תקנון בית הספר לשנת הלימודים תש"ף
נספחים( :מופיעים במשוב ובאתר בית הספר)
כללי התנהגות בימי שדה (של"ח) ,מסעות ,ימי סיור ומשלחות

נספח 1

נוהל שימוש והתנהגות בספריה

נספח 2

נוהלי בחינות בגרות ומתכונת

נספח 3

קריטריונים להצטיינות לימודית וחברתית

נספח 4

התנהגות בהסעות ,הוראות בטיחות ,כרטיס תלמיד ,תקשורת בית ספרית,
שמירה על הסביבה

נספח 5

התקנון המלא באתר בית הספר ironih.schooly.co.il
תלבושת בית ספר:
חולצה או סווטשרט עם סמל עירוני ה' מוטבע בלבד בצבעים חלקים ובכל הגוונים.
בימי החורף – סווטשרט עם רוכסן או סגור עם סמל מוטבע.
ניתן להגיע במכנסים קצרים באורך מאמצע הירך ומטה בצבעים חלקים ובכל הגוונים.
לאירועים וטקסים – יש לבוא בחולצה לבנה עפ"י הודעה מראש.
ניתן להגיע לבית הספר עם חולצות שכבתיות שהוטבע בהם הסמל.
בסיור לימודי ובימי הלימוד מחוץ לבית הספר חובה להגיע בתלבושת.
בתקופת תגבורים ,מתכונות ובחינות בגרות חובה להגיע עם תלבושת בית הספר.
אין לבוא לבית הספר בגופיות/בחולצות בטן/בחולצות חשופות/גזורות .
אין לבוא במכנסיים גזורים או קרועים.
אין לבוא במכנסי טייץ בהירים ,שקופים וחשופים.
אין לבוא בכפכפי ים או בנעלי בית.
פירסינג בכל מקום גלוי בגוף – אסור.
אכיפה:
א .בשער בית הספר יעמוד חבר הנהלה בשעות  . 07.30-08.15חבר ההנהלה יעכב את כל התלמידים שהגיעו ללא
תלבושת עד השעה .09:00
ב .במהלך ההפסקות תבוצע אכיפה של המורים התורנים .תלמיד ללא תלבושת יופנה לרכז השכבה.
ג .המורים המלמדים לא יאפשרו לתלמיד ללמוד בכיתה ללא תלבושת .במקרה כזה ,יישלח התלמיד לרישום אצל רכז
השכבה/חבר הנהלה /מזכירת חטיבה והמשך טיפול על פי הפירוט מעלה .תלמיד יחזור לכיתה רק עם הצגת האישור .
ד .במידה והמקרה יישנה ,התלמיד יושעה מיום לימודים.
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התנהגות בזמן השיעור ,בהפסקות ובהסעות
התנהגות בזמן השיעור
•
•
•
•
•
•
•

על התלמידים והתלמידות להיכנס לכיתה במועד.
עם תחילת השיעור ימצאו על השולחן כל פרטי הציוד הנדרשים לשיעור.
אין לדבר בזמן השיעור ללא רשות .יש לשמור על תרבות הדיבור.
אין לאכול או ללעוס מסטיק בזמן השיעור .אכילה ו/או לעיסת מסטיק – אסורה בזמן שיעור.
ניתן להצטייד בבקבוק מים קטן לשימוש אישי.
חל איסור על יציאה מהשיעור ללא אישור המורה.

טלפונים ניידים
• כל שימוש בטלפון נייד במהלך השיעור ובזמן בחינות ,אסור בהחלט אלא אם ניתנה הוראה אחרת מהמורה בשיעור.
• יש להשאיר את המכשיר בתיק כשהוא במצב סגור וכבוי.
• אין להציבו בשום מקרה על השולחן בכיתה.
• צילום בזמן שיעור או הקלטה באמצעות הטלפון הנייד אסורים בהחלט
במידה והתלמיד לא ינהג על פי ההוראות הנ"ל ,תתקיים שיחה עם ההורים ,יינתן ציון ד' בהתנהגות.
במקרה ויישנה התלמיד יושעה מיום לימודים.
שימוש במחשב
• במהלך השיעור מותר להשתמש במחשב המוצב בכיתה באישור המחנך/מורה בלבד.
• אין לגלוש באינטרנט בזמן השיעור אלא אם ניתנה הוראה אחרת מהמורה המלמד.
• יש להישמע להוראות המורה לגבי מועדי השימוש במחשב.
התנהגות בהפסקות
במהלך ההפסקות התלמידות והתלמידים ישהו בכיתות ,במסדרונות ,בקפיטריה ובחצר בית הספר:
• יש לציית להוראות התורנים ומדריכי המוגנות.
• אין להתכופף מעבר למעקות ולחלונות.
• יש לשמור על פרטיות של כל תלמיד ותלמידה בשירותים ולהקפיד להיכנס לשירותים המופרדים ( בנים  /בנות )
בלבד.
• משחקי כדור מותרים אך ורק בחצר ביה"ס( .חל איסור על משחק במסדרונות ובכתות)
• יש לשמור על ניקיון הכיתות ,המסדרונות וחצר ביה"ס ועל שלמות הציוד הכללי והפרטי.
• אלימות מכל סוג שהוא ,פסולה ואסורה בהחלט בשיעור בהפסקות ובכל מקום.
• תלמיד שיהיה מעורב באלימות כלשהי יושעה באופן מיידי.
• צילום ללא קבלת אישור של המצולם ,או שימוש לרעה בתצלומי תלמידים או מורים אסורים בהחלט והדבר ייחשב
כאירוע אלימות חמור ,שחלה עליו חובת דיווח על פי חוק ,והוא יטופל בהתאם.
• יציאה מבית הספר לשיעורי חינוך גופני או לכל פעילות אחרת תעשה באישור הורים ורק כקבוצה אחרי בדיקת
נוכחות ובליווי מבוגר.
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עישון:
העישון במרחב הבית ספרי ,בסמוך לשערי בית הספר ,במדרגות ובמגרשי החניה – אסור בהחלט!
 העישון אסור בכל פעילות בית ספרית בתוך בית הספר ומחוצה לו כגון :טיול ,סרט ,סמינר ,חזרות ,תגבורים וכו'.
 אכיפה :תלמיד אשר יעשן – ינקטו נגדו צעדי משמעת הכוללים :יידוע הורים ,עבודות חינוכיות והשעיה.
תלמיד שיעשן פעם שנייה -יושעה מיום לימודים.
הכנסת אלכוהול או סמים או השימוש בהם בבית הספר ,אסורים בהחלט.
מעורבות באלימות  ,אלכוהול ,סמים ,גניבה או השחתת רכוש ידווחו מיד למשטרה ויטופלו על-ידי חוקרי הנוער
בנוסף לטיפול המשמעתי של הצוות החינוכי .אירועים אלו ידווחו למשרד החינוך ויכנסו לתיק האישי
של התלמיד.

סדרי נוכחות :חיסורים ,איחורים
על פי חוזר מנכ"ל נ"ה" 8/אין להיעדר מהלימודים בשל נסיעות לחו"ל או בשל אירועים משפחתיים וחברתיים בארץ.
היעדרות ביום בחינה בשל נסיעה לחו"ל אינה מזכה בבחינה חוזרת.
הנוכחות בשיעורים היא הבסיס לתהליך הלמידה ולכן הינה חובה ,היעדרות מצטברת
תביא להורדה בציון במקצוע( .פירוט בסעיף ציונים באתר בית הספר)
כל שיעור הינו יחידה נפרדת ויחושב במניין ההיעדרויות בנפרד.
היעדרות משיעור או מיום לימודים או מיום פעילות מחייבת השלמת חומר הלימודים.
היציאה מבית הספר בשעות הלימודים אסורה למעט מקרים חריגים.
נוכחות חלקית ביום הלימודים:
נאלץ תלמיד לעזוב את בית הספר במהלך יום הלימודים ,עליו לקבל אישור בכתב
ממחנך/ת הכיתה ,או מרכזת השכבה ,או היועצת אחרי שיחה טלפונית עם הוריו ולהציגו בפני השומר בשער .יציאת
תלמיד מבית הספר ללא רשות אסורה.
תלמידי כיתות ז'  +ח'  :יציאה לפני השעה  12.00מחויבת בהגעת ההורים/קרוב משפחה מאושר על ידיהם לאיסוף
התלמיד/ה .לתלמיד/ה יינתן פתק לשומר על ידי המורה.
אין לצאת מהכיתה בזמן השיעור אלא במקרים מיוחדים ובאישור המורה.
איחורים:
איחור מעל  10דקות – התלמיד לא יורשה להיכנס לשיעור אלא אם הציג אישור רפואי  .האיחור יחשב
כהיעדרות.
היעדרות בימי בחינות וציונים:
הגעה ביום המבחן רק לשעת המבחן תוך הפסד שיעורי הבוקר ,מפחיתה  10נקודות מציון המבחן .אלא אם כן
ההיעדרות מוצדקת ומאושרת .כמו כן היעדרות לאחר בחינה מפחיתה  10נקודות מציון המבחן.
תלמיד/ה חולה ביום מבחן מחויב/ת להביא אישור הורים .בכל מקרה יש אפשרות ל  2מועדי ב' בסמסטר בלבד ,פרט
למקרים חריגים.
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היעדרויות:
התלמידים נדרשים להגיע לכל השיעורים כסדרם ,בעת הערכת הישגי התלמידים נלקחים בחשבון ההיעדרויות.
ההיעדרויות מחושבות על-פי "מכסות"-מספר השיעורים השבועיים ,מקצוע=מכסה.
מכסת היעדרות במחצית ציון:
היעדרות  0-1שיעורים -בונוס של  3נקודות בציון המקצוע.
 2שיעורים עד מכסה אחת ציון -ללא בונוס וללא הורדה.
 2-1מכסות -הורדה של  2נקודות מציון המקצוע.
 2-3מכסות -הורדה של  5נקודות מציון במקצוע
 3-4מכסות -הורדה של  7נקודות מציון המקצוע.
 4-5מכסות -יורדו מציון המקצוע  10נקודות.
 5מכסות ויותר -ציון שלילי במקצוע.0 :
לכל המקצועות הנלמדים  3-1ש"ש ,תחושב המכסה לפי שעה שבועית אחת.
דוגמא:
אנגלית לומדים  4ש"ש 4 .ש'=מכסה אחת.
ציונה של יעל באנגלית=78
יעל צברה  10היעדרויות במחצית ( בין  2-3מכסות)
ציונה יורד ב 5 -נקודות=ציונה במחצית73 :
ישנם מקרים שההיעדרות מוצדקת (הציון לא יפגע):
א .היעדרות בשל אבל על קרוב מדרגה ראשונה.
ב .היעדרות בשל שמחה של קרוב מדרגה ראשונה.
ג .היעדרות בשל זימון ללשכת גיוס או למבדקים לצבא (בתנאי שהוצג אישור התייצבות בפועל ולא מכתב הזימון).
ד .היעדרות בשל שירות לקהילה ,פעילות חברתית בית-ספרית ,פעילות בתנועת-נוער( עד שתי היעדרויות במחצית,
באישור התנועה וההורים).
ה .היעדרות בשל שני מבחני תיאוריה ושני מבחנים מעשיים בנהיגה.
ו .היעדרות בשל אשפוז/בדיקה בבית–חולים (בתנאי שיוצגו האישורים המתאימים).
ז .היעדרות באישור רפואי של  2ימים ויותר לא תכנס למכסת המנות של התלמיד\ה ,היעדרות של יום מוצדקת
הורים\רפואי תהיה חלק ממכסת המנות! היעדרות בגין מחלה  ,תוצדק באישור רפואי\ הורים ,עד שבועיים מיום
החזרה לבית הספר.
ח .היעדרות בשל קיומה של בעיה רפואית כרונית/חוזרת ,עם הצגת אישור רפואי חד-פעמי המעיד על מחלה כרונית.
ט .היעדרות מפעילות בית ספרית מיוחדת (יום עיון ,סיור לימודי ,הצגה במהלך יום הלימודים וכו') יישלח מכתב
הביתה ,תצורף על כך הערה בתעודה ובנוסף תלמיד יידרש להגיש עבודה להשלמת הידע.
הערה חשובה :באחריות התלמיד/ה וההורים לבדוק את היעדרויות במשוב .מחנך יעדכן את התלמיד/ה וההורים
בהצטברות היעדרויות פעמיים במחצית.
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הערכה שוטפת (מבחנים ,בחנים ועבודות)
מרכיבי הציון בחטיבת הביניים:
התלמידיות מהווה  20%מציון כל מחצית :יחס לשיעור (התנהגות במהלך השיעור ,שימוש בניידים בזמן השיעור,
הגעה בזמן לשיעור ,הקשבה ,הבאת ציוד לימודי ,שיעורי בית והשתתפות)
שיטת המכסות (נכון לשכבת ח'-ט') :חיסורים ,איחורים ( עד  10נקודות).
ציונים במבדקים :עבודות ,מבחן ,בחנים וכד' .מספר ומשקל מרכיבי ההערכה שונה במקצועות השונים.
מרכיבי הציון בחטיבה עליונה:
התלמידיות מהווה  10%מציון כל מחצית :יחס לשיעור (התנהגות במהלך השיעור ,שימוש בניידים בזמן השיעור,
הגעה בזמן לשיעור ,הקשבה ,הבאת ציוד לימודי ,שיעורי בית והשתתפות)
היעדרויות לא מוצדקות על-פי שיטת המכסות.
מרכיבי הערכה נוספים :עבודות ,מבחנים ,בחנים ,הערכה חלופית .מספר ומשקל מרכיבי ההערכה שונה במקצועות
השונים.
היעדרות משליש ומעלה מהשיעורים תגרום לציון שלילי במקצוע.
סיום לימודי חינוך גופני עם ציון שלילי (ממוצע הציון של שנות הלימודים בחט"ע) אינו מאפשר זכאות לתעודת בגרות.
סיום לימודי עם ציון שלילי במקצועות הנלמדים בכיתה י' :השכלה כללית ומקצוע מדעי ,אינו מאפשר זכאות לתעודת
בגרות.
אי השלמת כל משימות המחויבות האישית (תרומה לקהילה) אינה מאפשרת זכאות לתעודת בגרות.
נוהל ערעור על ציון (לא כולל ציון מגן)
 .1ניתן לערער על ציון.
 .2הערעור יוגש למורה המקצועי ,בפנייה מנומקת בכתב ,עד שבוע מיום החזרת המבחן או הבוחן.
 .3תשובה על הערעור תינתן לתלמיד/ה בתוך  10ימים מיום הגשתו .אם תשובת המורה אינה משביעת רצון בעיני
התלמיד/ה ,יש אפשרות לגשת לרכז המקצוע .רכז המקצוע יקבל החלטה יחד עם המורה המקצועי.
 .4במקרה שהערעור הוא למורה שגם בתפקדי רכז/ת המקצוע ,נא לפנות לרכזת הפדגוגית.
מבחנים
מבחנים נערכים על פי לוח המבחנים השכבתי שנקבע בתחילת כל מחצית ע"י מרכזי השכבה בהתייעצות עם נציגי
מועצת התלמידים .לוח זמנים זה יובא לידיעת התלמידות והתלמידים בתחילת כל מחצית.
החומר למבחן יינתן עד  6ימים לפני המבחן.
המבחנים יוחזרו עד שבועיים ממועד קיומם .במקרים חריגים ולאחר קבלת אישור
מהנהלת ביה"ס יוכל המורה להחזיר המבחנים במועד מאוחר יותר.
התלמיד יצדיק את היעדרותו מהבחינה מיד עם חזרתו לביה"ס ויש להודיע על היעדרות מבחינה (בבוקר או בערב
מראש אם חולים וכו')
היעדרות ממועד א' במבחן -בגלל מחלה -מחייבת אישור מרופא המעיד על המחלה .ללא אישור זה אין אפשרות
להיבחן במועד ב'.
היעדרות מבחינה במועד א' ,ללא הצדקה ,אינה מאפשרת היבחנות במועד ב'
והציון בבחינה הוא .0
לא יתקיים בוחן ביום שבו מתקיים מבחן .לא יתקיימו מבחנים יום אחרי יום.
לא יתקיימו מבחנים או בחנים כעונש וללא הודעה מוקדמת.
בתום כל מבחן כל מורה ידווח לרכז השכבה שמות התלמידים שנעדרו.
בחינה שהמורה איבד/ה יהיה ציון הבחינה .100
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מועדי ב'
רכז השכבה יודיע באילו מקצועות תתקיים הבחינה.
רכז השכבה ירכז אצלו את הבחינות.
המורה המשגיח ידווח לרכז השכבה ביום הבחינה את שמות הנעדרים מהבחינה.
מורה מקצועי מגיש טפסי בחינה למועד ב  +שם תלמיד  +כיתה  +שם המורה בהתאם להוראות רכז/ת השכבה.
זכאות להיבחן במועד ב' :סיבה מוצדקת בלבד – מחלה ,צבא וכד'  +שיקול דעת של הצוות החינוכי.
תלמיד שלא יופיע למועד ב' – ציוונו  .0לא יהיה מועד ג'.
בחט"ע בלבד:
ניתן לגשת למבחן במועד ב' רק פעמיים במחצית ,וזאת לאחר רישום אצל רכזת השכבה.
אפשר לגשת למועד ב' אם ההיעדרות במועד א' הייתה מוצדקת.
מועד ב' מיועד להשלמת מבחן בגין חיסור מוצדק בלבד.
הכתיבה במבחן בעט כחול או שחור בלבד .לא ניתן לערער על ציון מבחן שנכתב בעיפרון.
בחנים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

בוחן הינו מבדק שוטף בחומר הנלמד הכולל את שיעורי הבית – לאחר שהמורה בירר/ה ששיעורי הבית הובנו.
הבוחן יהיה על חומר שנלמד בשלושה עד ארבעה שיעורים אחרונים.
כאשר מועד הבוחן לא היה ידוע מראש חובה לתת לתלמידים  5-10דקות לעבור על החומר.
לא יתקיימו יותר משני בחנים ביום לימודים אחד.
מורה יוכל/תוכל ליזום בוחן מיוחד לתלמידות ולתלמידים שחסרים לגביהם נתונים ,כדי לאפשר הערכה הוגנת.
הבחנים יוחזרו עד שבועיים ממועד קיומם.
בוחן לא ישמש כעונש קולקטיבי.

עבודות-
עבודות תוחזרנה כחודש לאחר הגשתן.
יש להגיש את העבודה ישירות למורה .המורה תסמן/יסמן שהעבודה הוגשה.
עבודה שהמורה איבד/ה יהיה ציון העבודה – .100
טוהר הבחינות-
אנו מצפים מכל התלמידים לכתוב מבחן ,בוחן או עבודה ביושר .במקרה של העתקה הציון הוא  .0התלמיד לא יורשה
לכתוב מבחן זה במועד ב' (מועד מיוחד) .יישלח מכתב להורים .ציון התלמיד בהתנהגות במקצוע יורד בציון אחד .דיבור
בזמן מבחן ,מפחית  10נקודות מהציון.
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תקנון חינוך גופני – תש"ף
על התלמידים להיות נוכחים בשעורים ולהשתתף באופן פעיל בתלבושת מלאה ובהתנהגות הולמת.
תלבושת
מכנסי ספורט :טייץ או טרנינג ,בצבע כהה ,אחיד ,ללא כפתורים ,רוכסן ואבזם.
מותר מכנסיים קצרים באורך אמצע הירך ומטה.
חולצה עם סמל בית הספר :לא גופיה ,לא גזורה ולא חולצת בטן.
בחורף סווטשרט בצבע אחיד וחלק עם סמל בית הספר מוטבע .חובה חולצת בית ספר מתחת.
נעלי ספורט תקניות ,עם שרוכים הדוקים וגרביים.
כללי התנהגות
בזמן השיעור יש להסיר שעונים ,צמידים ,תכשיטים ,פירסינג ,נזמים וכל פרטי אחר העלול לגרום לפציעה.
שיער אסוף לבעלי שיער ארוך.
אין ללעוס מסטיק בשיעורים.
הכניסה לאולם הספורט בנוכחות מורה לחינוך גופני בלבד.
אסור לאכול באולם או במגרש ספורט .מותרת שתיית מים בלבד.
ניידים כבויים בתיקים כולל גם אם התלמיד אינו משתתף בשיעור.
אין לפטפט או להפריע במהלך שיעורים.
אין לנהוג באלימות במהלך השיעורים.
אישורים רפואיים והיעדרויות
תלמיד הנעדר בגלל מחלה (שמונה שיעורים ומעלה במהלך מחצית) עליו להגיש עבודה בחינוך גופני .היקף העבודה
יקבע לפי זמן ההיעדרות.
תלמיד המציג אישור פטור מכל פעילות בשיעורי חינוך גופני (ע"י רופא מוסמך בלבד) עליו להיות נוכח בשיעורים
ולהגיש עבודה בכל מחצית ,בכדי לקבל ציון פטור במקצוע .עבודה למחצית א' יש להגיש עד  ,31.12עבודה למחצית
ב' יש להגיש עד .1.5
יש להציג למורה לחינוך גופני אישור רפואי תוך שבועיים .אין להציג אישורים בדיעבד.
לצערנו ,תלמיד שיש לו פטור מלא מחנ"ג ,לא יורשה לצאת לטיולים שנתיים.
השלמת שיעורים-
יש להשלים כל היעדרות משיעורי חינוך גופני.
היעדרות שלא תוצדק תגרום לפגיעה בציון התלמידיות.
אין צורך להשלים היעדרות הנובעת מפעילות בית ספרית /צבא /טסט/אשפוז.
שיעורי השלמה יתקיימו פעם בחודש.
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מרכיבי הציון
 70%נוכחות פעילה בשיעורים
בסעיף זה נכללים החישובים הבאים:
כל סימון (חיסור /תלבושת /אי השתתפות /הפרעה -תגרום לפגיעה בציון התלמידיות.
כל שני איחורים -נחשבים כחיסור.
איחור מעל  15דקות -נחשב כחיסור
 30%מבחנים
ציון שלילי בחינוך גופני בכיתה יב' ,מונע קבלת תעודת בגרות.
על מנת לתקן לציון עובר לאחר סיום י"ב ( 60בלבד) ,יש להשתתף בעשרה שיעורים ולהגיש עבודה בכתב ,בתיאום
עם רכז חינוך גופני.
נבחרות בית הספר /חוגים
צוות החינוך גופני מעודד השתתפות בפעילויות ספורט בשעות הפנאי ובייצוג בית הספר בנבחרות .על פעילויות
מסוימות יישקל מתן בונוס (עד  10%מהציון) והצטיינות בספורט (מותנה בהתנהגות למופת בשיעורים).
ספורטאים מקצועיים מתבקשים לעדכן את המורה לחינוך גופני על פעילותם.
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נספחים לתקנון בית הספר שנת הלימודים תש"ף
נספח  :1פעילות חוץ בית ספרית
של"ח (שדה ,לאום וחברה) וידיעת הארץ
כללי התנהגות ומשמעת בשדה:
ג -לכל יום שדה משימתי (יש"מ) יש להביא את הדברים הבאים תיק גב – ובתוכו :מים ,כובע ,נעלים מתאימות
להליכה וכלי כתיבה.
– 2בחלק מימי השדה נקודת המפגש ליציאה לסיור ונקודת הסיום של הסיור לא יהיו בבית הספר– .
 – 3לימי שדה יש לבוא לבושים בחולצות עם שרוולים (אין ללבוש גופיות) ומכנסים ארוכים.
– 4במהלך הנסיעה באוטובוס ,יש להקפיד על חגירת חגורת הבטיחות ועל ישיבה ,אסור לעמוד.
 -5אין להוציא יד ,ראש או כל איבר אחר מחוץ לחלון האוטובוס.
– 6במהלך הסיור אין לשמוע מוסיקה (מכל מכשיר ,כולל הטלפון הנייד).
– 7לכל סיור יש להביא כסף או כרטיסיה לנסיעה מבית הספר הביתה ,לא תמיד נבצע פיזור בדרך.
– 8חשוב בסיור לא להרים אבנים וכן לא להשליך אבנים או כל חפץ אחר לכל כיוון שהוא.
– 9אין ללכת לפני המורה המוביל ולא להישאר מאחורי המאסף ,אם ברצונכם ללכת הצידה מסיבה כלשהי (שירותים
וכדומה) ,עליכם להודיע על כך למורים כדי שיידעו לחכות לכם– .
– 10אין לעזוב את הקבוצה (בהליכה ,בחנייה ,לשירותים וכדומה) ללא קבלת רשות מהמורה.
– 11אם הלכתם לאיבוד עליכם להישאר במקום ולהמתין למורים ,אל תנסו לחפש דרכי קיצור.
– 12במהלך ההסברים עליכם להיות בשקט ,להקשיב ולרשום את הנדרש בדף העבודה (לדף העבודה חלק
משמעותי בציון המחצית).
 -13לכל יום שדה מצטרף מורה מלווה ,יש להישמע להוראותיו ,תלמיד שלא ישמע להוראות המורים ,לא יוכל לצאת
לימי שדה.
– 14טיולים (מסעות) במקרה של בעיה רפואית או בעיה התנהגותית ,יצטרף לתלמיד מבוגר על חשבון ההורים.
תלמידות ותלמידים שייפרו את אחד מהכללים הנ"ל ,לא ייצאו לסיורים ויישארו ללמוד ביה"ס.
משלחות חו"ל – תלמיד/ה עם ציון ג' בהתנהגות ,תלמיד/ה שמרבה להיעדר ,או שאינם לוקחים חלק בפעילות חוץ
בית ספרית ,לא יוכלו להשתתף במשלחת ייצוגית של בית הספר לחו"ל.
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נספח  :2נוהל שימוש והתנהגות בספרייה
-1הציגו כרטיס תלמיד בכניסתכם לספרייה.
-2הניחו תיקים במקום המיועד לכך בכניסה.
 -3אין לאכול בספרייה.
 -4כבו מכשירים סלולריים
 -5שמרו על השקט בספרייה.
-6שמרו על הניקיון בספרייה.
לתשומת לבכם  :השימוש במחשבים בספרייה מותר ,אך ורק בזמן השיעורים ,בליווי מורה או באישור רכזת השכבה
ובאמצעות כרטיס תלמיד.
 -7כל תלמיד ותלמידה רשאים לשאול ספר קריאה (אחד בלבד בו זמנית) מהספרייה ,לתקופה של עד  3שבועות.
 -8לא ניתן לשאול ספרי עיון ,אלא במקרים מיוחדים לצורך עבודה ואישור מהמורה.
 -9אין אפשרות השאלת מילונים ,תנ"כים ואטלסים או כל ספר עזר אחר ,לשימוש מחוץ לספרייה.
 -10נא להצטייד בספרי העזר הנ"ל באופן פרטי.
 -11אין להוציא ספר מהספרייה ללא אישור מהספרנית .על מנת לצלם חומר מתוך ספר עיון ,יש להצטייד בכרטיס
צילום ,ולהודיע לספרנית על הוצאת הספר לצילום.
 -12לאחר השימוש בספרים ,יש להשאירם על השולחנות ,או להניחם על העגלה המיועדת לכך ,ולא להחזירם למדף
באופן עצמאי.
 -13ספרי הלימוד מחולקים לתלמידים בתחילת השנה ,ובהמשך ע"פ בקשת המורה.
 -14על התלמידים להביא את ספרי הלימוד איתם ע"פ מערכת השעות ,כולל ספרי תנ"ך ,אטלסים ומילונים שונים.
תלמיד ששכח ספר לא יוכל לקבל ספר נוסף במשך השנה.
 -15במקרה של אובדן ספר יש לשלם עבורו קנס של  ₪ 50במזכירות ,להציג את הקבלה בספרייה על מנת לקבל
ספר נוסף.
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נספח  – 3נוהל בחינות בגרות ומתכונת
בחינות מתכונת
לא יתקיימו לימודים ביום שלפני המבחן ובשעות שלפני המבחן.אחרי בחינת מתכונת יתקיים יום לימודים רגיל .ביום לפני מתכונת שכבתית ,יתקיימו לימודים במרכז למידה וגם תגבורים.כיתות שח"ר יקיימו ימים מרוכזים לפני מתכונת ובגרות ,כולל ביום לפני המבחן.לפני מתכונת במרכז למידה אין יום חופשה ,המתכונת בשעות הצהרים ואין לימודים ביום המתכונת.באחריות המורה להחזיר את בחינות המתכונת בזמן ולקיים שיחה עם התלמידים על הישגיהם בבחינה ועל הפקתהלקחים לקראת בחינת הבגרות.
תלמיד שיעדר מהמשך יום הלימודים לאחר בחינת המתכונת יופחתו  10נקודות מציון הבחינה.בחינת בגרות
ביום שבו מתקיימת בחינת בגרות ,אין לימודים לפני ואחרי הבחינה.ביום שלפני בחינת בגרות שכבתית לא יהיו לימודים בשכבה.כאשר בחינות בגרות או בחינות מתכונת משובצות ליום א' לא יתקיימו לימודים ביום שישי.היעדרות ממבחן הבגרות תגרום לרישום היעדרות לא צודקת ביום המבחן וגם ביום שלפניו.כאשר מספר התלמידים הנבחנים בבחינות הבגרות או בבחינות המתכונת הם פחות ממחצית הכיתה או השכבהיתקיימו הלימודים למי שלא נבחן כרגיל.
בגרות פנימית -יום לפני בגרות פנימית יתקיימו תגבורים במקצוע.
בגרות בע"פ – אין יום פנוי לפני בגרות  .ביום הבגרות ,יבחנו בהתאם ללו"ז שיפורסם ע"י רכז המקצוע  ,בשאר
השיעורים הלימודים כרגיל.
מרכז למידה וציוני מגן:
מרכז למידה לתלמיד/ה שנכשל/ה בבחינת הבגרות מאפשר מתכונת שנייה ותיקון ציון מגן על ידי מורה מרכז
הלמידה (לפי הנוסחה של משרד החינוך).
מרכז למידה לתלמידים שלומדים במקביל גם בכיתה ,והם לפני בגרות ראשונה במקצוע ,אינם נבחנים במרכז
בבחינות מתכונת ,אלא נבחנים יחד עם הכיתה.
ציון המגן מורכב 71% :ההישגים בכיתה כולל מתכונת 31% ,ההישגים במרכז הלמידה.
מרכז למידה לתלמידים המבקשים לשפר ציון בגרות וציון מגן:
ציון המגן מורכב 41% :ההישגים בכיתה  31%ההישגים במרכז הלמידה 31% ,ציון המתכונת (החדש).
אם הקורס הוא במקצוע הנלמד שנתיים ,מרכיב ציון הקורס הוא  21%בציון המגן.
הציון יחושב מחדש רק אם התלמיד/ה נכח/ה ב  81%מהשיעורים.

11

נספח  4קריטריונים להצטיינות:
חט"ב :כיתות ז' ח' ט'
מסלול רגיל

מסלול עתודה

מסלול טכניונית

ממוצע ציונים
הצטיינות יתרה
(ערב)

 95ומעלה

 95ומעלה ובאישור
רכז התכנית

 91ומעלה

ממוצע ציונים
הצטיינות בוקר

94-90

91-88

90-87

התנהגות :שני ציוני ב' בלבד .אין אפשרות לקבל הצטיינות יתרה בלימודים עם ציון
ג' בהתנהגות .על התלמיד/ה להשתתף בכל פעילויות בית הספר ולהתנהג כראוי.
על התלמיד להיות נוכח ב 90%-מהשיעורים לפחות.
חט"ע :כיתות י' י"א י"ב
ממוצע הדרוש
להצטיינות בוקר

כיתות

מספר מקצועות
המוגברים

ממוצע הדרוש
להצטיינות ערב

י'-י"ב

1

 94ומעלה

י' ,י"א ,י"ב

2

 93ומעלה

י"א-י"ב

3

 92ומעלה

י'-י"ב

4

 91ומעלה

כיתה י' ,י"א ,י"ב

1

90-93

כיתה י' ,י"א ,י"ב

2

89-92

י"א-י"ב

3

88-91

י'-י"ב

4

87-90

מקצוע המתמטיקה  5יח"ל נחשב כמוגבר במניין מקצועות מוגברים בכיתות יוד-י"ב.
התנהגות:
 .1שני ציוני ב' בלבד .אין אפשרות לקבל הצטיינות בלימודים עם ציון ג' בהתנהגות.
 .2על התלמיד/ה להשתתף בכל פעילויות בית הספר כולל מחויבות אישית ולהתנהג כראוי.
 .3תלמיד שנתפס מעתיק אינו יכול לקבל הצטיינות בכלל.
 .4על התלמיד להיות נוכח ב 90%-מהשיעורים לפחות.
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תעודת הערכה חטיבת ביניים  +חטיבה עליונה
תעודת הערכה על שינוי מהותי ביחס ללימודים תינתן לתלמיד ותלמידה ששיפרו את הישגיהם הלימודיים ב  3ציונים
(שיפור של  31נקודות בממוצע הציונים) -ובתנאי שלא יהיו ציונים שליליים .התנהגות :כמו בהצטיינות בלימודים.
הצטיינות חברתית יתרה כיתות ז'  -י"ב:
תעודת הצטיינות יתרה חברתית תינתן לתלמידה ולתלמיד שפעלו באופן ראוי לשבח בתוך קהילת בית הספר או
מחוצה לה .ההחלטה תיעשה על ידי הצוות החינוכי של השכבה וצוות החינוך החברתי.
בכיתות י"ב תתקבל החלטה לאורך שנות הלימודים בחטיבה העליונה.
התנהגות :שני ציוני ב' בלבד .לא תתאפשר הצטיינות חברתית עם ציון ג' התנהגות.
על התלמיד להיות נוכח ב 90%-מהשיעורים לפחות.
הצטיינות חברתית (בוקר) כיתות ז'  -י"ב:
תעודת הערכה תינתן על פעילות חברתית ראויה בקהילת בית הספר ,ועל התנדבות בקהילה ,ההחלטה תיעשה על
ידי הצוות החינוכי.
הצטיינות חנ"ג כיתות ז'-י"ב :
 .1התנהגות למופת בשיעורי חינוך גופני (תלבושת ,נוכחות ,יחס למקצוע ,רוח ספורטיבית).
 .2השתתפות פעילה בשיעורים.
 .3ספורטאי פעיל (נבחרות בית ספר או ספורט מקצועי שאינו במסגרת בית-הספר).
שלושת הקריטריונים צריכים להיות יחדיו.
התנהגות :שני צינוי ב' בלבד .לא תתאפשר הצטיינות חנ"ג עם צין ג' בהתנהגות.
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נספח 5
הסעות תלמידים :יש להישמע להוראות התורנים ומדריכי המוגנות בתחנת האוטובוס ,אסור להתפרץ אל הכביש
באופן המסכן חיים .בכניסה לאוטובוס ,בזמן הנסיעה ובירידה ממנו אין לדחוף .יש לשמור על תקינות וניקיון
האוטובוס .במהלך הנסיעה יש להישמע להוראות הנהג ולשמור על התנהגות מכובדת .התנהגות חריגה בהסעות
תטופל בחומרה ,לרבות השעיה מביה"ס.
הוראות בטיחות במעבדה:
.1כניסה למעבדה – בנוכחות המורה בלבד.
.2הדרישות להופעה ותלבושת ,לבנות ולבנים כאחד:
מכנסיים ארוכים ,נעליים סגורות
שיער אסוף ,אין לענוד תליונים או צמידים
.3אין אוכלים או שותים במעבדה.

.4יש ללמוד את פרטי כללי הבטיחות ,כפי שהוצגו
על ידי המורה ,וליישם אותם.
.5דחיפות ,תעלולים ומעשי קונדס – אסורים בהחלט!
.6אין לגעת בציוד מעבדה ללא הוראה ורשות
מהמורה.
.7על כל בעיה/תקלה במעבדה יש להודיע מיד למורה.

כרטיס תלמיד
א .בית הספר מנפיק כרטיס לתלמידות ולתלמידים בעת קבלתם לבית הספר.
ב .חובה לשאת את הכרטיס בכניסה לבית הספר ולהציגו בפני השומר בשער ,או הנהג בהסעה לפי דרישה.
ג .במקרה של אובדן כרטיס תלמיד ,יש לפנות למזכירות הכספים ,לשלם  30שקלים ולפנות עם הקבלה לאחראי על
המחשבים לשם קבלת כרטיס חדש.
תקשורת בית ספרית
על מנת לייעל את התקשורת ולסייע בשמירה על הסביבה נצמצם את השימוש בנייר .חוזרי בית הספר (לוח
מבחנים וכו') וחלק ניכר מחומר הלימוד (תרגילים ,מאמרים ,הנחייה לעבודות) יימצאו באתר בית הספר ובתוכנת
"משוב" .מומלץ להיעזר באתר בית הספר ובתוכנת "המשוב" באופן רצוף לקבלת המידע.
תלמידות ותלמידים שאין ברשותם מחשב יוכלו להיעזר במחשבי בית הספר לשם כך.
המתקשים בשימוש באינטרנט יפנו למחנך\ת לבקשת עזרה.
אתר בית הספר מציג תמונות של תלמידים בפעילות חברתית ,טיולים ,הצגות תיאטרון וכו' .תלמידות ותלמידים
המבקשים שתמונתם לא תופיע – יודיעו על כך למחנך/ת הכיתה בשבוע הראשון ללימודים.
שמירה על הסביבה:
יש לשמור על הניקיון בבית הספר .השלכת פסולת תהיה לפחי האשפה בלבד.
הלמידה תתקיים אך ורק בכיתה נקייה ומסודרת.
בתום יום הלימודים חובה להרים את הכיסא.
אין להשחית ולחבל בכל צורה ברכוש בית הספר ו\או ברכוש הזולת.
אין לצייר ,לקשקש ולכתוב על קירות ,שולחנות ,כסאות ו\או ציוד אחר.
עפ"י הוראות מנכ"ל ,השחתת רכוש תוביל לנשיאה באחריות הכספית לכך.
האחריות על שמירת רכוש פרטי חלה על התלמיד/ה .לכן יש להימנע מהבאת פריטים יקרי ערך וסכומי כסף
גבוהים.
במהלך השנה ייטלו התלמידות והתלמידים חלק פעיל בניקיון בית הספר .תורני הכיתה יבצע את המשימות
המוטלות עליהם בהפסקות ובתום יום הלימודים.
אין לחלק או לתלות חומר פרסומי (כולל יחצון מסיבות) ללא אישור הנהלת בית הספר.
בחצר האקולוגית הוצבו פחי מחזור הקפידו למיין את האשפה.
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