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 ז"עשנת הלימודים  תשב"ה 
 

 דתי הרמב"ם-תקנון בית הספר הממלכתי
 

  תוך טיפוח אקלים חינוכי מיטבי שמעודד צמיחה, אחריות ומוגנות. ,ערכים חברתייםמידות ו שואף להקנותדתי הרמב"ם מחנך לאורח חיים דתי ו-בית הספר הממלכתי
  בית הספר. תלמידיחינוכי מיטבי, והוא מחייב את כל טיפוח אקלים בשמסייעים תקנון בית הספר הינו אחד האמצעים 

 
 דרכי תגובה ההתנהגויות התחום

 ללא סיבה מוצדקתחובת התלמיד להגיע בזמן לכיתה ולא להיעדר  זמן

 למיד להגיע בבוקר בזמן לבית הספרעל הת 

  על התלמיד להיכנס לכיתה מיד בהישמע הצלצול לאחר ההפסקה ]ולהקפיד
 תות מן הברזייה בזמן ההפסקה[ולש לצאת לשירותים

  תלמיד שהתעכב לאחר ההפסקה ע"י מורה, יצטרך להביא ממנו/ממנה אישור
 בכתב על סיבת האיחור

איחורים ישלח  3המורה ירשום נוכחות תלמיד ביומן,לאחר 
מכתבים יוזמנו ההורים לביה"ס ,  3מכתב להורים, לאחר 

בסי"ת. במידה וזה לא עוזר תהיה מעורבות של היועצת והק
 מעקב יתבצע ע"י המנהלת .

  ללימודים ולפעילויות מגוונות –חובת התלמיד להגיע באופן סדיר לבית הספר  - נוכחות

 ואית להביא אישור רפואי עם חזרתועל תלמיד שנעדר מסיבה רפ 
  להביא אישור מההורים –על תלמיד שנעדר מסיבות אחרות 

 רק באישור ההורים יעשה שחרור תלמידים במהלך יום הלימודים י
 ובאחריותם

 אסורה  היציאה משטח ביה"ס בזמן הלימודים -
 אסורה השוטטות  בתוך ביה"ס בזמן הלימודים -

 תלמיד שנעדר צריך להביא אישור מההורים / מהרופא 
אם לא יש  ,לדאוג להביאו למחרת במידה ולא הביא יש

העדרויות חוזרות ונשנות יופנו  .ליצור קשר עם ההורים
 יפול היועצת / קבסית לט

לבוש 
 וצניעות

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 גיע לביה"ס בהופעה הולמת ומכובדתחובת התלמיד לה
 חולצות:

  על התלמידים ]בנים ובנות[ להגיע לביה"ס בחולצת תלבושת אחידה, בכל צבע
 ועם סמל ביה"ס. 

  רט.חולצת תלבושת כחולה ונעלי ספו –בשיעורי חינוך גופני 
  חולצת תלבושת לבנה. –בראשי חודשים ובטקסים 

 נעליים:

  על התלמידים ]בנים ובנות[ להגיע בסנדלים או בנעליים נוחות ובטוחות, ללא
 עקבים, ולא בסנדלי חוף.

 חובת התלמידים  להגיע בהופעה מכבדת והולמת בית ספר דתי
 :  על הבנים להגיע עם -

 'ת ותפיליןטלי –ח' -כיפה, ציצית. בני כיתות ז 
 מכנסיים באורך המכסה את הברך 

 וכדו' שיער בתספורת קצרה, לא צבוע, ללא דירוגים, ללא פנסים וללא קוצים  

 ]אין לענוד תכשיטים כלל.  ]וכן פירסינג לסוגיו 

 

התלמיד יחזור הביתה להחליף תלבושת )עם ליווי( במידת 
 האפשר וידוע ההורים 

במידה וזה לא יתאפשר , התלמיד ירכוש  -
 יה"ס וישלם עבורה חולצה בב

בנות שתגענה בלבוש לא הולם תשארנה  -
 בכיתה במהלך היום 
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 דרכי תגובה ההתנהגויות התחום

 –המשך 
לבוש 

 וצניעות

 :על הבנות להגיע עם -

  ללא מחשוף ושאינה צמודה ואינה חושפת את הבטן. –חולצת תלבושת צנועה 
 י את הברך ואינה צמודה.חצאית שמכסה לגמר 

 .תספורת מסודרת ללא צבעי שיער 

 .אין לבוא באיפור לביה"ס 

 .]מותר לבנות לענוד תכשיטים קטנים ועדינים בלבד ]וללא פירסינג לסוגיו 

ילדים שיגיעו עם תספורת שאינה הולמת יצטרכו להשאר 
 בבית עד שישפרו את הופעתם החיצונית 

 חובת התלמיד להגיע לביה"ס עם כל הציוד הנדרש.  ציוד
 וק מים.על התלמיד להביא ארוחת עשר מזינה ובקב 

 .על התלמיד להביא בכל יום סידור תפילה לביה"ס 

  על התלמיד להביא את כל ספרי הלימוד והמחברות והאביזרים הנדרשים
 לאותו היום. 

 .לשיעורי אומנות יש להביא בלוק ציור, תיקייה וצבעים לפי הנחיית המורה 

 .על התלמיד להביא בקביעות כלי כתיבה 
 רים כגון:חל איסור להביא לביה"ס מכשי -

 טלפונים ניידים 

  נגניmp3  דומיהםו 

 פוד-איי 

 מצלמות 

 חפצים יקרי ערך 
 בול, אקסל וכדומה[-חל איסור להביא לביה"ס משקאות אנרגיה ]כגון רד -

 *לתלמידים העומדים בדרישות ובנהלים יוענקו בראש     
 חודש , תעודות הערכה אישיות  
  התלמיד. תיעוד ע"י המורה בתיק 1
 פעמים , יידוע ההורים במכתב 3אחר . ל2
 פעמים שיחת טלפון עם ההורים  4. לאחר 3
 . במידה והמצב מתמשך זימון ההורים לפגישה עם 4

 המחנכת / המורה     
 . זימון ההורים לפגישה עם הנהלת ביה"ס 5

 *תלמיד שיביא מכשיר סוללרי יוכל להניח אותו במזכירות 
 ולקחת אותו בסוף היום  

כשיר ימסר מהוהמכשיר נתפס אצל הילד בשימוש  ה*במיד
 למנהלת ביה"ס וההורים יצטרכו לקחת אותו

 

אחריות 
 ללמידה

 חובת התלמיד לבצע את המטלות הלימודיות

 על התלמיד לבצע את המטלות הלימודיות בזמן השיעור 
 על התלמיד להכין שיעורי בית במועדם 

 ר מביה"סעל התלמיד להשלים את החומר הנלמד במקרה שנעד 

 *לתלמידים העומדים בדרישות ובנהלים יוענקו בראש     
 חודש , תעודות הערכה אישיות  
  התלמיד. תיעוד ע"י המורה בתיק 1
 פעמים , יידוע ההורים במכתב 3. לאחר 2
 פעמים שיחת טלפון עם ההורים  4. לאחר 3
 . במידה והמצב מתמשך זימון ההורים לפגישה עם 4

 ורה המחנכת / המ    
 . זימון ההורים לפגישה עם הנהלת ביה"ס 5
 

אווירה 
 נאותה

 זכותו של כל תלמיד ללמוד באווירת לימודים נאותה
 - בשיעורים

 אסורה הפרעה מכל סוג שהוא המשבשת את מהלך השיעור 

 אסורה יציאה מהשיעור ללא רשות המורה 

 אסורה אכילה ולעיסת מסטיק במהלך השיעור 

 
 

 כנ"ל
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 דרכי תגובה ההתנהגויות התחום
 

  – בהפסקות

 ת להוראות תורני החצריש לציי 

 יש לצאת מן הכיתות והמסדרונות ולשהות בחצר 
 

  :אסור לתלמיד להתנהג באופן שמסכן את עצמו ואת חבריו ]לדוגמה
לעלות על הבמה שבחצר, לטפס על גדרות, מבנים ועצים, לרדוף עם 

 מקלות אחרי חברים ועוד[ 

 בכל בעיה יש לפנות למורה התורן 

 
 
 
 
 
 
 
 

ישוחח עם התלמיד, המורה ידווח להורים , המורה  המורה
יערב את היועצת. נזיפה בכתב, מניעת הנאה, הרחקת 
התלמיד משיעור , ממספר שיעורים , מיום לימודים, 

 מודים, משלושה ימי לימודים ימיומיים ל
 הרחקה מבית הספר 

כבוד 
לאדם 

 ולסביבה

 לכל אדם הזכות לכבוד והחובה לכבד
 :היחס למורה

 יש להישמע להוראות המורה בכל עת 

 על התלמיד לשמור על שפה מכובדת בשיחותיו עם המורים 
 על התלמיד לעמוד בשקט במקום עם כניסתו של מורה לכיתה 

  אין להיכנס לחדר המורים  ]וכמובן אין לפתוח את המגירות האישיות של
 המורים[

 :היחס לחברים
 –אלימות מילולית 

  של חבראסורה פגיעה ברגשותיו 
 כגון: קללות, העלבה, כינויי גנאי, איומים ונידוי חברתי.

 [מעשה של תוקפנות הפוגע בגופו של אדם או מסכן אותו.] = –אלימות פיזית 

  לנהוג באלימות פיזית כלפי כל אדםחל איסור חמור 
 :היחס לרכוש

 .אסורה פגיעה בחזות וברכוש ביה"ס או ברכוש הזולת 

 בנה ביה"ס ובחצר יש לשמור על הניקיון במ 

 אסור לשחק בכדור בתוך מבנה ביה"ס 

  יש לשמור על הצמחייה בחצר ביה"ס ]לדוגמה: אין לטפס על העצים או
 לתלוש מהם ענפים[

 יש לשמור על  הציוד בחדר המחשבים, ואין לאכול או לשתות שם 

 יש לשמור על ציוד הספורט ולהחזירו למקומו בסיום השימוש 

  ספרי הקריאה שקיבל בהשאלה, נקיים ושלמיםעל התלמיד להחזיר את 
 
 

 * הרינו מאשרים כי קראנו את התקנון, ואנו מסכימים לכתוב בו:
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 שם התלמיד: _________________
 

 חתימת התלמיד: _______________
 

 שמות ההורים: ________________
 

 חתימת ההורים: _______________
 

 


