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 תש"פ שנה"ל  – תקנון משמעת

 מטרת תקנון זה ליצור אקלים נעים בבית הספר למורים ולתלמידים כאחד.

בית הספר מורכב מתלמידים ומורים אשר הנם בראש ובראשונה בני אדם הראויים  –' כבודבבסיס תקנון זה עומד המושג '

 כל המורים בעלי אישורים מתאימים לשהייה בקרבת בני נוער. לכבוד.

מן התלמידים מצופה להתייחסות של כבוד כלפי חבריהם ומוריהם, ובמקביל מצופה מהמורים להתייחסות של כבוד כלפי 

 תלמידיהם.עמיתיהם לעבודה וכלפי 

 כבוד היא מילת המפתח ביצירת אוירה של אמון והשקעה.

 

 נוכחותא. 

אם התלמיד . בבוקר 09:00של כל תלמיד( בשעה  תחילת יום לימודים )עפ"י המערכת – הגעה לבית הספר .1

 השלמת חומר הלימוד שהפסיד.  חובתחלה  נעדר, יש לעדכן את המחנך. 

ירשם לו , במידה ותלמיד ימצא בחוץ. מיד עם הצלצולהתלמיד ייכנס לכיתה, שבה הוא לומד,  – זמני שיעורים .2

 איחור. 

עשרים הדקות ב תלמיד לא ייצא מהכיתה  .שנקבעה לו תלמיד ישהה בבית הספר בהתאם למערכת השעות

 י.ור קבועים מראש ולא ניתנים לשינוזמני השיע .רק מהשיעור השניו השיעורהראשונות של 

על כל איחור תיקבע הורדת ציון איחור הינו כל הגעה לכיתה לאחר כניסתו של המורה לכיתה.  – איחורים .3

 .כיב בהערכת התלמיד ובקביעת ציונובכל השיעורים מהווה הנוכחות מר במקצוע.

 השלמת החומר ועל המורה חלה הזכות לבדוק ו/או לבחון את החומר שהושלם. חובתעל התלמיד חלה  .4

לא יוכל לגשת איחורים במקצוע ,  10** תלמיד המרבה באיחורים שאינם מוצדקים , בהחלטת ביה"ס אחרי 

 לבגרות במקצוע זה. 

 בהוראת משרד החינוך אין אישור נסיעות לחו"ל על חשבון ימי לימודים. –נסיעות לחו"ל  .5

 ההורים יזומנו לביה"ס לשיחה., חיסורים שאינם מוצדקים 7 –חיסורים  .6

 אחידה,  צביעת שיער תלבושתב. 

 . על התלמיד להגיע בלבוש צנועבבית הספר מונהגת תלבושת אחידה. יחד עם זאת, * 

 .יישלח חזרה לביתו ויידרש לחזור שוב עם תלבושת מתאימהבמידה ויגיע התלמיד בהופעה שאינה הולמת, 

 . בצבעים נועזיםיה"ס עם שיער צבוע למעט חג הפורים, אין להגיע לב –צביעת שיער  *

  

 לימודיםג. 

ייעודו העיקרי של בית הספר הוא לאפשר לתלמיד למצות את יכולותיו הלימודיות, לשם כך חשוב שתהיה אוירה לימודית 

 בכיתה.

 במטרה ליצור אוירה זו ולהוביל את התלמידים להישגים, חשוב שיתקיימו מספר כללים:

להודיע לתלמידים על בוחן לפחות שבוע מראש. על מבחן יש על המורה מוטלת האחריות – בחנים ומבחנים .1

. לוח המבחנים מחייב במייללוח מבחנים יפורסם על גבי לוח המודעות ויישלח  להודיע לפחות שבועיים מראש.

 כאחד. והמורים את התלמידים 

 .בכל מחצית ציונים והערכות לתלמידשנת הלימודים מחולקת למחצית. בית הספר ימסור תעודות,  – תעודות .2
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  .הצורך "יעפ על תפקודו הלימודי וההתנהגותי של בנם/בתם ממחנך הכיתהדיווח ההורים יקבלו  – דיווח להורים .3

בתוכנת רשם לתלמיד הערה יתואין במידה  על התלמיד להיערך מראש עם הציוד הנדרש.– ציוד לתלמיד .4

 המשוב.

שיקול דעתו של המורה, תירשם לו הפרעה "י ועפתלמיד שיפריע במהלך השיעור  – הפרעות בשיעורים .5

 .המשוב בתוכנת

 ובאישורו.  שיקול דעת המורהרק עפ"י ישור יציאה בזמן שיעור ניתן א – יציאות בזמן שיעור .6

המורה מוציא אותו עד לסוף השעה, ישלח עם עבודה ולמיד שיפריע למהלך השיעור ת – הוצאת תלמיד משיעור .7

 .התלמיד  להגיש את העבודה למורההחוצה. בתום השעה חובה על 

 באישור המורה.אין להאזין למוסיקה בשיעורי הלימוד, אלא אם כן  – האזנה למוסיקה בשיעור .8

 כנת שיעורי בית מהווים חלק אינטגרלי מהציון של המקצוע.ה – שיעורי בית  .9

ינות ולמידה משמעותית לציין מילה טובה לתלמיד אשר הפגין רצבתוכנת המשוב קיימת האפשרות  – מילה טובה .10

יהוו ' מילה טובה'נק' בציון המקצועות. כמו כן, מספר ציוני  5ציונים של מילה טובה יקנו תוספת של  10 בשיעור.

 למצטיין כיתתי.למועמדות  ןכקריטריו

 

 אלימותד. 

 )בהתאם לשיקול דעת הוועדה הפדגוגית(. דיתלימודיו יופסקו מימורה ו/או תלמיד תלמיד המאיים על  .1

חל איסור מוחלט על אלימות פיזית בבית הספר )מוכה ומכה כאחד(. תלמיד שיתנהג בצורה אלימה כלפי אדם  .2

שקל הפסקת לימודיו בביה"ס ע''י הוועדה ית, השעיות 3. תלמיד שלו יש יושעה ליומיים מבית הספראחר, 

 הפדגוגית וביידוע הפיקוח על ביה''ס.

 יקבל התלמיד  3 -האזהרה ה *תלמיד שינהג באלימות פיזית / מילולית יקבל בנוסף מכתב אזהרה. במכתב

 השעיה.     

 שיקול  "יתלמיד שינהג באלימות מילולית ו/או פיזית, יילקח לשיחה ע"י איש הצוות ותוסבר לו התנהגותו. עפ*

 יקבל התלמיד עבודה בנושא התנהגותו, והתלמיד יצטרך להגישה ולהסבירה כתנאי לחזרה דעת איש הצוות,  

 ללימודים סדירים. 

על התלמיד להימנע מאלימות מילולית במטרה לשמור על אווירה של כבוד בין כל הנוכחים בבית הספר.  .3

דעת המורה, בצורה שאינה הולמת, עפ"י שיקול  ביה"סובלכיתה  ו/או ידבר אל חבריו חבריותלמיד שיקלל את 

תגרור שליחת  כלפי מורה שימוש בשפה שאינה נאותה .יידרש למטלת כתיבה והחתמת ההורים עליה

 . התלמיד הביתה וזימון ההורים

 יישלח מיד הביתה והוריו ידווחו.תלמיד אשר יציק או ישפיל תלמיד אחר )לפי שיקול דעתו של המורה(,  .4

 

 

 שמירת הניקיון ואיכות הסביבהנוהל ה. 

  ציוד/רכוש אחר להשחיתאין.  

 לנקות אחריו את כל הסביבה בה השליך את הפסולת.יידרש  תלמיד שייתפס משליך לכלוך 

 אחת לחודש תצא כיתה לנקות את סביבת בית הספר. 

 .תלמידים ישתמשו רק בשירותים המיועדים לתלמידים
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חל איסור מוחלט להחזיק בשטח ביה"ס חפצים מסוכנים כגון: סכינים, אולרים, נפצים וכד'. חפצים אלו  –רכוש אישי 

 יוחרמו ולא יוחזרו לתלמיד. חל איסור להחזיק מצית בזמן שיעור.

בשטח הכפר הירוק מסתובבים טווסים בחופשיות. חל איסור מוחלט לפגוע בחיה זו או בכל חיה אחרת  – בעלי חיים

 המסתובבת בכפר. הבאת בעלי חיים באישור הנהלת ביה''ס.

 עישון ו.

וכד'(. תלמיד שייתפס מעשן חומרים  , סיגריות מגולגלותחל איסור מוחלט על עישון לא קונבנציונלי )נרגילה, סמים

 הנ"ל יושעה לאלתר מבית הספר.  מהסוג

  חל איסור מוחלט לעשן במבנה בית הספר.

 הימורים ז.

או קלפים. תלמיד  בש-חל איסור מוחלט על קיום הימורים בבית הספר, גם כאשר מדובר במשחקים חוקיים כגון שש

 .יושעה לאלתר מבית הספר, שייתפס מהמר

 אכילה ושתייהח. 

 תותר על פי שיקול דעתו של המורה.אכילה ושתייה במהלך השיעור 

 טלפונים סלולרייםט. 

. התלמיד ייקח את הפלאפון רק בתום השיעורמכשירים אלקטרוניים כולל פלאפונים יימסרו למורה בתחילת השיעור. 

החוק, חל איסור מוחלט על צילום תלמידים / מורים שלא בהסכמתם. אין לצלם מישהו ללא אישורו ואין להפיץ  פ"יע

 תמונות של אחרים שלא באישורם.

 

 בטיחותי. 

 .2י'+  1 'ת בכיתה יוהנמצאהמילוט  ותתאין לפתוח את דל .1

הגשר להולכי רגל ולא תלמידים הנדרשים לחצות את הכביש בדרכם הביתה מתבקשים לעשות זאת דרך  .2

 באמצעות חציית הכביש. תלמיד החוצה את הכביש מסכן את חייו ומסתכן בדו"ח כספי.

לייעודו, המצת   תפס משתמש במצת שלאיבמידה ותלמיד י .מצתים הינם כלי מסוכן אשר נחשב ככלי נשק .3

 .יוחרם ולא יוחזר

 שיון נהיגהיבעלי ריב. 

שם יש להעביר למזכירות מספר רכב, הביטחון של הכפר.  בקבלת אישור מקציןשטח הכפר הירוק מותנת הכניסה ל *

 חל איסור להסתובב עם הרכב ברחבי הכפר הירוק. . סוג הרכבהנהג, הורים, ת.ז. 

אופניים חשמליים, קורקינטים או כל רכב ממונע אחר לשטח הכפר. תלמיד  אופנים, ,חל איסור על הכנסת רכבי שטח*

 שיגיע עם רכב שכזה יידרש להחנותו בכניסה לכפר )בחניה שמשאל לשער(.

 

 ציוד לוחות ומחשבים בכיתותיג. 

 מטרת התלמידים והמורים כאחד לשמור על ציוד זה.  ומחשבים.מותקנים לוחות  בכתות בית הספר

 נזק באופן מכוון לאחת מהמערכות, תישא כל הכיתה בעלות התיקון.במידה ויגרם 
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The purpose of the school policies  (as described in the document), is to create a pleasant climate 

for both teacher and students.  
Underlying these policies is the concept of "honor" - the school is made up of students and 

teachers who are first and foremost human beings worthy of dignity. 

All the teachers who teach at Marom are suitable certificates for teaching and staying with 

boys and girls. 

Students are expected to be treated with respect for their peers and teachers, while teachers 

are expected to be treated with respect for their co-workers and students. 

Respect is the key word in creating an atmosphere of trust and investment 


