
 

 

             

 

 בס"ד

 "רבי אומר : איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם ?

 כל שהיא תפארת לעושיה

 ותפארת לו מן האדם"

 )אבות ב', א'(

 תקנון בית ספרי

 הזולת בטחון אישי וכבוד

 כל אחד מבאי בית הספר זכאי לשמירה על כבודו ובטחונו.

 .יב בשמירת כבודו ובטחונו של האחרלפיכך, כל אחד מבאי בית הספר מחו

 לא תתקבל כל פגיעה , ולו הקטנה ביותר, בכבודו, בגופו או ברכושו של הזולת.

 –הטיפול בהתאם למדרגון במקרה של אלימות 

 לבירור יגרור הזמנת הורים.סירוב של התלמיד להגיע 

 

 לשון נקיה

  דיבור מכבד ונעים בסביבתו.כל אחד מבאי בית הספר זכאי ל

 לפיכך, כל אחד מבאי בית הספר מחויב בשמירת הלשון ובשימוש בשפה נקייה ומכובדת.

בזמן הפסקה  כלפי כל אחד מבאי ביה"ס ולא מכבדת גסהתלמיד שישתמש בשפה פוגענית,  -בזמן הפסקה

 יש צורך לערב את המחנכת ואת ההורים.ויחליט האם המורה התורן יערוך בירור  את ההפסקה.יפסיד 

 הופעה מכובדת

 כל באי בית הספר נדרשים להופיע בלבוש פשוט וצנוע.

 ית ספר בקיץ ובחורף למעט בימי שישי.חובה להופיע בתלבושת ב

 ורק בכיתות החטיבה. חלק בלבד )סוודר דק( קרדיגן  בעונת מעבר מותר להגיע עם

 אין להופיע בגופיות או בקבקבי גומי.

המגיעים עד הברכיים למעט בשעורי ספורט בהם מותרים להגיע במכנסיים עליהם . כיפה וציצית -בנים 

 מכנסי ספורט קצרים.

  הכיתות ובכל עונות השנה.בכל ,  המגיעה לברכייםייבות בחצאית בנות ח

 מסופר או אסוף.השיער חייב להיות 

 

 טופלו בהתאם למדרגון. ס או בלבוש שאינו הולם יתלמידים שיגיעו ללא תלבושת בי"

 מתחברים למקום – יעקב שדה ד"מח הספר בית
 36586 יעקב שדה מושב

 04-9830106: פקס 04-9831569':טל
S@kishurim.k12.il-syv-SYaako-Y 

 "ושמתי מקום לעמי לישראל ונטעתיו" )שמ'ב', ז', י'(
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 סביבה מכבדת ושמירת רכוש                

 כל אחד מבאי בית הספר זכאי לסביבה מכבדת.

 לפיכך, כל אחד מבאי בית הספר מחויב בשמירת הסביבה והרכוש.

איבוד  יחייב ביצוע עבודות שירות ותשלום הנזק.פגיעה ברכוש בית הספר )לכלוך, קשקוש, שבירה( 

 יחייב תשלום. השייכים לבית הספר חפצים

 

 כבוד לזמן וחובת נוכחות

 .באי בית הספר זכאי לכבוד לזמן ולשמירת סדר היום כל אחד מ

 לפיכך, על כל באי בית הספר לעמוד בזמנים שנקבעו בבית הספר.

השמע הצלצול הראשון ושפת הצלצולים היא המחייבת בבוקר עם  8:00יום הלימודים מתחיל בשעה 

 בבית הספר לאורך היום כולו.

 אין יציאה משטח ביה"ס במשך יום הלימודים כולו.

 בהתאם למדרגון. -טיפול במקרי איחור

 

 

 שימוש בטלפון

טלפון שיימצא פעיל יוחרם  לפיכך, במהלך יום הלימודים כולו.חל איסור חד משמעי על שימוש בטלפון סלולרי 

 בהתאם למדרגון.

 

 

 "הגיד לך אדם מה טוב ומה ה' דורש ממך

 כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוקיך"     

 )מיכה ו', ח'(

 

 

 

 

 

 

 


