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תקנון חט"ב ותיכון "מדעים ויהדות"
"מדעים ויהדות" הינו בית חינוך השואף לחנך לערכי היהדות ,להקנות השכלה רחבה ולהביא את תלמידיו
להצלחה בחייהם כבוגרים.
תקנון זה מסדיר את אורח החיים הנהוג בביה"ס ,מקנה את הסדרים ומאיר נהלים .אנו מקווים שכללים
אלו ינעימו את שהותכם בין כתלי ביה"ס ויסייעו להצלחתכם.

דרך ארץ קדמה לתורה
•
•
•

חל איסור מוחלט על כל פגיעה פיזית באחר ,תלמיד שיעבור על איסור זה יושעה מלימודים עד שלושה
ימים ,יורד לו ציון בהתנהגות ויתויק מכתב לתיקו האישי.
יש להתנהג בכבוד ולהימנע מחוצפה כלפי באי ביה"ס ,בעלי תפקידים ,מורים ,עובדים ותלמידים .העובר
על איסור זה יגיע לביה"ס למחרת בלווי הוריו ויתויק מכתב לתיקו האישי.
חל איסור מוחלט על עישון בשטח ביה"ס .תלמיד שימצא מעשן יושעה עד שלושה ימים ויתויק מכתב
לתיקו האישי.

כללי בטיחות
•
•
•
•
•

יש לגלות עירנות לכל חפץ חשוד ולדווח מיידית למאבטח או למזכירות ביה"ס.
יש להקפיד על הוראות בטיחות בהתאם להנחיות הצוות החינוכי ובפרט בשיעורי מעבדה ,חינוך גופני
ופעילויות חוץ.
משחקי כדור יתקיימו רק במגרש המיועד לכך.
אין למלא מים חמים בחדר המורים ובחדר המורות .ניתן למלא מים חמים במתקני המים המיועדים
לתלמידים.
אין לנוע בשטח ביה"ס באופניים ,גלגיליות וכד'

סדרי בית הספר
•
•

יש לעמוד עם כניסת המורה או כל אדם מבוגר אחר לכיתה.
יש להגיע בתלבושת אחידה:

•
•

חובה להגיע בתלבושת מלאה לאירועים של ביה"ס ולבחינות חיצוניות.
שימוש בטלפון סלולרי לצורך תקשורת אסור בשעת השיעור .הטלפונים יופקדו אצל המורה בכיסים
המיועדים לכך .טלפון שימצא בשעת שיעור אצל תלמיד יוחזר להוריו או בסוף השבוע לידי התלמיד.
כאשר הטלפון נצרך ללמידה יש להשתמש בו ללמידה בלבד.
אין לאכול ולשתות בזמן שיעור (למעט מים)
כניסת תלמידים לחדר המורים תעשה במקרים דחופים בלבד ובאישור מורה.
יציאה משטח ביה"ס באישור בכתב ממנהלת או מסגן.
בסיום הלימודים יש לעזוב את שטח ביה"ס בהקדם.

בנים :חולצה :בעלת שרוול עם סמל חט"ב ותיכון ,כיפה .אין לבוא עם עגילים .תספורת חלקה ללא דרגות
בנות :חולצה :בעלת שרוול ,פתח צוואר עגול סגור עם סמל חט"ב ותיכון .חצאית :באורך הברך (או רגל מכוסה בטייץ) עגילים
עדינים בלבד ,תספורת עדינה ומקובלת.
אין להגיע בקבקבים ונעלי קרוקס

•
•
•
•

אחריות על הסביבה
•
•
•
•

כל כיתה תשמור על ציוד הכיתה ,אין לצייר ולכתוב על גבי שולחנות ,כסאות וקירות.
התלמיד אחראי להשאיר את סביבתו נקיה במהלך כל יום הלימודים.
בסיום יום הלימודים ,יש להרים את הכיסאות ולהשאיר כיתה נקיה.
תלמיד שפגע ברכוש של תלמיד אחר ידרש לכסות את הנזק שגרם.
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נוכחות סדירה
•

יום הלימודים נפתח בשעה  8:15באגף הבנים ו 8:20באגף הבנות .יש להופיע לבית הספר בזמן ,שער ביה"ס
ננעל למאחרים לאחר  5דקות .אין כניסה בלא אישור בכתב מההורים.
תלמידים המרבים לאחר שלימו שעות לימוד שחסרו לאחר הלימודים.
יש להכנס בזמן לשיעור .איחור ירשם ע"י המורה .שלושה איחורים דינם כחיסור משיעור.
על כל תלמיד להשתתף בכל השיעורים .אין לצאת מהכיתה במהלך השיעור .אין להעדר משיעור ללא אישור
מראש וללא סיבה מוצדקת.
תלמיד הנעדר משיעור עליו החובה להשלים את החומר החסר.
אין לתכנן נסיעה לחו"ל ,טיולים וחופשות על חשבון ימי לימודים.
על התלמיד להשתתף בכל הפעילויות החינוכיות מטעם ביה"ס.
נוכחות התלמיד בשיעורים מחושבת לציון הסופי ולציוני הגשה .להלן טבלה מרכזת לחישוב ציון הנוכחות:

•

חיסור יחשב כמוצדק ולא יחושב במכסת החיסורים מהסיבות הבאות:

•
•
•
•
•
•

א .היעדרות בשל אבל על קרוב מדרגה ראשונה – שבוע ימים

ב .היעדרות בשל שמחה של קרוב מדרגה ראשונה – יום אחד
ג .היעדרות בשל זימון ללשכת גיוס או למבדקים לצבא (עם הצגת אישור התייצבות בפועל)
ד .היעדרות בשל שירות לקהילה ,פעילות חברתית בבית הספר ,פעילות בתנועת נוער ,התרמות וכד' – בכמות
ובתחומים המאושרים מראש על ידי בית ספר
ה .היעדרות בשל מילוי תפקידים בבית הספר (שמירה בשער ,תורנויות וכד')
ו .היעדרות בשל שני מבחני תיאוריה ושני מבחנים מעשיים בנהיגה (יתר המבחנים לא יוכרו כהיעדרות מאושרת)
ז .היעדרות בשל אשפוז/בדיקה בבית חולים (בתנאי שיוצגו האישורים המתאימים)
ח .היעדרות מעל ארבעה ימים בשל מחלה (בתנאי שיוצג אישור רופא)
ט .היעדרות בשל קיומה של בעיה רפואית כרונית/חוזרת (עם הצגת אישור רפואי חד-פעמי המעיד על היות המחלה כרונית).

את הבקשה להצדקת החיסור יש להגיש במערכת המשו"ב למחנך הכיתה
אישור רפואי על העדרות יש להעביר למחנך הכיתה לא יאוחר משבוע ממועד העדרות ,לא נוכל להתייחס
לאישורים שייגעו אחרי הזמן.

עבודות ומבחנים
•
•
•

בזמן המבחן על התלמידים להקפיד על שקט מוחלט כדי לקיים את זכותם של כל הנבחנים לאווירה
מכובדת ושקטה .באחריות התלמידים להגיע עם כל הציוד הנדרש למבחן.
לוח המבחנים המחולק בתחילת החודש העברי הוא התקף למועד ביצוע המבחנים .תאריך המבחן מחייב
את התלמידים.
תלמיד שנעדר ובידו אישור רפואי יוכל להשלים את המבחן בתוך שבוע ממועדו המקורי.
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•
•
•

תלמיד שנעדר מן המבחן יוכל להשלים את המבחן בתוך אותו שבוע בתאום מועד עם המורה .ציון המבחן
יתחיל ב .90השלמת מבחן תהיה בנוסח אחר מן המבחן המקורי.
בכל מחצית יתקיים מועד השלמת מבחנים .לקראת יום יש להרשם להשלמת מבחנים לפי ההוראות
שיתקבלו .הנבחנים במועד השלמה יקבלו ציון מלא..
ערעורים על ציונים ניתן להגיש למורה המלמד את המקצוע או לרכז המקצוע.

ציונים חיצוניים
•

▪

הגשת מטלות הערכה חילופית במערכת מודל בלבד.
הרכב הציון השנתי -בית ספרי:
ציון שנתי שנה א 20%
ציון שנתי שנה ב 50%
מתכונת 30%

•
•

יומיים לפני מועד הבחינה יופיעו ציוני ההגשה במשוב
ניתן לערער על הציון מול המורה המגיש במידה ויש יסוד סביר לערעור.

מגמות והקבצות ושיעורים
•
•
•
•
•
•

החלוקה למגמות הלימוד נעשית לפי בחירת התלמיד והודעה על שיבוץ תגיע בכתב.
החלוקה להקבצות נעשית עפ"י הישגי התלמיד .לבקשת תלמיד או הורה יתכן מעבר לקבוצת
לימוד\מגמה .את הבקשה יש להגיש בכתב אל המורה המלמד או אל המנהלת .הודעה על שיבוץ מחדש
תגיע בכתב.
פטורים לשיעורי חינוך גופני יתקבלו אך ורק מרופא או רופא מומחה .באחריות התלמיד להעביר העתק
אחד למזכירות והעתק שני למורה.
תכנית מעו"ף פעילה בימי שישי ובמסגרתה מקבלים התלמידים שעות תגבור עפ"י בבקשתם המגיעה
במסמך מתוקשב .תלמיד יהיה זכאי לשיעור פרטני רק אם תפקודו בכיתה יהיה תקין מבחינת נוכחות
והתנהגות.
תלמיד ששובץ לשעה פרטנית ואינו יכול להגיע לשיעור שנקבע לו ,חייב להודיע מראש לרכזת אחרת יאבד
את זכותו לקבלת השיעור.
תיתכן תחלופת תלמידים בשיעורים פרטניים ע"פ שיקול דעתו של המורה וע"פ צרכי המערכת.

למידה מרחוק
•
•
•

הלמידה מרחוק מתבצעת בסביבת משו"ב במערכת כיתה מקוונת ובמערכת מודל
מערכת השעות ללמידה מרחוק נשלחת באמצעות המשו"ב
כללי ביה"ס חלים בלמידה מרחוק למעט סעיף התלבושת.

בכל מקרה של חריגה מההתנהגות הנדרשת ,על פי החלטת הנהלת בית הספר תשקול:
דווח בתיק אישי ,הזמנת הורים ,השעיה ,הורדת ציון בהתנהגות ,פניה למשרד החינוך ,הרחקה מביה"ס לצמיתות

שם תלמיד__________________:
כיתה___________:
חתימת ההורים________________:
חתימת התלמיד_________________:
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במקרה של השבתה כללית

תקופת הקורונה
•
•
•
•

חובה למלא הצהרת בריאות במשוב מידי יום ע"י ההורים.
על פי תקנות משרד הבריאות חובה לשהות בביה"ס עם מסכת פה ואף.
יש לשמור מרחק בין אדם לאדם בכיתות ,בכל המרחבים ובחצר.
הלימודים יתקיימו בביה"ס במתכונת קפסולות .חלק מהכיתות ילמדו ככיתה שלמה העומדת
במספר המותר.

במקרה של השבתה כללית
• הלמידה תתקיים מרחוק המערכות מודל וכיתה מקוונת
• הלמידה תתקיים באופן סינכרוני בכיתה מקוונת עד  12:00ושאר השיעורים במערכת המודל
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