
 

  

 
 אחריותי -זכותי

 בשבילנו ובאחריותנו -אורחות חיים בבית הספר דרך למרחב, פ"ח

 התלמידים יפעלו בבית הספר תוך הפעלת שיקול דעת במעשיהם, 

 והקפדה על כללי התנהגותמתן כבוד לאדם ולסביבה 

 תגובה ודרכי אכיפה אחריותי זכותי

 הופעה ותלבושת

זכותי לבחור בגדים, הולמים 
ת באי בית הספר, על פי ומכבדים א

 קוד לבוש של בית הספר.

 

 

 

הולם, על פי באחריותי להגיע לבית הספר, בלבוש 
עם קוד הלבוש הבא: חולצה עם שרוול/ ללא שרוול 

, עם סמל ביה"ס, סווטשרים וקפוצ'ונים סמל ביה"ס
 .חגורת מכנסייםאטומים והמכסים 

 בגופיות כולל שיעורי ספורט(. )אין להגיע
 

 קו הברך ומטה.  -מכנסיים/חצאית
 

 סנדלים נעליים סגורות או 
 (.וכדומה )אין להגיע בכפכפי ים/ הוויאנס

 
לשיעורי ספורט בבגדי ספורט באחריותי להגיע 

 מתאימים ונעלי ספורט.
 

באחריותי להגיע עם נעליים סגורות לשיעורי 
 "אומנות בעץ"

 
 עם סמל ביה"ס לבנה ע עם חולצהבאחריותי להגי

 .םלטקסי

*ניתן להדפיס חולצה עם סמל ביה"ס בחנויות 
"ביגוד" הבאות: )יקנעם, זכרון יעקב, פרדס חנה, 

 אור עקיבא, חדרה(

שיחת אזהרה בע"פ ויידוע  .1
 ההורים.

 עבודה בנושא קוד לבוש. .2
 מכתב אזהרה. .3
 השעיה מבית הספר. .4
 השעיה וזימון הורים. .5

 
לשיעורי ספורט  וגיעשלא י יםתלמיד*
 –ונעלי ספורט  תלבושת מתאימהב

ישובצו בכיתה לומדת מקבילה ויחולו 
  עליהם דרכי התגובה הנ"ל.

תלמידים שלא יגיעו עם חולצת ביה"ס *
יקבלו תלבושת חלופית מביה"ס עד 

 לסיום יום הלימודים.

*תלמידים שלא יגיעו עם תלבושת עפ"י 
א קוד הלבוש ביום האחרון ללימודים ל

 יקבלו תעודה באותו היום.

 
 אישיים שמירה על רכוש, ציוד וחפצים

 
זכותי ללמוד בסביבה נקייה 
תקין, ומסודרת ולהשתמש ברכוש 

 .ושלם נקי

באחריותי לכבד ולשמור על שלמות רכוש  -
 בית הספר.

 באחריותי להשליך פסולת לפחי האשפה. -
באחריותי לא לקחת ללא רשות חפצים  -

 מהזולת או להשחיתם.
באחריותי לשמור על חפצי ערך יקרים או  -

בעלי ערך שאינם לא להביא חפצים 
 .שימושיים לשגרת היום בביה״ס

באחריותי לא ללעוס מסטיק במהלך  -
השיעור ולא לפצח גרעינים בשטח בית 

 הספר.

 יידוע ההורים במעשה.  .1
במידה והנזק הוא בר תיקון,   .2

התלמיד יתקן את אשר עשה. 
ישתתף  במידה ולא ניתן לתקן,

 בעלויות תיקון הרכוש שנפגע.
השעיה מבית הספר וזימון  .3

 ההורים.  
                     

אין ביה"ס לוקח אחריות על הבאת 
, לרבות חפצים יקרי ערך לביה"ס

 טלפונים ניידים, מכשירי חשמל וכדומה

זכותי להתקשר להורים שלי בעת 
הצורך, באמצעות הטלפון 

לפון במזכירות, או באמצעות הט
 הנייד שלי, בהפסקה.

באחריותי לא להשתמש בטלפון הנייד או  -
יר אלקטרוני אחר במהלך בכל מכש

 השיעורים, במעברים ובהפסקת האוכל.
לכבות/להשתיק את המכשיר  באחריותי -

 במהלך השיעורים. 
באחריותי לקבל אישור לשימוש בטלפון  -

 הנייד/ מזכירות.

 יידוע ההורים/ הזמנת ההורים. .1
ילקח ע"י הצוות הטלפון י .2

 ויוחזר בתום יום הלימודים.
במידה וחוזר על עצמו, הטלפון  .3

 יוחזר להורים.
לא תתאפשר הבאת טלפון נייד  .4

 לבית הספר.
 

 *חל איסור להטעין טלפונים בכיתות.
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 תגובה ודרכי אכיפה אחריותי זכותי
 התנהגות

זכותי ללמוד בכיתה 
שקטה ללא הפרעה 
כדי שאוכל להפיק 

 מעותית.למידה מש

 באחריותי להיכנס לשיעור בזמן, ולהתכונן אליו כנדרש:
הוצאת ציוד, הקשבה במהלך השיעור ולאפשר סביבת 

 לימודים נאותה לחבריי.

 ויידוע ההורים. /השיחה עם התלמיד .1
 מכתב אזהרה ומטלה חינוכית. .2
 זימון ההורים והשעיה בעת הצורך. .3

זכותי ליהנות ולחוש 
מוגנות אישית 

 במרחב בית הספר.

 באחריותי לנהוג בכבוד כלפי האחר. -
להימנע מאלימות פיזית, מילולית   יבאחריות  -

)חרם, איומים, שימוש לרעה ברשת, גילויי 
גזענות, אלימות כלפי בע"ח, זריקת אבנים 

 ועוד(.
 באחריותי לדבר בנימוס ובשפה תרבותית. -
בשטח בית הספר ולא באחריותי להימצא  -

 לעוזבו ללא אישור.
, חדר באחריותי להימנע מכניסה לחדר צוות  -

 וחדרים נוספים בביה"ס ללא רשות.ישיבות 

 שיחת בירור ויידוע ההורים. .1
 מטלה חינוכית. .2
 מכתב אזהרה. .3
 השעיה מבית הספר/ בית ספרית. .4
 זימון ההורים. .5

 
 במקרה של אירוע חריג תתבצע השעיה מידית. *

 של עזיבת שטח בית הספר ואי מציאת  * במקרה
 התלמיד, המקרה ידווח למשטרה.   

 
   -בתוך ביה"ס

 הספר בית של הבטיחות כללי על לשמור באחריותי
עצים  ,בטיחות מעקה, חלונות על מטיפוס להימנע)

 (.דלתות ועוד טריקת ומבנים, 
 

   -מחוץ לבית הספר
ציות  באחריותי להישמע להוראות הצוות ולהקפיד על
 לחוקי התנועה וחוקים אחרים בהתאם לפעילות.

 
  -הסעות

ולעלות  לאישור הצוותעד  הלהימצא בכית באחריותי
  .לרכב ההסעה המיועד

באחריותי לקבל אישור מההורים ומצוות הכיתה לנסיעה 
 לחבר )ורק בתנאי שיש מקום פנוי בהסעה הרלוונטית(

 ויידוע ההורים. /השיחה עם התלמיד .1
 רה ומטלה חינוכית.מכתב אזה .2
 זימון ההורים והשעיה בעת הצורך. .3

  במקרה של אי ציות להוראות הצוות
בפעילות חוץ בית ספרית, תישקל 

האפשרות למנוע יציאה לפעילויות 
 נוספות.

 ם ולא ללא אישור הורי ושהגיע תלמידים
עלו על רכב ההסעה שלהם, באחריות 

 לדאוג להסעה. הוריהם

 ע"י גורם  יםבמקרה של איסוף התלמיד
אחר )שאינו ההסעה(/ הגעה עצמאית יש 

 להמציא אישור הורים.
זכותי לשמור על 
 אורח חיים בריא

באחריותי לאכול ולשתות בזמנים המיועדים  -
, אלא אם כן אושר ת האוכללכך )בהפסק

 אחרת ע"י הצוות(.
באחריותי לא לעשן בכלל ובשטח בית הספר  -

 בפרט.
ה אלכוהול באחריותי לא לשתות שתייה המכיל -

 עתירי קפאיןמשקאות ו/או  
 בכלל  ובשטח בית הספר בפרט.

באחריותי לא להגיע עם ממתקים, חטיפים  -
ושתייה מתוקה לביה"ס )בימי הולדת, יש 

 לתאם עם צוות הכיתה(

 ויידוע ההורים. /השיחה עם התלמיד .1

 מכתב אזהרה ומטלה חינוכית. .2

 זימון ההורים והשעיה בעת הצורך. .3

לבית זכותי להגיע 
 הספר באופן סדיר

באחריותי לדווח על היעדרות/ מחלה ולהביא  -
 אישור על כך.

 ויידוע ההורים. /השיחה עם התלמיד .1

יידוע קצין ביקור סדיר של הרשות  .2
 המקומית.

 הפעלת נוהל ביקור סדיר )משה"ח( .3

 

 מתוך הבנה ברורה של כל סעיפיו. אורחות החיים של בית הספרלנהוג על פי  /תמתחייב יאנ

 

 :על החתום

 התלמיד/ה:______________________  ת.ז.:_____________ כיתה:__________

 הורי התלמיד:____________________

 

 



 

  

 

 

 

 נספח לצוות:

 

 קוד לבוש צוות:

 אינן חושפות חזה.  –חולצות  .1

 מכסות גב, שכמות, וחזייה.  חולצות

 חולצות אטומות המכסות קו חגורה.

 ופיות סבא או ספגטי.לא ניתן להגיע עם ג 

 ומטה. קו הברךמ -מכנסיים/ חצאיות ושמלות  .2

 סגורות או סנדלים )אין להגיע בכפכפי ים/ הוויאנס וכדומה(. -נעליים וסנדלים   .3

 

 נוהל השעיה:

 השעיה בבית/ בביה"ס תתקיים באישור מנהלת שכבה/ ביה"ס בלבד! .1

ספרייה, חדרי מנהלות שכבה/ יועצת  -השעיות לא יתקיימו בחדר ישיבות )מקומות אופציונאליים .2

 חינוכית, חדר מחשבים(.

 השעיות בי"ס יתקיימו בתאום צוות הכיתה עם מנהלת השכבה ובין מנהלות השכבה. .3

השעיה בי"ס תתקיים בליווי הצוות בלבד, במידה ואין ביכולת הצוות ללוות את התלמיד יש לחשוב על  .4

 פתרון חלופי להשעיה הבית ספרית.

 

 ן שיעורים(:מעברים )בי

 אין להשתמש בטלפון בזמן זה. .1

 התלמידים יצאו מהכיתות וישהו בתוך המבנה בלבד. .2

 איש צוות אחד מכל כיתה יסתובב בזמן המעברים בתוך המבנה ויחזור לכיתה יחד עם תלמידיו. .3

 התלמידים יצאו להתאוורר בתנאי שהציוד שלהם מאורגן לשיעור הבא. .4


