
 עשרת הדיברות לתלמידי ביה"ס
 

על כל באי ביה"ס חלה חובה לנהוג בנימוס ובכבוד  – כללי נימוס וסובלנות כלפי הזולת .1
 כלפי תלמידים, מורים ובכלל.

 יש לשמור על אוירה רגועה ומכובדת בביה"ס.
אסור להרים את הקול, אסור לצעוק, אסור  –במהלך השיעור ובהפסקות יש לשמור על שקט 

 ור כסאות, יש להתיישב ולקום בשקט.לגר

 

על התלמידים להופיע ללימודים בביה"ס ולכל פעילות בית ספרית שמתקיימת  חובה :הופעה .2
 בתחומי ביה"ס או מחוץ לביה"ס בתלבושת בי"ס תקנית.

 חובה על תלמידים ללבוש תלבושת בי"ס מרגע הכניסה לשטח ביה"ס ולאורך כל יום הלימודים.
 וללת:תלבושת ביה"ס כ

 הוראה זו  –עם סמל ביה"ס: אסור חולצת בטן, חולצות גזורות, גופיות  Tחולצת  - 

 חלה על בנים ובנות כאחד.   
 בימי טקסים ואירועים יש להגיע בחולצת בי"ס לבנה *   
 מכנס ג'ינס או אחר בצבע שחור, כחול, או אחר כהה, חלק. אסור מכנסי טייץ'    - 

 בהירים צמודים.   
   נעלי ספורט ; נעלי עבודה סגורות ; נעלי בית וקבקבי גומי אינם  –נעליים  - 
 בביה"ס, בעיקר מסיבות בטיחותיות.מותרים    
אסור פירסינגים, עגילים ונזמים באף, בשפתיים, בגבות, בלשון או בכל חלק  –פירסינגים  -

 גוף גלוי אחר.

 אים לענוד עגיל אחד צנוע.רש –רשאיות זוג עגילים צנוע באוזן ; בנים  –בנות 
על תלמידי ביה"ס חל איסור לצבוע את השיער, לרבות גוונים, חמצון  –צבע בשיער  -

 ופסים.

 
      תלמיד שיגיע ללא תלבושת ו/או בהופעה שאיננה עומדת בסטנדרטים של ביה"ס לא יוכל          
 לימודים רגיל.הצטרף ליום ל         
 

    
 חלופית למי שיגיע לביה"ס ללא תלבושת לא תינתן חולצה    

 

 נוכחות סדירה בביה"ס. .3

 בהישמע הצלצול על כל התלמידים להימצא בכיתות כשהם מוכנים לתחילת השיעור. -

חל איסור מוחלט על היעדרות ללא אישור משיעורים, לרבות "קיצור" יום הלימודים  -
מלימודים  על דעת התלמיד. תלמיד שיפר כלל זה יטופל בחומרה עד להרחקה

 לצמיתות.

בביה"ס מידי יום, במשך כל היום ובכל פעילות מאורגנת מטעם ביה"ס, תלמיד ימצא  -
 בחצר ביה"ס או מחוצה לו.

 יוזמנו הוריו, ויינקטו  –תלמיד שיאחר לביה"ס יקבל הרשמה. במקרה של ריבוי איחורים  -

 צעדים משמעתיים, לרבות הורדת ציון בהתנהגות בתעודה.
ך יום הלימודים במסדרונות ביה"ס או בכל מקום אחר בביה"ס מלמד שוטטות במהל -

 הכיתה אסורה בהחלט.

 חל איסור מוחלט על שימוש בשירותי המזנון במהלך השיעורים, אלא בהפסקות בלבד! -

 יציאת תלמידים משטח ביה"ס במהלך יום הלימודים אסורה בהחלט. -

 ם והוריו יוזמנו לשיחה.יושעה מיום לימודי –תלמיד שייצא מביה"ס ללא אישור 
היא  –השתתפות כל התלמידים בטקסים ואירועים שמתקיימים בביה"ס או מחוצה לו  -

 הוריו יוזמנו למחרת לברור מיידי. –!!! תלמיד שייעדר  חובה

 
 



 !!! MP: אסור שימוש ו/או התעסקות בטלפונים סלולאריים ו/או נגני  פלאפונים .4

לכל שימוש שהוא בזמן שיעור ; בזמן שיעור על הטלפונים להימצא כבויים        
בתוך התיק. פלאפונים שייעשה בהם שימוש שלא לפי הוראה זו יוחרמו 

ויימסרו חזרה רק בסוף יום הלימודים, או לידי ההורים, לפי חומרת ההפרעה. 
ור ללימודים תלמיד שלא יסכים למסור את הפלאפון יושעה מיידית מבי"ס ויחז

 ! שיחה עם מנהלת ביה"סלאחר רק עם הוריו 

 

 חל איסור מוחלט על עישון בכל שטחי ביה"ס ובכל מקום בו מתקיימת  – עישון .5

 .פעילות בית ספרית

 

 מתחילים ללמוד רק כשהכיתה נקייה ומסודרת. – ניקיון .6

בו מתקיימת  אחראים על ניקיון הכיתה, חצר ביה"ס, במתקני ביה"ס ובכל מקוםהתלמידים 
 פעילות בית ספרית.

 

רהוט בכיתות,  –כל תלמיד יקפיד לשמור על הציוד  -שמירה על רכוש ביה"ס  .7
 בסדנאות, בחצר ובכל שטחי ביה"ס.

 יישאו הוריו בהוצאות הנזק שייגרם. –תלמיד אשר יחבל בשלמות הרכוש 
 לתשומת לב ! אין להביא לביה"ס כספים ו/או חפצים אישיים יקרי ערך.

 ציוד יקר שיובא לביה"ס יהיה באחריותו הבלעדית של התלמיד והוריו.
 ביה"ס אינו אחראי על ציוד אישי דל התלמידים.

 
 מדברים בצורה תרבותית: לא צועקים, לא מקללים, לא משתמשים באלימות פיזית או מילולית.

נוגע בדבר. תלמיד המבקש להציע יוזמה או להעלות בעיה, או להשמיע בקורת, יפנה למורה ה
 נושא שיושמע באופן הולם יזכה לאוזן קשבת.

 

: כל תלמיד שותף לתהליך הלימוד. זכות דיבור רק בהצבעה. לא נכנסים זה השתתפות .8
לדברי זה, מותר לתלמיד ואף רצוי להתבטא תוך הקפדה על סגנון דיבור נאות. מדברים 

 פיזית או מילולית. בצורה תרבותית, לא צועקים, לא מקללים, לא משתמשים באלימות

תלמיד במבקש להציע יוזמה או להעלות בעיה, או להשמיע ביקורת, יפנה למורה הנוגע 
 בדבר. נושא שיושמע באופן הולם יזכה לאוזן קשבת.

 

    התלמיד יישמע להוראות כל בעלי התפקידים בביה"ס,  - תקשורת הולמת .9

 –בהפסקות  –ורים בשיע –)גם אם אינו בקשר ישיר איתם(, בכל הפעילויות 
בכל פעילות המתקיימת בביה"ס או מחוצה לו  –במרכז הלמידה  –בספרייה 

 ובכלל.
   גרים ועמיתים כאחד, התלמיד ישמור על שפה נקייה בקשריו השוטפים עם מבו -
 ובכל פעילות בית ספרית.בחדרי הלימוד            

 שב לעבירה חמורה.פגיעה בכבודם של מורים ותלמידים כאחד תיח           

 הורים יוזמנו לאלתר בעקבות כל מקרה של פגיעה פיזית ו/או מילולית.   
 הנושא יידון במועצה הפדגוגית ויינקטו צעדים משמעתיים לפי חומרת האירוע.   
 

  פונים אל כל המורים והתלמידים בכבוד: - כבוד  .11

    רק עם הינתן  כל התלמידים קמים כשהמורה או בעל תפקיד נכנס לכיתה !!! 
 האות ע"י המורה התלמידים מתיישבים והשיעור מתחיל. 

       
   שמירת הכללים וקבלתם בדרך של שיתוף מאפשרת התנסות בלקיחת אחריות, קבלת אחריות,       
 מעורבות ואכפתיות. כל אלו הם הבסיס לאורח חיים נאות בביה"ס.      

 

 ותהמכבד את הברי –איזה הוא המכובד 


