
             "ֵרִעים"ספר -תקנון בית                         

 דוגל בחינוך לרעות ואחווה. –כשמו כן הוא  ים"עִ רֵ "בית ספר 
 כפרט ובא לשמור על(של כל אחד )תלמיד, מורה וכבודו התקנון מבטא את האמונה בערכו 

חברתי מיטבי, -אקלים לימודיו של טרת התקנון לסייע לקיוממ .זכויותיו במסגרת הבית ספרית
כי מול  ללמדו ,עם קהילת בית הספר אווירת נועם ובטחון, להתוות גבולות ברורים לנמניםל

 . אחריותעומדת זכות  כל
 התלמידים ינהגו בכבוד כלפי המורים.

 

 אין מקום לאלימות מילולית ופיזית! "ֵרִעים"בבית ספר 

 

 יאחריות תיזכו

האנשים, יש זכויות לי ולכל הילדים, כמו לכל 
 ואחריות.

 אחריותי לשמור על הזכויות של הילדים האחרים.

 אחריותי לגלות אכפתיות כלפי הזולת. זכותי להיות מוגן ואהוב.
 אקשיב ואתייחס לבקשת הזולת.

זכותי לשמור על פרטיותי, על גופי, שלא יגעו בי, 
 י.יבחפצי וברכושי ושלא יגלו לאחרים כל מידע אודות

אחריותי לכבד את הפרטיות של האחרים ולא לפגוע 
 .גופם, ברגשותיהם וברכושםב

זכותי להביע את דעותיי, מחשבותיי, רצונותיי בדרכים 
 שונות: בדיבור, בכתיבה, בציור ובהצגה.

באחריותי להביע את דעתי בלי לפגוע באחרים. 
אחריותי להקשיב לאחרים ולכבדם גם אם איני מסכים 

 עם דעתם.

זכותי שלא יכאיבו לי, שלא יעליבו אותי ושלא ישפילו 
 אותי.

 .האיפוק הוא כח. אחריותי לא לפגוע באחרים
לא אתפרץ, לא אעליב, לא אפגע באחר באופן מילולי 

 ופיזי.

זכותי לקבל תמיכה שתאפשר לי להשתלב בחיי 
 אם יש לי מגבלות. -נגישות .החברה

וגבלים, אחריותי לאפשר לכל הילדים, גם אם הם מ
 להנות מחיי החברה.חלשים או קטנים ממני 

 אחריותי ללמוד מהטעויות שלי. זכותי לטעות.
לא אלעג לטעויות של אחרים בתחום הלימודי 

 והחברתי.

שרונותיי, יכ ללמוד באווירה בה אוכל לבטא אתזכותי 
 הספר.-יכולותיי ורצונותיי בבית

, לבצע את כל המטלות האחריות שלי ללמוד
הלימודיות בכתה ובבית כראוי ובזמן, לכבד את נהלי 

 .השעורים והמורים

לאחרים. אחריותי היות מתחשב וסובלני אחריותי ל זכותי להיות שותף בפעילויות חברתיות.
 לבקש עזרה לכשאזדקק.

 ו.חופיטולסייע ב ה"סיאחריותי לשמור על נקיון ב .ספר נקי ומטופח-זכותי ללמוד בבית
 תורנות הכיתה כהלכה.לבצע את 

באחריותי לנהוג לפי נהלי הבטיחות ולהישמע  ספרית.-זכותי להשתתף בטיולים ופעילות חוץ בית
 למבוגרים. 

אחריותי להקפיד על התנהגות ספורטיבית ולשמור על  זכותי לבטא את יכולותיי בתחום החינוך הגופני.
 כללי המשמעת והבטיחות בזמן שעור הספורט.

אחריותי לנהוג על פי כללי ההתנהגות המקובלים  להשתמש בספרי הקריאה והעיון שבספרייה.זכותי 
 בספריה.

 תקנון "רעים" גובש בשיתוף הצוות החינוכי, התלמידים וההורים.                            



כללי התנהגות הנדרשים ודרכי תגובה של הצוות החינוכי במידה ותלמיד הפר את 
 התקנון:

 

תגובה לאחר  כללי התנהגות
הפרת הכלל בפעם 

 הראשונה

תגובה לאחר 
הפרת הכלל בפעם 

 השנייה

תגובה לאחר הפרת הכלל 
 בפעם השלישית.

. תלבושת 1
אחידה/ הופעה 

 הולמת

יש להגיע לביה"ס  -
בתלבושת אחידה 
 ובהופעה הולמת.

 

שיחת ברור עם  .1
 מחנכת הכיתה.

 

שיחת ברור עם  .1
 מחנכת הכיתה.

 יידוע ההורים. .2

 

הזמנת ההורים לשיחה   .1
 ע"י מחנכת הכיתה.

. במקרים חוזרים, 3
החלטה על תגובות 

נוספות ע"י צוות ביה"ס 
. 

 

.כללים לקבלת 2
 מורה בכתה.

ישיבה במקומות,  
בשקט, עם הציוד 
 המאורגן לשיעור.

 

שיחה עם  .1
התלמיד על ידי 
המורה הנוכח 

 באירוע.

. יידוע מחנכת 2
 הכתה.

*הדרישה מותאמת 
 לגיל הילדים

שיחת ברור עם  .1
 מחנכת הכיתה.

 . יידוע ההורים 2
אזהרה לגבי  .3

הצעדים שיינקטו 
באם תימשך 
 התנהגות זו.

 

 שיחה עם התלמיד. .1

 הזמנת ההורים לשיחה. .2

.  בניית תכנית אישית 3
 לתלמיד.

 

. כללים 3
להתנהגות בזמן 

 שיעור.

יש להתנהג באופן  -
נאות על פי הכללים 

 הנהוגים בכיתה. 
יש להתנהג  -

בהתאם להוראות 
/מורה המורה

 מחליפה.

שיחה עם  .1
התלמיד על ידי 
המורה הנוכח 

 באירוע.

 .יידוע המחנכת.2

 

.שיחת ברור עם 1
 מחנכת הכיתה

 .ידוע ההורים. 2
אזהרה לגבי  .3

הצעדים שיינקטו 
באם תימשך 
 התנהגות זו.

 

 שיחה עם התלמיד. .1

 הזמנת ההורים לשיחה. .2

תישקל השעיה מביה"ס  .3
ו/או צעדים נוספים 
בהתאם לחומרת 

 האירוע.

. בניית תכנית אישית 4
 לתלמיד.

 

.סמכות הצוות 4
 החינוכי בביה"ס.

על התלמידים  -
להישמע להוראות 

בכל  הצוות החינוכי
עת: בכתה, 

במסדרון, 
-בהפסקות

במגרשים ובפעילות 
 ספרית.-חוץ בית

שיחה עם  .1
התלמיד על ידי 
המורה הנוכח 

 באירוע.

 אזהרה בע"פ. .2

 יידוע המחנכת. .3

 

.ברור עם מחנכת 1
 הכיתה.

. מכתב להורי 2
 התלמיד.

אזהרה לגבי  .3
הצעדים שיינקטו 

באם תימשך 
 התנהגות זו.

 

 התלמיד.שיחה עם  .1

 הזמנת ההורים לשיחה. .2

תישקל השעיה מביה"ס  .3
ו/או צעדים נוספים 
בהתאם לחומרת 

 האירוע.

. בניית תכנית אישית 4
 לתלמיד.

 



.נוכחות ועמידה 5
 בזמנים.

יש להגיע לביה"ס -
בזמן ולהקפיד 

להיכנס לשיעור מיד 
 בתום ההפסקה. 

יש להיות נוכחים - 
במהלך כל השיעורים 
ולא לעזוב את הכתה 

 ללא קבלת אישור.

רישום האיחור או  .1
ההיעדרות על ידי 

המורה הנוכח 
 באירוע.

 שיחת ברור. .2

 יידוע המחנכת. .3

 . יידוע ההורים.4

 

.רישום האיחור / 1
 ההיעדרות.

.שיחת ברור 2
בהשתתפות מחנכת 

 הכיתה.
.במקרה של 3

זרים איחורים חו
יוזמנו ההורים 

לשיחה עם מחנכת 
הכיתה לגיבוש 

תכנית משותפת 
למניעת איחורים 

והיעדרויות 
 מהשיעורים. 

 

רישום האיחור /  .1
 ההיעדרות.

.שיחת ברור ואזהרה עם 2
 מחנכת הכיתה.

.במידה שהאיחורים 3
וההיעדרויות מהשיעורים 

נמשכים, יש לערב גורמים 
נוספים בביה"ס: מנהלת, 

 -מידת הצורך יועצת, וב
 קצינת ביקור סדיר.

 

. שמירה על 6
הסביבה ועל חזות 

 ביה"ס.
יש לשמור על  -

סביבת למידה 
 נקייה ומסודרת

יש לשמור על  -
 רכוש ביה"ס. 

 

 . שיחת ברור.1

 . יידוע ההורים.2

 . תשלום עבור הנזק או תיקונו.3

 

.  שימוש 7
בטכנולוגיה אישית 

)טלפון סלולארי, 
 מצלמה וכו'(.

כל שימוש 
טכנולוגיה אישית 
במהלך השיעור 
 אסורה בהחלט.

צילום באמצעות 
הטלפון הסלולארי 

 אסור בהחלט.

 

.לקיחת המכשיר 1
על ידי המורה, 

עד לאחר שיחת 
 הבירור.

. שיחת ברור עם 2
התלמיד על ידי 
המורה הנוכח 

 באירוע.

 . יידוע המחנכת.3

.יידוע ההורים 4
 במכתב אזהרה.

 

. שיחת ברור עם 1
 מחנכת הכיתה.

 
. הזמנת ההורים 2

 לשיחה.
 

. במקרים חוזרים של 1
שימוש חוזר בטלפון 

סלולארי הצוות החינוכי 
ישקול ענישה מתאימה 
 כולל השעייה מביה"ס.

 

 . א'.שימוש בטלפון סלולארי בין כתלי ביה"ס7

הינה על האחריות על מכשיר הטלפון  -.ביה"ס אינו אחראי על נזק שייגרם למכשיר הטלפון1
התלמיד והוריו. תלמיד שמביא מכשיר טלפון לשימוש לאחר הלימודים, צריך להשאירו 

 כבוי בילקוט עד לסיום יום הלימודים.

.פניית התלמיד להוריו במקרים של מחלה או בעיה כלשהי תיעשה אך ורק בידיעת צוות 2
 ביה"ס ובאמצעות מזכירות ביה"ס.

 
 

.השתתפות 8
בטכסים ובפעילות 

 פרית.בית ס

יש להתנהג  -
באופן נאות על פי 

שיחה עם  .1
 התלמיד.

 אזהרה בע"פ. .2

 

שיחה עם  .1
 התלמיד.

מכתב להורי  .2
 התלמיד.

אזהרה לגבי  .3

 התלמיד.שיחה עם  .1

 .הזמנת ההורים לשיחה .2

תישקל השעיה מביה"ס  .3
ו/או צעדים נוספים 
בהתאם לחומרת 



הכללים הנהוגים 
בכיתה ובבית 

 הספר כולו. 

יש להתנהג  -
בהתאם להוראות 

 הצוות החינוכי.

הצעדים שיינקטו 
באם תימשך 
 התנהגות זו.

 

 האירוע.

. בניית תכנית אישית 4
 לתלמיד.

 

. איסור שוטטות 9
בתוך ביה"ס 

 ויציאה משטחו.

בשעות הלימודים  -
על התלמידים להיות 

בכתה, ולא נוכחים 
לשוטט בשטח 

 .ביה"ס

אין  לעזוב את שטח  -
ביה"ס ללא קבלת 

 אישור.

 

 

 

שיחת ברור עם  .1
 מחנכת הכיתה.

 ידוע ההורים.י.2

 

. שיחת ברור עם 1
 מחנכת הכיתה.

. יוזמנו ההורים 2
לשיחה עם מחנכת 

הכיתה לגיבוש 
תכנית משותפת 

 למניעת המקרים. 
 

שיחת ברור ואזהרה עם  .1
 מחנכת הכיתה.

.במידה והמקרים 2
חוזרים, יש לערב 

בביה"ס:  גורמים נוספים
מנהלת, יועצת, ובמידת 

קצינת ביקור  -הצורך 
 סדיר.

 

 .אלימות פיזית1
אסורה  ומילולית
 בהחלט

אין להשתמש 
 מילולית. באלימות

אין להשתמש 
  באלימות פיזית

 סוג שהוא:מכל 
דחיפות, מכות, 
 צביטות וכיו"ב.

 

. המורה שנכח 1
במקום יפעל 

 להפסקת הפגיעה.

שיחת ברור  .2
 ותיעוד.

 יידוע המחנכת.. 3

יידוע ההורים  .4
 במכתב.

 -פעולה מתקנת .5
התנצלות, עשייה 

 למען האחר .

. המורה שנכח 1
במקום יפעל 

 להפסקת הפגיעה.
. שיחת ברור 2

בהשתתפות 
 המחנכת ותיעוד.  

. הזמנת ההורים 3
 לשיחה. 

 -. פעולה מתקנת4
התנצלות, עשייה 

 למען האחר. 
. החלטה על 5

תגובה הולמת 
לחומרת בהתאם 

האירוע, לרבות 
 הרחקה.

. גיבוש תכנית 6
 אישית לתלמיד.

. המורה שנכח במקום 1
יפעל להפסקת 

 הפגיעה.

 . שיחת ברור ותיעוד.2

הזמנת ההורים לשיחה  .3
 ע"י מחנכת הכיתה.

השעיית התלמיד  .4
 מביה"ס.

 -פעולה מתקנת .5
התנצלות, עשייה למען 

 האחר.

  בזמן השהייה בבית
יבצע התלמיד 

משימה חינוכית 
 ערכית מוגדרת.

   באחריות התלמיד
להשלים את החומר 

 הלימודי.

יישקל שיתוף גורמים  .6
 נוספים בטיפול.

גיבוש תכנית אישית  .7
 לתלמיד.

א'.אלימות פיזית  1
 חמורה:

כגון:שימוש בכלי 
מסוכן,זריקת 

אבנים, אלימות של 
קבוצה כלפי פרט 

 . המורה שנכח במקום יפעל להפסקת הפגיעה.1

 שיחת ברור ותיעוד. .2

פי –על פי שיקול דעת של צוות ביה"ס ועל  -.התלמיד יושעה מביה"ס3
 חוזר מנכ"ל.

 . במקרה הצורך יש לפנות למשטרה על פי חוזרי מנכ"ל.4



אלימות חוזרת 
ונשנית ואלימות של 

 תלמיד כלפי מורה.

 

. א'.במקרה של 2
אלימות מילולית 

 חמורה 

כגון: השפלה, 
ללות, פגיעת התע

קבוצה בפרט, 
אלימות חוזרת 
ונשנית ופגיעת 
 .תלמיד במורה

 המורה שנכח במקום  יפעל באופן מיידי להפסקת הפגיעה. .1

 . שיחת ברור.2

. יידוע המחנכת, תגובה חינוכית הכוללת שיחות אישיות  וכיתתיות 3
 על פי הצורך.

 משמעת. תיעוד השיחה בתיק  -הזמנת הורי התלמיד הפוגע לשיחה .4

 .השעיית התלמיד  על פי שיקול דעת ביה"ס.5

 . גיבוש תכנית אישית  לתלמיד.6

 

 

ב'.חרם של 2
קבוצה כנגד יחיד 

 אסורה  בהחלט.

חרם או נידוי או כל 
מהלך חברתי, 

שמשמעו דחייה של 
ילד ובידודו בחברה 

 אסורה בהחלט.

 מקצועי לטיפול בטווח הקצר והארוך .-. הקמת צוות בין1

 תיעוד השיחה בתיק משמעת.  -הזמנת הורי התלמיד הפוגע לשיחה .2

 .גיבוש תכנית אישית  לתלמיד.3

 

ההתנהגות 
 בהסעות:

יש לשמור על  -
כללי התנהגות 

כמקובל ביום 
 הלימודים.

האלימות במהלך  -
ההסעה אסורה 
בהחלט:  בעת 

ההמתנה, העלייה 
להסעה או הירידה 

 ממנה .  

יש להישמע  -
 ההסעות.לאחראי 

יש לשבת במהלך  -
כל זמן הנסיעה 

במקומות כפי 
 שנקבעו.

יש לחגור חגורת  -
 בטיחות.

 

 

 שיחת ברור. .1

. ידוע מחנכת 2
 הכתה.

 . יידוע ההורים.3

 

. שיחת ברור עם 1
 מחנכת הכתה.

.במקרה של 2
מקרים חוזרים 
יוזמנו ההורים 

לשיחה עם 
אחראי ההסעות 
ומחנכת הכיתה 
לגיבוש תכנית 

ת משותפ
למניעת 

 המקרים. 
 

שיחת ברור ואזהרה עם  .1
 מחנכת הכיתה.

.במידה והמקרים 2
חוזרים, הורי התלמיד 
 ילוו את הילד בהסעות.

   

 הערות:
 בשעורים ובהפסקות יש להישמע לצוות החינוכי כולו, כולל מורים מחליפים.

 *כל ארוע של הפרת תקנון ותהליך הטיפול בו יתועד בתיק הכיתה.



 ילדי כיתה:  ______  המחנכת: _________אנו 
 

 ספרי ואנו מתחייבים לנהוג לפיו.-קראנו את התקנון הבית
 

 

 

 

 

1       _____________ .2  _____________  .3  ____________  .4___________  . 

 

 

5      _____________.6  ______________  .7  ____________  .8___________  . 

 

 

9  .  ____________11  ______________  .11  ____________  .12___________. 

 

 

13  ___________  .14  _____________  .15  _____________  .16__________  . 

 

 

17  ___________  .18  _____________  .19  _____________  .21__________  . 

 

 

21  ___________  .22  .  ____________23  _____________  .24___________  . 

 

 

25  ____________  .26  ___________  .27  ____________  .28____________  . 

 

 

29  ___________  .31  ____________  .31  ____________  .32____________  . 

 

 

33  ___________  .34 ____________  .35__________  .  __36_____________ . 

 

 

37________.  _____38  _____________ .39  ___________ .41____________ . 

                                        

 כולנו חברים! "ֵרִעים"בבית ספר                           
 ומתחייב לעמוד בכללי בית ספר "רעים". מבין, מסכיםקראתי את התקנון ואני                           

 
 שם התלמיד: _________  כיתה: _____    שם המחנכת: _____________

 
 חתימת התלמיד: ______________

                                                                  
 ___________אבא: ___   _____  ____מא: ____אחתימת ההורים:   

 שע"דת



 


