 תבהםי/תעדר.נקודותמהציוןהסופיבכלאחדמןהמקצועו50יופחתולו/לה

השניי .4 ובמחצית הראשונה להבמחצית מתחת שציונו 0-תלמיד ציון 06יקבל
 לאמוצדקות".תבשלריבויהיעדרויוו"לאניתןלהעריךהישגיההערה:םותירש

 
 לידיעתכם, היעדרויות מוצדקות הן: 

 אשפוזבביתחולים)מגובהבאישורביתחוליםבלבד(. .א

ימיםומעלהבאישוררפואי.)במקרה4מחלההמגובהבאישורהוריםובמקרהשל .ב
 שלהיעדרויותחוזרותונשנותשליוםיומיים,ישלהצטיידבאישוררפואי(.

 פעילותלימודיתמאושרת. .ג

 השתתפותבאירועיםהמייצגיםאתביה"ס. .ד

)באיש .ה ביה"ס מטעם אחרת פעילות כל ו/או תלמידים מועצת בכתבפעילות ור
 ומראשממלווהמועצתתלמידים,אובעליתפקידים(.

תוספתזמןבמבחנים. .ו


 הטיפול בהיעדרויות
המורהויעדכןאתהמערכתהמורהיבדוקנוכחותהתלמידים,ירשוםביומן-

ים.וידווחלמחנכהממוחשבת


לצוותרהטיפולימים,מועב7כאשרמספרההיעדרויותהבלתימוצדקותעולהעל-
לקצינתביקורסדיר.החינוכיטיפוליו


יציאהמשטחהתלמידיםאינםרשאיםלעזובאתשטחביה"סללאאישורההנהלה.-

ביה"סללאאישוראסורהבהחלט.

:שחרורים.ה

רקע"יפניהמראששלבוצעשחרורתלמידמיוםלימודיםמלאאומחלקוי-
אלמחנכתהכיתהאואלהמרכזת.(ההורים)בכתב

שחרורבמהלךיוםהלימודיםיתבצעבאמצעותהגעתאחדההוריםלביה"סאו-
אומסרוןלרכזתהשכבה/מחנכת04-8450780באמצעותשליחתפקסלמספר:
הכיתה.


:לידיעת התלמידים
יתהנעדר,עלהתלמידיםלחכותבכיתהלמורהאםהמורההמלמדאתהכ-
ממלאמקום.
איןלעזובאתשטחהכיתהללאהוראתההנהלה.-
מלהסתובב.בתוםיוםהלימודיםעלהתלמידיםלעזובאתשטחביה"סולהימנע-
עלהלוחהאלקטרוניולוחהמודעותבאתרביה"סושינויימערכתיפורסמו-
המורים.לחדרהקרוב
,כמוכןחלאיסורהכניסהלחדרהמערכתולחדרהמוריםאסורהעלהתלמידים-
מוחלטעלכניסתהתלמידיםלחדריהספח.








-4-
:הצהרת בריאות דיגיטלית במערכת הממוחשבתו.
בהתאםלהנחיותמשרדהבריאות,באחריותההוריםלמלאולאשרהצהרתבריאותבכל
מקוונתאוכתובה,לאיוכלריאותבבבוקר.תלמידללאהצהרת09:00בוקרעדהשעה
להישארבביה"ס.


:לבית הספרחיצונית הופעה .ז

ה,מסודרתוצנועה.חובהעלהתלמידיםיעלהתלמידלהקפידעלהופעהנקי
בטן,תלמידשיגיעללאתלבושתאחידה,אובחולצתלהגיעבתלבושתאחידה.
יישלחלביתולהתלבשבהתאם,בנוסףתרשםהערהלחובתו"בתלבושתאחידה"
במערכתהממוחשבתשלביה"ס.

 :  תלבושת ביה"ס כוללת    
)חצישרוול(עםסמלוחולצתטריקוארוכיםו/אועדגובההברך:מכנסייםבקיץ

ביה"ס.            


בלבד.עםסמלביה"ס/חולצהארוכה:סווצ'רבחורף
 
חולצהלבנהעםסמלביתהספרומכנסייםבצבעאחיד.חגים וטקסים:   


 עורי חינוך גופני חובה להגיע בתלבושת: ילש  
 
:נעליספורט)חובהלגרובגרביים(,מכנסיהתעמלותבצבעאחידוחולצתביה"ס.בקיץ

ביה"סעלהחלקהעליון.:אימוניתעםסמלבחורף

,כמוכןרצוילהביאלהסירעגיליםמהאוזןאומהאףלקראתשיעורחנ"גחובה  
בקבוקשתייה.


 יום ו' –תלבושת חופשית 
עפ"יבקשתמועצתהתלמידיםובאישורההנהלהתתאפשרתלבושתחופשיתביוםו'.


:הערות

לביה"סבחולצותגזורות.איןלהופיעקרעיםבמכנסייםעםחלאיסורמוחלטלהגיע.1
.ובגופיותאתהבטןחושפותהבחולצות
)כפכפים(..איןלבואלביה"סבנעליביתאובנעליחוף2
חלאיסורלהגיעלביה"סבאיפורובשיערצבועאומחומצן..3
.ההופעהבפירסינגאסורהבהחלט.4

:ומחוצה לוהתנהגות תקינה במהלך שעור .ח
רלשיעועלהתלמידלהיכנסלכיתהעםהשמעהצלצול,להכיןאתהציודהמתאים-

)בשוםמקרהאיןלהמתיןלמורהמחוץלכיתה(..במקומוולהמתין
אחדמהכיתהתורןדקותלאחרהצלצול,יפנה5במקרהוהמורהלאהגיעלכיתה
וידווחלהעלכך.רכזתהשכבהאל
)אזהרה,תלמידהמפריעלמהלךהתקיןשלהשיעוריטופלע"יהמורההמלמדבכיתה
הערתמשמעת,שיחהעםהתלמיד,מכתבלהורים,הזמנתהורים,עונשחינוכי(.שוםיר
הן,כןהערותהמשמעתמדווחותלמחנכתהכיתה,למרכזתהשכבהולהנהלה.כמו-

וגורמותלהורדתציוןבהתנהגות.במחשבמוקלדות
מעכבתוסביבתוהלומדתבתלמידהמפריעוהןבהןפוגעתהפרעהבשעורים,אנא זכור

אתמהלךהלימודיםהתקיןבכיתה.



תלמידשאינושוקדעללימודיוואינומקפידעלהכנתשיעוריביתיטופלחינוכיתוציונו
בשקידהיירד.
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:ותהער

הקפדעלהתנהגותהולמתגםמחוץלמסגרתהשעורים.-
יה.יהמנעמאלימותמילוליתושמורעלשפהנק-
פיסית,העלולהלגרוםנזקממשילךאולחבריך.חלאיסורמוחלטלנקוטבאלימות-
(העלולים,מציתחלאיסורמוחלטלהביאלביה"סחפציםמסוכנים)כדוגמתאולר-
קורקינט גלגליות, )כדור, למיניהם משחק כלי להביא איסור חל כן כמו בזולת, לפגוע

.וכו'(
גרימתנזקלרכושבה"סוהוריו-השחתתרכושביתהספר- התלמידיישאבאחריותעל

יחויבו
לשלםאתעלותהנזק.
הלימודיםמותניתבהתנהגותנאותהבמהלךהשתתפותבטיוליםובאירועיםמיוחדים-
השוטף.
.תלמידשהתנהגותולקויהלאישתתףבפעילותחוץביתספרית.1
.תלמידשהתנהגותוטעונהשיפורתישקליציאתובמועצהפדגוגית.2

 שימוש בטלפונים ניידים במהלך השיעור אסור בהחלט. המכשירים יהיו בתיק  -
 בלבד וכבויים.   
 

במידהומכשירהטלפוןהניידאינובתיק,נמצאמונחעלגביהשולחןאומופעלבדרךזואו
אתהמכשירלמורההמלמדמיידיאחרתבמהלךהשיעור,התלמידיתבקשלמסורבאופן

.16:00-15:00ביןהשעותבלבדבכיתתו.המכשיריוחזרלידיההורים
התלמיד ייענש בכיתה, המלמד למורה המכשיר את למסור התלמיד סירוב של במקרה

ויורחקמביתהספרביוםלמחרת.
עםחזרתובתוםההרחקהיפקידהתלמידאתמכשירהניידבמזכירותביתהספר.ובתום

יוםהלימודיםהמכשיריוחזרלתלמיד.


(.נייד)כוללטלפוןלמידנושאבאחריותעלחפציוהאישייםשלהתביה"סאינו

צילום והקלטת תלמידים, עובדים ומורים-

הקלטהאוצילוםשלמורהבעתשיעוראסורהבתכליתהאיסור.
למשרדהחינוךרואהבחומרהרבההקלטהאוצילוםתלמידיםללאהסכמה."חוזרמנכ
למשטרה.במידהתלמידהעוברעלתקנהזומסתכןבעבירהפליליתהכרוכהבתלונה
והתופעהתתרחש,תתקייםשיחתהבהרהעםהתלמיד,מכשירההקלטה/צילוםיוחרם,
ויינתןדיווחלגורמי התלמידיושעהמביתהספרעלפישיקולהדעתשלהצוותהחינוכי

החוק
להקליט או לצלם ניתן החינוכי. הצוות עם לשיחה יוזמנו   התלמיד הורי ולפיקוח.

ידים,תלמ
מוריםועובדיםאךורקבהסכמתם.
חלאיסורמוחלטלהשתמשבאופןפוגעבתלמידאובמבוגרבאחתמהרשתותהחברתיות.-
זכור,גלושבתבונהובאחריותברשתהאינטרנט.
חלאיסורמוחלטעלהבאתאלכוהולוסיגריותו/אועישוןבכלשטחביה"סובפעילותבית-
ספריתמחוץלביה"ס.תלמידשיפרהוראהזו,יושעהמהלימודיםמיידית.
 תגובת הצוות החינוכי בביה"ס לשימוש באלימות תהא קשה וחריפה!  
התלמידיורחקמביה"סבתחוםביה"סומחוצהלו,במקרהשלאירועיאלימותקשים,



מקריאלימותחריגיםושימושבאמצעיםאלימיםחריגיםימים.שישהליום/יומייםעד
.הודעהלמשטרהמחייבים
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 שיעורי בית .ט
עלהתלמידלשקודעללימודיוולבצעאתהמטלותהניתנות.איהכנתש"בתגרורהורדת

ציוןבשקידהעלפיהנוהלהבא.
 להלן נוהל הורדת ציון בשקידה על אי הכנת שיעורי בית: 

פעמים,ציונובשקידהלאיעלהעלטוב.10-5תלמידשלאהכיןש"ב
פעמים,ציונובשקידהלאיעלהעלבינוני.15–11תלמידשלאהכיןש"ב
פעמים,ציונובשקידהלאיעלהטעוןשיפור.25–16תלמידשלאהכיןש"ב
פעמים,ציונובשקידהיהיהלקוי.26תלמידשלאהכיןש"ב


:ניםמבח.י

לתלמידמראש.רלוחהמבחניםיפורסםבאתרהביתספריויימס-
מבחנים- משלושה יותר ולא ביום אחד ממבחן  יותר לקיים לא מתחייב ביה"ס

.בשבוע
ם.ביוםשלמבחןלאיתקייםבוחן,כמוכן,לאיתקייםמעללבוחןאחדביו
עלמהותשגיאותיךבמבחן)אנאזכור:פנהאלהמורהזכותךלקבלהסבר-

בדרךארץ(.
  טופס בקשה ( על גבי 55תלמיד יוכל להגיש בקשה לשיפור ציון נכשל )מתחת לציון  - 

   . ניתן להבחן במועד ב' לשיפור ציון עד מבחן אחד ברבעון ממקצועות מועד ב'  למבחן         
 באישור הצוות החינוכי.  מותניתהליבה. הבקשה          
יתקייםמבחןמתלמידיהכיתה50%שלוןשלימבחן)ולאבחן(שתוצאותיומראותכ-

חוזרלתלמידיםהנכשלים.
לאיהארשאילהגיעלביה"סרקלשםכתיבתהמבחן.עםהחלמתו-תלמידחולה-
האחריותלהליךחןבמועדב'.עליולהצדיקאתהיעדרותו,להצטיידבאישורולהב
מוטלתעלהתלמיד.

,אלאאםכןלאיהאזכאילהבחן-תלמידשיעדרביוםהבחינהמשעותראשונות-
יצוידבאישוררפואי.
לאנבחןהתלמידביוםשקבעהמורה,אונעדרמסיבהבלתימוצדקת,ייקבעלוציון-
שלילי.
.בשלושתהשעוריםהאחרוניםהחומרלבוחןיכלולאתהנלמדבכיתהובבית-
מבחןיוחזרלאחרדיוןבכיתהעלטעויותמהותיות.-
שלושהמיוםכתיבתהמבחן.-עלהמורהלהחזיראתהמבחניםתוךשבועיים-
זכותושלהתלמידלקבלפרוטהמרכיביםשלהציוןבתעודה.-
יתןלערערעלציוןתעודהבאמצעותטופסהמיועדלכך.נ-

  מבחנים מועדי ב'
 בתנאים הבאים:  למועד ב' רשאים לגשת תלמידים העומדים

בפניהמורההמקצועי.הצגתאישוררפואי .1
תאוםמועדהמבחןעםהמורההמקצועי. .2
 האחריותלהליךמוטלתעלהתלמיד. .3

 רשאילגשתלמועדב'לשיפורציוןעדמבחןאחד(55תלמידשנכשלבמבחן)מתחתלציון .4
הצוות ובאישור ב' מועד למבחן בקשה טופס הגשת לאחר הליבה ממקצועות ברבעון

 החינוכי.

תלמידשלאניגשלמבחןבמועדב'יקבלציון"נכשל". .5
 מועדיב'יתקיימובמסגרתהשיעורים. .6
אנגלית,מתמטיקה,מדעיםולשוןיתקייםבמועדמרוכזשיקבעבלבד.במקצועותהליבה7
בלוחהמבחניםבתוםכלרבעון.







-7-
 טוהר הבחינה-התנהגות בזמן בחינה

המבחןנועדלבדוקאתידיעותיךבנושאהנלמד.
בהכרחענישהחמורה מרמהבשעתהבחינהיביאו חוסריושראו פסילתהבחינה-גילוי

וקבלתציוןנכשל,בנוסףיורדציוןבהתנהגותויישלחמכתבלבחינהחוזרתללאאפשרות
להוריםעםהעתקלתיקהאישי.


 רפורמת "מלקויות ללמידה" 

זקוקיםלמענההולם תלמידיםעםלקותלמידהוהפרעתקשב, תלמידיםמתקשיםו/או
קבעתוכניתלקשייהם.לאחרמיפויואיתורהקשייםלתלמידיםעםחשדללקותלמידה,ת

התערבותהמבוססתעלהוראהמותאמתוהקנייתמיומנויותלמידה.לאחרהתערבותתלת
שנתית,יוחלטעלנחיצותושלאבחוןבפיקוחובמימוןמשרדהחינוך.


 סדר וניקיון שמירה על 

מביה"ס- בהשאלה קיבל אותם הלימוד ספרי שלמות על לשמור התלמיד ספרעל ,
שהושחתאו

אבדיחויבהתלמידבתשלום.
התלמידים.שלמותהריהוטהעומדלרשותהכיתהוניקיונוהואבאחריות-
עלהתלמידלהריםאתכיסאובתוםיוםהלימודים,כדילאפשראתניקויהכיתה.-
טיפולחבלהברכושביה"סתגרורחובהלשאתבעלותהכספיתשלהתיקון)מעברל-
החינוכי(.


 תלמיד יקר, 
*קריטריוניםלעלייתהקבצהבמתמטיקהובאנגליתמפורסמיםבאתרביה"ס.


*קריטריוניםלפרסיהצטיינותותעודותהוקרהלתלמידיםמפורסמיםבאתרביה"ס.

 
:זכור

נעיםלשהותבבי"סנקיומטופח.שמורעלניקיונוועלניקיוןקירותיו.
הקפדעלשימושמושכלבמשאבים.לטיפוחו.תןידךלשמירתניקיוןביה"סותרום

פסולתואשפההשלךלפחבלבד.



 ל ס י ו ם 
 

הקפידועלשמירתהתקנוןבשלמותוובזהתתרמוחלקכםמורים, תלמידים יקרים, 
לאווירההחברתיתוהלימודיתהטובהוההוגנתבמסגרתביה"ס.



 


