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 מבוא .1
 

 :החזון הבית ספרי

חינוך "דרור" הינה קהילה חינוכית אזורית החובקת אליה את כל המגוון האנושי המשתייך אליה והיוצרת עבורו תשתיות איתנות קריית 

 ,בתחום האינטלקטואלי, הרגשי והחברתי. מעצם היותה קהילה גדולה, קריית חינוך "דרור" מאפשרת פרישה רחבה של פעילויות ותכנים

 חמה, מכילה ומיטבית בעבור כל אחד ואחד מתלמידיה לשם צמיחה ויצירה. ויחד עם זאת שומרת על יצירת פינה פרטית,

מתוך אמונה בטובו וביכולותיו של האדם, אנו מציבים במוקד הווייתנו את טיפוח האדם כיחיד אוטונומי, בעל אישיות, צרכים וכישורים 

 יותו חלק ממארג חברתי ותרבותי בבית הספר, בקהילה ובמדינת ישראל.ייחודיים, מתוך איזון ומחויבות לה

אנו מחויבים להשתתת היחסים בין באי בית הספר על אמון ויושרה; לטיפוח הסקרנות והחשיבה הביקורתית באמצעות הקניית השכלה 

ת השונות בין יחידים וקבוצות לצד בניית חברה נרחבת ויצירת התנסויות חווייתיות, תוך שאיפה למצוינות ולמיצוי היכולות האישיות; לקבל

 שערבות הדדית היא נר לרגליה; לעידוד מעורבות חברתית, אהבת הארץ ואחריות סביבתית. 

אנושית והיהודית, -אנו מחויבים לפיתוח שיח זהות המעודד בחירה מושכלת של השקפת עולם ואורחות חיים, ואשר שואב מן התרבות הכלל

התחושה של היותנו חוליה בשרשרת  סטיים והדמוקרטיים, ערכי המוסר והצדק, הגלומים בהן; כל זאת תוך פיתוח וחיזוקעל הערכים ההומני

 הדורות היהודית והציונית.

        פתוחה ליוזמות חינוכיות, המאמצת לתוכה התנסויות חדשניות ופועלת תוך היזון חוזר ומשוב תמידיים,   בהיותנו קהילה חינוכית

  מהווים מרכז לימוד והפצה למוסדות חינוך אחרים.אנו 

 

 

    ערכי בית הספר:

 חרות האדם

 

 מעורבות חברתית

 

 מצוינות

 

 השכלה

 

 אהבת הארץ

 

 שייכות

 



 הנובעות מהחזון והערכים  זכויות וחובות –רוח התקנון  .2

 התקנון עודכן בשנת תשע"ח ברוח וועדה משותפת של צוות הנהלה , מורים, הורים ותלמידים מקריית חינוך דרור. 

"הענקת זכויות לתלמידים במוסדות חינוך אין פירושה התרת גבולות, אלא פעולה במסגרת גבולות  ".הילד זכויות בדבר ם"האו אמנת"התקנון מנוסח בהלימה ל

שן" מתוך: ם, זהירות בכבודם ובחירותם של ילדים, גמישות במתן מענה לכל ילד על פי צרכיו ושיתוף ילדים בהחלטות, הן על המטרות והן על הדרך למימוברורי

 אמנת זכויות הילד במערכת החינוך בישראל.  – 2.8 סעיף, 2/א"תשע החינוך משרד ל"מנכ חוזר

)ב( ניסן תשע"ה. 8ר מנכל עה/חוזב  מפורטיםהענישה  לגבי התנהגות, אורחות חיים בבית ספר , ודרכי  משרד החינוךהוראות כמו כן , התקנון מנוסח בהלימה ל

 .2015אפריל 

כל     ם כבני אדם.כל תלמיד ומורה זכאים לזכויות היסוד של ביטחון פיזי, של תחושת ביטחון נפשי וחברתי, של שמירה על כבודם ושל התחשבות בצרכיהם ובייחוד

 ין הפרטי. זאת, בתנאי שזכויות אלו אינן פוגעות בזכויות של בני אדם אחרים.תלמיד ומורה זכאים לפרטיות, לחופש ביטוי, לשוויון וצדק חברתי ולשמירה על הקני

מביא לידי  מעודד יוזמות ופעילות תלמידים ,חזון בית הספר וערכיו,  התקנון נועד לשמש את התלמידים, את ההורים ואת המורים, והוא מביא לידי ביטוי את 

ם תחליף לשכל הישר ולשיקול הדעת הנובעימהווה אינו  תקנוןהאורחות החיים בבית הספר באמצעות נהלים והנחיות. ומסביר  את  ביטוי את התרבות הארגונית 

 שפה משותפת ובהירה לכלל משפחת דרור  בנושאים שהודגשו בו. מרכזי בקבלת ההחלטות. הוא מהווה  אמצעי  אך הואמדילמות העולות בחיי בית הספר, 

סביבה חינוכית חברתית ותרבותית מיטבית, המאפשרת חינוך פרי בטוח , לצמצום האלימות ,לאקלים בית סהנחיותיו יסייעו ליצירת ידיעת התקנון ומילוי אחר 

 מטעמי נוחות בלבד ומתייחס באופן שווה לשני המינים. מנוסח בלשון זכר התקנון מימוש היכולות של התלמידים בתחומים השונים. לאיכותי ו

והסגל מחויבים להתעדכן בנוהל ובתקנון לפני תחילת שנת לימודים, כחלק מההיערכות לתחילת שנת הלימודים. אי ידיעת התקנון אינה פוטרת התלמידים, ההורים 

 מהסנקציה על אי קיום הוראותיו .

 זכויות וחובות של תלמיד .א

 :זכויות בסיסיות של התלמיד

 סוג שהם.)א( ללמוד בסביבה בטוחה ומוגנת מהטרדות או מאלימות מכל 

 כדי לממש את יכולותיו בכל פעילות המתקיימת בבית הספר, ללא אפליה על רקע כלכלי, גזעי, מיני וכו'.  ולקבלת יחס מכבד מסגל ביה"ס, )ב( לשוויון זכויות

 משמעי.-הוא או הוריו אישור לכך באופן חד)ג( לשמירה על פרטיותו, ובכלל זה שלא יכתבו עליו או יפרסמו את תמונותיו באינטרנט או בכל מדיה אחרת, בלי שנתנו 

 )ד( להחזיק ולהשתמש ברכושו, בתנאי שאינו משתמש ברכושו לפגיעה באחרים. 
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 )ה( ללמוד בסביבה נאה ומסודרת.

  )ו( ללמוד באופן מסודר ושקט ללא הפרעות.

 הספר ומתקניו.ש בשירותי בית מ, ולהשתוההתנדבויות  )ז( להשתתף בפעילויות בית הספר, כולל פעילויות החברה והתרבות

 )ח( להיות מיוצג במוסדות התלמידים, כגון: ועד כיתה, מועצת תלמידים שכבתית ומועצת  תלמידים חטיבתית.

 )ט( לערער בפני הגורמים הרלוונטיים, אם התלמיד סבור שנהגו עמו שלא כדין. 

 ול בקשר לתחושותיו והיחס אליו. )י( לפנות לכל גורמי הסיוע המקצועיים בבית הספר לקבלת עזרה וטיפ

 :חובות בסיסיות של התלמיד

 )א( להקפיד על התנהגות המבטיחה את שלום האדם וביטחונו ואת הבטיחות במרחב הציבורי. 

 )ב( לנהוג כבוד והתחשבות בזולת.

 )ג( לשמור על יושר והתנהגות מוסרית בכל פעילויות בית הספר.

 )ד( להימנע מפגיעה ברכוש הזולת ולשמור על רכוש בית הספר. 

 )ה( לשמור על ניקיון הכיתות והחצר, על רווחת הכלל ועל איכות הסביבה. 

 )ו( לשמור על כללי הנוכחות וההתנהגות בשיעורים.

 )ז( למלא את המטלות הלימודיות שהוטלו עליו.

פעילויות חינוכיות, אירועי ספורט ואירועים חברתיים אחרים, למעט מקרים בהם נמנעת השתתפותו מטעמי )ח( להשתתף בפעילויות בית הספר, כגון: מסיבות, 

 משמעת. 

 הצגות, ביקור במוזיאונים וכו' בתלבושת בית ספרית.  ית הספר, כגון: סיורים לימודיים,)ט( לבוא לבית הספר ולפעילויות המתקיימות מחוץ לכותלי ב

כללי התקנון, עליו לנהוג גם אם  התלמיד סבור שנהגו כלפיו שלא בהוגנות או שלא על פי   .התקנון בכל נושא, ולהישמע להוראות הסגל החינוכי)י( לנהוג לפי הוראות 

    ולערער לאחר מכן .ההנחיות  לפי 

 הורהזכויות וחובות של  .ב

 :הורהזכויות בסיסיות של 

 )א( לקבל דיווח בזמן סביר על התנהגות ילדו, על הישגיו ועל כל בעיה הדורשת טיפול. 

  )ב( לקבל מידע על הפעילויות המתקיימות  בבית הספר.

 )ג( לקבל יחס מכבד מאת סגל בית הספר ומהתלמידים.

 )ד( לקבל דיווח על השימוש בתשלומי הורים.



 פר.)ה( לקבל סיוע מהגורמים המקצועיים בבית הס

 )ו( לפנות לוועדת רווחה של בית הספר לפי הנהלים המקובלים.

 באמצעות נציגיו בוועד ההורים. בהחלטות מהותיות בבית הספר)ז( להיות שותף 

 :הורהבסיסיות של  חובות

 )א( לנהוג בכבוד כלפי סגל בית הספר.

 לצורך קבלת דיווח ושיחה על התפקוד של ילדו בבית הספר.או לפגישות עם הצוות  ם, ליום ההיערכות לשנת הלימודים)ב( להופיע לימי הורים, לאספות הורי

 )ג( לשתף פעולה עם סגל בית הספר ולנהוג לפי הנהלים כפי שנקבעו על ידי בית הספר ומופיעים  בתקנון.

 לאפשר לבית הספר להיערך ולטפל בהתאם. )ד( לשתף את הגורמים המתאימים בבית הספר במקרים של בעיות או אירועים חריגים בחיי  התלמיד כדי 

 שינוי בסטטוס משפחתי, מעבר  דירה וכו'.        :)ה( לעדכן את בית הספר במקרה של שינוי במידע חשוב, כגון

 במועד. –"טופס הצהרת בריאות של התלמיד" : )ו( להגיש מסמכים נדרשים, כגון

 של בית הספר וועד ההורים.  הרווחה לוועדת)ז( לעמוד בתשלומי ההורים במועד שנקבע על ידי בית הספר, למעט במקרים של מצוקה כלכלית  בהם  ניתן לפנות 

   .ב"משו -אחרי התקדמות  ילדו ב  ולהתעדכן )ח( להתעדכן באופן קבוע באירועים ובהנחיות המופצות באתר בית הספר

 

 מורהזכויות וחובות של  .ג
 

ל אותם. וחובותיו של המורה בבית הספר מעוגנים בחוקי המדינה, בהוראות חוזרי מנכ"ל של משרד החינוך וכן בהסכמי העבודה. לכן, תקנון זה לא יכלוזכויותיו 

כבוד, בהגינות, כן חלה חובה על המורים לנהוג ב ,זאת, למעט הדרישה כי כשם שחובה על הורים ותלמידים לנהוג כבוד במורים ולשמור על פרטיותם וביטחונם

 בצדק ובמסירות כלפי התלמידים והוריהם ולשמור על פרטיותם וביטחונם של תלמידיו.  

 אבל שנינו הולכים בעקבות היעוד שלנו "דרכו אינה דרכי ודרכי אינה דרכו,

 )פאולו קואלו(   ".ועל כן אני מכבד אותו
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 מבוא .א

 

בין באי בית  כבוד הדדי והתחשבות בזולתאווירה רגועה, תוך שמירה על נורמות של  באווירה נעימה וללא הפרעה. זכותם  של כל תלמיד ושל כל מורה ללמוד וללמד 

 היא הבסיס לתהליך הלמידה. לכן, התלמידים, המורים והעובדים יפנו זה אל זה בנימוס ובכבוד.  הספר

מהצקות, מהטרדות או מאלימות מכל סוג שהוא. לכן, המורים, ההורים וחברי מועצת  של כל אחד מבאי בית הספר היא להרגיש מוגן ובטוחזכותו היסודית בנוסף, 

 התלמידים מגנים כל ביטוי של אלימות, ויעשו הכול כדי למגר תופעה זו.

 
 וגבולותיהמוגנות שמירת ה .ב

 
המתנה למורה בכיתה במועד תחילת השיעור, הבאת הציוד הנדרש לשיעור ושיעורי הבית המוכנים והוצאתם מהתיק,  : התנהגות נורמטיבית מצופה בשיעור (א)

כמו כן, חל איסור על הוצאת טלפון נייד בשיעור, אלא אם המורה אישר  הקשבה ולמידה, השתתפות בשיעור ודיבור ברשות המורה, מילוי המטלות הניתנות בשיעור.

 זאת לצרכי למידה.

כל פגיעה בתהליכי הלמידה בכיתה, כולל הפרעה עצמית לתהליכי הלמידה האישיים. )פטפוט, עיסוק בעניינים שאינם קשורים לנושא השיעור  :הפרעה ללמידה (ב)

 השיעור, וכד'( .סירוב לבצע הנחיות, תגובה בלתי הולמת לדבריו של המורה, עיסוק בטלפון נייד בזמן  הישמעות להוראות המורה,-יעור, איאו למטלות הש

, נפצים(בשיעור, בהפסקה או בהסעה : פגיעה מילולית או פיזית באחר, בכבודו או בפרטיותו, שימוש בחומרים או בחפצים מסוכנים )כמו  :התנהגות חמורה (ג)

גיעה תוך כדי "משחק בצחוק", זריקת הישמעות להוראות מבוגר, השמעת דברי איום, השמעת הערות גזעניות, התפרצות אלימה, פ-דיבור בחוצפה כלפי מורה, אי

הפצת שמועות באינטרנט או באמצעות מסרונים במכשירים ניידים, וכד'. סחיטת דמי חסות או הבטחת פגיעה בבעלי חיים, ביצים ובלוני מים, ונדליזם, הפעלת חרם, 

התחזות ושל הפצת תכנים פרטיים באמצעות האינטרנט, שימוש לרעה  חסות, נשיאת מכשירים מסוכנים )אולרים, אגרופנים, חומרי הצתה, וכד'(, פגיעה חמורה של

 בתצלומים, נוכחות באירוע אלימות תוך כדי עידוד והתלהמות, הטרדה ופגיעה מינית, וכד'.

ההנחיות לטיפול באלימות אלימות מהווה עבירת משמעת חמורה.  במקרה שתלמיד  יפגע בזולת, באופן פיזי או מילולי, יפעיל בית הספר את התנהגות אלימה:  (ד)

 ( ראה נספח א' -)דרכים ואמצעי תגובה בעת אירוע משמעתי  כפי שהן מופיעות בחוזרי מנכ"ל  משרד  החינוך,  המתעדכנים מעת לעת.

כל תלמיד לכבד את רכושו לכן חלה חובה על  ,ניבה וחיטוט ברכוש של אחר פוגעות בזכות לביטחון ולפרטיות והן אסורות על פי חוקגברכוש :  גניבה ופגיעה (ה)

  של אחר.

 ואין להשאיר  ציוד אישי ללא השגחה.  ,תלמידים אחראים לרכושם הפרטי. יש להימנע מהבאת חפצים בעלי ערך או סכומי כסףה 



  סף, טלפון נייד, מכשירי לכל נזק או אובדן של רכוש הפרט )כ  אינו אחראיבית הספר אין לבית הספר ביטוח לרכוש אישי של תלמידים או של מורים, ולכן  

 שמע וכו'(.           

 לכן חלה חובה על כל תלמיד להיות שותף בשמירה על רכוש בית הספר.  ,נזק לרכוש פוגע בסביבה ובאווירת הלימודים וגורם להפסד כספי ונדליזם: (ו)

 ,ו/או על ההורים יהיה לשאת בנזק הכספי. יישאר התלמיד לתיקון הנזק מעבר לשעות הלימודים שלו,  במקרה שתלמיד יגרום נזק לרכוש 

  .במקרה שההורים יסרבו לשאת בתשלום, הם יוזמנו לדיון בהתנגדות ולהבהרת האפשרות לתביעה משפטית 

 התנהגות בהסעות: (ז)

  התנהגות בניגוד לכללי ההתנהגות המקובלים בהסעות או גרימת נזק לאוטובוס מסכנים את בטיחות הנסיעה ואת שלומם של התלמידים          

    ה הוא יושע במקרה שתלמיד ינהג בניגוד לכללים,  לכן כל תלמיד חייב לשבת במקומו בזמן הנסיעה, להיות חגור ולשמור על התנהגות הולמת.  ,הנוסעים         

    ורים יהיה מנסיעה באוטובוס למשך חמישה ימי לימודים. הורי התלמיד ידאגו להגעתו לבית הספר ולחזרתו הביתה בתום יום הלימודים. בנוסף, יהיה על הה         

 לשאת בנזק הכספי.         

 

 

 

 

  

ְרָיה אֹוֵמר:"ר   י ֶאְלָעָזר ֶבן ֲעז   בִּ

ם ֵאין ֶדֶרְך ֶאֶרץ, ֵאין ּתֹוָר   ם ֵאין ּתֹוָרה, ֵאין ֶדֶרְך ֶאֶרץ. אִּ  ."האִּ

 משנה י"ז( פרק ג', , מסכת אבות , ) משנה



 תלבושת בית ספרית .ג

 

 :רציונל

הספר. היא -הופעה במקום ציבורי מחייבת לבוש הולם. הופעה בתלבושת בית ספרית מהווה חלק בלתי נפרד מחובותיו של התלמיד ומתפקודו התקין בבית

 מעודדת את תחושת השייכות, את תחושת הלכידות ומסייעת בטשטוש הבדלים כלכליים.  

 :הסבר

, כגון: בתוך בית הספר ומחוץ לכותלי בית הספרלכל הפעילויות הלימודיות והחברתיות המתקיימות חובה על התלמיד להופיע לבוש בתלבושת בית ספרית 

 סיורים לימודיים, סמינרים, הצגות, ביקור במוזיאונים ועוד. 

 

 ונת, בחינות בגרות וכו'(.הספר בתלבושת בית ספרית בכל ימי השנה ולכל הפעילויות הבית ספריות )סדנאות, הרצאות, בחינות מתכ-על התלמיד להגיע לבית (א)

 חולצה ארוכה או סריג או סווטשירט חלק ) אפשר גם ללא סמל –קוד לבוש בחורף  ,חולצה בעלת שרוול קצר עם סמל בית ספר מודפס בקיץ כולל קוד לבוש (ב)

  .אין מדבקות או סיכות  -בית ספר(

 יש להקפיד שקו החגורה של המכנסיים יהיה בגובה המותניים. (ג)

 בחולצות בטן או בגופיות.אין להגיע   (ד)

 .הברכיים  )חל על שני המינים(יש להקפיד שחצאיות ומכנסיים קצרים יהיו באורך  (ה)

 על התלמיד להיות בתלבושת בית ספרית גם בהפסקות. (ו)

 להופיע בחולצות לבנות עם סמל  בית הספר. בטקסים הנערכים בבית הספר יש (ז)

   .כאילו הגיע התלמיד ללא תלבושת בית ספרית( תוך החולצה או שינוי בגזרה יחשבחל איסור לבצע כל שינוי בחולצת בית ספר. )כל חי (ח)

 חולצות מגמה  עליהן מוטבע סמל בית הספר תיחשבנה לחולצות ראויות וההדפס הייחודי יופיע בגב החולצה. (ט)

 .חולצת תנועה או חולצת סיום קורס לא יחשבו כחולצת בית ספר     : בקיץ  (י)

 .)הסווטרשט חלק( תלבושת ייחשבר וחנועה עם סמל קטן מלפנים וציור מאסווטשרט ת   :בחורף       

תלמיד אשר יפר נוהל זה  דרייפיט וכו'( ./בלי סמל /גם חולצות חלקות על פי הגזרה הנהוגה בקוד הלבוש הרגיל ) עם סמל ללבוש ניתן  בשיעורי החינוך הגופני (יא)

 .למען הקהילה והתלמיד יידרש להגיע ביום שישי לעבודות בבית הספר,יירשם לו אי הבאת תלבושת )רישום שכזה יפגע בזכות לקבל תעודת הצטיינות( 

 תלמיד ללא תלבושת בית ספרית לא יוכל להישאר בשיעור. (יב)

 

 



  בשיעורים תלמידאות .ד
 

 רציונל:

נו אמצעי חינוכי, והשימוש יהתקין של  השיעור לא תתקבל.  העונש ה לכן כל התנהגות שמפריעה למהלך ,זכותו של כל תלמיד ללמוד באווירת לימודים נאותה

להבטיח שהתגובה החינוכית  בענישה חייב להיעשות במידתיות ותוך שיקול דעת.  במקרים בהם יש צורך לטפל בהפרות משמעת באמצעות שימוש בענישה, יש

 כתנאי להימצאותו בכיתה .   יא חומרי לימוד רלוונטיים לשיעורה. על התלמיד להבתהיה תואמת למעשה, וכך תגבר יעילות

הפוגע בניהולו התקין של השיעור, יציאה ללא  רשות מהכיתה, שימוש במכשירים סלולאריים, פטפוט, השחתת רכוש  אירוע משמעתי בשיעור ייחשב כל אירוע

 , ובמידת הצורך ידווח טלפונית  להורי התלמיד באותו יום ע"י המורה. ב"משו -ור בבית ספר וכיוצא בזה. אירוע משמעתי ידווח בתום השיע

 . התלמיד ייכנס לכיתה לפני תחילת השיעור, יתיישב במקומו ויהיה מוכן לתחילת השיעור במועדו 

 .דין שיעור מילוי מקום או פעילות חברתית כדין שיעור רגיל 

  והמורה יחליט על דרך המימוש סדר פעולות  ולא מדרג  זה מהווה "סל אפשרויות" לתגובה התגובות שלהלן.מדרג במקרה של הפרעה בכיתה יש לפעול לפי ,

  בהתאם לחומרת ההפרעה.

 תינתן  לתלמיד אזהרה בע"פ . –הפרעה ראשונה  (א)

 דקות.  5. התלמיד יוחזר לכיתה לאחר ובתנאי שיהיה נוכח ליד דלת הכיתה –דקות  5הפרעה שנייה באותו שיעור יוביל להרחקת התלמיד מהשיעור למשך  (ב)

 .ב"משו -האירוע ידווח ב, ויוצא התלמיד עד תום השיעור -למרות הוצאתו מהכיתה לחמש דקות תבמקרה של הפרעה חוזרת ונשני (ג)

 התנהגותו.ות/ההזדמנות להסביר את יש לקיים שיחה עם התלמיד בכל מקרה של ענישה, להסביר לו את חומרת המקרה ולתת לו את האפשר (ד)

 מניעת השתתפות בטיול או סיור.  :מניעת הנאה. דוגמה (ה)

 באישור ובתיאום מנהל בית הספר /סגן /מקשר  שכבה.   –השעיית התלמיד  מהלימודים לתקופה קצובה  (ו)

 תלמיד המסרב לצאת מהכיתה לא יוכל לחזור ללימודים סדירים עד לקיום פגישה עם הוריו.  (ז)

  ידווח האירוע למנהלת חטיבה עליונה, וכל תהליך הבירור עם ההורים יתקיים  או בהתנהגות אלימה, /גסות רוח חריגהעה המלווה בחוצפהבמקרה של הפר (ח)

 עם מקשרת השכבה ו/או מנהלת החטיבה העליונה.           

   -סמכויות הרחקה  (ט)

  על ידי המורה המלמד.  -הרחקה עד תום השיעור 
  על ידי מקשר שכבה/סגן /מנהל.  –הרחקה ליום שלם 

  על ידי  מנהל בית הספר  -ימי לימוד  4-3 לשהרחקה 
 ואישור מפקחת בית הספר.ביידוע -בסמכות מנהל בית הספר  -םימי 10עד  הרחקה  
 



 נוכחות בבית הספר ו"שיטת המנות" .ה
 

 :רציונל

 ניית תהליכי למידהולהתמדה בתהליך הלמידה. אלו הם תנאים לב ספרית, להשתתפות פעילה בפעילויות -אנו מייחסים חשיבות רבה לנוכחות בפעילות הבית

 חובתו של  לכן,היכולות של הפרט וטיפוח מצוינות. היעדרות פוגעת ברצף הלמידה ובהתקדמות של הפרט ושל הקבוצה כולה מטרתם מיצויש

 .ות לביטחונו תחול עליו ועל הוריוהספר ללא אישור יציאה, האחרי-תלמיד שייצא מבית התלמיד להגיע בזמן לפעילויות הבית ספריות ולהיות נוכח בכולן. 

 

 "שיטת המנות"   

  :הגדרה

 ותשפיע על הציון באותה מחצית בלבד.ספירת ה"מנות" תתבצע בכל מחצית בנפרד  "מנה" מוגדרת כמספר המפגשים השבועיים הנלמדים באותו מקצוע.

 :נוהל

 עדרויותיהם. ירכת הישגיהם יש לקחת בחשבון את ההתלמידים נדרשים להגיע לכל השיעורים כסדרם, ובעת הע 

 (. ימי מחלה עד ארבעהיום )במכסה זו ייכללו גם  מימי הלימוד 15%  רדת ציון של עדעם זאת, לתלמידים תוכר היעדרות ללא אישור וללא הו 

 :בנוסף, יש היעדרויות שעל בית הספר להכיר בהן כמוצדקות ולא לחשב אותן בעת הערכת הישגי  התלמיד בתום כל תקופת לימוד, כמפורט להלן 

 שבוע ימים –היעדרות בשל אבל על קרוב משפחה מדרגה ראשונה  (א)

  ספרית; ראה הסבר בהמשך. היעדרות בשל אבל על קרוב משפחה שאינו מדרגה ראשונה תידון בוועדה הבית (ב)

 יום אחד. –היעדרות בשל שמחה של קרוב מדרגה ראשונה  (ג)

 .למבדקים לצבא בתנאי שהוצג אישור היעדרות בשל זימון ללשכת גיוס או (ד)

  התייצבות בפועל ולא מכתב הזימון. (ה)

 .בבית הספר, פעילות בתנועת נוער היעדרות בשל שירות לקהילה, פעילות חברתית (ו)

 המאושרים מראש על  ידי בית ספר. בכמות ובתחומים –התרמות וכד'  (ז)

 היעדרות בשל מילוי תפקידים בבית הספר. (ח)

 .)היעדרות בשל שני מבחני תיאוריה ושני מבחנים מעשיים בנהיגה )יתר המבחנים לא יוכרו כהיעדרות מאושרת (ט)

  היעדרות בשל אשפוז/בדיקה בבית חולים )בתנאי שיוצגו האישורים המתאימים(. (י)

 מעל ארבעה ימים בשל מחלה )בתנאי שיוצג אישור רופא(. היעדרות (יא)

  בקשות לאישור היעדרויות  היעדרות בשל קיומה של בעיה רפואית כרונית/חוזרת )עם הצגת אישור רפואי חד פעמי המעיד על היות המחלה כרונית(. (יב)

 שמנהל בית הספר יעמוד בראשה. ,תוגשנה בכתב על ידי התלמידים ותובאנה לדיון בוועדה בית ספרית מיוחדת ,חריגות שאינן ברשימה 



  בלתי מוצדקת מהשיעור.כהיעדרות  ם בשעת שיעור דינ יםימהיעדרות ממבחן או מפעילות חברתית המתקי

 יש לחשב את ציון הנוכחות.  עם סיום ספירת ההיעדרויות הבלתי מוצדקות

  בציון. להפחתהה היעדרויות(, והיעדרויות תגרומנהגבוה ביותר בנוכחות הוא אפס )אפס  הציון

 
 אופן החישוב של הציון בנוכחות בכל מקצוע  

    
 מספר השעות השבועיות הנלמדות במקצוע. ", כלומר, על פי "יחידת למידה שבועית נעשה חישובה

 . 0ציונו בנוכחות יהיה  –למידה שבועיות" )כולל( תלמיד שלא נעדר כלל, או שנעדר עד שתי "יחידות  .1

 נקודות. 5מציונו האקדמי תופחתנה  -ועד שלוש יחידות  מעל שתי "יחידות למידה שבועיות" תלמיד שנעדר .2

 נקודות. על כל צבירה של היעדרות מ"יחידת למידה שבועית" נוספת תופחתנה שתי   .3

 במקצוע זה, ותופיע הערת הסבר על כך. לא יקבל ציון סופי , צוע"יחידות למידה שבועיות" במק 5-תלמיד שנעדר מ  .4

 שנתי במקצוע זה, ולא יוגש לבחינת הבגרות במקצוע זה באותה שנת מהשיעורים במקצוע מסוים לא יהיה זכאי לציון    30%תלמיד שנעדר מעל   .5

 למערכת השעות . הלימודים . תינתן אפשרות להשלמה בשנת הלימודים הבאה בהתאם

 שעות הלימוד השנתיות.   20% שנות לימוד" אם נעדר מעל  12תלמיד לא יהיה זכאי לתעודת " .6

 שנות לימוד ויצטרך לעמוד 12-לא יהיה זכאי ל –נוכחות מסך ימי הלימוד בשנה  20%חשוב לזכור כי על פי הנחיות משרד החינוך תלמיד שנעדר למעלה מ 

  תקנות מעבר משנה לשנה(. –)ראה נספח ג' בתקנות המעבר משנה לשנה כדי שיוכל לעלות כיתה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  לתלמיד ולהוריו )קרוב משפחה, הורה של חבר לכיתה(.אין ללכת הביתה באופן עצמאי ללא ליווי של מבוגר המוכר 

 ציון נוכחות  היעדרות מ"יחידת לימוד שבועית" 

 0 יחידות לימוד כולל  2עד  

 -5 יחידות כולל  3יחידות  ועד  2מעל 

 -7 יחידות כולל  4יחידות ועד  3מעל 

 -9 יחידות  5יחידות ועד  4מעל 

 אין ציון סופי יחידות ומעלה  5מעל 



 
 התנהגות באירועים חברתיים ופעילויות חינוכיות .ו

 

   :רציונל

ת ולהעשירם. בית הספר מאמין כי מתפקידנו לחשוף את התלמידים לנושאים נוספים מעבר לתוכנית הלימודים, ובכך להרחיב את אופקיהם, לפתח חשיבה ביקורתי

 ערכית נדבך חשוב בחינוכו ובקידומו של התלמיד להיות אזרח טוב ומשפיע.–רואה בפעילות החינוכיתבית הספר 

 בית הספר מקפיד לשמור על איזון בין פעילויות אלו ודואג לתקופות בהן לא מתקיימות פעילויות בכדי לשמור על רצף למידה. 

 ת. הנוכחות בכל הפעילויות הינה חובה והנושא מקבל אזכור בתעודו

 הנוכחות והתפקוד בפעילויות חברתיות הם גם קריטריון להשתתפות בפעילויות חוץ בית ספריות כמו טיולים ומשלחות ייצוגיות. 

 
 הספר -יציאת תלמידים לפעילות מחוץ לבית

 
במופעי תרבות.  היציאה מאפשרת לתלמיד חלק מתכנית הלימודים מתקיים בפעילויות מחוץ לכותלי בית הספר, כדוגמת: סיורים לימודיים, טיולים, צפייה 

היציאה מחוץ לכותלי בית  לכן, אנו מצפים מכל התלמידים להשתתף בפעילויות אלו. לראות מקרוב תופעות ולהתנסות בחוויות שאין באפשרותו לחוות בכיתה.

 רבה ולמשמעת קפדנית בהתאם להנחיות המורה. הספר מחייבת להערכות שתבטיח התנהלות תקינה ובטוחה של האירוע, ומחייבת את התלמיד לאחריות

 

 נוהל:

 .)אוטובוס, רחוב, מוסד ציבורי, שטחים פתוחים(   לנהוג בנימוס ובכבוד במרחב הציבורי בבית ספר ומחוצה לולמיד על הת ▪

 ב על הסכמתם להשתתפות בנם בפעילות. יש לקבל מההורים אישור בכת הספר ליידע בכתב את ההורים על קיומה של הפעילות, תוכנה ומועדה. -חובה על בית ▪

הספר ליום -לא ישתתף בפעילות, ויישאר בבית לתאריך הכתוב בחוזרהאישור יישלח למחנך הכיתה במועד הרשום במכתב.  תלמיד שלא יביא את האישור עד  ▪

 לימודים רגיל.  

 לפעילות. לא יתקבלו אישורים ביום היציאה ▪

הספר יתקשר התלמיד להוריו  להודיע את שעת -להורים יימסר בכתב המועד המשוער לסיום הפעילות. כשעה לפני ההגעה לבית .לא יתבצע פיזור ביישובים ▪

 .החזרה הביתה מבית הספר תהייה באחריות ההוריםהספר. -פיזור התלמיד ייעשה בשער בית החזרה המדויקת. 

חזרת התלמיד הביתה באמצע אם יוחלט על  תלמיד אשר לא ינהג בהתאם לנהלים ולנורמות, יורחק מהפעילות בהתאם להחלטת המורה האחראי במקום . ▪

 בהוצאות ההסעה . ויישאפעילות,  ההורים 

 



 :התנאים ליציאה לפעילות 

או יסייע   לצורך עבודה עצמית בספרייה, לפי הנחיות המחנך/מורה מקצועי, שנתי ו/או לפעילות חברתית חוץ בית ספרית יגיע לבית הספר תלמיד שלא ייצא לטיול

 לצוות המיידעת או לצוות האחזקה, והכול לפי שיקולי בית הספר.

 :תגובות להפרות משמעת בפעילויות חינוך וחברה  המתקיימות בתוך בית הספר ומחוצה לו

 משמעתית. בתגובה כל הפרעה באחת מפעילויות החינוך/חברה תלווה.  1

 או הרחקה מפעילות כזו, יזומן התלמיד לבירור בפני מחנך הכיתה/המקשר/היועץ.  של הוצאה מפעילות חינוכית/חברה במקרה .2

 דיווח על בעיית משמעת כזו יועבר גם לידיעת ההורים. 

  תלמיד שהוצא מפעילות חינוך/חברה בתוך בית הספר בשל בעיית משמעת, תישקל הרחקתו מפעילות חינוך/חברה שתתקיים מחוץ לכותלי בית הספר , . 3

 .לרבות טיול שנתי, מסע ישראלי, מסע לפולין וייצוג בית הספר במשלחות לחו״ל

, או שהתנהגותם אינה ראויה, לא יוכלו להשתתף בפעילויות כמו: טיול שנתי, מסע ומעלה( 20%)אחוזי היעדרות של  תלמידים שירבו להיעדר מבית הספר כמו כן,

 ישראלי, מסע  לפולין  והשתתפות במשלחות ייצוגיות של בית הספר.

 שאו בעלות הנסיעה. יהתלמיד יחזור לביתו והוריו יאו הפרעה מתמשכת,   ל, אלימות מילולית /פיזית, עישוןבמקרים של  שתיית אלכוהו .4

 

  תיק תלמיד ותקשורת באמצעות מערכת המשו"ב .ז

 רציונל: 

האירועים  המערכת מסייעת למחנך, למקשר, למנהל ולגורמים מקצועיים לעקוב ולנטר בזמן אמת אחר התלמיד במסגרת השיעורים ומחוץ להם. זאת, תוך תיעוד

כן, המשו"ב משמש גם ככלי יעיל לתלמיד ולהורה לשם יצירת תקשורת -של התלמיד על ידי הגורמים הסובבים אותו, הן בבית הספר והן בבית. כמו בתיקו האישי

 .רציפה עם המחנך, המורה המקצועי והנהלת בית הספר

 נוהל:

 התיק האישי של התלמיד יכלול נתונים אישיים של התלמיד והוריו. (א)

לקבוצות לימוד, התאמות לימודיות וציונים שוטפים ותקופתיים יופיעו בתיק האישי של התלמיד, ובתוך כך, נתוני ההתנהגות של התלמיד: שיוך לכיתה, שיוך  (ב)

 חיסור, איחור, הכנת שיעורי בית וכו'



ן נתוני שיעור והערות המיועדות לצוות הערות הגלויות לעין התלמיד והוריו, בעדכו -באפשרות הצוות הלימודי של התלמיד לעדכן במשו"ב שני סוגי הערות (ג)

 הלימודי בלבד בלשונית הערות מעקב.

 המורים יזינו מידי יום נוכחות תלמיד בשיעורים ועל בסיס קבוע תוך שבועיים מיום הבחינה ציונים במערכת. (ד)

 וד לימודי, אי הכנת שיעורי בית, בעיות התנהגותהמורים ידווחו לכל הפחות אחת ליום על מגוון האירועים אשר מתרחשים בשיעור: מילה טובה, היעדר צי (ה)

 ועוד.

על התנהלות התלמיד, שינויים בהתנהגות וכל אירוע אחר חיובי או שלילי. לשונית זו מעקב,  מורים מקצועיים ידווחו במלל חופשי בתיק תלמיד, בלשונית (ו)

 מיועדת לדיווח על עדכונים חריגים או לקראת ישיבות פדגוגיות.

 מידע שוטף ועדכונים שמוסר בית הספר.,ים טפס,במשו"ב ובכלל זה הזמנות, חוזרים ים והתלמידים להתעדכן באופן שוטף בהודעות באחריות ההור (ז)

 יש לדאוג לשינוי סיסמה לפי מדיניות האבטחה של המשו"ב. (ח)

 

 שחרור תלמיד מבית הספר .ח
 

 רציונל:
 .הספר ועל ההורים, ואין אפשרות להעבירה למישהו אחר-ביתהביטחון והבטיחות הם ערך ללא פשרות. האחריות להבטחתם חלה על 

 נוהל:

 .הורה המבקש לשחרר תלמיד יבוא למזכירות חטיבה עליונה כדי לקבל אישור יציאה בכתב, אותו יציג לשומר בשער בית הספר 

שמו של המבוגר שיבוא לקחת את התלמיד.  התלמיד תלמיד המבקש להשתחרר מלימודים מסיבות אישיות יציג אישור בכתב מההורים.  באישור יש לציין את  ●

 יפנה לקבלת אישור יציאה למתאמת השכבה.

 . בכתב יציאה אישור ללא תלמידים להוציא אין  ●

. במקרה הצורך, יידע החובש את ההורים ויוודא עימם מי יבוא לקחת את התלמיד. התלמיד יקבל ממנו אישור יציאה מגיש עזרה ראשונהתלמיד שחש ברע יפנה ל ●

 שיימסר לשומר וימתין בחדר החובש או במזכירות עד לבואו של המבוגר שייקח אותו. החובש ידווח לטלי ליס על שחרור התלמיד. 

 מהמשפחה.  ם", אלא בהסעות או בליווי מבוגר פיהספר ב"טרמ-לתלמיד אסור להגיע או לנסוע מבית ●

 ים או בסיומם. התלמיד יגיע מההסעות ישירות לבית הספר, ובסיום יום הלימודים ייצא מבית הספר בהסעות לביתו. חל איסור ללכת לקניון לפני תחילת הלימוד ●

 

 



 ניקיון .ט
 

 רציונל :
 

 ספר מטופח ונקי תורם לאיכות החיים ומסייע ביצירת סביבה נעימה ומקדמת למידה. -בית

הספר, כולל התלמיד, ייקח חלק במאמץ לשמירה על איכות הסביבה והניקיון. זהו חלק מהתהליך -לכן כל אחד מבאי בית , כל אחד שואף לשהות במקום נקי

 לסביבתו. החינוכי שמטרתו ללמד את התלמיד לגלות אחריות גם

 

 נוהל:

 

 לא יתנהל שיעור בכיתה מלוכלכת. המורה והתלמידים ידאגו לניקיון הכיתה בתחילת השיעור.  בסיום השיעור יוודא המורה שהכיתה והלוח נקיים ▪

 לקראת השיעור הבא.

  בתום יום הלימודים ידאג התלמיד להרים את כיסאו. ▪

 

  ההערכ .4
 רציונל :

הערכה שבאמצעותם ניתן  לבחון את ידיעותיו של התלמיד בחומר הלימודים שנלמד בכיתה,  ומהווים בסיס לתוכנית  בתהליך הלמידה  משולבים אירועי

הישגיו של התלמיד אינם נמדדים אך ורק לפי ציוני המבחנים, אלא גם על פי תפקודו בבית הספר. תפקוד הוא מושג רחב יותר הכולל  עבודה להמשך הלמידה.

 רב בכל התחומים גם יחד. יהתנהגותי והחברתי. תפקוד הוא המכלול המביא אדם להשיג את המאת התחום הלימודי, ה

 הערכת התלמיד לאורך שנת לימודים תיעשה באמצעות שני שלבים:

 הערכה מעצבת הכוללת אירועי הערכה מגוונים ומשוב במהלך השנה. .א

  גמר.הערכה מסכמת המתבצעת בסיום שנת לימודים, בחינות בגרות והפקות  .ב

 



 מבחנים, בחנים ועבודות: .א

 רציונל:       

נכתב כי חובתו של הנבחן לכתוב את הבחינה באופן הוגן, בלי להיעזר באחרים או לעזור לאחרים, בלי לקבל טוהר הבחינות   4.3-38ד 9חוזר מנ"כל: תשעה/ ב

 שלא הותר לשימוש באותה בחינה.מידע ממקור חיצוני )כגון באמצעות טלפון נייד( ובלי להשתמש או להיעזר בחומר 

תו מקצוע.  עם פתיחת שנת הלימודים יובאו לידיעת התלמיד מהן דרישותיו של כל מורה במקצוע שהוא מלמד, ומהם הקריטריונים שעל פיהם ייקבע ציונו באו

 לימודיות נועדו לשקף את הישגיו האישיים של התלמיד. בית הספר מייחס לערכים של  יושר, אמינות ,טוהר בחינות , והגינות תוקף מוחלט. הבחינות והמטלות ה

 נוהל:

 .בשבוע, ולא יותר ממבחן אחד ביום . יש להקפיד לקיים מבחנים לפי לוח המבחנים המתפרסם באתר בתחילת מחצית.  לא יתקיימו יותר משלושה מבחנים(1)

 ובמבנהו.שבוע לפני מועד הבחינה יש לעדכן את התלמידים בחומר המבחן (. 2)

 מערכת השעות תתקיים כסדרה לפני המבחן ואחריו, אלא אם כן נמסר אחרת.(. 3)

  חובה לפרסם בשאלון הבחינה את המשקל היחסי של כל שאלה . (. 4)

טלפונים  כתיבה בלבד.  התיקים ייאספו בחזית הכיתה. על שולחן הנבחן יהיו כלי בעת הבחינה ישגיח המורה כי התלמידים ישמרו על טוהר הבחינות. כל (. 5)

  יתה לכל ניידים יהיו כבויים בתיקים. המורה יציין על הלוח את זמן סיום המבחן + תוספת זמן המגיעה לחלק מהתלמידים. אין לצאת בזמן המבחן מן הכ 

   לקבל את שאלון הבחינה  בשנית.ווי(. לאחר שמסר התלמיד את המבחן ויצא מהכיתה, לא יוכל ימטרה שהיא )במקרה מיוחד רק עם ל              

 .לפי קריטריונים קבועים )מחוון(  בדיקת מבחנים/עבודות ייעשה(. 6)

 יום מהמועד בו התקיימה. החזרת המבחנים הינה תנאי הכרחי לקיום המבחן הבא במקצוע הנדון. 14-הבחינה תיבדק ותוחזר לא יאוחר מ(. 7)

  יהיה אפס. ציון זה ישוקלל בציון המחצית, והתלמיד לא יהיה רשאי לגשת והציון  תלמיד שייתפס מעתיק או שייתפס מסייע בהעתקה, בחינתו תיפסל (. 8)

 לבחינה במועד ב'.      

 רפנה הערות לעבודה  והערכתה. העבודה, ולא יאוחר מחודש ממועד הגשתן. לציון תצו עבודות תוחזרנה לתלמידים לפחות שבוע לפני מבחן בנושא(. 9)

  יש לשאוף לא לקיים בוחן ביום של בחינה. יש בחנים בכל מקצוע אינו מוגבל, אך בוחן ייערך בתכנים שנלמדו בשלושת השיעורים האחרונים. מספר ה(. 10)

 בכיתה. עריכתם.  הבוחן אינו  משמש   אמצעי  משמעת לטיפול בבעיות התנהגות  להחזיר בחנים  עד שבועיים  מיום         

 זכותו של תלמיד לערער בכתב על ציון המבחן תוך שבוע מיום החזרתו. את הערעור יש להגיש למורה המקצועי בכתב, בצורה  מנומקת. (. 11)

 



 מועד ב': .ב

 רציונל:

(, וכדי בהמשך הנוהל בחינות מהן נעדר בשל סיבות מוצדקות )מפורט השלמת מועד ב' הוא זכות בסיסית של התלמיד. הבחינות נועדו לאפשר לתלמיד 

יע לאפשר לו הזדמנות נוספת ללמידה ולשיפור הציון. יש לזכור כי מטרתנו היא הצלחת התלמידים בבחינות הבגרות, ומועד ב' הוא אחד הכלים להג

 למטרה זו. 

  :נוהל

. במקרים ותנית באשור המורה המקצועימעם זאת הבחינה  והיא מחייבת אישור רפואי,הינה עבור תלמידים שהחסירו בחינה במקצוע מסוים  –  בחינת מועד ב' .1

 חריגים שאינם רפואיים, תתבצע בקשה והנושא ידון אצל מקשר המקצוע בשיתוף המורה המקצועי.

 ומטה ומותנית באישור המורה מקצועי.  65הינה עבור תלמיד אשר השיג בבחינת מועד א' ציון  -בחינה לצורך שיפור ציון .2

 מודית לקויה )היעדרויות, חוסר תפקוד לימודי, משמעת( לא יורשה לגשת לבחינת מועד ב' / שיפור ציון.  יש לציין כי תלמיד בעל התנהלות לי .3

 לא ניתן להיבחן מועד ב' ושיפור ציון באותו המקצוע או לחילופין שני מועדי ב' או שני שיפורי ציון באותו המקצוע. .4

 למקשרת השכבה על מנת שתדון בבקשתו.תלמיד הזקוק לשני מועדי ב' במקצועות חובה שונים, יפנה  .5

 מבחן מועד ב' יתקיים לשלושת השכבות במחצית הראשונה.  .6

 לא יתקיימו מבחני מועד ב' במקצועות מתמטיקה ולשון. .7

אחריות התלמיד יכלול את כל חומר הלימוד שנלמד במהלך המחצית או לחילופין עד שבוע לפני מועד הבחינה.  ב היקף חומר הבחינה במועד ב' / שיפור ציון .8

 לברר מול המורה המלמד מהו החומר הלימודי לבחינה.

עפ"י לוח הבחינות. לא יתקיימו מועדי ב' בימים בהם מתקיימת בחינת מועד וירוכזו בשני ימי ו' יקבע ע"י הנהלת החטיבה עליונה  ציון לו"ז מועדי ב' / שיפור .9

 א'. 

 ע בטופס אינטרנטי מאתר "דרור" .. הרישום יתבצעל התלמיד האחריות על רישום לבחינה .10

 תלמיד שלא יסדיר רישומו לבחינה עד לתאריך שיפורסם יחד עם לוח הבחינות, לא יורשה להיבחן במועד הבחינה ולא יהא זכאי למועד חלופי. .11

  :בחינות מתכונתג. 

 לוח בחינות המתכונת מפורסם באתר יחד עם פרסום כלל המבחנים.(. 1)

 חובה על התלמידים לגשת לבחינות מתכונת. (. 2)

 יום חופש אחד. לא יותר מלתלמידים  ןלפני מבחן מתכונת יינת .(3)



 עד שבוע לפני בחינת הבגרות.  ן אישי, את בחינת המתכונת מתוקנתיש להחזיר לתלמידים, באופ(. 4)

 בחישוב הציון השנתי של התלמיד. 30%ציון המתכונת יהווה עד  (.5)

 

 :הערכה פנימית והערכה חיצונית –נות בגרות יבח .ד

 רציונל:

 צוע.במסגרת מבחני הבגרות יתקיימו בחינות חיצוניות )הערכה חיצונית( והערכה פנימית. מבנה הערכה בכל מקצוע ייקבע בהתאם להנחיות מפמ"ר במק

פי מחוון של הצוות או בהנחיית משרד החינוך. הערכה תכלול שקלול של -ציון בית ספרי )הערכה חלופית( שנקבע על 100%. בכל מקצוע הערכה פנימית הינה 1

 אירועי הערכה מגוונים. 

 ידווחשעות לערעור על הציון. בתום הזמן  72ו . ציוני הערכה פנימית יפורסמו לתלמידים בסיום תהליך הלמידה. הציון הסופי יפורסם באתר ובמשוב. יינתנ2

 הציון למשרד החינוך כציון סופי לתעודת בגרות.

. הציון השנתי ייקבע באמצעות נוסחה הציונים השנתיים בכל מקצוע יימסרו לתלמיד אחרי שהתקיימה בחינת מתכונת במקצוע  . ציוני הערכה חיצונית.3

 שקבע הצוות המקצועי תוך התייחסות למבחנים ומטלות, בחינת מתכונות והערכת מורה. 

 ציוני ההגשה יפורסמו באתר ובמשוב. 

 יון השנתי.יצוין כי, תלמיד שלמד במסגרת שיעורים פרטניים )משפרי בגרות( ולא הגיע לשיעורים לא יוכל לגשת לבחינת מתכונת לשיפור הצ

 פי הנחיות חוזר מנכ"ל.-מהציון השנתי החדש )לשיקול הצוות המקצועי(, זאת על 40%-20%בנוסף, הציון השנתי שניתן בשנה שחלפה יהווה 

 

מתבצע רק , במהלכם יוכל התלמיד לערער על ציון ההגשה. הערעור עד שלושה ימים לפני דיווחם למשרד החינוךמסירת הציונים השנתיים ידווחו במשוב 

ועדה פדגוגית בראשות מקשר מקצוע, רכזת פדגוגי, מקשרת שכבה ומורה המלמד תחליט על   למתאמת השכבה.באמצעות מכתב שנמצא באתר ויימסר ידנית 

 ידי רכזת פדגוגית לפני בחינת הבגרות.-קבלת או דחיית הערעור.  תשובת הערעור תימסר לתלמיד על

 

 

 

 

 

 



 והתנדבויותמעורבות חברתית, יוזמות  .ד
 

 רציונל:
אלה  כחלק מחזון דרור , בית הספר מעודד יוזמה , התנדבויות ומצוינות בקרב תלמידיו , ובית הספר רואה בחיוב פרואקטיביות של תלמידיו במעשים

בה העליונה, אך יחד בחטי. אמנם המעורבות החברתית הנה חלק מתכנית הלימודים המוגדרת כתכנית חובה בחיי התלמיד בכל שלוש שנות לימודיו 

ההשתתפות בפעילות זו אינה באה במקום יוזמה אישית , מעורבות והתנדבות בתוך כתלי בית הספר או מחוצה לו . בית הספר מעודד פעילויות עם זאת 

 כאלה  ומברך כל עשייה התנדבותית ותרומה לקהילה שיבואו מעבר לשעות שהוגדרו בתכנית "מעורבות חברתית".

 
 הפעילות :

 נה חובה והיא מהווה תנאי לקבלת תעודת בגרות .יההשתתפות בה ה תכנית תלת שנתית מחייבת , כפי שהוגדרה על ידי משרד החינוך. .א

 נם פרי יוזמתו של התלמיד מתוך אזרחות טובה  ולפי חזון דרור.יבית הספר יוקיר ויעודד כל יוזמה , פרואקטיביות של תלמידים והתנדבות שה .ב
 

 ודה:מתעודה  לתהו. 

 רציונל  

שינו  מתוך מחשבה להיטיב את הקשר בין התלמיד למוריו, ולהביא לשיפור האקלים החברתי ותחושת השייכות של התלמידים לבית הספר, ההערכה והתעודה

ואת ות הלימוד, את מידת ההשקעה שלהם למלא מסמך תהודה אישי ובו ביקשו לדרג ולהעריך את מידת העניין שלהם במקצועיתבקשו פניהם.   התלמידים  

 וכן לתאר באופן חופשי את תחושותיהם הכלליות.  בנוסף, מתקיימות שיחות משוב מצמיח של התלמידים עם מוריהם.  ,תפקודם הלימודי

שייכות ותחושת אכפתיות שיתרמו יביאו איתם יותר אמון, קירבה,  ומפגש אישי,תלמיד בירור עצמי של הנתינת המקום ל הקשבה,שיח וההאנו מאמינים כי 

ת הראשונה, לשיפור בכל המדדים האחרים.   מסמך התהודה )תהודה מלשון הד(, מטרתו להוות שיקוף למצבו התפקודי והלימודי של התלמיד נכון לסיום המחצי

יש י ההגשה לבחינות הבגרות.  עם קבלת התהודה שתינתן בתעודת הסיום במחצית השנייה ו/או בציונ –מתוך הבנה שהדרך לא פחות חשובה מהתוצאה הסופית 

 , לשמר את הטוב הקיים ולשפר את הדורש שיפור.“היום שאחרי”לחשוב על 

         הסבר מבנה התעודה:                                                                                                            

 הערכה לימודית: חלק ראשון 

ציון  -פרוט אירועי הערכה שניתנו בכל מקצוע  -התלמיד לא זכאי לציון הגשה(  20%אחוז ההיעדרות בכל מקצוע )מעל   -רשימת מקצועות הלימוד של התלמיד 

 כולל חישוב מנות. –מסכם של מחצית ראשונה 

 ים מוצדק ו/או לא מוצדק לא יעלה כיתה.חיסור %20תלמיד שיעדר מעל  -חיסורים  .: פירוט אירועי משמעת חלק שני



 

 :ואספות הורים ותלמידים ימי הורים  .ז

 :רציונל

 בבית הספר  מתקיימים  מפגשים עם הורים.  מועדי המפגשים מופיעים בחוזרי החודש כדי לאפשר היערכות מוקדמת. 

 תלמידים. -מיועד למסירת מידע לכל הורה על תפקודו של  בנו/בתו בבית הספר. בדרך כלל מתקיימים במהלך השנה שני ימי הורים –יום  הורים ותלמידים  

 

 נוהל: 

בכל מקצוע חייב  כל תלמידב, במועד הנדרש, ציונים  של  מבחנים ובחנים וכן דיווח מילולי על "משו -לקראת יום ההורים חובה על כל מורה להזין ב)א(. 

 להופיע ציון אחד לפחות של בוחן, בחינה או עבודה.

המחנכים יחלקו את הכיתה  בין שני  לכן ,ההורים מחלקים את ערב ההורים ליומיים  מסגרת הזמן: על מנת לאפשר זמן הולם למפגש של המורה  עם)ב(. 

 הימים. 

 במשך כל  יום  ההורים.המחנכים והמורים המקצועיים יהיו נוכחים  )ג(. 

או אם יש ספקות לגבי  נוי במספר יחידות הלימוד הנלמדותהמורים ימסרו להורים מידע מדויק ומפורט.  אם יש חשש לציון שלילי או אפשרות של שי)ד(. 

יד, התרשמות אישית ומידע על מצבו דיווח כללי על התלמ להורים בתוך כך, יימסר המשך הלימודים בקבוצת הלימוד, ייאמר הדבר להורים באופן ברור.

 תפקוד חברתי ועוד. בלימודים ותפקודו כגון: ביקור סדיר, השתתפות פעילה בשיעור, הכנת שיעורי בית,

 מורה מקצועי שהוא גם מחנך יפגוש את תלמידיו המקצועיים  על בסיס הזמנה מראש.)ה(. 

הורים שבוע לפני יום ההורים  ויציינו בה את המועד המיועד לכל הליום  גרושים תישלח הזמנה בנפרד(יזמינו את שני ההורים )אם מדובר בהורים המחנכים )ו(. 

 הורה.

 המחנכים יודיעו לתלמידים לאילו מורים מקצועיים הוריהם מוזמנים.)ז(. 

 המחנכים יתלו על דלת הכיתה רשימה שמית לפי לוח הזמנים הקבוע מראש ויקפידו על הסדר והזמנים.)ח(. 

  שכל הורי הכיתה יגיעו.  הורים שלא יגיעו יש להזמינם בנפרד ולדווח למקשר השכבה. המחנכים ידאגו לכך)ט(. 

 

 

 

 

 



  :פת הוריםיאס

 רציונל:

יר פת ההורים היא המפגש הראשון והמשמעותי של ההורים עם בית הספר. אנו מייחסים חשיבות רבה מאוד למפגש זה, שכן זוהי ההזדמנות שלנו להעביאס

במעמד זה יימסרו  עדכונים חשובים בעניינים פדגוגים, חברתיים, בנושאי משמעת  את המסרים החינוכיים של בית הספר ואת היעדים שהצבנו לעצמנו. להורים

טי התלמידים והוריהם פת ההורים יעודכנו פריכמו כן, במסגרת אס ונורמות התנהגות. זוהי למעשה ההזדמנות שלנו להפוך את ההורים לשותפים במעשה החינוכי.

 )מספרי טלפון וכתובות דואר אלקטרוני( וייבחר ועד הורים כיתתי.

 

 תקנות מעבר משנה לשנה. ט

 רציונל:

 משכבה לשכבה  בחטיבה העליונה . תנאים לפני  המעבר והעליה תלמידי החטיבה העליונה העולים משכבה לשכבה מחויבים לעמוד במספר 

 .והן בהיבט המשמעתי  ,ביטוי מכסה מינימאלית הן בהיבט הלימודי /פדגוגי , הן בהיבט החברתי /מעורבות אישיתתנאים אלה מביאים לידי 

 נוהל:

 במהלך השנה. 80%חובת  נוכחות של   .1

 חובת השתתפות בשיעורי חנ"ג, בכיתות י', י"א , י"ב .2

  שנה.ת בשיעורי מבוא למדעים  בכיתה י' ועמידה בהצלחה בציון סיום חובת השתתפו .3

 חובת השתתפות וביצוע מכסת השעות במעורבות חברתית )לפי הנחיות משרד החינוך( .4

 

 

 



 נספחים .5
 

 : דרכי תגובה בהתנהגות חריגהנספח א'

 

 דרכים ואמצעי תגובה שבסמכות המורה, בעת אירוע משמעתי

  ;שיחת הבהרה 

 פה;-אזהרה בעל 

 ותיעוד הזמנת ההורים לשיחה; 

  הרחקת התלמיד לצמיתות מהשיעור, העברת  בכיתה יש לנקוט בצעדים נוספים כמו: הוצאת התלמיד מהכיתה עד תום השיעור.אם התלמיד ימשיך להפריע

 המורה יעדכן את מחנך הכיתה בפרטי האירוע. תלמיד ללמדו בקבוצה שונה.

 דרכים ואמצעי תגובה נוספים המחייבים אישור מנהל או מי שהוסמך על ידו 

לאב הבית ויסייע לו בתחזוקה של ציוד בית הספר.  יוצמדציוד  במסגרת בית הספר הקשורה לאירוע. דוגמה: תלמיד  שהשחיתהטלת חובה חינוכית  .1

פרק הזמן ייקבע על ידי ההנהלה לתקופה קצובה, אך לא יעלה על  שבועיים. זאת,  באישור המנהלת. הטלת חובה זו תהייה בנוסף לנוכחותו של 

 ית הספר יפנה בדרישה לפיצוי עבור הנזק.התלמיד בכל השיעורים.  ב

 מנהלת החטיבה העליונה יכולה להשעות תלמיד מבית הספר לתקופה קצובה  שלא תעלה על שלושה ימי לימוד. .2

אך לתקופה שלא ,עות את התלמיד ליותר משלושה ימיםלהש ,במקרה חריג ויוצא דופן, יכולה מנהלת החטיבה העליונה, באישור מפקח בית  הספר .3

 לה על  עשרה ימי לימוד.תע

 בזמן ההשעיה יהיה התלמיד  באחריות ההורים. .להורי התלמיד מידיתכל השעיה או הרחקה מבית הספר מחייבת הודעה  .4

במקרים חמורים במיוחד המנהלת יכולה לפעול להעברתו של התלמיד לבית ספר אחר לאחר שיקול דעת והמלצה של המועצה הפדגוגית, וזאת על פי  .5

  וחוזרי מנכ"ל בנושאים אלה .הנחיות 



בכך, על פי שיקול דעתו של מנהל  בית הספר, סיכון עבור הילד, יופנה  אם הורה מסרב לשתף פעולה עם בית הספר לגבי הטיפול בילדו המעורב באירוע אלים, ויש

בכל מקרה, כשיוחלט על פנייה למשטרה, יידע מנהל בית הספר    המקרה לטיפול פקיד הסעד להפעלת חוק הנוער )טיפול והשגחה(, ובהתאם לחוזרי מנכ"ל בעניין זה.

 את הורי התלמיד ואת התלמיד אודות הפגיעה והדיווח למשטרה.

 דרכי תגובה שאסור לנקוט

 .חל איסור חמור להעניש תלמידים בכל צורת ענישה גופנית  .א

 .בים, פגיעה מילולית שיש בה לעג, עלבון והשפלה (חל איסור חמור להעניש תלמידים בכל צורה של ענישה משפילה )הלבנת פנים בר .ב

 אין להעביר תלמיד באופן זמני לכיתה נמוכה יותר. .ג

 חל איסור על הפחתת ציון בלימודים בשל התנהגות לא נאותה . .ד

 חל איסור על תגובה היכולה לסכן את התלמיד או לפגוע בשלומו או בבריאותו. .ה

 חל איסור על הענשת תלמיד  בשל מעשה או מחדל של הוריו.  .ו

 

 עישון ושתיית אלכוהול  :נספח ב'

 חל איסור מוחלט על עישון ושתיית אלכוהול בבית הספר. .1

 נהלי הטיפול בתלמידים שייתפסו מעשנים  או שותים אלכוהול בבית הספר או  ליד הכניסה לבית הספר יהיו זהים.  .2

ה בית ם עבודות ניקיון בבית הספר )השעייגיע ביום שישי לשהאירוע ידווח להורים, והתלמיד  – בפעם הראשונהתלמיד שייתפס מעשן או שותה אלכוהול  .3

 ספרית.

 ההורים יזומנו לשיחה אצל מחנך הכיתה ומקשר השכבה.  האירוע ידווח להוריו. - בפעם השנייהתלמיד שייתפס מעשן או שותה אלכוהול  .4

 בסמכות בית הספר להעביר את המידע לגורמי אכיפת החוק. .5

 מעישון  או שתייה ובליווי הורה!   כן, יובהר שהשתתפות התלמיד בפעילות חוץ בית ספרית, מותנית בהימנעו-כמו

 .העישון ושתיית אלכוהול פוגעים בבריאות המשתמש ובאיכות החיים של הסובבים

 


