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ואילו הן מטרות  , במוצר שלנו אנו מכוונים לפילוס דרך ארץ

   -המוצר שלנו 

אחריות  , הדדי כבודאנו ותלמידנו נהיה מחוייבים לשמירה על 

מתוך הבנה שהוא תורם לתחושת   הסדרשמירה על , אישית

.  ולאוירה מקדמת למידה מוגנות

מפרסמים ומטמיעים תקנון עם נהלים ברורים  , בכך שאנו כותבים

שא  היא תורמת לתחושת הכבוד שלנו   בשקיפותאנו פועלים 

.  כלפי כל באי בית הספר וכלפי המסגרת החינוכית שלנו
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לגבי  עצירה ותגובה מיידית 

חריגה מחוקי התקנון

הכלל  לטובת שקט חדר 

ולטובת הפרט תלמיד 

מפריע יוצא להרגע  

חדר  . ולחשוב על מעשיו

השקט יהיה בספריה  

.ובאחריות הספרנית

תחילת שנה   פעמיים בשנה 

יום מרוכז לכל  יש   ואמצע שנה

בשיעור  ס הנפתח "תלמידי ביה

י שמרענן את  חוייתחינוך 

. טקס התקנון ואחריו

בסו  השיעור עם המחנך נחתם 

.חוזה כיתתי

תישקל אפשרות שנציגי הכיתה 

בהנהגת תלמידים יעבירו שיעור  

. זה לכיתתם לצד המחנך

הטמעת התקנון המצומצם

"  -ארץתקנון דרך "שיעור 

בשיעורי    -פעמים בשנה 1

ח-מורשת לשכבות ז

בשיעורי   -פעמים בשנה   0

.אזרחות לשכבה ט

התוספות לתקנון הטמעת 

המצומצם

לרענון חוקי  מליאת מורים 

התקנון ולאישור תקנות  

–חדשות אם נוצרו 
תחילת    -פעמיים בשנה 

.שנה ואמצע שנה

תקנון מוגדל תלוי 

בכניסה לבית הספר 

ובכל כיתה
הורים ותלמידים  

חותמים בתחילת שנה 

.על התקנון
:בנושאים מכתבים אחידים מונחים במזכירות

תפקוד ,תלבושת, אירוע משמעת, השעיה, איחורים, ב"ש, התנהגות 

...  לימודי

–ס "תפקיד חדש בביה
"  רכז דרך ארץ"

 

WWW.UNIQUEPLACES.COM

                                    

 -זכויות התלמיד  

מופיע בתקנון ותלוי  

בכיתות

בסו  חלק  

מהמבחנים  

והפעילויות הבית 

התלמיד    -ספריות

רפלקציה  כותב 

...ומשוב 

שיתו  של 

הנהגת  

תלמידים 

בעדכון  

התקנון  

במידת הצורך

בעדכון  -שיתו  הורים

התקנון במידת הצורך

–" מילה טובה"
מורה שמרוצה 

במיוחד מתפקוד 

כותב  –תלמיד

ונותן לו מילות 

הערכה על גבי  

מילה "טופס 

"טובה
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המותנים , המלוכד בגלגלים מספר, הוא כמו גלגל אחד, יחיד ויחיד שבחברהכל

אלא , שהגלגל היחיד אין לו חרות של תנועה בערך יחידתו לפי עצמו, במכונה אחת

להכשיר את המכונה לתפקידה , בכיוון ידוע, נמשך עם תנועת כלל הגלגלים

כי  , ואין כל נזק ליחיד מחמת שיעבודו אל הציבור, והיחיד היינו הךהציבור    הכללי

, וכמו שמחלקים ביניהם את הטוב. דבר אחד הוא, גם חרות הציבור וחרות היחיד

.כן מחלקים ביניהם את החרות
. אם כל היחידים ממלאים את תפקידם לציבור בשלמותכמובן שהדברים אמורים 

אבל אם חלק מהציבור  . ולא לוקחים מחלק חברם, ומקבלים לא יותר מהמגיע להם

שלא זו בלבד שמזיקים לציבור אלא  , הרי הפועל יוצא מזה, אינם מתנהגים כאמור

.שגם ניזוקים
שכל י יד יבי  ש ובתו ו ובת ה יבור א ד הוא וב ה יבוא ה ולם  ל תיקונו     

.המלא
"          "  -הרב יהודה ליב הלוי אשלג זצוק                                          
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   המו ר תקנו  דרך ארץ"לו  1

  שי ור -בשכבות   ה מ  בשנה

  - ינוך 

ש ה )פ מיים בשנה 

 (ו  י כל שי ור

מ נך : מ ביר השי ור*

 נ יגי הנהגת תלמידים+

תקנו  : נושא השי ור *

 מ ומ ם

 קס  -לא ר שי ור  ה*

 ס"לכל תלמידי ביה

  שי ור -בשכבות  

- מורשת

 פ מים בשנה 4 

: מ ביר השי ור*

 מורה למורשת

: נושא השי ור *

 תקנו  מור ב

שי ור ' בשכבה  

  –א ר ות

 פ מים בשנה 3

מורה : מ ביר השי ור*

 לא ר ות

תקנו  : נושא השי ור *

 מור ב 

 'נוב-'אוק

 (מיד א רי  גי תשרי)

שיעור מורשת    שעה וחצי שיעור חינוך 

 ח -בשכבות ז

 שיעור אזרחות בשכבה ט

 'ינו-'ד מ

 ( ופשת  נוכהמיד א רי )

שיעור מורשת   

 ח -בשכבות ז

 שיעור אזרחות בשכבה ט

 'פברו-'ינו

 ('מיד לא ר ת ודות מ  ית א)

      שעה וחצי שיעור חינוך 

 אפריל

 (מיד א רי  ופשת פס )

שיעור מורשת   

 ח -בשכבות ז

 שיעור אזרחות בשכבה ט

 מאי

 ( ודש לפני סוף שנה)

שיעור מורשת   

 ח -בשכבות ז

  

 



 

 "דרך ארץ תקנו "ל המו ר אר יונ  2

ָפט ֶאָחד" ֶיה ָלֶכם, ּתֹוָרה ַאַחת ּוִמשְׁ   .ז"ט, ו"במדבר ט..."  ִיהְׁ

" כור היתוך"מהווה בית לתלמידים הבאים מכל שדרות האוכלוסייה בהוד השרון ולכן מהווה מעין " הראשונים"ב "חט

נערים ונערות בגילאים הללו נמצאים בצומת . "ערכי ומוסרי אשר במסגרתו נבנית ומתעצבת זהותם של כל באיה

ס "תבניות התנהגות של בתיה, שאלות בעלות היבטי זהות שונים מטרידות ומעסיקות אותם, דרכים מכוננת בחייהם

ומערבולת גיל , ס"ההיבט החברתי תופס נפח רב יותר על חשבון בית ההורים וביה, היסודיים נשברות ונבנות מחדש

 .ת עולמםההתבגרות מטלטלת א

אליהם אנו שואפים , הזדמנות פז להבניית זהות ערכית ומוסרית של כל תלמידינו, מוצר זה מהווה בראש ובראשונה

ס את הצידוק לכל העשייה "הערכים והחזון שמהם יונק ביה -ס "להביא את שחרטנו באותיות של זהב על דגל ביה

 . הערכית והלימודית, החינוכית

, ר המארגי נצליח לטפח ולפתח אזרחי עתיד בעלי אוריינטציה בולטת של ערכים ומוסראנו מאמינים שדרך המוצ

שבה כל האזרחים שותפים לפיתוחה של חברה טובה הפועלת על פי קודים שבהם " חברת מופת"ערכים ההולמים 

 . היא מאמינה ולמען תיקון עולם בכל ההיבטים

כללים אלו מתייחסים לכל . המושתתים על החזון הבית ספרי" הראשונים"בתקנון זה מפורטים כללי מסגרת חטיבת 

, ויחד עם זאת, התקנון מהווה אבן יסוד מרכזית בחיי בית הספר. מרכיבי שגרת חיי בית הספר ולכל באי בית הספר

י "תקנון זה גובש ונכתב ע. בכל מצב נדרשת אחריות אישית ושיקול דעת של בעלי התפקידים המעורבים באכיפתו

 .מורים בשיתו  נציגי הנהגת תלמידים ונציגי הנהגת הוריםצוות ה

 ...     ח          ס  ת    ח ק           ח     

ובו בזמן דואג לכך שלא יעשה שימוש , המותיר בידי אדם מספיק חופש, שלטון דמוקרטי אמיתי הוא אותו שלטון"

      אלברט איינשטיין    "רע בחופש הזה

 

 "בגלל שלא היה בית גם לא הייתה גדר" –     פ ת        פ   ת       

           ע   פ      ת     ס  ת .     / ס  ת  ז צ     ת       /         ת"

  פ    ת                  ...        ת             ..                  ...     ח ת

  ביננו לבינם, ביני ובינך   "

  לים בי  יבשה, בי   ושך לאור

  בי  המתוק למר, בי  קודש ל ול

 " אי  גבול לשום דבר, בלי גבול

 



 

 ...  סס ע            תק          ץ    צ  

  דוד בן גוריון ."אלא בדמותה המוסרית ובערכיה האנושיים, לא בצבא ולא בטכניקה, מדינת ישראל תיבחן לא בעושר"

 ...                  ת    ת   ח           ע   

עם כל דור חדש מתחילים אנו . ואילו אצלנו אין הילדים מועדפים או מקופחים בגין עסקי הפרנסה של אבותיהם"

אין זה נכון מבחינה . עד בחינת הבגרות בבית הספר התיכון לובשים הילדים לבוש אחיד ופשוט... התחלה חדשה

  "של ההורים יבדילו בין הילדים בבית הספרשדרגה ומצב כלכלי , מוסרית

    68' עמ,  1932, הרצל בספרו אלטנויילנד 

        ח    ת        ע            צ         ס        תק    ע סק      פ ק   

  –תק   ת         ת     ת  ס    ת

 "רּוחֹו; ִמִגּבֹור, טֹוב ֶאֶרְך ַאַפִים ל ּבְׁ   .ב"ל, ז"משלי ט".  ִעירִמֹּלכֵׁד , ּוֹמשֵׁ

 "משנה א', פרק ד, פרקי אבות"  הכובש את יצרו? איזהו גיבור'.  

 "ב"ע, ד  פז, מסכת יומא"  צריך לפייסו, כל המקניט את חבירו אפילו בדברים, אמר רבי יצחק  

  – ע       ז     צ                

 " אק'יאנוש קורצ "   יגדל להיות אדם המכבד את הזולת -ילד הגדל בכבוד   

 "משנה א', פרק ד, פרקי אבות"  המכבד את הבריות? איזהו מֻכבד'.  
 

  –       ע          ת   ח   ,    ת          ע   ח     תק   

שהגלגל , המותנים במכונה אחת, המלוכד בגלגלים מספר, הוא כמו גלגל אחד, יחיד ויחיד שבחברה כל

, בכיוון ידוע, אלא נמשך עם תנועת כלל הגלגלים, רך יחידתו לפי עצמוהיחיד אין לו חרות של תנועה בע

אין הקלקול נערך ונבחן כלפי יחידותו , ואם יארע איזה קלקול בגלגל .להכשיר את המכונה לתפקידה הכללי

 .אלא שנערך לפי תפקידו ושירותו כלפי כללות המכונה, של הגלגל עצמו

כי גם חרות הציבור וחרות , כל נזק ליחיד מחמת שיעבודו אל הציבורואין , והיחיד היינו הך הציבור     

 .כן מחלקים ביניהם את החרות, וכמו שמחלקים ביניהם את הטוב. דבר אחד הוא, היחיד

 .נערכים רק כלפי טובת הציבור, מעשים טובים ומעשים רעים, הרי שמידות טובות ומידות רעות

ומקבלים לא יותר מהמגיע . מלאים את תפקידם לציבור בשלמותאם כל היחידים מכמובן שהדברים אמורים 

שלא , הרי הפועל יוצא מזה, אבל אם חלק מהציבור אינם מתנהגים כאמור. ולא לוקחים מחלק חברם, להם

 .זו בלבד שמזיקים לציבור אלא שגם ניזוקים

 .המלאשכל יחיד יבין שטובתו וטובת הציבור אחד הוא ובזה יבוא העולם על תיקונו ... 

 "          "  -ק "הרב יהודה ליב הלוי אשלג זצו                                                 

 



 

 ...ס תק    פ              ת    צ  ת    

                                   אלברט איינשטיין "  הדרך הכי טובה ללמד בני אדם היא לשמש להם דוגמא" 

      

פ   ק   ת          ע.        תק     ח             פ            ע ת   

    ת       חפ   ת    ת                     ח    ת              

 ... ח     ע ת        פ      ס    

 

יוצא לעשות רצונו ולמלאת אשר ישאל ממנו וככל ה' אהבת איש על רעהו' -האחת : עניין האהבה תתחלק לשתי פנים"

, כאהבת האב לבן כי אוהבו להיות עצם מעצמיו' אהבה עצמית'הוא  -והשנית . זה נקראת אהבה רצונית, מפיו יעשה

 ".ויחוש בכל נפשו לטובת הבן באמיתות לפי הבנתו

האב האוהב את הבן יכפהו וייסרהו , שמחמת חסרון הכרתו בטובתו ימיר רע בטוב, וא  אם יהיה נגד רצון הבן"

 ".ולמאוס ברע אשר נטה אליו מחמת רצונו ותאוותו הגרועה, עד שיעמידהו לבחור בטוב האמיתיב, לפעמים

  1888 ח "תרמ, ליוורנו, דפוס אליהו בן אמוזג', עמוד א', ד  ו, דרושים, "באר לחי", חכם חי מיימון
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 .הערוך כטבלה תקנון מצומצם   : התקנו  כולל 

 .ובו תקנות נוספות על התקנון המצומצם תקנון מורחב                       

 .התלוי בכיתות ד  זכויות וחובות התלמיד                       

  .ס"ביה תקנון לצוות                       

  .חופש הפרט וביטוי עצמי מולטובת הכלל : הדילמה המרכ ית במו ר

  ?תוך אפשור חופש הפרט וביטוי עצמי  לטובת הכלל תקנון כיצד נוכל להטמיע את יישום ה : השאלה המובילה

 ?מתח או זרימה? התנגשות או הלימה –חופש הפרט והביטוי העצמי אל מול טובת הכלל  -או במילים א רות 

 

  



 

אילו הפ ולות שנ רוך כדי לה מי  את התקנו  כנורמה מ ייבת ל ובת הכלל בי ד  ם אפשור  ופש ובי וי   מי 

  –ס "במסגרת ביה

  ופש הפר  ובי וי   מי (יו מ  התקנו  הדרכים בהם)  ובת הכלל

ותגובה מיידית לגבי פעילות /של מהלך שיעורעצירה 

 . חריגה מחוקי התקנון

  בעדכון התקנון במידת הצורך שיתו  הורים

" חדר שקט" .לטובת הכלל ולטובת הפרט –חדר שקט 

. מאפשר לתלמיד לכבוש את כעסו למענו ולמען הכלל

 .החדר יהיה בספריה באחריות של הספרנית

שיתו  של הנהגת תלמידים בעדכון התקנון במידת 

 הצורך

יום מרוכז לכל   תחילת שנה ואמצע שנה פעמיים בשנה 

מרענן הי ייתוחובשיעור חינוך  ס הנפתח"תלמידי ביה

 . טקסאת התקנון ואחריו 

 .חוזה כיתתיעם המחנך  חתםנבסו  השיעור 

תישקל אפשרות שנציגי הכיתה בהנהגת תלמידים 

 .  שיעור זה לכיתתם לצד המחנך ילמדו

, בסו  חלק מהמבחנים והפעילויות הבית ספריות

. וייתו האישיתעל חהתלמיד כותב רפלקציה ומשוב 

המורה יקרא בעיון את דברי התלמיד ויתייחס אליהם 

  .במידת בצורך ועל פי העניין

  -"  תקנון דרך ארץ"שיעור 

 ח-בשיעורי מורשת לשכבות ז  -פעמים בשנה 1

 . בשיעורי אזרחות לשכבה ט -פעמים בשנה   0

 מופיע בתקנון ותלוי בכיתות -זכויות התלמיד  

מליאת מורים לרענון חוקי התקנון ולאישור תקנות 

תחילת שנה   -פעמיים בשנה  –חדשות אם נוצרו 

 . ואמצע שנה

 "מילה טובה"

  תקנון מוגדל תלוי בכניסה לבית הספר ובכל כיתה

 

  .הורים ותלמידים חותמים בתחילת שנה על התקנון

 :מכתבים אחידים מונחים במזכירות בנושאים

, אירוע משמעת, השעיה, איחורים, ב"ש, התנהגות

 .תפקוד לימודי, מברק של נחת, תלבושת

 

יצירת תרבות בדיקה מתמדת של הלימת התקנון 

י רכז תקנון דרך ארץ בשיתו  "למציאות המשתנה ע

 .  פ העניין הנדון"מורים ותלמידים ע
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  –העקרונות הבאים  0מערכי שיעור על פי  17בנינו *** 

  - מרציונאל המוצר ומתייחס למרכיבי המוצר כמפורטכל מערך שיעור נגזר  .1

 

 

 

 

 

 . ייתי והתנסותיו והוא בתהליך הלמידה ומערך השיעור  תלמיד פ ילה  היעשי-יהוחו-ידע: העקרון הוא .2

 . ציוניים ואזרחיים, במקורות יהודייםוכוללים עיסוק  לפרופיל הבית ספרימערכי השיעורים מתייחסים  .0

 

  -הסבר לגבי מערכי השיעור במוצר *** 

  ס "יום מרוכז בכל ביה –  'תחילת שנה אחרי חגי תשרי ואחרי תעודות מחצית א פעמיים בשנה–  

  . ס"כל שעה לחצי בי ס "לכל תלמידי ביה  קס 0-1שעות + חינוך העוסק בתקנון המצומצם  שי ורשעתיים ראשונות 

 במועדים קבועים כמפורט בטבלה פעמים בשנה ' מס  –  

 .שיעורים 1העוסק בתקנון המורחב " תקנון דרך ארץ" שי ורי מורשת ח מקדישים מור-בשכבות ז

 . שיעורים 0העוסק בתקנון המורחב " תקנון דרך ארץ" שי ורבשכבה ט מקדישים מורי אזרחות 

 

 מ רות המו ר – טיפוח כבוד הדדי, מוגנות, סדר, אוירה מקדמת למידה, אחריות אישית, שקיפות

 רכיב  הות מרכ י  מה קיים כבר ואנו רוצים לבססו בביה"ס כדי שיהפוך לחלק מזהות תלמידנו  - נורמות

  רך מרכ י מוביל- כבוד  כבוד לכלל, כבוד לפרט וכבוד לכללי המסגרת .

 דילמה  - טובת הכלל מול חופש הפרט וביטוי עצמי.

 שאלה מובילה - כיצד נוכל להטמיע את יישום התקנון  לטובת הכלל  תוך אפשור חופש הפרט וביטוי עצמי?

 



 

   – יר ה מ  של המו ר   5

 

ט שיעור חינוך -בשכבות ז הזמן בשנה

-  

שעה וחצי  פעמיים בשנה 

  כל שיעור

מחנך : מעביר השיעור*

 נציגי הנהגת תלמידים+

תקנון :  נושא השיעור*

 מצומצם

 טקס -לאחר שיעור זה*

 ס"לכל תלמידי ביה

ח שיעור -בשכבות ז

- מורשת

 פעמים בשנה 1 

מורה : מעביר השיעור*

 למורשת

תקנון :  נושא השיעור*

 מורחב

  –שיעור אזרחות' בשכבה ט

 פעמים בשנה 0

מורה : מעביר השיעור*

 לאזרחות

תקנון :  נושא השיעור*

  מורחב

 'נוב-'אוק

  מיד אחרי חגי תשרי 

 ( ש ה ו  י)שי ור  ינוך 

 

שי ור מורשת בשכבות 

 -   

 שי ור א ר ות בשכבה  

 'ינו-'דצמ

מיד אחרי חופשת  

  חנוכה

שי ור מורשת בשכבות  

 -   

 שי ור א ר ות בשכבה  

 'פברו-'ינו

מיד לאחר תעודות  

  'מחצית א

   (ו  יש ה )שי ור  ינוך 

 אפריל

מיד אחרי חופשת  

  פסח

שי ור מורשת בשכבות  

 -   

 שי ור א ר ות בשכבה  

 מאי

חודש לפני סו   

  שנה

שי ור מורשת בשכבות  

 -   

 

 



 

 :   –נושאי השי ורים לה מ ת התקנו  בשכבות    6

 'כיתות ח 'כיתות ז מועד השיעור 

שיעור חינוך 

 ראשון

 'נוב-'אוק

  תשרימיד אחרי חגי  

היכרות התלמידים עם 

 .התקנון ועם הרציונאל שלו

התקנון לטובת הכלל 

 ולטובת הפרט

 'פברו-'ינו שיעור חינוך שני

מיד לאחר תעודות מחצית  

  'א

רענון התקנון הבית ספרי 

 .וחשיבות החוקים

 המצפן הערכי שבתקנון

שיעור מורשת 

 ראשון

 'נוב-'אוק

  מיד אחרי חגי תשרי 

 

חוקים חשיבותם של 

במסגרת ונוהל פתיחת 

 שיעור ואופן התנהלות שיעור

גבולות בבית הספר וכבוד 

 כלפי הצוות

 'ינו-'דצמ שיעור מורשת שני

  מיד אחרי חופשת חנוכה 

אלימות באמצעות האינטרנט 

 והטלפון הנייד

 

 השחתת רכוש -ונדליזם

 

שיעור מורשת 

 שלישי

 אפריל

  מיד אחרי חופשת פסח 

ואם "לכלל מחוייבות הפרט 

 ..."אני לעצמי אז מה אני

כבוד למורים וכיבוד 

 הוראות צוות בית הספר

שיעור מורשת 

 רביעי

 מאי

  חודש לפני סו  שנה 

 מוגנות השחתת רכוש -ונדליזם
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 'כיתות ט מועד השיעור 

 'נוב-'אוק שיעור חינוך ראשון

  מיד אחרי חגי תשרי 

 גבולות

 'פברו-'ינו שיעור חינוך שני

  'מיד לאחר תעודות מחצית א 

 אחריות כערך מרכזי בתקנון דרך ארץ

שיעור אזרחות 

 ראשון

 'נוב-'אוק

  מיד אחרי חגי תשרי 

 גבולות וכבוד בבית הספר 

 

 'ינו-'דצמ שיעור אזרחות שני

  מיד אחרי חופשת חנוכה 

 הניידאלימות באמצעות האינטרנט והטלפון 

שיעור אזרחות 

 שלישי

 אפריל

  מיד אחרי חופשת פסח 

 ..."ואם אני לעצמי אז מה אני"מחוייבות הפרט לכלל 
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  –תפקידיו  -"  רכז דרך ארץ"

 .אכיפת תקנון מצומצם ותקנון מורחב .1

  .או משצים טקס פעמיים בשנה/מכין עם הנהגת תלמידים ו .2

ס לאחר מפגש עם הנהגת תלמידים ובמידת הצורך גם "עדכון תקנון במידת הצורך באישור הנהלת ביה .0

  .בשיתו  נציגי הנהגת הורים

 .מוודא הזנה שוטפת תקינה בסמארט סקול .1

 .מוודא התנהלות טובה של חדר שקט .5

 .מתכנן ומנחה מליאת מורים בנושא תקנון פעמיים בשנה .6

 .תמוודא שתקנון תלוי בכל הכיתו .7

 .דואג לתורנות של תלמידים בהפסקות .8

 . דואג לטפסים של מילה טובה ולוידוא שמורים נעזרים בכלי זה בשגרתם לעיתים .9

 .ס"דואג לתקנון מוגדל בכניסה לביה .13

 .מוודא הימצאות טפסים אחידים במזכירות כמפורט בטבלה .11

  .מוודא החתמת הורים באספת הורים על תקנון מצומצם .12

   . אחראי חדרון להקצות חדרון לחמם את האוכל של התלמידים -

 .  חדרים נוספים לשיחות אישיות-

 . תקציב לפחים בכיתות ובכל רחבי בית הספר-

 .  לאורך כל השנה מתוחזקיםוילונות בכיתות  -
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  –ז הטקס "לו

 מיד אחרי חגי תשרי' נוב-אוקי-פעמיים בשנה 

 'מיד אחרי חלוקת תעןדות מחצית ב –' פברו-'ינו-             

, ס במקביל שיעור חינוך בנושא תקנון מצוצמם"שעתיים ראשונות ביום הטקס יעברו כל תלמידי ביה}

 {רביעית הטקס-ובשעות שלישית

  –ל הטקס ארציונ

במהלך הטקס מובעים . המבוצע בסביבה מסוימת ובמחזוריות סדירה, המורכב מרצ  פעולות סמלי הוא אירוע טקס

התכנסות של כל תלמידי . רעיונות בסיסיים המשותפים למרבית המשתתפים והקשרים החברתיים ביניהם מתחזקים

מיועדת לבסס את התקנון , ס"יים בשנה וצפייתם בטקס המבטא את הערכים המרכזיים והנורמות של ביהס פעמ"ביה

 . כנורמה קבועה ומושרשת

  –תוכן הטקס 

הדילמה , מטרות המוצר, הערך המרכזי ציוניים ואזרחיים העוסקים במרכיבי המוצר , קטעי קריאה ממקורות יהודיים*

 .המוצר לפרופיל הבית ספרי ובקישור של  והשאלה המובילה שלו

 . או סרטון המתקשר למרכיבי המוצר ולנהלים בתקנון לחיזוק מסרי הטקס/קטע משחק ו*

  

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9E%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9E%D7%9C
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 : ח       ת

כלפי רכוש החברים וכן כלפי , "הראשונים"ת לגלות יחס של כבוד כלפי כל חברי קהילת חטיבת /על כל אחד ח   

 .רכוש ציבורי

בדרכי נועם ומתוך שאיפה לשלום , דהיינו, על כל חברי הקהילה לחתור לפתרון מחלוקות בדרכים לא אלימות ח   

 .בית

להיות שותפים בהפעלתם ובלקיחת , הספר-ת מוסדות ביתלכבד א" הראשונים"על כל חברי קהילת חטיבת  ח   

 .אחריות לאכיפת ההחלטות

, י הימנעות מהפרעות"לאפשר אקלים ותהליך של למידה פורייה ע" הראשונים"על כל חברי קהילת חטיבת  ח   

 .ב"זמנים וכיו-עמידה בלוח

עישון או שתיית אלכוהול בזמן פעילות לאפשר אקלים בריא ולהימנע מ" הראשונים"על כל חברי קהילת חטיבת  ח   

 . וסביבתובית הספר 

כולל חולצת בית , לבוא בלבוש הולם ומכבד על פי נהלי בית הספר" הראשונים"על כל התלמידים בחטיבת  ח   

 . בימי שישי ילבשו התלמידים חולצה לבנה. ספר

ולא לעזוב את בית הספר או את השיעור ללא , לבוא לשיעורים בזמן" הראשונים"על כל התלמידים בחטיבת  ח   

 . אישור מתאים

 . להתנהל בשטח בית הספר ללא טלפון נייד או עם נייד כבוי בתיק" הראשונים"על כל התלמידים בחטיבת  ח   

ולסייע בנושא זה ככל , ביבת למידה נקייה ומטופחתלהיות אחראים לס" הראשונים"על כל התלמידים בחטיבת  ח   

 . הניתן

למעט מקרים מאושרים ומגובים באישור  ,להגיע ללימודים באופן סדיר "הראשונים"על כל התלמידים בחטיבת  ח   

 .רופא/הורים

 

 : ז         ת

זכותם של , וני ועם זאתלצפות ליחס המבוסס על כבוד הדדי ושווי" הראשונים"של כל חבר בקהילת חטיבת  ז  ת 

 .מורים והוגי דרך, המבוגרים לצפות ליחס של כבוד בסיסי מעצם היותם מבוגרים

 .ב שיאפשר להם לימוד תקין באקלים פורה"ציוד וכיו, לקבל רכוש" הראשונים"של חברי קהילת חטיבת  ז  ת 

ס באם חש נפגע או נפגע "ביה להגנה ולתמיכה באמצעות מוסדות" הראשונים"של כל חבר בקהילת חטיבת  ז  ת 

 .בפועל

 .קהילתי-לבוררות וכן לאכיפה על בסיס של צדק חברתי" הראשונים"של כל חבר בקהילת חטיבת  ז  ת 

 .הנפשיים והלימודיים, לקבל תמיכה וסיוע לצרכיו הפיזיים" הראשונים"ה בקהילת חטיבת /של כל חבר ז  ת 

כל עוד הדבר נעשה , ב"בהתנהגות וכיו, לביטוי חופשי ועצמאי" םהראשוני"ה בקהילת חטיבת /של כל חבר ז  ת 

 .הספר-ה לערוך בירור בקרב מוסדות בית/באחריות החבר, בכל מקרה של חוסר בהירות. במסגרת החובות שהוגדרו



 

 .הספר ולהפיק תועלת באמצעותם-להשתת  במוסדות בית" הראשונים"ה בקהילת חטיבת /של כל חבר ז  ת 

 .לצפות שמוסדות אלו יאפשרו לו להתבטא ולהגשים את עצמו" הראשונים"ה בקהילת חטיבת /של כל חבר ז  ת 

 .לקבל את התנאים להצלחה בתחום הלמידה" הראשונים"ה בקהילת חטיבת /של כל חבר ז  ת 

      

 תאריך                     חתימת ההורים        חתימת התלמיד   

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 ו"תש  -" הראשונים"  יבת  תקנו   11

 "הראשונים מפלסים דרך ארץ ואדם"       

  יונלאר

תקשורת בונה , אחריות, ס ותרבותו מושתתים על כבוד הדדי לכל אדם באשר הוא"שגרת החיים בביה

התקנון מהווה מערכת מחייבת של חוקים ונורמות התנהגות ששמירה קפדנית . ושמירת זכויות הפרט

 .בטוח ומצמיח, מסודר, יצירת אקלים רגועעליהם מאפשרת 

. חטיבת הראשונים שואפת להצמיח בוגרים שדרך ארץ משתקפת באופן ברור בהתנהלותם בחייהם

אשר אותם הם יוכלו לטפח להצלחה , בתקופת לימודיהם התלמידים מתוודעים לכישוריהם וליכולותיהם

בית הספר הינה תנאי בסיסי להצמחת אדם  דרך ארץ אשר באה לידי ביטוי בכל שגרות. אישית וחברתית

 .הן לקידום כישוריו האישיים והן לקידום סביבתו, אשר לוקח אחריות

אנו מאמינים שתלמידים אשר מבינים וחווים את חשיבותם של כללי המסגרת יכולים לקדם עשייה 

 .משמעותית למען עתיד העם והמדינה

כללים אלו . ם המושתתים על החזון הבית ספריבתקנון זה מפורטים כללי מסגרת חטיבת הראשוני

התקנון מהווה אבן יסוד מרכזית בחיי . מתייחסים לכל מרכיבי שגרת חיי בית הספר ולכל באי בית הספר

בכל מצב נדרשת אחריות אישית ושיקול דעת של בעלי התפקידים המעורבים , ויחד עם זאת, בית הספר

 .המורים בשיתו  נציגי הנהגת תלמידים ונציגי הנהגת הורים י צוות"תקנון זה גובש ונכתב ע. באכיפתו

 תגובות לאי שמירה על הנהלים נהלים ושגרות חיים

 ס בתלבושת אחידה"הופעה לביה

תלבושת בית הספר מיי דת את תלמידי : לאר יונ

מ נכת ל ני ות ומגבירה  ,מאפשרת  יהוי, בית הספר

את ת ושת הסולידריות בי  , "גאוות הי ידה"את 

ס ואת ת ושת השייכות של "התלמידים בביה

הנהגת   התלמידים למוסד ה ינוכי שבו הם לומדים

ס תורמת גם ליתר שוויוניות "תלבושת א ידה בביה

וכ  , פ רים  ברתיים וכלכליים בי  התלמידים ול מ ום

 שויה להקל  ל הנ ל הכלכלי הכבד המו ל  ל 

ס מת בר ל רך הכבוד "נוהל תלבושת בי  ההורים

כבוד לכל תלמיד בכך שלא נ שף מ בו : ס"ב  ו  ביה

ס בכך שלבוש "וכבוד לביה, הכלכלי באמ  ות הלבוש

ב הראשונים מב א ת ושת "א יד של תלמידי   

   ייכות וגאווהש

ס בתלבושת א ידה "התגובה לאי הופ ה לביה

 :תכלול את השלבים הבאים

 . מורה בשיעור הראשון יבדוק נושא תלבושת

התלמיד יישלח ללבוש חולצת בית ספר מהמחסן 

תלמיד שנשאר ללא חולצת בית ספר ישב . הבית ספרי

 . בספריה ויעתיק את התקנון לצד הספרנית

ס נמ א ללא תלבושת במהלך "במידה ותלמיד ביה

 :להל  שלבי התגובה, ש ות הלימודים

 .רישום הערת תלבושת במערכת הסמארטסקול. א

יפעיל  ,ע ללא תלבושת בעקביותבמידה ותלמיד מגי. ב

 .לפעול בנדון לפני הסיכום החודשידעת המחנך שיקול 



 

 תגובות לאי שמירה על הנהלים נהלים ושגרות חיים

בתלבושת ס כשהם לבושים " ל התלמידים להגי  לביה

ה נשאינ,  ול ה  ם סמל בית הספר: אחידה והולמת

 ול ה המכסה את הכתפיים ואת הב   , קרו ה/ג ורה

ללא קרעים ברך ומ ה המגובה  ייםמכנס  במלוא 

אך יש להקפיד על , Vמותר לבוא עם חולצות   כלשהם

חלק , עם רוכסן בסווטשירט מותר לבוא . מחשו  צנוע

חלק עם הרוכסן למתחת  . ס"ללא סמל ביה, לגמרי

. ס"חייבת להיות חולצה עם סמל ביה ,בסווטשירט

 . ס"חייב להיות עם סמל ביה, ללא רוכסן, סגור בסווטשירט

כולל )להופי   ם  ב  בשי ר מכל סוג שהוא  לא נית 

  פירסינג מכל סוג שהוא ל איסור  ל (  ם ו מ ו גווני

יהיו סנדלים ה/נ לייםה  איפור מוג םבאי  להופי  

  סגורים בלבד

   :איחורים בבוקר לתחילת יום הלימודים

אי ור תלמיד לשי ור פוג  ביכולתו לספוג את : לאר יונ

ירת ואי ורו מפר את או, כ -כמו  כל תוכנו של השי ור

הלמידה שה לה ו לול להו יא מריכו  את  בריו ואת 

   המורה

ס לכל "נוהל אי ורים מת בר ל רך הכבוד ב  ו  ביה

כמורה את  מ  השי ור /אדם ול כאותו לקבל כתלמיד

כמו גם את תוכנו של השי ור במלוא הר ינות  ,במלואו

   הנדרשת

 

יש להגי    בבוקר 8:31 – ש היום הלימודים מת יל ב

   8:31 – ש הב מ  ולהיות בכיתה ב

 

 :תגובה לאי ורים בבוקר

מחנך צריך לבדוק את רשימת מאחרי הבוקר בכל ה

עליו . יום ולבדוק אם יש תלמידים מכיתתו ברשימה זו

חרו ילכתוב לעצמו בכל יום את תלמידי כיתתו שא

 :פ המדרג הבא"ע ,עליו לטפל בנושא. בבוקר

מחנך יערוך שיחה עם ה –חור בוקר שני אי. 1

 .התלמיד המאחר

מחנך יערוך שיחה עם ה  –איחור בוקר שלישי . 2

או  37:15 -התלמיד המאחר ויענישו בהגעה ב

 .הלימודים בהשארות שעה בסו  יום

מחנך ידווח להורי התלמיד ה  –איחור בוקר רביעי  .0

ויערוך איתם חשיבה משותפת לתכנית מניעתית לגבי 

 .יחורי התלמידא

 איחורים במהלך יום הלימודים

 

במהלך יום הלימודים יש להגי  לכיתה מיד לא ר 

   הישמ  ה ל ול

 :תגובה לאי ורים במהלך היום

 .תירשם הערת איחור בסמארטסקול. א

וצבר במהלך , במידה ותלמיד מאחר בעקביות.  ב

המחנך יפעיל שיקול ,  איחורים 5 –שבועיים יותר מ 

 .בנדון לפני הסיכום החודשילפעול 



 

 תגובות לאי שמירה על הנהלים נהלים ושגרות חיים

 אירועי משמעת במהלך שיעורים

מפרי  למהלך השי ור פוג  ביכולתו התלמיד : לאר יונ

לא מאפשר ל בריו לכיתה , להפנים את ה ומר הלימודי

ירה מכבדת ומפרי  למורה ל סוק בתכני וללמוד באו

    השי ור

נוהל אירו י משמ ת מת בר ל רך הכבוד משום שהוא 

, כלפי המורה וירה מכבדת בשי וריםולהביא לאנו ד 

    כלפי התלמידים וכלפי מ מד השי ור

פ "יש להישמ  ולכבד את הנ יות המורה ולהתנהג  

  קוד התנהגות מוסכם המאפשר מהלך תקי  של שי ור

של השי ור כל התנהגות שאינה מאפשרת מהלך תקי  

  ת ופל ב ורה מ מירה ביותר

 

 במהלך שי וריםתגובה לאירו י משמ ת 

: הבאות מההתנהגויות תלמיד נהג באחת שבמידה 

וכ נות ואי מילוי ; הפר ה  ריגה במהלך שי ור

המקרה בהתאם לשלבים  יטופל, הוראת מורה

 :הבאים

 .רישום הערה בסמארטסקול .א

המורה המקצועי ידווח על פרטי האירוע בטופס  .ב

. המיוחד שיהיה במזכירות ויעביר עותק למחנך

 . אישיהלתיק יר את הטופס המחנך יעב

 15:15התלמיד יישאר בסו  יום לימודים עד השעה . ג

בבית הספר ויירשם במזכירות ביומן המיוחד לצורך 

המורה ייתן לתלמיד משימה מתוך קלסר . נושא זה

אותה יבצע לאחר סיום לימודיו ויגיש , המשימות

 . למחרתשיום בלמורה 

 ,15:15השעה התלמיד לא יישאר עד שבמידה .  ד

יערב המורה המקצועי את המחנך וייקבע המשך 

הנושא יתועד . טיפול לפי שיקול דעת המורה והמחנך

 . בתיקו האישי של התלמיד וידווח להוריו

  -אי הימ אות תלמיד בשי ור או בפ ילות כיתתית  

תלמיד שנ דר משי ור או מפ ילות כיתתית : לאר יונ

ויית ולימודי או   מפסיד  ומר ,ללא אישור מוסמך

בכך הוא גורם ל  מו ל וסרים ביד    למידה א רת

הוא מב א  וסר א ריות ,  בנוסף   הנדרש לו בגילו

   להתקדמותו האקדמית ו ל ול בכללי בית הספר

פ ילות כיתתית /נוהל אי הימ אות תלמיד בשי ור

פ ילות / דרות משי ורימת בר ל רך הכבוד משום שה

כבוד כלפי מאמ י המורים  מב את  וסר ,כיתתית

   ס"להקנות יד  כמו גם  וסר כבוד כלפי כללי ביה

  נוכ ות מלאה בשי ורים  יונית ללמידה תקינה

הי דרות משי ורים בבית הספר פוג ת במוגנות 

  התלמידים בלימודיהם וב יוניהם

ס הינה "תרבותית בתוך ביה/ ברתית/פ ילות לימודית

  ס"הלימודי ה ינוכי בביהמהתהליך   לק בלתי נפרד

תלמידים  ריכים להשתתף בכל השי ורים במהלך יום 

עדרות ללא יתגובה לשיטוט במהלך יום לימודים או ה

  -אישור מחלק מיום לימודים 

מחלק מיום " מבריז/"ס"תלמיד שמשוטט בשטח ביה

  -פ המדרג הבא "לימודים  יטופל ע

 –" מבריז/"משוטטפעם ראשונה שנראה התלמיד . 1

ערך שיחת בירור של המחנך עם התלמיד והתלמיד ית

 . ביום למחרת 15:15יישאר עד 

–" מבריז/"פעם שנייה שנראה התלמיד משוטט. 2

המחנך ידווח בכתב להורי התלמיד ויעביר העתק 

 15:15לתיקו האישי של התלמיד והתלמיד יישאר עד 

 . ביום למחרת

 –" מבריז/"משוטטפעם שלישית שנראה התלמיד . 0

המחנך יזמן הורים לשיחה ובה תיבנה עם ההורים 

תוכנית למניעת הישנות התנהגות זו ותינתן לתלמיד 

 .מטלה לימודית בנושא

 



 

 תגובות לאי שמירה על הנהלים נהלים ושגרות חיים

הלימודים ובכל הפ ילויות הכיתתיות אלא אם כ  קיבלו 

 לק מפ ילות או / דרות משי וריאישור מהמורה לה

   ה/ממנו

שיטוטים במהלך יום לימודים בית הספר רואה ב ומרה 

הספר ללא לפעילות הכיתתית ועזיבת בית /מחוץ לכיתה

לפני סיום יום לימודים או בת ילת יום לימודים  רשות

 "(  הבר ות)"

 מעקב אחר צבירת אירועי משמעת התנהגותיים

לתלמידים אירו ים  יםלאורך השנה מו נ: לאר יונ

 שוב שיהיה מ קב    יוביים ושליליים בסמר סקול

א רי ה נות אלו ושיהיה לה  בי וי בשגרת  ייו של 

נוהל  ה מאפשר למ נך ותלמיד   ס"התלמיד בביה

יום ולבדוק את המ ב ההתנהגותי של  31ל  ור כל 

יופ תו , כדי שיינק ו   דים מב וד מו ד, התלמיד

ך ו יו  ההתנהגות של התלמיד אירו י משמ ת בהמש

נוהל מ קב א רי  בירת   ייפג  מ   ככל האפשר

אירו י משמ ת מת בר ל רך הכבוד משום שמתוך 

כבוד לתלמיד ול תידו בודק המ נך את מ ב תלמידו 

ו ו ר לו להיות מוד  למ בו ההתנהגותי ו ושב  ימו 

   כי ד נית  לשפרו

 בירת בא ריות התלמיד ל קוב ולבדוק את מ ב *

אירו י משמ ת התנהגותיים   אירו י המשמ ת שלו

, אי ור, הפר ה, פ פו : יכללו את הה רות הבאות

, הת  פות, הי דרות בלתי מו דקת משי ור, תלבושת

אלימות , אלימות פיסית, י יאה משי ור ללא רשות

ס ללא "  יבת בי,   יבת שי ור ללא רשות, מילולית

  ס"רכוש בי פגי ה ברכוש א ר והש תת, רשות

יום ובו יבדוק מי מתלמידיו  31המ נך יפיק דו  כל *

  –אירו י משמ ת ומ לה כמפור   11 בר 

הי דרות בלתי , תלבושת, אי ור, הפר ה, פ פו 

, י יאה משי ור ללא רשות, הת  פות, מו דקת משי ור

  יבת שי ור ללא , אלימות מילולית, אלימות פיסית

פגי ה ברכוש א ר , ס ללא רשות"  יבת בי, רשות

  ס"והש תת רכוש בי

 מ קב א ר  בירת אירו י משמ ת התנהגותיים

אירועי משמעת ומעלה  13הטיפול בתלמידים שצברו 

   -ימודים ימי ל 03במהלך 

רכז , המחנך יזמן מפגש שלו עם הורי התלמיד*

במפגש זה . סגנית מנהלת/ומנהלת, יועצת, שכבה

 ,מבחינה התנהגותית ייערך דיון במצב התלמיד

עשה חשיבה לגבי הדרך בה ניתן לשפר את המצב יות

 . בהמשך

שבו  התלמיד והמחנך יחתמו על חוזה, ההורים*

מתחייב התלמיד להתנהגות נאותה באותם פרמטרים 

 . פ הדוח"שהתקשה ע

לתיקו האישי של מחנך יעביר סיכום של מפגש זה ה*

ובו הנתונים בהם דנו לגבי התלמיד , התלמיד

 . והחלטות שהתקבלו לגביו

העבודה תעסוק . התלמיד יכין עבודה ויגישה למחנך*

טון או סר, והוא יוכל לעשותה כמצגת בדרך ארץ

ציוניים  ,כסיכום הנושא מתוך מקורות יהודיים

 .ואזרחיים
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 תגובות לאי שמירה על הנהלים נהלים ושגרות חיים

  המ נך יבדוק מי מתלמידיו לא  בר אף לא

  אירו  משמ ת א ד

  התלמידים בכיתתו  5המ נך יבדוק מיהם

 "   בד יפה"ש ברו הכי הרבה אירו י 

 ס במהלך יום לימודים"נוהל שחרור תלמידים מביה

תלמיד המגי  לבית הספר אינו יכול ל  וב את : לאר יונ

ש   בית הספר ולהישאר ללא השג ה וללא מוגנות 

  לפני תום מ רכת השי ורים שלו

ס במהלך יום לימודים "נוהל ש רור תלמידים מביה

  ס המרכ יים ובהם  רך הא ריות"מת בר ל רכי ביה

ס ואינו יכול "ס א ראי לתלמיד שהגי  לביה"ביה

ס בלי שהוריו אשרו  את "להפקירו ל את מש   ביה

   ובאו לק תו

 ,ס"תלמיד שאינו  ש ב וב ומ וניי  להשת רר מביה

יידרש להגי  למ כירות ולב   נוהל סדיר של ש רור 

  באישור הוריו

 ס במהלך יום לימודים"נוהל ש רור תלמידים מביה

ייגש התלמיד , באישור המורה המלמד בכיתה. א

 .ס להתקשר להוריו"למזכירות ביה

שם : ס תבצע רישום מסודר של"מזכירות ביה. ב

את  אישור הורים ומי מגיע לקחת, כיתה, התלמיד

 .התלמיד

קבל מהמזכירה טופס למורה ובו פרטי יהתלמיד . ג

 . התלמיד המשוחרר

יגש בחזרה יוהתלמיד , על הטופסיחתום המורה . ד

על הטופס לאחר שהורי תחתום המזכירה . למזכירה

את הורי תחתים במקביל היא . התלמיד הגיעו לאספו

 . התלמיד ביומן שחרורים

את הטופס החתום תן לשומר ביציאה ייהתלמיד . ה

 .  שוחרריי המזכירה ו"ע

 שימוש בניידים במהלך יום הלימודים

בית הספר שואף ל מ  לתלמידים ש ות : לאר יונ

והדבר  לול להיפג  אם , ִ ברות רבות ככל האפשר

התלמידים יתרכ ו במכשיר ה לפו  שלהם במקום 

שימוש , כ -כמו  לתקשר  ם  בריהם פנים אל פנים

רי  לול להוות מוקד ר ש ופגי ה אב לפו  סלול

מוקל ים כנגד /בפר יות של תלמידים אשר מ ולמים

  ר ונם

נוהל שימוש בניידים במהלך יום לימודים מת בר ל רך 

הכבוד משום שמתוך כבוד ל נ ת הפר  נאסר השימוש 

מיושם  , ברתיתה רך המ ורבות , בנוסף  בניידים

רים ביתר קלות אם התלמידים יושבים בי ד ומדב

  במקום לתקשר דרך המכשיר הנייד

  להשתמש במכשירים ניידים במהלך יום הלימודים אי 

  איסור  ה מתיי ס ה  לשי ורים וה  להפסקות

 שימוש בניידים במהלך יום הלימודים

ללא אישור , במכשיר הנייד תלמיד שייתפס משתמש

יוחרם , ס"או גורם חינוכי אחר בביה/מיוחד מהמחנך ו

 .הטלפון שלו עד סו  היוםמכשיר 

בסו  היום יוכל התלמיד לקבל את המכשיר חזרה 

במידה והורי התלמיד אינם יכולים . בליווי אחד מהוריו

התלמיד יקבל את המכשיר חזרה בסו  היום , להגיע

 .ללא צורך בליווי אחד ההורים, שלמחרת

 



 

 תגובות לאי שמירה על הנהלים נהלים ושגרות חיים

 אלימות פיזית או מילולית

" הראשונים"א ד מ רכי הליבה של   יבת : לאר יונ

   הוא  רך הכבוד

נו ד לוודא ש רך  ,נוהל אלימות מילולית או פי ית

    הכבוד ישרור בי  כל באי בית הספר

התנהגות לא מכבדת כלפי  בר או איש  וות הכוללת 

   או פי ית אסורה בה ל /אלימות מילולית ו

 אלימות פי ית או מילולית

יושעה  ,באלימות פיזית או מילוליתתלמיד שינהג 

לפי חומרת המקרה  ,ימים' מבית הספר ליום עד מס

 . ועל פי שיקול דעת הצוות החינוכי

שתיית אלכוהול בבית הספר או בפעילות חוץ בית  / עישון

  – ספרית

בית הספר אינו יכול להרשות לתלמידיו : לאר יונ

להתנהג באופ  שיגרום להם להתמכרויות ולהתנהגויות 

 ישו  ושתיית אלכוהול מוכ ות   מסכנות  יים

שלה  השלכות  מורות  ל  ,כהתנהגויות ממכרות

   בריאות המשתמש

 ל איסור מו ל   ל  ישו   בבית הספר או 

ה דינו מוש בנרגיליהש  בפ ילות  וץ בית ספרית

 ל איסור מו ל   ל הכנסת אלכוהול   כ ישו 

ס וה  "ה  לפ ילויות בתוך ביה, ס"לש   ביה

ס או "שתיית אלכוהול בש   ביה  מ ו ה לו

  ס אסורה בה ל "בפ ילויות כלשה  מ  ם ביה

שתיית אלכוהול בבית הספר או בפ ילות /  ישו  

  וץ בית ספרית 

אלכוהול  מביא/מעשן או שותה תלמיד שייתפס

טיפול  יחווה ,לפעילות בית ספרית/ לבית הספר

שיחת  -משמעתי הכולל את הפעולות הבאות 

חינוכית  הטלת מטלה, עירוב הורים, בירור

 .הקשורה לתופעה והשעיה ליום אחד

יינתן לאירוע ביטוי בציון התנהגות , בנוס 

 . בתעודה

     . במקרים מסוימים תוצע תכנית התערבות

התלמיד באופן יוחזר , ילות חוץבמקרה של פע

ותימנע השתתפותו בהמשך  י הוריו"מיידי ע

 . הפעילות
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בבסיס כל . המוצג כטבלה" הראשונים"הנהלים הבאים הם חלק מהתקנון ומצטרפים לתקנון המצומצם של חטיבת 

כל אחד מאיתנו "... אחד במניין"הנהלים הבאים עומדת התפיסה החינוכית והיהודית שכל אחד מאיתנו הוא אחד אבל 

משום כך עלינו לנהוג כבוד זה בזה . ה ביום יוםהוא אדם עצמאי וחפשי אך כולנו ביחד באותה סירה וזקוקים לביחד הז

 . כדרך חיים

  עת     ת ע  זק ק    ע     .     ת  ח       ,    ת    ח          ת, ז             

           ת    ח            ת  ע  ז  .  פ   ז           ע ת     ת        ת.    ח   ת ע 

.      ת        ת  צ  פ                 צ    .  ח       תפ  ת  ת        ת .    ח   ת 

.        ע ת  ח           עצ  .       ת  –   ע     פ    ת        ,     ק     ת   

 – ח  .       ע ת  ע    ,         ח ק  ק  ת ,                ע   ,  ק  ז קת        

 .      ח   צ    

     צ ע     /      ק     

  כויות התלמידים  -א 

 פ                 מרווה קולינס אמרה  .בית הספר מייחס חשיבות רבה לשמירת כבודו וזכויותיו של התלמיד

אנו מאמינים שהמורה צריך לנהוג בתלמידיו בכבוד .  ע        ח  ת        ח   ת ,    עת  ת      

בנוס  זכאי וצריך כל תלמיד . כל תלמיד מוגן על ידי מערכת חוקים והנחיות של משרד החינוך והתרבות. ובהגינות

ע         ף      ח   ,       ק   ת  ע  ת            לנין ' ללמוד כפי שאמר ולדימיר איליץ

   ח                 ת      ת פ      ת ,       -      ת ,      ,    ת,      ,     ת

 . ח  ף- ת      ס ס    ת

 

  זכותו של התלמיד ללמוד ולהתחנך בבית הספר .1

 זכותו של התלמיד לחוש מוגן ובטוח בין כותלי בית הספר .2

 אסתטית ונקייה, זכותו של התלמיד ליהנות מסביבה מטופחת .0

 העלבת התלמיד על ידי מוריו או השפלתו בדרך כלשהי, ו חל איסור מוחלט על עונשי ג .1

בכל בירור . זכותו של התלמיד לבקש שיחה אישית עם אחד מצוות המורים או חברי הנהלת בית הספר .5

זכותו לפנות , אם לא יבוא על סיפוקו. לימודי או משמעתי יפנה התלמיד תחילה אל המורה הקשור לעניין

  .רכזת השכבה והמנהלת ,היועצת, מחנך הכיתה - הלאה על פי הסדר ההיררכי הבא

יש להביא לידיעת התלמיד את מהות העבירה  .התלמיד זכאי לשיחת בירור על האשמה עליה הוא מערער .6

 .ויש לתת לו הזדמנות להסביר את התנהגותו בתיאום מראש עם המורה, שמייחסים לו

רשאי לתת הסבר למורה   כנת שיעורי ביתא ה, הפרעה, איחור תלמיד שנתבקש לתת הסברים להתנהגותו  .7

 .ביחידות

טפסים  עליו למלא טופס ערעור ציון  .בעבודה ועל ציון בתעודה, בבוחן, תלמיד רשאי לערער על ציון במבחן .8

יוכל התלמיד לפנות למחנך , אם הסבר המורה אינו מניח את דעת התלמיד .ולהגישו למורה  במזכירות

 .הכיתה

 .חוות דעת מהמורה המקצועי לגבי התקדמותו והשגיו זכותו של התלמיד לקבל .9

 . פניות אנונימיות לא תטופלנה. תלמיד רשאי לפנות בענייניו להנהגת תלמידים .13

 



 

 קשר בי  בית הספר וההורים  -ב 

 : ז  ת  ת ף פע             ז  ת  ִ     חס   ת

        ז                     ת ק   

 ע        ח   ז  

 ק           ת

 . ז                    ת ק   

 .   ח ז  ס      ק ת   ח

הדדי עניין בעל חשיבות רבה ביותר לתהליך הלימודי והחינוכי הס רואה בפגישות עם ההורים ובשיתו  הפעולה "ביה

" ברוחסוד הדבקות רוח . "ההורים והצוות החינוכי ביחד שואפים לקדם את התלמידים בכל תחומי החיים. המתנהל בו

בית הספר מקיים מספר מפגשים עם . שלנו הוא האחיזה הזו בידיים ביחד לאותה מטרה והיא טובת התלמידים שלנו

השתתפות ההורים . כיתתיות או שכבתיות,  יום הורים ותלמידים הפגישות הן אישיות . ההורים במשך שנת הלימודים

צפות בציונים שוטפים של התלמיד וכן באירועי תוכנת הסמרטסקול מאפשרת ל.  בפגישות אלה חיונית ביותר

 . ס"באופן זה ניתן להתעדכן בקביעות בתפקודו של התלמיד בביה. המשמעת והתלמידאות שלו

בערב זה יוכלו ההורים והתלמידים לפנות  .ס יתקיים פעם במחצית בהשתתפות התלמידים"יום ההורים בביה .1

 . אל המורים המקצועיים לקבלת מידע

 . טלפונים ומפגשים על פי הצורך והעניין, מהלך השנה יהיה הקשר עם ההורים באמצעות מכתבים .2

המחנך והיועצת כדי לקבל מידע שוט  , אנו ממליצים שהורים ינצלו את שעות הקבלה של המורה המקצועי .0

 . יש לתאם פגישות מראש .ה/לגבי התלמיד

 .תאם זאת מראש עם המזכירותס מתבקשים ל"הורים המבקשים להיפגש עם מנהלת ביה .1

 

   -ס "כיבוד הוראות  וות ביה -ג 

ּ ּ ַע  ֹ ֵ   ַ ּ ָ ְ , ַ ּ ִ  ֶ ְ ָעָז  ּ ֶ     ֶ ְ ִ  ְ  ָ ָחִ    ָעֶ   ָ ּ ְ    ,ְ ִ   ְ  ֹ   ּתַ

 ,ּ ְ  ֹ   ֲחֵ ְ  ָ ּ ְ ֹ ָ   ַ ּ ָ ְ 

  ִ ָ ָ      ָ ֹ ְ ּ ְ ָ ּ ַ   ָ ֹ  ּ: 

 

  ס ת    ת פ ק          

 

להישמע להוראות הצוות החינוכי גם אם צריכים התלמידים בית ספרנו . ורות מיחסים חשיבות רבה לכיבוד מוריםבמק

על התלמיד  .ובכלל זה מורה תורן או מורה ממלא מקום, ידי מורה שאינו מלמד אותם באופן ישיר-ההוראות ניתנות על

 .ודיו  הולמת ומכובדת פניה, לשמור  ל תרבות שי ה -ס"להתנהג בנימוס כלפי צוות בי

 

. אחריות אישית ותפקוד לימודי הינם נדבך בסיסי ביכולתו של תלמיד להצליח ולהגיע למילוי הפוטנציאל הגלום בו

תגובת הצוות להתנהגות לא  . לימודית נעימה ושקטה תאפשר בסיס הולם ללמידה משמעותית אווירה שמירה על

או הגעה /או רישום בסמרטסקול ו/או מטלה חינוכית ו/או הוריו ו/ומכבדת של תלמידים כוללת שיחה עם התלמיד 

הכל לפי חומרת   .או הערת התנהגות בתעודה/או השעיה מבית הספר וכתיבת עבודה ו/ברבע לשמונה למחרת ו

 . העניין

  ול ה לבנה  ם סמל  -ד 

 .   ס"בצבע לבן ועליהם סמל ביהסווטשירט / בטקסים ואירועים מיוחדים יבואו התלמידים בחולצה 



 

  .מורה שרוצה יתקבל בברכה רק התלמידים ילבשו לבן בשימי שישי והמורים אינם מחוייבים בכך 

 

 התנהלות בשי ורים–ה 

                  עק  ת    ע         ע              ,                                

             ת   , פ     ק     .                                                     ת 

את , מן השיעורתלמידים יכבדו את ז". הראשונים"ערך הכבוד בין כל באי בית הספר הינו מרכזי בתקנון חטיבת 

 . את המורה בכיתה ואת חבריהם לכיתה, מעמד השיעור

כל הציוד הלימודי . התלמיד עומד לצד כסאו בשקט. השיעור מתחיל עם כניסת המורה לכיתה - התארגנות לשיעור

תלמיד לא יפנה למורה בתחילת השיעור אלא יאמר את אשר על ליבו כאשר המורה . הנדרש לשיעור מונח על שולחנו

 .תקרא בשמו או כאשר תינתן לו זכות הדיבור

   .למעט מקרים חריגים אין לאכול במהלך השיעור , לא תתאפשר יציאה לשירותים: בזמן השיעור

יישאר במהלך השיעור ללא הציוד והדבר יירשם כאי הבאת ציוד ואי , תלמיד שלא ידאג לציודו לפני תחילת השיעור*

  הכנת שעורי בית

 

 ו דות ונב רות ספור  , הנהגת הורים -ו 

היא  תהיה שותפה פעילה ויוזמת בקביעת . יום הנוגעות לכלל התלמידים-הנהגת תלמידים תעסוק בבעיות מחיי היום

וקיימת אפשרות , הנהגת תלמידים תהיה שותפה בקביעת התקנון. חלק מהפעילויות החברתיות של בית הספר

 . לגבי התקנון' י זידריכו את  תלמיד' שתלמידי ט

 למעט תלמידים שהתנהגותם טעונה שיפור, כל תלמיד זכאי להיבחר להנהגת תלמידים. 

 למעט , תלמידים ייבחרו לייצג את בית הספר בתחרויות ספורט לפי שיקול דעת צוות המורים לחינוך גופני

 .תלמידים שהתנהגותם אינה הולמת

 

 לו   יל ולים  -  

 3שעת  – 8:03 – 7:15

 שעה ראשונה – 9:23 – 8:03

 שיעור שני – 13:35 – 9:23

 הפסקה – 13:35:13:25

 שיעור שלישי – 11:13 – 13:25

 שיעור רביעי – 11:55 – 11:13

 הפסקה – 12:35 – 11:55

 שיעור חמישי – 12:53 – 12:35

 שיעור שישי – 10:05 – 12:53

 הפסקה – 10:15 – 10:05

 שיעור שביעי – 11:03 – 10:15

 שיעור שמיני – 15:15 – 11:03

 



 

 תורנות כיתה  -  

לסידורה ולשמירת כל הציוד שבה במהלך כל יום ,  י מחנך הכיתה לשבוע ימים וידאגו לניקיון הכית"שני תורנים ימונו ע

על התורנים  .פח אשפה ובדיקת כסאות מורמים בתום יום הלימודים, שולחן המורה, לוח נקי, רצפת הכיתה. הלימודים

, החלונות נסגרו, הפח ריק, הלוח נקי, הכיתה נקייה, להישאר בכיתה עם סיום הלימודים ולוודא שכל הכיסאות הורמו

 . על התורן להעביר לאב הבית כל ציוד שנשכח בכיתה. המקרן והמזגן כובו, המחשב, האורות

 

 ' תורנות אב בית משכבה   -  

מחנך הכיתה ימנה שני . התורנות תתבצע לפי סדר הכיתות .בית בבית הספרתורן אב בית הוא תורן העוזר לאב ה

התורן יצא משיעורים בתיאום עם המחנכת ואב הבית ויידרש לעמוד במבחנים . תורנים לתקופת תורנות של יום אחד

ורנים על הת. האחריות להשלמת חומר הלימודים ביום זה מוטלת על התלמידים התורנים. פ לוח המבנים"ובחנים ע

התורנות . למקרה של שינויים בלוח התורנות, להביא ביום התורנות ילקוט עם מערכת שעות מלאה לאותו היום

בהפסקת , התורנים עוזרים לאב בית לפני תחילת היום. ומסתיימת לאחר השעה השביעית 38:15מתחילה בשעה 

  .לא אותה שניתיחזור וימ, תלמיד שלא ימלא את התורנות כנדרש.  12:33עשר ובהפסקת 

 

 לוקרים  -י 

 .לשמירת חפציהם" לוקרים"בראשית השנה יכולים התלמידים לשכור 

 .הלוקרים מוצעים לתלמידים באמצעות חברה חיצונית

 .י החברה'תלמידים שרכשו לוקר מתבקשים לנעול אותו במנעול פרטי ולא במנעול המסופק ע

 .להחזיק רכוש יקר בלוקר לאהתלמידים מתבקשים 

בית הספר מסיר כל אחריות במקרה של גניבה מתוך התאים ושומר לעצמו את הזכות לפתוח את התאים במקרה 

 .הצורך

תלמיד המשחית את תאו האישי או הגורם נזק לתא של תלמיד אחר יוענש בחומרה וניתן יהיה לדרוש מהוריו לשאת 

 .בהוצאות הכספיות הכרוכות בתיקון הנזק

 .ל'ים ידאגו לרוקן את תכולתם בשבוע האחרון לשנהתלמידים המשתמשים בלוקר

 

 ה דרות תלמידים מימי לימודים  -א "י

, מכל סיבה שהיא, ל"ה בשל חופשה בארץ או בחו/היעדרות תלמיד, ל משרד החינוך"על פי הוראות מנכ-

ויידוע היעדרות שכזו מחייבת אישור הורים במזכירות מראש טרם היציאה לחופשה . אינה היעדרות מוצדקת

 .המחנכים

ס "אך בכל מקרה אין להיעדר מביה,י פנייה בבקשה מנומקת אל מנהל המחוז"ההורים ייקבלו את ההיתר ע -

 .לפני קבלת ההיתר

  .ההיעדרויות יתועדו ביומן הכיתה. ה והוריו להשלים את החומר הנלמד/באחריות התלמיד -

  .מההורים או מרופאשור נדרש אי –היעדרות של עד ארבעה ימים רצופים  -

 .אישור רפואי בלבד –היעדרות מהיום החמישי ואילך  -

 .ת ערב קודם או בבוקר כל יום העדרות/ה יחוייב להודיע למחנך/תלמיד -



 

 .לא יתקבלומיום החזרה ללימודים  יותר משבו ייםת לאחר /אישורים שיימסרו למחנך-

 :דרך הטיפול

 .ס"מיד עם החזרה לביה, ת על היעדרותו/למחנךרפואי או אישור הורים ה להציג אישור /על התלמיד -

 :יתבצע מדרג הטיפול הבא, ללא אישור או תכופות\ל הי דרויות ממושכות ובמקרה ש

הבהרת החשיבות העקרונית , בירור הסיבות להיעדרות -ת/ה וההורים  ל ידי מ נך/שי ה  ם התלמיד. 1

 .בניית תוכנית משותפת להגעה סדירהוהחוקית להגעה סדירה ובמידת הצורך 

, ת/ההורים י ומנו לבית הספר לשי ה בנוכ ות מ נך, במידה ולא חל שיפור ניכר בדפוס ההתנהגות. 2

 .במידת הצורך תצטרפנה גם מנהלת וקצינת ביקור סדיר. ת/או רכז/צת ויו 

 .הצורךבמידת  היו  ת וק ינת ביקור סדיר וקיום ביקור ביתהמשך טיפול על ידי . 3

 שמירת קשר עם תלמידים נעדרים ונוהל ביקורי בית

 ס"היכן הוא ומדוע לא הגיע לביה, ה/ת הכיתה יוודא מה מצבו/מחנך, ת שלושה ימים ומעלה/ה נעדר/אם תלמיד. 

 ס לבדוק מה הסיבה ובכלל זה עריכת ביקור בית של "חובה על מנהל ביה, החל מהיום השביעי להיעדרות

 .היועצת והודעה על ההיעדרות למנהל מחלקת החינוך במחוזת או של /המחנך

  ס לשלוח להורים מכתב רשום עם העתק "על מנהל ביה,של שבעה ימים( ללא סיבה מוצדקת)לאחר היעדרות

רצוי שהמכתב יתורגם גם לשפת המוצא של , כדי להקל על ההורים. ס ברשות"למנהל מחלקת החינוך ולקב

 .בריתההורים במידה ואינם דוברי ע

 ימים על התקדמות  0ס לאחר"ס או מנהל המחלקה לדווח למנהל ביה"באמצעות הקב, על מחלקת החינוך ברשות

ה ולטיפול בו חלה הן על מנהל /האחריות לקשר עם התלמיד. עד תום הטיפול, הטיפול ולאחר מכן בכל שלב

 .ס"הקב/ס והן על מנהל המחלקה לחינוך"ביה

 או שביקוריו בבית הספר מעטים וספורים במהלך שני חודשי , שבועות ברציפותה נעדר שלושה /אם התלמיד

יועבר המקרה לידיעתו של המפקח הכולל , במקביל. ידאג מנהל המוסד החינוכי לבקר את התלמיד, לימוד

 .לידיעתו ולטיפולו של מנהל המחוז, ובאמצעותו

 :המקרים הנ שבים כהי דרויות מו דקות הינם

 - עד שבוע ימים –אבל על קרוב משפחה מדרגה ראשונה היעדרות בשל . 

  יום אחד –היעדרות בשל שמחה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה. 

 בכמות ובתחומים )'  התרמות וכו, פעילות בתנועת נוער, ס"פעילות חברתית בביה, היעדרות בשל שירות לקהילה

 (.ס"י ביה"המאושרים מראש ע

 (.'תורנויות וכו,שמירה בשער)הספר  היעדרות בשל מילוי תפקידים בבית 

 (.בהצגת האישורים המתאימים)בדיקה בבית חולים /היעדרות בשל אשפוז 

 היעדרות מעל ארבעה ימים בשל מחלה. 

 בהצגת אישור רפואי חד פעמי המעיד על היות המחלה . )כרונית חוזרת/היעדרות בשל קיומה של בעיה רפואית

 (.כרונית

  בשיעור שלא יעלה ( שאינה נכללת ברשימת הסיבות להיעדרויות מוצדקות)ניתן להיעדר מכל סיבה שהיא

 (.מאחוז שעות ההוראה בפועל באותו מקצוע,אם הכוונה למקצוע מסוים, או)מימי הלימוד 15%על

 

  י חוק"אירו י אלימות ש לה  ליהם  ובת דיוו   פ -ב "י

  –הם מקרים מעין אילו  י חוק"ת דיווח עפאירועי אלימות שחלה עליהם חוב   

 .איומים וכו ,הפצת תכנים פרטיים ,התחזות  -פגיעה חמורה באמצעות האינטרנט  .א

צילום ללא ידיעתו של המצולם וכן שימוש לרעה בתצלומים של ,שימוש בטלפון נייד לצילום בזמן השיעור  .ב

 . ס"תלמידים או מורים שנעשו בשטח ביה



 

 .   ס"צילום תלמידים או מורים שנעשו בשטח ביה .ג

 : : פ ולות  ובה במקרים אלו

 .הפסקה מיידית של הפגיעה   .א

 .פיקוח כולל  ,פקידת סעד ,משטרה :דיווח לגורמים חיצוניים כמו  .ב

 . יידוע ההורים   .ג

 . מים 2-0השעייה של  .ד

 . הורדת ציון בהתנהגות והערה בתעודה מתאימה בתעודה .ה

ת בפעילות חוץ בית ספרית בליווי מבוגר שהוא קרוב משפחה או מניעת השתתפות התניית השתתפו .ו

 . בפעילות עתידית

 

 . ס"הנפגעים וכלל תלמידי בה,פעילויות חינוכיות טיפוליות עם הפוגעים : ס  "פ ילות לשיקול ד תו של מנהל בי

 

  הו את דיבה ושימוש באינ רנ  ובניידים, איסור  ל  רמות -ג "י

מקורותינו מרבים לייחס . שמירה על יחסים מכבדים בין אדם לחברוהרבות דובר במקורותנו בדבר חשיבות 

חשיבות לצורך בגילוי רגישות כלפי חברינו ולמאמץ שעלינו להשקיע כדי לרומם את חברינו במקום 

 . להכשילם

        ע, ח      צ ע             פ   ח                  פ    

 "   ז ת          ח   ע  ת -  תת      ת               צ     , ח     ק .         

     ח                          ח     קעת    ץ - ת   ח     ע  ק                

 )   ס  

 "    ח      ס                  ז           ק,     ז           ח ק       . 

     - צ  :         .      ח    ח    צ      ת   ע    ח   ,       תח    ז   ז  

        תק     ע   עצ     תחפ        ח   ?  ת    ת          ת   ע    ח   

  .        ז     

 :הכוללים  לרבות שימוש באינטרנט ובטלפון נייד חרמות והוצאת דיבה ברוח דברים אלה אנו אוסרים 

, הצקות ומעשי בריונות ברשת, פרסום פרטים מביכים, התחזות, בהפצהאיום , הפצת שמועות, חרם

צילום סרטונים ותמונות ללא רשות המצולם וכן שימוש לרעה בתצלומי מורים ותלמידים שנעשו בשטח 

חוק  דין אחריות פלילית בעניין זה חל מגיל שתיים עשרה שנים ומעלה . אסור באופן מוחלט –ס "ביה

 .  )ז"העונשין התשל

בית ספרית וכן ייתכן עירוב גורמי /הרחקה מהכיתה והימנעות מפעילות חברתית שכבתית: התגובה

 .ל משרד החינוך"אכיפת חוק נוספים בהתאם לחומרת המעשה ועל פי חוזרי מנכ

 

  איסור  ל אלימות מינית מכל סוג שהוא -ד "י



 

התערטלות  ,נשיקה, צביטה, מוצנעיםנגיעה באיברים : מעשה שנעשה לשם ביזוי מיני –מעשה מגונה 

כינויי גנאי : כמו כן אסורים בהחלט .קטינה/חשיפת אברי המין בפני קטין –מעשה מגונה בפומבי  .חלקית

 . הורדת מכנסיים לאחר ,הצעות מיניות חוזרות, השפלות מיניות, בעלי אופי מיני

על –ינוכי לתמוך בתלמיד הנפגע על מנת לעזור לצוות הח, ס"בכל מקרה של אלימות מינית בתוך ביה

.  או תלמידים שיודעים על האלימות המינית חלה חובה מוסרית לדווח לצוות החינוכי/התלמיד הנפגע ו

  : התגובות

 לאי הישנות המקרה  פ"בכתב ובע ס והתחייבות התלמיד התוק  "זימון ההורים לביה. 

 ךפיקוח משרד החינו, צוות חינוכי, ס"מנהלת ביה, גורמי חוק, הורי התלמידים: חובת דיווח לגורמים הבאים . 

  - יערך על פי הסדר המופיע להלן, תהליך טיפול משמעתי בנוגע לשלושת הקווים האדומים ובכלל

לפי החלטת הנהלת בית הספר , או מקצתם, יערכו כל השלבים המפורטים להלן, על פי חומרת המקרה 

  ל"י חוזרי מנכ"ועפ

  בירור עם התלמידיםשיחה אישית וביצוע. 

 פיקוח משרד החינוך ואג  החינוך בעירייה, רכזת שכבה, מחנכת: יידוע הגורמים החינוכיים. 

  הזמנת הורים לשיחה/ דיווח להורים.  

 רישום המקרה בתיק האישי. 

 חובת התלמיד הינה  -בכל מקרה של השעיה  .מחוץ לבית הספר/ השעייה מלימודים בתוך בית הספר

  .מר הלימודים הנלמד בכיתה ולהכין את שעורי הבית כסדרםלהשלים את חו

  כללי ההתנהגות בנוגע לשלושת הקווים האדומים חלים על כל תלמידי בית הספר במהלך כלל שעות

הטיולים וכל פעילות בית ספרית המתקיימת מחוץ , ההסעות, כולל במהלך השיעורים וההפסקות, הפעילות

 .לכותלי בית הספר

 

   ות בסיורים וב יוליםהתנהג -ו " 

הטיול מאפשר לכולנו להכיר  .הטיול והסיור מהווים חלק חשוב בתכנית הלימודים ותרומתם רבה גם בתחום החברתי

לעזור לחבריך ולהתחלק , זכור שבטיול אתה נדרש להתחשב יותר בסובבים אותך. זה את זה מקרוב ומזוויות שונות

ללא אישור זה לא יכול התלמיד לצאת . כל יציאה לטיול או לסיור מחייבת אישור בכתב מהורי התלמיד. עם אחרים

יש להביא אישור לטיול . אישורים טלפוניים אינם מתקבלים. ות חתום וכתובהאישור חייב להי. לפעילות המתוכננת

תלמיד אשר לא ייצא לטיול יהיה חייב להתייצב בבית הספר ולהצטר  לאחת  .בזמן בו התבקשו לכך התלמידים

על , פ על המסלול"לקראת הטיול יקבלו התלמידים תדרוך בכתב ובע  . אלא אם סוכם עמו אחרת הכיתות הלומדות 

כל הפרעה במהלך טיול . הקפדה על מילוי ההוראות היא ערובה להצלחת הטיול. לוח הזמנים ועל נהלי ההתנהגות

, תלמיד אשר ייעדר מבית הספר למחרת הטיול מסיבות שאינן רפואיות. ס"תביא בעקבותיה תגובה של הנהלת ביה

  . כ"הורה בד טיול רק בליווי מבוגר אירועי משמעת יוכל לצאת ל' תלמיד שצבר מס .יוזמן לבירור משמעתי

  -כללי התנהגות ב יול השנתי 

מלווים וכל בעלי , מדריכים, הורים, מאבטחים, מורים: התלמיד מתחייב להישמע להוראות המבוגרים בטיול .1

 .תפקיד בטיול

את  הלינה ולא לעזוב/ התלמיד מתחייב לא לגעת ברכוש אשר אינו שייך לו במהלך הטיול ובשטח האכסניה .2

 .               המתחם

, במידה שייגרם נזק. מקום הלינה בדיוק באותו מצב בו קיבל אותו/ על התלמיד להחזיר את החדר באכסניה  .0

 .ישלם התלמיד את הנדרש



 

 .כמו כן לא יחזיק ולא ישתה משקאות אלכוהוליים. התלמיד לא יחזיק ברשותו סיגריות ולא יעשן .1

 .חל איסור על התלמידים לשאת נשק כלשהו לרבות סכין ואולר. ל בלבדי מלווי הטיו"כלי נשק יינשאו ע .5

לא , להקשיב להוראות המדריך והמורים: על התלמיד לשמור על הטבע ועל נקיונו ולהתנהג כראוי במסלולים .6

לנעול נעליים , להימנע מדרדור אבנים והתקרבות לצוקים, לא לסטות מהשביל המסומן, לעקו  את המדריך

לא לעזוב את . כמו כן לא להשתמש במכשירי שמע למיניהם בזמן ההליכה וההסברים. בוש כובעסגורות ולח

 .המסלול מבלי להודיע למבוגר ולא להיכנס למים ללא אישור

ישב בשקט עד שיסיים , ואם לא יתעניין, בזמן הסברי המדריך בנסיעה או במסלולי ההליכה על התלמיד להקשיב .7

 .את הסברו

  .'ריקן מים וכו'נשיאת ג, ניקיון חלק בכל תורנות המוטלת על המשתתפים בטיול על התלמיד לקחת  .8

עלות . יוחזר התלמיד במונית לביתו ביידוע הוריו, י שיקול דעתו של הצוות הפדגוגי"במידה שתהיה חריגה ועפ .9

 . המונית על התלמיד ומשפחתו

 

 ס "כללי התנהגות במר בים ספ יפיים בביה -  " 

  יש להתנהג בשקט ובנימוס .אלא לצורך סידורים והרשמה, אין להיכנס למזכירות – מזכירות  א

אין להכניס . אין לקחת ציוד ללא רשות המורה. הכניסה לאולם הספורט בתלבושת ספורט בלבד – אולם הספורט   ב

 .מזון ושתייה לאולם

 .והשיעור את הציוד למקומיש להחזיר בתום .  אין לקחת ציוד ללא רשות המורה – חדר אמנות  ג

 . 15:33עד השעה ' ה–'נועדה לרווחת התלמידים והיא פתוחה בימים א  -הספרייה   ד

 כחודש . לימוד בספריית בית הספר יקפיד להחזיר את הספר לספריה/תלמיד המבקש לשאול ספרי קריאה

תלמיד .  ך השנהיתבקשו התלמידים להחזיר את כל הספרים ששאלו במהל, לפני סיום שנת הלימודים

 . לא החזיר ספרים עד המועד שנקבע על ידי בית הספר יטופל משמעתית/ השחית / שאיבד 

 הכניסה בזמן שיעור תיעשה באישור מורה . תלמיד יכול להיכנס לספריה בהפסקות ובסו  יום הלימודים

 .בלבד

 יש לשמור על שקט בשטח הספרייה. 

 המד  המיועד לכך בספריה אלא להניחם על, אין להכניס תיקים לספריה. 

 אין להכניס אוכל ושתייה לספריה בכל עת. 

 יש להשאיר את המקום נקי ומסודר, בתום העבודה בספרייה. 

 השימוש במדפסת ובסורק יאושר על ידי הספרנית או תורנים שימונו על ידה וייעשו בתשלום ובסו  היום .

 .תינתן עדיפות לשימוש במחשב לצרכים לימודיים

  – סקותהפ   ה

 אלא במגרשי הספורט, בכיתות וברחבות הדשא, אין לשחק בכדור במסדרונות. 

 תלמיד שייתפס מחזיק או זורק שקיות מים יורחק . כולל זריקת שקיות מים, אין לשחק במים בכל צורה שהיא

 .ס"מביה

 בכל בעיה המתעוררת בהפסקה יש לפנות למורה התורן. 

  .ניתן לבקש לקרוא למורה לשיחה מחוץ לחדר. עומד לרשות המורים בלבד – חדר מורים  ו

: אסורים משחקי כדור במבנה בית הספר .בכדור משחקים בחצר בית הספר בלבד – משחקי כדור  ז

 . ובאודיטוריום ,במסדרונות, בחדרי הכיתות

 ותיםהמנע מכל חבלה ושימוש לרעה בחדרי השיר, שמור על הניקיון –שירותים   ח



 

את . יש לשמור על הניקיון .הקניות במזנון מתבצעות אך ורק בזמן ההפסקות הרשומות במערכת– ס"מזנון ביה  ט

 .חובה על כל תלמידי החטיבה להישמע למורה התורן .הפסולת יש להשליך לפחי אשפה

בחדרי המחשבים ובמעבדות נמצא ציוד יקר ערך שנועד לשימוש תלמידי בית הספר  -חדרי מחשבים ומעבדות    י

 . על כל תלמיד מוטלת החובה לשמור על שלמות הציוד בחדרים אלו. ומהווה אמצעי עזר חשוב ויעיל ללמידה שלהם

 השהייה מותרת רק בנוכחות מורה . 

 אלא באישור המורה, אין להשתמש בדיסקים אישיים . 

 ישלם עבור תיקון הנזק –תלמיד שיגרום נזק לציוד . ד על פי ההוראות בלבדהפעלת הציו. 

 חובה להתנהג במקום על פי הכללים שנקבעו על ידי צוות המורים. 

 אין להכניס אוכל לחדרים הללו. 

 

  -הוראות בי  ו  וב י ות  -  "י

לשים לב לחפצים חשודים , לשם כך עלינו לעשות מאמץ. זכותו של כל תלמיד להרגיש בטוח ומוגן בבית הספר

 . ולהימנע מסכנות העלולות לפגוע בך

 תלמיד הרואה חפץ חשוד ידאג להרחקת אנשים מסביבו ויקרא למורה . אין לגעת בחפץ חשוד
 .הקרוב או לכל מבוגר אחר

  נפצים, אולר, סכין :ס ועל השימוש בהם כדוגמת"חפצים מסוכנים לביהחל איסור חמור על הבאת ,
 .השימוש בחפצים אלו הינו עבירה על החוק. 'גז מדמיע וכו, גפרורים ומצתים

 רולר, גלגליות(או להחליק על סקטים , כדי למנוע פגיעה בעצמך ובחבריך אין לרכוב על אופניים ,
 .ס או קורקינט"הבתוך תחומי בי  גלגשת סקייטס וסקטבורד 

 הסדרנים והמורים ,י הוראות איש הביטחון"ס יש לפעול עפ"בעת תרגיל כניסה למקלטים ופינוי ביה .
יש לדווח על כל  .במקרה של אזעקת אמת יש לפעול כמו בתרגיל ולרדת למקלטים בזריזות ובשקט

 .יש להישמע להוראות המאבטח .ס ובחצר"אדם זר המסתובב בין כותלי ביה

 סור חמור להסתובב מחוץ לכיתה בזמן שיעורחל אי . 

 ס לפני תום יום הלימודים"אין לעזוב את שטח ביה . 

 ס"אין ליצור התקהלות בשער ביה. 

 אין לגעת בציוד לכיבוי אש. 

 חל איסור חמור על מעבר מעל גדרות או מעל . ס והכניסה אליו הן דרך השערים"היציאה מביה
 .שערים נעולים

 המבנה החיצוני של המקלטים וכן על הגגות, ס על שערי בית הספרחל איסור חמור לטפ. 

 העלייה והירידה במדרגות תיעשה בצד הימני מכיוון . העלייה והירידה במדרגות תיעשה בצורה זהירה
 .יש להימנע מדחיפות, כמו כן. התלמידים

 להיפגע אותך עלולים לגרום לחברך" משעשעים"כל אותם משחקים ש. הימנע ממשחקים מסוכנים. 

 אסור להגיע בנעלי אצבע שהרי הדבר עלול לגרום להחלקה. 
 

  



 

  –( ונדאלי ם)אלימות כלפי רכוש  -  "י

 . במקורותנו מיחסים חשיבות רבה ליחסנו לסביבה ולהשחתת רכוש באשר הוא

,      ת ס    ת     ת  פע   ת    ח ת     ק ק ת      סת:               

    סתפק ?  ע       ק ק        ס                         ז           

'           ת  ע  ת               ק  ע  ',     -    '      ע  ת       

    ת   '    ת ח ת'      ת          ת   ס   ,  ת            ,    ץ       

                        . ח    ת צ  ת    ס   ת ע           ס  ת עצ  

,              ח ת ,   ק ע        ח ת :      ז      ע    ק            

:         ת      צ    ע.      ע      ע    ע     ז   -   פז   ע ת    ח ת  

, ע    ע     ז  : ע          ; ע     :    ח         ; ע     :             

 .     ת ק  ע          ע   

 : ובה במקרה של השחתת רכושהתג

 ... .  נקיונו/ תיקונו  כולל טיפול בנזק , טיפול משמעתי של מחנך הכיתה על פי חומרת המקרה

   רכישת ציוד חליפי/ הרכישה של הציוד הפגום / חיוב התלמיד והוריו לשאת בעלויות התיקון , בנוס 
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  אלברט איינשטיין ."אהדרך הכי טובה ללמד בני אדם היא לשמש להם דוגמ"

  –[ מתוך הנחיית משרד הפנים מינהל השלטון המקומי האג  לכוח אדם ושכר ברשויות המקומיות] תפקידי אב בית

 ס"ס והשגחה על ניקיון ביה"תחזוקת תשתיות ביה, ס"תחזוקת ציוד ביה - ת  וקת תשתיות בית הספר .

 .'כסאות שולחנות וכו, מפתחות, מזגן: תחום זה כולל סיוע למורים בכל הקשור לדברים הטכניים

 התקנת ציוד , ס ולתיקון ציוד שהתקלקל"דאגה לאספקת ציוד לביה - אספקה והתקנת  יוד בבית הספר

 .יתקן/או דאגה להבאת גורם מקצועי שיתקין ,ועודציוד חשמלי , תאורה

 ט בעניינים הקשורים לשמירת בטיחות "עזרה לעב - סיו  בשמירה  ל ב י ות המתקנים בבית הספר

הצבת שילוט המתריע בפני סכנה ותחימת אזורי סכנה ובדיקת שלמותם של מתקני המשחק , ס"ובטחון ביה

 . ס"בביה

   - דר מורים

 . להתייעצות בין מורים ולמנוחת המורים בין שיעורים, לעבודה שקטה -מורים דר מורים נו ד ל

 . ל דר מורים אינם רשאים להיכנסתלמידים , ככלל

תלמיד לא יחפש וייפתח ארונות של מורה , כנס לחדר מורים מכל סיבה שהיאימורה לא יאשר ולא יבקש מתלמיד לה

במקרים חריגים התלמיד . לא ייכנס למלא כוס מים בשביל המורהלא יביא תיק של מורה מחדר מורים ו, בחדר מורים

 .יבקש מאחד המורים שבחדר מורים או מהמזכירה להיכנס לחדר מורים ולהביא למורה את מה שביקש

   -איש  וות  /נוהל שי  תלמיד  ם מורה 

השותפים לשיחה יקשיבו זה לזה גם אם קיימת . הן התלמיד והן המורה ידברו בנימוס אחד לשני וללא הרמת קול

 . התלמידים יתייחסו בכבוד ובנימוס לכל מורה ואיש צוות בבית הספר. ביניהם אי הסכמה

   -מורה  ונך למורה  דש ב וות 

המורה החונך יעזור  .אשר יעזור למורה החדש להתאקלם ,לכל מורה חדש בבית הספר יוצמד מורה חונך ותיק יותר

  . ועוד, חובות וזכויות המורה, משכורות גם בתחום המקצועי ובעיקר בתחום המנהלי 

- מקרר ב דר מורים נו ד רק לא סו  אוכל של מוריםה

. רי אופק חדשלצורכי התלמידים יוצבו מקרר ומיקרוגל במבואה של חד. המקרר בחדר מורים ישמש רק את המורים

 . באחריות התלמידים לשמור על תקינות המוצרים ועל ניקיון המקום

  -דיבור לא נאות בתוך ה וות

מורים . הם ישמור על לויאליות אחד כלפי השני וכלפי התלמידים וההורים. חברי צוות בית הספר ידברו זה לזה בכבוד

א יעביר הלאה למורה אחר דברים ששמע על מורה מורה ל. לא יבקרו מורה אחר בנוכחות התלמידים או ההורים

 . מבלי שביקש את רשות המורה שהדברים נוגעים אליו, בצוות

  - סימת  ניות 



 

איש צוות שיחסום רכב החונה בחניית מורים מסתכן . חל איסור מוחלט לחסום חנייה של רכב החונה בחניית מורים

 . ח תנועה"בתלונה במשטרה ובקבלת דו
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 "ארץ

 

   י המ נך"השי ור נ רך בכיתת ה ינוך ומו בר  

 לאחר חגי תשרי' נוב-'אוק: מו ד השי ור 

התקנון המעודכן . קבוצות 9עבור  המחנך מכין את התקנון  1 –הכנות לשי ור 

 . ס"נמצא בתאר ביה

לגבי ידיעת  בסו  השיעור התלמידיםת לחתימ מסמך. 2             

 . התקנון

  .שני שיעורים רצופים –אורך השי ור 

 .היכרות התלמידים עם התקנון ועם הרציונאל שלו – נושא השי ור

 

  -  מ רות השי ור

 .אישית בקרב התלמיד ואימותם מול קודים ונורמות חברתיות-הבניית רכיבי זהות פנימית .א

 .בהיבטים של מסגרות וגבולות" קולקטיב"לבין " אני"התלמיד ידע להבחין בין  .ב

למען התלמיד יבין שכדי ליצור מוגנות חייבים התלמידים שבתוך המסגרת לקיים את הכללים המתחייבים  .ג

 . אווירה מקדמת למידה קידום

 .מתוך הסרטון" כבוד"ערך משמעותו של ההתלמיד ידע להבחין ב .ד

 . התלמיד יבין שנהלי התקנון מיועדים לסדר ולשמירה על כבוד הדדי בין כל באי בית הספר .ה

 .התלמיד יבין שיש צורך באחריות אישית אשר תוביל לאחריות הקבוצתית .ו

ומועיל " טוב"התלמיד יטמיע את המסרים הערכיים המובאים אליו ומתוך כך תושפע זהותו העתידית כאזרח  .ז

 .לחברה שבה הוא חי

 

כבוד ויכולת , בכל חברה ובכל מסגרת יש כללים שמטרתם לאפשר לכולם תחושת מוגנות  – ל השי ורא יונר

 ,חופש הפרט אך בראייה רחבה יותרמגבילים את תקנון בית הספר מכיל נהלים שלעיתים . להתקדם ולפלס את דרכם

 .ואחריות אישיתאווירה מקדמת למידה , סדר, מוגנות, כבוד הדדי ניתן לראות שהם מאפשרים

 

 

  



 

  – מהלך הפ ילות

 :פתי ה

איתור ידע 

יצירת , קודם

העלאת , גירוי

הסבר   + בעיה

מטרת 

הלמידה 

 ותוצריה

 -העוסק בכבוד הדדי ופגיעה באחר  צפייה בסרטון 'דק 15

https://sites.google.com/site/taltikshuv3939/home  2.16 דק'  

  מחנך ייבחר את השאלות המתאימות לו – שאלות לסיכום הצפייה

? אילו ערכים באים לידי ביטוי בסרטון? במה עוסק הסרטון? מה ראינו

איזה שם תוכלו לתת לכל אחד מן ? מהם, הסרטון בנוי משני חלקים עיקריים

ע הסרטון מביא אלינו מחלוקת בין בעלי חיים ולא מחלוקת בין מדו? החלקים

מה היה עוזר במקרה זה לפתור את ? איזה קושי זה יוצר? אדם-בני

כיצד היה ניתן לפתור את ? האלימות או הקונפליקט בין שתי הדמויות

האם צריך חוקים ? אילו חוקים היו עוזרים לפתור את הבעיה? הבעיה

נסו לזהות את עצמכם ואת החברה ? הסיבות לכך מהן? בסיטואציות שונות

מי : "שאלו את עצמכם, בה אתם חיים בשתי הסיטואציות שהסרטון מביא

מה ? מה משתנה? איזו דרך אתם בוחרים בדרך כלל? "מי אנחנו"? "אני

? הפסדים לפרט ולחברה יש בשתי הסיטואציות/איזה רווחים? נשאר קבוע

לו ? אחד ממשתתפי הסיטואציות שבסרטוןמה תוכלו לכתוב על זהותו של כל 

כיצד הייתה נראית החברה , היו כל בני האדם בעלי התנהגות אחת מסוימת

 ?שלנו לטוב ולרע

  פרקי אבות"  דרך ארץ קדמה לתורה: "המורה ישלב את המשפט

כדי להתקדם בדרכי החיים יש  . ויסביר אותו ואת הרלוונטיות שלו לסרטון

כללים ברורים עשויים לבסס , יתרה מזאת. ארץ לנהוג בכבוד הדדי ודרך

  . ערכים אלה

 :התנסות

תית יפעילות חווי

התנסותית 

פעילות , משחק 

, מתוקשבת

משחק 

הכנת ,תפקידים

  .. תוצר

                                           

סיכום   +

 במליאה

מה "והמשגה 

, מוגנות, כבוד הדדי: המחנך כותב על הלוח את הערכים הבאים  'דק 7  'דק 03

תקנון דרך "אילו מטרות המוצר   אווירה מקדמת למידה ואחריות אישית, סדר

 " .ארץ

המחנך יבקש מהתלמידים . המחנך מסביר בקצרה כל אחד מהערכים הללו

 .יום לביטויים של ערכים אלו-להביא דוגמאות מחיי היום

התלמידים נחלקים לתשע קבוצות וכל קבוצה  - משימה בקבוצות  'דק 8 

 . מקבלת את התקנון

כיצד  -בתקנון  על התלמידים בתוך כל קבוצה לכתוב לגבי כל אחד מהנושאים

  . או לחלקם הוא מתקשר לערכים שעל הלוח 

, תלבושת כל קבוצה מציגה נוהל בנושא מסוים : סיכום במליאה 'דק 15 

 . ואת הערכים הקשורים אליו..  איחורים וכו

לאחר הצגת כל נוהל המחנך מציג בברקו את התגובה בתקנון לאותו נושא 

https://sites.google.com/site/taltikshuv3939/home


 

 . ומסבירו..  לאיחורים וכו, התגובה לתלבושת  ..."היה לנו פה

 –כאן המחנך מציג למעשה את את החלק השמאלי בטבלת התקנון ** 

נורמת התנהגות שאין לצידה /חוק/חובה להסביר שאין תקנה ".התגובה"

' בנספח א. התלמידים חייבים להבין שללא סנקציה תיווצר אנרכיה. סנקציה

חשוב שהתלמיד יבין . מובאת דוגמא לכך מחוקי התעבורה במדינת ישראל

כך גם  –וכמו בחיים , של החיים" מגרש האימונים"שהוא מתנועע כאן ב

 . בתקנון

איתור חוק במדינה  -נך יכול לתת לתלמידים משימה לבית בנושא מח** 

 .זה שיעור מצוין באזרחות ובהבניית זהות.  והסנקציה העומדת מולו

 :המשגה

הידע  כוםיס

החדש לבדיקת 

ההבנה של 

הנושא אצל 

 . התלמיד

כדאי שיעשה 

 כמשימת כתיבה

 +  בזוג /אישית

הצגת ביצועי 

ההבנה של 

הלומדים 

 במליאה

23 

 'דק

כל זוג יכתוב אילו נהלים מתוך התקנון מפתיעים  -משימה בזוגות  'דק 13* 

 .אותו וחדשים לו ביחס לנהלים ביסודי

חלק מהזוגות יספרו מה כתבו והמחנך ינצל הזדמנות  – במליאה 'דק 13*  

יראה המחנך את , במקביל. זו כדי להבהיר שוב נהלים שאינם ברורים דיים

 . החיבור של הנהלים לפרופיל הערכי של בית הספר

-הם הם המעיין הערכי, ובראשם הערכים והחזון, "הראשונים"הפרופיל של 

של " לב הערכי"ך יערוך חיבורים לכאן חשוב מאוד שהמחנ. ס"מוסרי של ביה

ככה תיווצר הבנה . ס ויראה כיצד התקנון יונק מתוך החזון והערכים"ביה

 .ס"עמוקה אודות מקומו המכונן של הפרופיל בחיי ביה

 :סגירה

  -במליאה 

  תכני  סכום

 השיעור

 רפלקציה-

תהליך 

מטה 

קוגניטיבי 

: על השעור

חשיבה "

על 

, בידי כל התלמידיםהמחנך יעביר את טופס הכרת התקנון לחתימה  'דק 7*  'דק 15

הילדים מאשרים שהם מכירים את . יאסו  וישמור אצלו עד סו  השנה

 . התקנון ויפעלו על פיו

 

ייערך שיתו  של התלמידים לגבי התהליך שהם עברו  – רפלקציה  'דק 8* 

 תקנו המ נך יסכם את ה רכים שהבמהלך השמעת הרפלקציה . בשיעור

 :שאלות מנחות. רוצה לבסס בבית הספר

הגשר כמטפורה לדרך בה צועדים כדי  כיצד מרחיבים את הגשר שבסרטון *

 ? ס"בחיי ביה/להתקדם בחיים

אני מכבד את האחרים בכך שאני מקפיד לא  – הפר ות בשי ורים: דוגמאות



 

 בדיוק כמו. להפריע למהלך התקין של השיעור שמא אפגע בתלמידים אחרים "החשיבה

 .שבגשר לא אפגע באחרים כדי להתקדם קדימה

אני . כולם לבושים באופן דומה וכך לא ניתן לראות הבדלים כלכליים – תלבושת

כדי לא לפגוע במי שאינו יכול להרשות , מתלבש כמו כולם גם אם איני אוהב זאת

 ... לעצמו כלכלית

הרצל כתב . המחנך יראה לתלמידים את המשפט של חוזה המדינה

 –86' בעמ 2091בספרו אלטנויילנד בשנת 

ואילו אצלנו אין הילדים מועדפים או מקופחים בגין עסקי הפרנסה של "

עד בחינת הבגרות ... עם כל דור חדש מתחילים אנו התחלה חדשה. אבותיהם

אין זה נכון מבחינה . בבית הספר התיכון לובשים הילדים לבוש אחיד ופשוט

של ההורים יבדילו בין הילדים בבית שדרגה ומצב כלכלי , מוסרית

 ."הספר

מדוע ? למה הסכמתם כולכם לחתום: את התלמידים בשאלות כגון" להרגיז"ניתן  ** 

מה באמת ? מה אומר לכם הצו המוסרי הפנימי שלכם? א  אחד לא התווכח איתי

הרי א  אחד לא ? כל כך חלק עם התקנון" מסתדר"אתם רוצים שיקרה ואיך זה 

ולא רק , או שיש לכם מה להגיד" רובוטים"האם אתם ! שמגבילים את חירותואוהב 

-יהיו אי, זה יהפוך את החלק הזה של השיעור לסוער? דברים שאני אוהב לשמוע

ואז המחנך יזוז הצידה וישמע את עולמם " ההולכים עם הזרם"הסכמות ויהיו 

יסביר שהוא רוצה השיעור הכי טוב כאן יהיה בכך שהמחנך . הפנימי של תלמידיו

שהתלמידים יידעו גם להביע את דעתם אבל גם לדעת לעמוד עליה ולנמק אותה 

 .בנימוקים רציונאליים

 

 

  –' נספ  א

 ת ריפי קנסות ת בורה

, 133:אשר שיעורן עומד על כיום קבועות חמש דרגות של דוחות תנועה וקנסות תעבורה
 .ח"ש 1,333ו  753, 533, 253

 :בגי   בירות תנו ה מהסוגים הבאיםהקנסות ניתנים 
 ח"ש 1333: שיחה בסלולארי ללא דיבורית –
 ח"ש 253: יציאה מהרכב ללא אפוד זוהר –
 ח לאדם"ש 253: אי חגירת חגורת בטיחות –
 ח"ש 1333: נסיעה באור אדום –
 ח"ש 753: נהיגה במהירות מופרזת –
 ח"ש 253: אי ציות לתמרור עצור –
 ח"ש 533: לכי רגל להשלים חציה בבטחהאי מתן אפשרות להו –



 

 ח"ש 133: נסיעה ללא רישיונות ותעודות במצב תקין וקריא –
 .נהיגה בשכרות פסילה של שנתיים –
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 "תקנו  דרך ארץ" -'  לכיתה   שי ור  ינוך שנימ רך   16

   י המ נך"השי ור נ רך בכיתת ה ינוך ומו בר  

 

  .'תעודות מחצית אמיד אחרי  -ינואר: מו ד השי ור 

 

   –הכנות לשי ור 

צלחת , שוקולד  -המחנך מביא אביזרים הנחוצים למשחק השוקולד* 

, שרשרת פורימית, פאה, חולצת כפתורים, כובע בגדים ואביזרים  1-5קוביית משחק ושקית עם , מזלג, סכין, פלסטיק

 ... .  חצאית

כך שיהיו לכל  - כשאיחורי בוקר ואיחורים באמצע יום הם אותו חלק, חלקים 9 המחנך מכין את חלקי התקנון גזורים *

  .בנספח.  יהיו כמה זוגות שיעבדו על אותם שני חלקים. זוג שני חלקים

 .מסמך לחתימת התלמידים בסו  השיעור לגבי ידיעת התקנון* 

 

  .שני שיעורים רצופים –אורך השי ור 

 

 .יבות החוקיםרענון התקנון הבית ספרי וחש – נושא השי ור

 

  -  מ רות השי ור

 .אישית בקרב התלמיד ואימותם מול קודים ונורמות חברתיות-הבניית רכיבי זהות פנימית .א

 .בהיבטים של מסגרות וגבולות" קולקטיב"לבין " אני"התלמיד ידע להבחין בין  .ב

תחייבים התלמיד יבין שכדי ליצור מוגנות חייבים התלמידים שבתוך המסגרת לקיים את הכללים המ .ג

 . למען קידום אווירה מקדמת למידה

 . התלמיד יבין שנהלי התקנון מיועדים לסדר ולשמירה על כבוד הדדי בין כל באי בית הספר .ד

 .התלמיד יבין שיש צורך באחריות אישית אשר תוביל לאחריות הקבוצתית .ה

" טוב"כאזרח  התלמיד יטמיע את המסרים הערכיים המובאים אליו ומתוך כך תושפע זהותו העתידית .ו

 .ומועיל לחברה שבה הוא חי

 



 

כבוד ויכולת , בכל חברה ובכל מסגרת יש כללים שמטרתם לאפשר לכולם תחושת מוגנות  – ר יונאל השי ור

תקנון בית הספר מכיל נהלים שלעיתים פוגעים בחופש הפרט אך בראייה רחבה יותר ניתן . להתקדם ולפלס את דרכם

 .אווירה מקדמת למידה ואחריות אישית, סדר, מוגנות, הדדיכבוד  לראות שהם מאפשרים

 

 :התנסות

פעילות חווייתית 

, משחק התנסותית 

, פעילות מתוקשבת

משחק 

הכנת ,תפקידים

 ..  תוצר

                                           

 סיכום במליאה+  

מה היה "והמשגה 

 ..."לנו פה

ומנחה אותם  מהכיתה לפני תחילת השיעורתצפיתנים  0המחנך בוחר * ' דק 25

. לכתוב לעצמם מה קורה ומה תגובות הילדים במשחק של תחילת השיעור

להשתדל שיהיו ביניהם ילדים   תלמידים 6בתחילת השיעור המחנך בוחר 

הוא נותן להם  . שאינם בתנועת נוער ושנראה שאינם מכירים את המשחק

לא מסביר את כללי אך " משחק השוקולד"את כל האביזרים שהביא ל

 ".שחקו בבקשה" ...המשחק 

" ?..מה עושים, רגע"קרוב לודאי שיתפתח אי שקט וחוסר סדר וא  טענות *

כשמתפתח מצב כזה המחנך מסביר את הכללים ... וא  ויכוחים ביניהם

 . 'דק 1 -המשחק משעשע ונותנים להם לשחק כ .ומבקש שישחקו

בכל אחד משני שלבי המשחק  ראומהתצפיתנים לספר מה המחנך יבקש *

מאפשר לשניים מהמשתתפים וגם ,  לפני הסבר הכללים ולאחר ההסבר 

 . את תחושותיהם בשני שלבי המשחק לספר

 :דיון מסכם במליאה

כתיבה על הלוח  מה היה בשלב הראשון ומה היה בשלב השני  .א

  .בצורה של טבלה

 ?באיזה שלב נהניתם יותר לשחק .ב

 ?מדוע? לשחקבאיזה שלב קל יותר  .ג

 :פתי ה

, איתור ידע קודם

, יצירת גירוי

.. +  העלאת בעיה

הסבר מטרת 

  הלמידה ותוצריה

סרטון של שיחה עם ילדים על משחקים  - ראשונות' דק 8רק להראות  סרטון * 'דק 15

 I-https://www.youtube.com/watch?v=xFdvMnVJ0:  וכללים

לפני שמתחילים משחק צריכים לוודא   דיון מסכם על המסר של הסרטון*

ללא כללים אי אפשר , הכללים צריכים להיות הוגנים, שהכללים ברורים לכולם

  .ליהנות מהמשחק

 .המחנך יסביר את מטרות השיעור*

 :המשגה

הידע החדש  סיכום

לבדיקת ההבנה של 

03 

 'דק

הם צריכים לבדוק  . נספח  לכל זוג שני חלקים של התקנוןהמחנך נותן *

ס כיצד נהלים אלה "ביחד את הכתוב ולכתוב מקרים שהם ראו בביה

זוגות יקבל משימה להמחיש לכיתה בהצגה   0. מתבצעים מתחילת השנה

https://www.youtube.com/watch?v=xFdvMnVJ0-I


 

 

 

 

 

 

  

הנושא אצל 

 . התלמיד

כדאי שייעשה 

 כמשימת כתיבה

+  בזוג  /אישית

הצגת ביצועי 

ההבנה של 

 הלומדים במליאה

 . בחידה קצרה את הנושאים שלהם/בשיר/קצרה

 .הזוגות יציגו לכיתה את הנהלים שלהם*

עם התלמידים על הכללים המחנך יקרין את התקנון המצומצם  ויעבור *

 . ויוודא שהם מובנים

 :סגירה

  -במליאה 

  תכני  סיכום

 השיעור

 רפלקציה-

תהליך מטה 

קוגניטיבי על 

: השיעור

חשיבה על "

 "החשיבה

במשחקים  המחנך יסכם את חשיבות הכללים וחוקי המסגרת   'דק 6 * 'דק 13

ויראה   'נספח א הוא יראה את הפרופיל הבית ספרי . ובחטיבה בפרט

המחנך .  את הקשר בין התקנון לפרופיל הבית ספרי  בשיתו  התלמידים 

? מה אנחנו מבקשים ליצור בעזרת התקנון: ישאל שאלות מבנות זהות כמו 

נסו ? מה השאיפה? מה מצופה? איזו חברה נשקפת מתוך התקנות הללו

ענות על השאלה בהיבט הרחב שלה והתייחסו להיבטים של החברה ל

 ".הראשונים"ב "הישראלית כולה ולא רק לעצמנו כאן בחט

 .  הטופס של הכרת התקנון לחתימה המחנך יעביר בין כל התלמידים את  'דק 1 *



 

  פ  פ      ת ספ   – ספח   

 

 

 

 

  

 "ואדםהראשונים מפלסים דרך ארץ " - ה יר המארג  

                                 

 מ ורבות  ברתית ואהבת הארץ, א ריות, כבוד הדדי -   רכים המוביליםה

                                 

 : ה  ו  הבית ספרי

סובלנות ונתינה בי  אדם ל ברו , אמו , אנו מאמינים בכבוד הדדי המבוסס  ל דיאלוג - 1

  בית הספר כתשתית  רכית לכל באי

בהקשר של מי וי היכולות האישיות ופיתו  אישי הינה דרך , אנו מאמינים כי מ וינות - 2

   נ פ  בקרב תלמידינו א ריות ויו מה לפיתו  אישיותם כבוגרים   יים

באמ  ות הנ לת תרבות ישראל ומורשתו ו יבור , נ נך את תלמידינו לאהבת הארץ - 3

הארץ ת מי   שייה משמ ותית למ    תיד ה ם  אהבת   משמ ותי ל ב  ולסביבה

  והמדינה

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 "תקנו  דרך ארץ" -' לכיתה   ראשו  ינוך מ רך שי ור   17

  .לאחר חגי תשרי' נוב-'אוק: מו ד השי ור 

 

 בכיתה  ם ברקוהשי ור נ רך 

נושא האיחורים   המחנך יכין את התקנון גזור לתשעת הנושאים*  –הכנות לשי ור 

יצלם פעמיים כדי שיהיו מספיק הוא  . איחורי בוקר ואיחורים באמצע יום: הוא אחד

יהיו נושאים שיהיו . תלמידים 1נושא מהתקנון לכל קבוצה של  חלקים כדי לחלק

 .        בידי שתי קבוצות

 . לגבי ידיעת התקנון בסו  השיעור ת התלמידיםלחתימ מסמך*  

        

  .'דק 75-כ  שני שיעורים רצופים –י ור אורך הש

 

 .התקנון לטובת הכלל ולטובת הפרט – נושא השי ור

 

  -  מ רות השי ור

ושיש מאחורי כל חוק רציונאל ברור כשטובת הכלל , התלמיד יבין שחוקים נועדו ליצור סדר בחברה .א

 . וטובת הפרט בבסיסו

התלמיד יבין שמאחורי כל נוהל בתקנון יש רציונאל שנועד לשמור על טובת הכלל וגם על טובתו  .ב

 . כפרט

 . תשפיע על רכיבי זהותו הפנימית של התלמיד, תקנות וחוקים מחייבים, חשיפת נורמות .ג

 .ס ובעיקר למערכת הערכים המרכזית ולחזון"התלמיד יתוודע לעומקו ולמהותו של פרופיל ביה .ד

 

  – ל השי וראר יונ

כך הדבר גם . בכל חברה יש חוקים ולחוקים יש רציונאל שבבסיסו טובת הכלל כמו גם טובת הפרט

ס כמו גם את טובת "תקנון דרך ארץ שוא  לממש את טובת הכלל של כל באי ביה -בחטיבת הראשונים 

מימוש טובת הכלל וטובת הפרט יאפשר התנהלות טובה . ס והתלמידים"צוות ביה–ס "הפרטים בביה

ערכים המובילים של בית הספר בא לידי ביטוי בתקנות של הבסיס הערכי . ס"ומקדמת עבור כל באי ביה

ס "ובחזון ביה  פילוס דרך ארץ ואדם בציר המארגן ,  מעורבות חברתית, אחריות, כבוד הדדי בית הספר 



 

סובלנות ונתינה בין אדם לחברו כתשתית , אמון, אנו מאמינים בכבוד הדדי המבוסס על דיאלוג" – 1סעי   

  . "ערכית לכל באי בית הספר

 :פתי ה

, איתור ידע קודם

העלאת , יצירת גירוי

הסבר   +.. בעיה

מטרת הלמידה 

 ותוצריה

  'דק 8"   עשרת הדברות"צפייה בסרטון שעוסק ב* 'דק 23

https://www.youtube.com/watch?v=KmX9LAgv_z4  

בעשרת הדברות יש כללים .. מעבר להומור, דיון קצר במסר של הסרטון

מהי המהפכה : אפשר לשאול. חברתיים אך לא תמיד הם ברורים לנו

להדגיש שעשרת הדברות אינם ? הגדולה שנולדה לעולם עם מתן תורה

נחלתם הבלעדית של היהודים אלא העולם כולו אימץ אותם לחיקו באשר 

לאפשר חיים  –חוקים מחייבים שתכליתם אחת הם מהווים מערכת של 

כאן . ערכיים ומוסריים של הפרט ושל החברה גם יחד, בטוחים ומוגנים

אלא על עשרת " דתיות-לא"ו" דתיות"המקום לשוחח לא על דיברות 

. אלוהים אוניברסאלי ולא יהודי ולא דתי –הדברות בהיבט אוניברסאלי 

סקים ביחסים שבין אדם המורה מסביר שחמש הדברות הראשונים עו

בואו . וחמש הדברות הבאים עוסקים ביחסים שבין אדם לחברו, לאלוהים

 ...נראה מה הרציונאל שמאחורי חמשת הדברות שבין אדם לחברו

דרך חשיבה או תהליך המחשבה המשמשת לקביעת פעולה או  -רציונאל  

  ?"איך"ולא את ה? "למה"רציונאל מסביר תמיד את ה  סטרטגיהא

 .  תוך כדי דיון קצר ומסבירו' מחנך מראה את נספח אה*

  .המחנך מסביר את מטרות השיעור*

 :התנסות

פעילוות חוויתית 

, משחק התנסותית 

, פעילות מתוקשבת

משחק 

הכנת ,תפקידים

  .. תוצר

                                           

 סיכום במליאה  +

מה היה "והמשגה 

 ..."לנו פה

כל . לקבוצות של ארבעה תלמידים בקבוצההכיתה נחלקת  'דק 13*  'דק 25

המחנך  . 'נספח ב מתוך התקנוןקבוצה מקבלת נוהל אחד או שני נהלים 

 . ידאג לכך שלכל נושא תהיה לפחות קבוצה אחת שתדון בו

 :  הנושאים מהתקנון הם

עשר , הברזות, אירועי משמעת חריגים במהלך היום, איחורים, הופעה

 .עישון ואלכוהול, אלימות, ניידים, שחרור מוקדם באמצע יום ,בום

דונו  ברציונאל של הנושא   כדאי לרשמה על הלוח:  המשימה לתלמידים

או /שבידכם וכתבו בטבלה כיצד הראציונל והתקנה הם לטובת הכלל ו

ניתן . 'התלמידים מעתיקים לד  את הטבלה שבנספח ג. לטובת הפרט

את טובת  למלא את הטבלה תציג כהצגהלמנות קבוצה שבמקום 

 . טובת הפרט בנהלים שבהם דנה/הכלל

נספח   המחנך מציג באמצעות הברקו את התקנון–במליאה   'דק 15 *

או טובת /בכל אחד מהנהלים כיצד הוא משרת את טובת הכלל ו ודנים  'ב

 . הקבוצות יכולות להציג את מה שכתבו. הפרט

הדיברות של "האם אפשר לקרוא למסמך התקנון בשם : לסיכום הדיו 

https://www.youtube.com/watch?v=KmX9LAgv_z4


 

מי אוכלוסיית היעד של עשרת ? מה שונה? מה זהה? "ב הראשונים"חט

 " .הראשונים"כל קהילת  מי אוכלוסיית היעד שלנו ? הדברות

 :המשגה

הידע החדש  כוםיס

לבדיקת ההבנה של 

 . הנושא אצל התלמיד

כמשימת כדאי שיעשה 

 +  בזוג /אישית כתיבה

הצגת ביצועי ההבנה 

 של הלומדים במליאה

ממכלול החוקים  כל תלמיד מסכם על ד  את התובנות שלו 'דק 7 * 'דק 15

-יש לומר לתלמידים שיתייחסו להיבט האישי. שהובהרו בחלק הקודם

י "הנחו אותם להרחיב את תשובתם ע. קולקטיבי-פרטי ולהיבט החברתי

מה הם פניה של חברה  :כתבו. הגדלת המבט לחברה הישראלית כולה

מדוע אנו זקוקים ? האם ניתן להשיג זאת? הנוהגת על פי הקודים הללו

? מה תפקידה? מדוע עומדת סנקציה לצד כל תקנה? לתקנות ולחוקים

? מה היה עולה בגורלה של החברה אם לא היינו רושמים סנקציה לצידה

על אתרו בחייכם הפרטיים מקרים שבהם הטריד אתכם עניין השמירה 

ספרו מה עשיתם וכיצד נהגתם ולאיזו . החוק או מילוי הוראות של תקנות

, חוקי התעבורה: המחנך יכול לסייע ברמזים ? מסקנה הגעתם לבסו 

ושאר היבטים חוקתיים של , ל"גיוס לצה, תשלום מיסים, חינוך חובה

 .החיים

 את התובנות השונות לכדי דיון" אוס "המחנך  –במליאה  'דק 8 *

 .את עיקרי התקנון שמסכם

 :סגירה

  -במליאה 

  תכני  סכום

 השיעור

 תהליך -רפלקציה

מטה קוגניטיבי 

: עוריעל הש

חשיבה על "

 "החשיבה

ובעיקר את , המחנך מסכם את הדברים המרכזיים שעלו בשיעור  'דק 5 * 'דק 15

. ל של השיעור שמכוון לטובת הפרט כמו גם לטובת הכללאעניין הרציונ

 . 'חשוב שהמחנך יקרין את המקורות בנספח ד

אומר משפט לסיכום שרוצה בכך כל תלמיד  – סבב קשיח  'דק 5 *

 . מחשבותיו בעקבות השיעור/תחושותיו

 . התלמידים חותמים על טופס הכרת התקנון 'דק 5 *

 

 

 

  



 

  -ח  ת      ת   ח       ע  ת       ת  - ספח   

בניגוד לחמשת הדיברות הראשונים משום חמשת הדברות האחרונים קצרים 

חוקים אלו חלים על כל . ארגון ומוסר בארץ, שהם חילוניים ומטרתם ליצור סדר

 .העולם

 

 "לא תרצח" :הדיבר השישי

דיבר זה אוסר להרוג אדם כלשהו שלא כדין או . הדיבר מבטא את העקרון של קדושת החיים

 . לגרום להריגתו שלא כדין

הנזכרים לפי , מכיוון שדיבר זה הוא החמור שבחמשת הדיברות האחרוניםהוא נזכר ראשון 

 .סדר חמורתם

 

 " לא תנאף" :הדיבר השבי י

 

הדיבר מבטא את העיקרון של . הניאו  הוא הזדווגות בין איש ואישה נשואה שאינה אישתו

ה של והוא תנאי הכרחי לקיומ, קדושת הנישואין בין שני בני הזוג ואת הקשר ההדוק ביניהם

 .משפחה מאורגנת בחברה האנושית

 

 

 " לא תגנב" :הדיבר השמיני

 

דיבר זה . האיסור משמעו שאסור לקחת בחשאי דבר כלשהו מרשות בעלים שלא בידיעתם

 . מבטא את העקרון של קדושת הקניין

 

 "לא תענה ברעך עד שקר": הדיבר התשי י

 

. ד כעד שקר בכל הנוגע לזולתאסור להעי: ומשמעות הדיבר, משמעו להעיד" תענה"הפועל 

מבטא את עיקרון . לא מכוונת רק לאדם מישראל אלא גם מעמים אחרים" רעך"המילה 

 .אסור אפילו להעיד עדות שמיעה כיוון שהיא נחשבת לעדות שקר. קדושת בתי המשפט



 

 

 " לא תחמד": הדיבר ה שירי

 

 . כלומר במחשבותיך לא תחשוק בדבר שאינו שלך, האיסור משמעו לא תתאווה

 . שלא נועד למכירה או לנתינה, להשיג כל דבר של אדם אחר 

כל החומד את שאינו שלו נגרר לעבור על איסורים . החמידה היא הגורם והמניע לחטא

 .אחרים

הוא איסור על " תחמודלא "השוני בין דיבר זה לארבעת הדיברות שלפניו הוא שהדיבר 

ארבעת הדברות שלפניו ידועות כאיסור . המחשבה והתאווה שבלב ואינו פעולה מעשית

איסור זה הוא בבחינת חידוש לעם ישראל ולכן . חברתי בישראל ובעולם ואיסור זה אינו ידוע

 .הוא מנוסח ביתר פירוט

 

 :פרשנים טוענים שיש קושי לקיים דיבר זה ולכן פסקו

אך הם החמידה ממשיכה למעשה , נשארת במחשבה אין עונשאם החמידה 

 .העונש חמור הרבה יותר

יש לעצור הכל מבעוד !!הראש מתכנן והיד לוקחת –הלב חושק  –העין רואה : הרי

 .מועד

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  – תק     - ספח   

 תגובות לאי שמירה על הנהלים נוהלים ושגרות חיים

 ס בתלבושת אחידה"הופעה לביה

, תלבושת בית הספר מיי דת את תלמידי בית הספר: רא יונל
את , "גאוות הי ידה"מ נכת ל ני ות ומגבירה את  ,מאפשרת  יהוי

ס ואת ת ושת השייכות של "ת ושת הסולידריות בי  התלמידים בביה
הנהגת תלבושת א ידה   התלמידים למוסד ה ינוכי שבו הם לומדים

ם פ רים  ברתיים ס תורמת גם ליתר שיוויוניות ול מ ו"בביה
וכ   שויה להקל  ל הנ ל הכלכלי הכבד , וכלכליים בי  התלמידים

ס מת בר ל רך הכבוד ב  ו  "נוהל תלבושת בי  המו ל  ל ההורים
כבוד לכל תלמיד בכך שלא נ שף מ בו הכלכלי באמ  ות : ס"ביה

ב "ס בכך שלבוש א יד של תלמידי   "וכבוד לביה, הלבוש
   שייכות וגאווההראשונים מב א ת ושת 

בתלבושת אחידה ס כשהם לבושים " ל התלמידים להגי  לביה

 ול ה , קרו ה/שאינה ג ורה,  ול ה  ם סמל בית הספר: והולמת

ללא מכנס מגובה ברך ומ ה   המכסה את הכתפיים ואת הב   במלוא 

אך יש להקפיד על מחשו  , Vמותר לבוא עם חולצות   קרעים כלשהם

. ס"ללא סמל ביה, חלק לגמרי, רט עם רוכסן'בסווצמותר לבוא . צנוע

 .ס"רט החלק עם הרוכסן חייבת להיות חולצה עם סמל ביה'מתחת לסווצ

 . ס"חייב להיות עם סמל ביה, ללא רוכסן, רט סגור'סווצ

 (  מ ו וגוונים כולל ) אסור להופי   ם  ב  בשי ר מכל סוג שהוא

/ נ ליים ם איפור מוג םאי  להופי    איסור פירסינג מכל סוג שהוא

  סנדלים סגורים בלבד

ס בתלבושת "התגובה לאי הופ ה לביה

 :א ידה תכלול את השלבים הבאים

 . מורה בשיעור הראשון יבדוק נושא תלבושת

 ת בית ספרחולצללבוש התלמיד יישלח 

תלמיד שנשאר ללא  .מהמחסן הבית ספרי

חולצת בית ספר ישב בספריה ויעתיק את 

 . ספרניתהתקנון לצד ה

 

ס נמ א ללא תלבושת "במידה ותלמיד ביה

להל  שלבי , במהלך ש ות הלימודים

 :התגובה

רישום הערת תלבושת במערכת . א

 .הסמארטסקול

במידה ותלמיד מגיע ללא תלבושת בעקביות . ב

המחנך יפעיל שיקול לפעול בנדון לפני הסיכום 

 .החודשי

   -איחורים בבוקר לתחילת יום הלימודים 

אי ור תלמיד לשי ור פוג  ביכולתו לספוג את כל תוכנו של : רא יונל
אי ורו מפר את אוירת הלמידה שה לה ו לול , כ -כמו  השי ור

   להו יא מריכו  את  בריו ואת המורה
ס לכל אדם ול כאותו "נוהל אי ורים מת בר ל רך הכבוד ב  ו  ביה

את תוכנו של  כמורה את  מ  השי ור במלואו כמו גם/לקבל כתלמיד
   השי ור במלוא הר ינות הנדרשת

 

יש להגי  ב מ  ולהיות בכיתה   בבוקר 8:31 –יום הלימודים מת יל ב 

   8:31 –ב 

 

 :תגובה לאי ורים בבוקר

מחנך צריך לבדוק את רשימת מאחרי הבוקר 
בכל יום ולבדוק אם יש תלמידים מכיתתו 

עליו לכתוב לעצמו בכל יום את . ברשימה זו
עליו לטפל . די כיתתו שאחרו בבוקרתלמי

– פ המדרג הבא "בנושא ע
מחנך יערוך שיחה עם  –איחור בוקר שני .     1

 .התלמיד המאחר
מחנך יערוך שיחה   –איחור בוקר שלישי .     2

 37:15 -עם התלמיד המאחר ויענישו בהגעה ב
 .או בהשארות שעה בסו  יום

להורי מחנך ידווח   –איחור בוקר רביעי .     0
התלמיד ויערוך איתם חשיבה משותפת לתכנית 

 .מניעתית לגבי איחורי התלמיד
 

 איחורים במהלך יום הלימודים

 

   במהלך יום הלימודים יש להגי  לכיתה מיד לא ר הישמ  ה ל ול

 :תגובה לאי ורים במהלך היום

 .תירשם הערת איחור בסמארטסקול. א

וצבר , במידה ותלמיד מאחר בעקביות.  ב

המחנך ,  איחורים 5 –במהלך שבועיים יותר מ 

 .לפעול בנדון לפני הסיכום החודשייפעיל שיקול 

 תגובה לאירו י משמ ת במהלך שי ורים אירועי משמעת במהלך שיעורים



 

 תגובות לאי שמירה על הנהלים נוהלים ושגרות חיים

תלמיד שמפרי  למהלך השי ור פוג  ביכולתו להפנים את : רא יונל
מכבדת  לא מאפשר ל בריו לכיתה ללמוד באוירה, ה ומר הלימודי

    ומפרי  למורה ל סוק בתכני השי ור
נוהל אירו י משמ ת מת בר ל רך הכבוד משום שהוא נו ד להביא 

כלפי התלמידים וכלפי , כלפי המורה-לאוירה מכבדת בשי ורים  

    מ מד השי ור

פ קוד התנהגות "יש להישמ  ולכבד את הנ יות המורה ולהתנהג  

כל התנהגות שאינה   שי ורמוסכם המאפשר מהלך תקי  של 

  מאפשרת מהלך תקי  בשי ור ת ופל ב ורה מ מירה ביותר

 

 

במידה והתלמיד נהג באחת מהאפשרויות 

; הפר ה  ריגה במהלך שי ור: הבאות

המקרה יטופל  וכ נות ואי מילוי הוראת מורה

 :בהתאם לשלבים הבאים

 .לרישום הערה בסמארטסקו .ג
על פרטי ידווח המורה המקצועי  .ד

האירוע בטופס המיוחד שיהיה 
למחנך   במזכירות ויעביר עותק

 . ומחנך ולתיק אישי
התלמיד יישאר בסו  יום לימודים עד השעה . ג

בבית הספר ויירשם במזכירות ביומן  15:15
המורה ייתן לתלמיד . המיוחד לצורך נושא זה

ע אותה יבצ, מתוך קלסר המשימותמשימה 
 . לאחר סיום לימודיו ויגיש למורה יום למחרת

במידה והתלמיד לא יישאר עד השעה .  ד
יערב המורה המקצועי את המחנך  15:15

וייקבע המשך טיפול לפי שיקול דעת המורה 
הנושא יתועד בתיקו האישי של . והמחנך

 . התלמיד וידווח להוריו
 

  -אי הימ אות תלמיד בשי ור או בפ ילות כיתתית  
תלמיד שנ דר משי ור או מפ ילות כיתתתית ללא אישור : רא יונל

בכך הוא גורם   מוסמך מפסיד  ומר לימודי או  ויית למידה א רת
הוא מב א  וסר ,  בנוסף   ל  מו ל וסרים ביד  הנדרש לו בגילו

   א ריות להתקדמותו האקדמית וגם  ל ול בכללי בית הספר
 ילות כיתתית מת בר ל רך פ/נוהל אי הימ אות תלמיד בשי ור
פ ילות כיתתית מב את  וסר כבוד /הכבוד משום שה דרות משי ור

כלפי מאמ י המורים להקנות יד  כמו גם  וסר כבוד כלפי כללי 
   ס"ביה

  נוכ ות מלאה בשי ורים  יונית ללמידה תקינה
הי דרות משי ורים בבית הספר פוג ת במוגנות התלמידים 

  בלימודיהם וב יוניהם
 

ס הינה  לק בלתי "תרבותית בתוך ביה/ ברתית/פ ילות לימודית
  ס"מהתהליך הלימודי ה ינוכי בביה נפרד

תלמידים  ריכים להשתתף בכל השי ורים במהלך יום הלימודים ובכל 
הפ ילויות הכיתתיות אלא אם כ  קיבלו אישור מהמורה לה דרות 

   ה/פ ילות או  לק ממנו/משי ור
שיטוטים  במהלך יום לימודים מחוץ מרה בית הספר רואה ב ו

לפני סיום יום  לפעילות הכיתתית ועזיבת בית הספר ללא רשות/לכיתה
 "(  הבר ות)"לימודים או בת ילת יום לימודים 

תגובה לשיטוט במהלך יום לימודים או העדרות 
  -ללא אישור מחלק מיום לימודים 

מחלק " מבריז/"ס"תלמיד שמשוטט בשטח ביה
  -פ המדרג הבא "מודים  יטופל עמיום לי

פעם ראשונה שנראה התלמיד . 1
תערך שיחת בירור של  –" מבריז/"משוטט

 15:15והתלמיד יישאר עד  המחנך עם התלמיד
 . ביום למחרת

פעם שנייה שנראה התלמיד . 2
המחנך ידווח בכתב להורי –" מבריז/"משוטט

התלמיד ויעביר העתק לתיקו האישי של 
ביום  15:15יישאר עד  והתלמיד התלמיד
 . למחרת

פעם שלישית שנראה התלמיד . 0
המחנך יזמן הורים לשיחה  –" מבריז/"משוטט
שנות יבנה עם ההורים תוכנית למניעת התיובה 

התנהגות זו ותינתן לתלמיד מטלה לימודית 
 .בנושא

 

 

 

 

 

  ....הבא' המשך בעמ



 

 תגובות לאי שמירה על הנהלים נוהלים ושגרות חיים

 צבירת אירועי משמעת התנהגותיים רמעקב אח

לאורך השנה מו נות לתלמידים אירו ים  יוביים ושליליים : רא יונל
 שוב שיהיה מ קב א רי ה נות אלו ושיהיה לה  בי וי   בסמר סקול

נוהל  ה מאפשר למ נך ותלמיד   ס"בשגרת  ייו של התלמיד בביה
כדי , של התלמידיום ולבדוק את המ ב ההתנהגותי  31ל  ור כל 
בהמשך ו יו  אירו י משמ ת  יופ תו,   דים מב וד מו ד שיינק ו

מ קב א רי נוהל    ההתנהגות של התלמיד ייפג  מ   ככל האפשר
שמתוך כבוד מת בר ל רך הכבוד משום   בירת אירו י משמ ת

לתלמיד ול תידו בודק המ נך את מ ב תלמידו ו ו ר לו להיות מוד  
   ו ושב  ימו כי ד נית  לשפרו למ בו ההתנהגותי

בא ריות התלמיד ל קוב ולבדוק את מ ב  בירת אירו י המשמ ת *
, פ פו : אירו י משמ ת התנהגותיים יכללו את הה רות הבאות  שלו

, הי דרות בלתי מו דקת משי ור, תלבושת, אי ור, הפר ה
אלימות , אלימות פיסית, י יאה משי ור ללא רשות, הת  פות
פגי ה , ס ללא רשות"  יבת בי,   יבת שי ור ללא רשות ,מילולית

  ס "ברכוש א ר והש תת רכוש בי
אירו י  11יום ובו יבדוק מי מתלמידיו  בר  31המ נך יפיק דו  כל *

  –משמ ת ומ לה כמפור  
, הי דרות בלתי מו דקת משי ור, תלבושת, אי ור, הפר ה, פ פו 

אלימות , ות פיסיתאלימ, י יאה משי ור ללא רשות, הת  פות
פגי ה , ס ללא רשות"  יבת בי,   יבת שי ור ללא רשות, מילולית

  ס"ברכוש א ר והש תת רכוש בי

   המ נך יבדוק מי מתלמידיו לא  בר אף לא אירו
  משמ ת א ד

  התלמידים בכיתתו ש ברו הכי  5המ נך יבדוק מיהם
 "   בד יפה"הרבה אירו י 

 בירת אירו י משמ ת  רמ קב א 

 התנהגותיים

אירועי משמעת  13הטיפול בתלמידים שצברו 
   -ימי לימודים  03במהלך ומעלה 

רכז , המחנך יזמן מפגש שלו עם הורי התלמיד*
במפגש . גנית מנהלתס/ומנהלת, יועצת, שכבה
מבחינה  ערך דיון במצב התלמידיזה י

התנהגותית ותעשה חשיבה לגבי הדרך בה 
 . ניתן לשפר את המצב בהמשך

 התלמיד והמחנך יחתמו על חוזה ,ההורים*
שבו מתחייב התלמיד להתנהגות נאותה 

 . פ הדוח"באותם פרמטרים שהתקשה ע
לתיקו האישי מחנך יעביר סיכום של מפגש זה *

ובו הנתונים בהם דנו לגבי , של התלמיד
 . החלטות שהתקבלו לגביוהתלמיד ו

העבודה . התלמיד יכין עבודה ויגישה למחנך*
, והוא יוכל לעשותה כמצגת תעסוק בדרך ארץ

סרטון או כסיכום הנושא מתוך מקורות יהודיים 
 .ציוניים ואזרחיים

- המחנך ייתן מכתבי הערכה לתלמידים אשר
 לא צברו א  לא אירוע משמעת אחד*
אירועי ' התלמידים בכיתה שצברו את מס 5*
רק במידה ולא צברו  הרב ביותר " עבד יפה"ה

  אירועי משמעת או יותר 7במקביל 
ופר לקבוצת 'דוחות צ 0יארגנו כל  רכזי שכבה

 . תעודות הערכה 0התלמידים בשכבתם צברו 

 ס במהלך יום לימודים"נוהל שחרור תלמידים מביה

הספר אינו יכול ל  וב את ש   בית  תלמיד המגי  לבית: רא יונל
הספר ולהישאר ללא השג ה וללא מוגנות לפני תום מ רכת 

  השי ורים שלו
ס במהלך יום לימודים מת בר ל רכי "נוהל ש רור תלמידים מביה

ס א ראי לתלמיד שהגי  "ביה  ס המרכ יים ובהם  רך הא ריות"ביה
שהוריו אשרו  ס בלי"ס ואינו יכול להפקירו ל את מש   ביה"לביה

    את ובאו לק תו
 

ס יידרש להגי  "תלמיד שאינו  ש ב וב ומ וניי  להשת רר מביה

  למ כירות ולב   נוהל סדיר של ש רור באישור הוריו

ס במהלך יום "נוהל ש רור תלמידים מביה

 לימודים

ייגש , באישור המורה המלמד בכיתה. א

 .ס להתקשר להוריו"התלמיד למזכירות ביה

: ס תבצע רישום מסודר של"מזכירות ביה. ב

אישור הורים ומי מגיע , כיתה, שם התלמיד

 .לקחת את התלמיד

מקבל מהמזכירה טופס למורה ובו התלמיד . ג

 . פרטי התלמיד המשוחרר

והתלמיד ניגש , המורה חותם על הטופס. ד

המזכירה חותמת על הטופס . בחזרה למזכירה

במקביל . לאחר שהורי התלמיד הגיעו לאספו

היא מחתימה את הורי התלמיד ביומן 

 . שחרורים

התלמיד נותן לשומר ביציאה את הטופס . ה

 .  י המזכירה ומשוחרר"החתום ע

 שימוש בניידים במהלך יום הלימודים

בית הספר שואף ל מ  לתלמידים ש ות  יברות רבות ככל : רא יונל
ר ה לפו  והדבר  לול להיפג  אם התלמידים יתרכ ו במכשי, האפשר

 שימוש בניידים במהלך יום הלימודים

ללא , תלמיד שייתפס משתמש במכשיר הנייד



 

 תגובות לאי שמירה על הנהלים נוהלים ושגרות חיים

שימוש , כ -כמו  שלהם במקום לתקשר  ם  בריהם פנים אל פנים
ב לפו  סלולרי  לול להוות מוקד ר ש ופגי ה בפר יות של תלמידים 

   מוקל ים כנגד ר ונם/אשר מ ולמים
הכבוד משום  נוהל שימוש בניידים במהלך יום לימודים מת בר ל רך

ה רך , בנוסף  םשמתוך כבוד ל נ ת הפר  נאסר השימוש בניידי
המ ורבות  ברתית מיושם ביתר קלות אם התלמידים יושבים בי ד 

   ומדברים במקום לתקשר דרך המכשיר הנייד
איסור  ה   אסור להשתמש במכשירים ניידים במהלך יום הלימודים

  מתיי ס ה  לשי ורים וה  להפסקות

או גורם חינוכי אחר /אישור מיוחד מהמחנך ו

עד סו  מכשיר הטלפון שלו יוחרם , ס"בביה

 .היום

בסו  היום יוכל התלמיד לקבל את המכשיר 

במידה והורי התלמיד . חזרה בליווי אחד מהוריו

התלמיד יקבל את המכשיר , אינם יכולים להגיע

ללא צורך בליווי , שלמחרת חזרה בסו  היום

 .אחד ההורים

 

 אלימות פיזית או מילולית

הוא  רך " הראשונים"א ד מ רכי הליבה של   יבת : רא יונל
   הכבוד

נוהל אלימות מילולית או פי ית נו ד לוודא ש רך הכבוד ישרור בי  כל 
    באי בית הספר

התנהגות לא מכבדת כלפי  בר או איש  וות הכוללת אלימות מילולית 
   או פי ית אסורה בה ל /ו

 אלימות פי ית או מילולית

תלמיד שינהג באלימות פיזית או מילולית 

ימים לפי ' יושעה מבית הספר ליום עד מס

חומרת המקרה ועל פי שיקול דעת הצוות 

 . החינוכי

שתיית אלכוהול בבית הספר או בפעילות חוץ בית ספרית / עישון 
אינו יכול להרשות לתלמידיו להתנהג באופ  בית הספר : רא יונל

 ישו  ושתיית   שיגרום להם להתמכרויות ולהתנהגויות סיכוניות
אלכוהול מוכ ות כהתנהגויות ממכרות שלה  השלכות  מורות  ל 

   בריאות המשתמש

     בבית הספר או בפ ילות  וץ בית ספרית ישו ל איסור מו ל   ל 
 ל איסור מו ל   ל הכנסת אלכוהול   השמוש בנרגילה דינו כ ישו 

שתיית   ס וה  מ ו ה לו"ה  לפ ילויות בתוך ביה, ס"לש   ביה
ס אסורה "ס או בפ ילויות כלשה  מ  ם ביה"אלכוהול בש   ביה

  בה ל 

 

שתיית אלכוהול בבית הספר או /  ישו  
 לות  וץ בית ספרית בפ י

מביא אלכוהול /מעשן או שותהתלמיד שייתפס 
לפעילות בית ספרית יעבור טיפול / לבית הספר

 -משמעתי הכולל את הפעולות הבאות הבאות 
 הטלת מטלה , עירוב הורים ,שיחת בירור

 .השעיה ליום אחדו חינוכית הקשורה לתופעה

ביטוי בציון התנהגות יינתן לאירוע , בנוס 
 . בתעודה

     . תכנית התערבות תוצעבמקרים מסויימים 

התלמיד יוחזר באופן  -במקרה של פעילות חוץ
 . י הוריו"מיידי ע

 

  



 

  –   ת          ת  פ    תק     – ספח   

 כי ד התקנה משרתת את  ובת הפר  כי ד התקנה משרתת את  ובת הכלל התקנה

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  



 

  – ק   ת        תק     – ספח   

 

  .'משנה א', פרק ד, פרקי אבות"  הכובש את יצרו? איזהו גיבור"  1

 

  .'משנה א', פרק ד, פרקי אבות"  המכבד את הבריות? איזהו מֻכבד"  2

 

ובו , המותיר בידי אדם מספיק חופש, שלטון דמוקרטי אמיתי הוא אותו שלטון"  0

      אלברט איינשטיין    "בחופש הזהבזמן דואג לכך שלא יעשה שימוש רע 

 

 ...   ערך השיוויון בא לידי ביטוי בתלבושת האחידה  1

עם כל דור . ואילו אצלנו אין הילדים מועדפים או מקופחים בגין עסקי הפרנסה של אבותיהם"

עד בחינת הבגרות בבית הספר התיכון לובשים הילדים ... חדש מתחילים אנו התחלה חדשה

שדרגה ומצב כלכלי של ההורים יבדילו בין , אין זה נכון מבחינה מוסרית. וטלבוש אחיד ופש

  "הילדים בבית הספר

   68' עמ,  1932, הרצל בספרו אלטנויילנד 

 

 

  אק'יאנוש קורצ"    יגדל להיות אדם המכבד את הזולת -ילד הגדל בכבוד "  5
 

המותנים , מספרהמלוכד בגלגלים , הוא כמו גלגל אחד, יחיד ויחיד שבחברה כל  6

אלא , שהגלגל היחיד אין לו חרות של תנועה בערך יחידתו לפי עצמו, במכונה אחת

 .להכשיר את המכונה לתפקידה הכללי, בכיוון ידוע, נמשך עם תנועת כלל הגלגלים

, אין הקלקול נערך ונבחן כלפי יחידותו של הגלגל עצמו, ואם יארע איזה קלקול בגלגל

 .ושירותו כלפי כללות המכונהאלא שנערך לפי תפקידו 

כי גם חרות , ואין כל נזק ליחיד מחמת שיעבודו אל הציבור, והיחיד היינו הך הציבור     

כן מחלקים ביניהם , וכמו שמחלקים ביניהם את הטוב. דבר אחד הוא, הציבור וחרות היחיד

 .את החרות



 

כים רק כלפי טובת נער, מעשים טובים ומעשים רעים, הרי שמידות טובות ומידות רעות

 .הציבור

ומקבלים . אם כל היחידים ממלאים את תפקידם לציבור בשלמותכמובן שהדברים אמורים 

אבל אם חלק מהציבור אינם מתנהגים . ולא לוקחים מחלק חברם, לא יותר מהמגיע להם

 .שלא זו בלבד שמזיקים לציבור אלא שגם ניזוקים, הרי הפועל יוצא מזה, כאמור

 .ד יבין שטובתו וטובת הציבור אחד הוא ובזה יבוא העולם על תיקונו המלאשכל יחי... 

 "          "  -ק "הרב יהודה ליב הלוי אשלג זצו                                                 

 

 

 

 



 

 "תקנו  דרך ארץ" -'  לכיתה    ינוך שני מ רך שי ור  18

דוד בן    " .אלא בדמותה המוסרית ובערכיה האנושיים, בטכניקהלא בצבא ולא , מדינת ישראל תיבחן לא בעושר

  גוריון

      

 

 .'מיד אחרי תעודות מחצית א -ינואר: מו ד השי ור 

 

 השי ור נ רך בכיתה  ם ברקו

 . פעמים וחותך כל שני נושאים ביחד 6המחנך מצלם את התקנון   –הכנות לשי ור 

 .מסמך לחתימת התלמידים בסו  השיעור לגבי ידיעת התקנון -                    

 .דפים צבעוניים לכל זוג בכיתה/ שמיניות בריסטול  -                          

 .שני שיעורים רצופים –אורך השי ור  

 .המצפן הערכי שבתקנון – נושא השי ור

 

  -  מ רות השי ור

 .. .'הפרעות וכו, ללא אלימות מיועדים לביסוס  אווירה המקדמת למידה התלמיד יבין שחוקי התקנון  .ה

 .התלמיד יבין את הערכים שבפרופיל הבית ספרי ואת החיבור שלהם לנהלים בתקנון .ו

מוסרית של התלמיד תיבנה במשלבים נוספים המשודרים אליו מליבה ערכית אחת -זהותו הערכית .ז

 .ס"פרופיל ביה –

, יובאו לערעור ולהרהור בין התלמיד לבין עצמו, של התלמיד' ערכים וכד ,הרגלים, מחשבות, עמדות .ח

 .ובין התלמיד לבין חברת השווים

 

  – ר יונאל השי ור

. כבוד ויכולת להתקדם ולפלס את דרכם, בכל חברה ובכל מסגרת יש כללים שמטרתם לאפשר לכולם תחושת מוגנות

תקנון בית הספר מכיל נהלים שלעיתים פוגעים בחופש הפרט אך בראייה רחבה יותר ניתן לראות שהם מאפשרים 

הם הבסיס של נהלי התקנון והם גם המצפן הערכים . אווירה מקדמת למידה ואחריות אישית, סדר, מוגנות, כבוד הדדי

 . מוסרי שלנו כבית ספר-המסמן עבורנו את היעד הערכי



 

מעורבות , אחריות, כבוד הדדי הבסיס הערכי של תקנות בית הספר בא לידי ביטוי בערכים המובילים של בית הספר 

מאמינים בכבוד הדדי המבוסס על  אנו" – 1  סעי  ס "ובחזון ביה  פילוס דרך ארץ ואדם בציר המארגן ,  חברתית

  . "סובלנות ונתינה בין אדם לחברו כתשתית ערכית לכל באי בית הספר, אמון, דיאלוג

 :פתי ה

, איתור ידע קודם

העלאת , יצירת גירוי

הסבר .. +  בעיה

מטרת הלמידה 

 ותוצריה

15 

 'דק

ומראה את  אברהם טלשל  ת  לי מנגינההמחנך משמיע את השיר *

לא צריך להשמיע מעבר לבית הראשון והפזמון  –  'נספח א המילים 

https://www.youtube.com/watch?v=d_S1PNJUcj8 

איזו בעיה מעלה ?  במה עוסק הבית הראשון בשיר: לדיוןשאלות מנחות *

אילו פתרונות מציג . כתבו את ההשלכות של הבעיה המתוארת בשיר? הכותב

 .. 'ללא כללים יש אי סדר וכו ? השיר

  .המחנך מסביר את מטרות השיעור*

 :התנסות

פעילוות חוויתית 

, משחק התנסותית 

, פעילות מתוקשבת

הכנת ,משחק תפקידים

 ..  תוצר

                                           

 סיכום במליאה+  

מה היה לנו "והמשגה 

 ..."פה

03 

 'דק

 *מדינת ישראל תיבחן " -את המשפט של בן גוריון  המחנך כותב על הלוח

ובערכיה אלא בדמותה המוסרית , לא בצבא ולא בטכניקה, לא בעושר

במדינת ישראל אנו אמורים ליישם  –מדברים על כוונת המשפט  ".האנושיים

 ! ערכים ומוסריות

לכל הוא נותן  . בנספח   המחנך מעלה את הפרופיל הבית ספרי על הברקו*

' יהיו מס . נושאים 9כ "יש סה  נושאים של התקנון 0תלמידים  1קבוצה של 

 .קבוצות שיעסקו באותם נושאים

צה צריכה לבדוק על אילו ערכים מהפרופיל הבית ספרי מבוססות כל קבו

 . ס"יום בביה-שהיא קבלה בחיי היוםהתקנות 

חברי הקבוצה צריכים להציג הצגה  -קבוצה אחת מקבלת משימה שונה

המחנך נותן לקבוצה זו תקנות  שמבטאת את הערכים בחלק מהתקנות 

  . שקל לבטא בהצגה קלילה

קבוצה אחת מציגה  . נספח ג את התקנון בברקו המחנך מראה  -במליאה*

לגבי כל אחת מהתקנות ואילו ערכים  את ההצגה ואז נערך דיון מסכם

 . מהפרופיל הבית ספרי היא מבססת

 :המשגה

הידע החדש  סיכום

לבדיקת ההבנה של 

 . הנושא אצל התלמיד

כמשימת כדאי שיעשה 

+  בזוג  /אישית כתיבה

הצגת ביצועי ההבנה 

23 

 'דק

לבטא על שמינית בריסטול ערך אחד מהפרופיל הבית  –משימה בזוגות *

 ...   מלל/קומיקס/בציור ספרי בחיבור לחלק מהתקנות בתקנון 

 

 . כל זוג שירצה יציג את התוצר שלו ויסביר אותו  – במליאה*

 . בלוח קיר בכיתה המחנך ייתלה את התוצרים החזותיים*

 

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=7335&lang=1
https://www.youtube.com/watch?v=d_S1PNJUcj8


 

 

 

 

  

 הלומדים במליאהשל 

 :סגירה

  -במליאה 

  תכני  סכום

 השיעור

 תהליך -רפלקציה

מטה קוגניטיבי על 

חשיבה : "השעור

 "על החשיבה

13 

 'דק

שהם  המחנך יסכם את חשיבות הכללים בתקנון ואת הערכים 'דק 6 *

: המחנך ישאל שאלות מבנות זהות כמו .  ס"יום בביה-מבססים בחיי היום

איזו חברה נשקפת מתוך ? מה אנחנו מבקשים ליצור בעזרת התקנון

נסו לענות על השאלה בהיבט ? מה השאיפה? מה מצופה? התקנות הללו

הרחב שלה והתייחסו להיבטים של החברה הישראלית כולה ולא רק 

 ".הראשונים"ב "לעצמנו כאן בחט

ויבדוק עם התלמידים כיצד הם ' המחנך יראה את המקורות שבנספח ג

אילו הם אותם מקורות שדנו בהם בשיעור . מתקשרים לנהלי התקנון

והילדים מתחברים כעת אל " זרמו מים בנהר"אך מאז ' חינוך במחצית א

 . עיסוק נוס  באותם מקורות גם מחזק את הבנתם. המקורות ממקום אחר

 .התקנון הכרתמסמך לגבי התלמידים חותמים על  'דק 1 * 

 



 

            צ ע   ת                 – ספח   

 תכתיב 'הבט מסביב סנן ת

 בדיבור החוזר א  אחד לא מקשיב 

  ה מופ  של אימים אי  פה כללים 

 כולם  ו קים שוברים את הכלים 

 הרועה של הצאן לא רואה לא שומע 

 התליין באוטומט לא מרגיש דבר 

 הזמזום בכוורת הפך דבש לחומץ 

 תחזיקו חזק נחיתת אונס 

 צריך אומץ לשים סו  לעימות 

 טיפלה חינוך לקומץ די לאלימות 

 העמסתם על גבנו אידיאולוגיה ומיסים 

 פה הביצים טעמנו כבר שקשוקה אבל אי

 אשא עיניי ויעלה מהאוב 

 יעקב תביא את הסולם שנרד מהעץ 

 . כי היונה הפכה לנץ

 תן לי מנגינה שתעלה אליי הביתה 

 תן לי מנגינה שתשאיר אותי נקי 

 מנגינה שתתפשט לתוך כל לב שותת 

 .ותעלה ניגון בכל החדרים

 

 

  

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=7335&lang=1


 

  פ  פ      ת ספ   – ספח   

 "מפלסים דרך ארץ ואדם הראשונים" - ה יר המארג  

                                 

 מ ורבות  ברתית ואהבת הארץ, א ריות, כבוד הדדי -   רכים המוביליםה

                                 

 : ה  ו  הבית ספרי

  ית  רכית לכל באי בית הספרסובלנות ונתינה בי  אדם ל ברו כתשת, אמו , אנו מאמינים בכבוד הדדי המבוסס  ל דיאלוג - 1

נ פ  בקרב תלמידינו א ריות ויו מה   בהקשר של מי וי היכולות האישיות ופיתו  אישי הינה דרך  יים, אנו מאמינים כי מ וינות - 2

   לפיתו  אישיותם כבוגרים

הארץ ת מי   אהבת     ולסביבהבאמ  ות הנ לת תרבות ישראל ומורשתו ו יבור משמ ותי ל ב, נ נך את תלמידינו לאהבת הארץ - 3

   שייה משמ ותית למ    תיד ה ם והמדינה

 

 

  



 

  – ק   ת        תק     – ספח   

  .'משנה א', פרק ד, פרקי אבות"  הכובש את יצרו? איזהו גיבור" .1

  .'משנה א', פרק ד, פרקי אבות"  המכבד את הבריות? איזהו מֻכבד" .2

ובו בזמן דואג לכך שלא , המותיר בידי אדם מספיק חופש, שלטוןשלטון דמוקרטי אמיתי הוא אותו " .0

      אלברט איינשטיין    "יעשה שימוש רע בחופש הזה

 ...   ערך השיוויון בא לידי ביטוי בתלבושת האחידה .1

עם כל דור . ואילו אצלנו אין הילדים מועדפים או מקופחים בגין עסקי הפרנסה של אבותיהם"

עד בחינת הבגרות בבית הספר התיכון לובשים הילדים ... התחלה חדשהחדש מתחילים אנו 

שדרגה ומצב כלכלי של ההורים יבדילו בין , אין זה נכון מבחינה מוסרית. לבוש אחיד ופשוט

  "הילדים בבית הספר

   68' עמ,  1932, הרצל בספרו אלטנויילנד 

 

 

  אק'יאנוש קורצ"    יגדל להיות אדם המכבד את הזולת -ילד הגדל בכבוד " .5

שהגלגל , המותנים במכונה אחת, המלוכד בגלגלים מספר, הוא כמו גלגל אחד, יחיד ויחיד שבחברה כל .6

, בכיוון ידוע, אלא נמשך עם תנועת כלל הגלגלים, היחיד אין לו חרות של תנועה בערך יחידתו לפי עצמו

ין הקלקול נערך ונבחן כלפי א, ואם יארע איזה קלקול בגלגל .להכשיר את המכונה לתפקידה הכללי

 .אלא שנערך לפי תפקידו ושירותו כלפי כללות המכונה, יחידותו של הגלגל עצמו

כי גם חרות הציבור וחרות , ואין כל נזק ליחיד מחמת שיעבודו אל הציבור, והיחיד היינו הך הציבור

 .החרותכן מחלקים ביניהם את , וכמו שמחלקים ביניהם את הטוב. דבר אחד הוא, היחיד

 .נערכים רק כלפי טובת הציבור, מעשים טובים ומעשים רעים, הרי שמידות טובות ומידות רעות

ומקבלים לא יותר . כמובן שהדברים אמורים אם כל היחידים ממלאים את תפקידם לציבור בשלמות

יוצא הרי הפועל , אבל אם חלק מהציבור אינם מתנהגים כאמור. ולא לוקחים מחלק חברם, מהמגיע להם

 .שלא זו בלבד שמזיקים לציבור אלא שגם ניזוקים, מזה

 .שכל יחיד יבין שטובתו וטובת הציבור אחד הוא ובזה יבוא העולם על תיקונו המלא

 " בעל הסולם"  -ק "הרב יהודה ליב הלוי אשלג זצו                                                 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 שי ור  ינוך -'לכיתה   ינוך ראשו  מ רך שי ור   19

 

   י המ נך"השי ור נ רך בכיתת ה ינוך ומו בר  

  לאחר חגי תשרי' נוב-'אוק: מו ד השי ור 

בסו   ת התלמידיםלחתימ מסמךהמחנך מביא  –הכנות לשי ור 

 . לגבי ידיעת התקנון השיעור

 . המסמך יהיה מוכן במזכירות

 .םשני שיעורים רצופי –אורך השי ור 

 

  .גבולות – נושא השי ור

 

 

  -  מ רות השי ור

 .התלמיד יבין את חשיבותם של גבולות בחיים בכלל ובבית הספר בפרט .א

 .התלמיד יבין שנהלי התקנון מיועדים לסדר ולשמירה על כבוד הדדי בין כל באי בית הספר .ב

מבנה התלמיד את רכיבי מהווה היבט נוס  שבאמצעותו , "גבולות"למידת הרעיון העמוק הטמון במושג  .ג

 .זהותו הפנימית

, מאפשרת לתלמיד לנוע בביטחון בשדות החיים כולם, "גבולות"ההבנה בדבר מקומו המכונן של המושג  .ד

 .שהתלמיד הוא חלק ממנו, בשל הרלוונטיות של הנלמד לקולקטיב כולו

 

. 'רוחני וכו, כלכלי , ן אישיבכל חברה ובכל מסגרת יש כללים שמטרתם לאפשר לכולם בטחו  – ר יונאל השי ור

יחד יגיעו התלמידים להבנה . לעיתים נראה שהקפדה יתרה על כללים מסוימים היא קטנונית ולא באמת חשובה

  .חוקים ותקנות נועדו לטובת הכלל והפרט גם אם לא מסכימים איתם לגמרי, שכללים

  



 

 

 :פתי ה

יצירת , איתור ידע קודם

  +.. העלאת בעיה, גירוי

הסבר מטרת הלמידה 

 ותוצריה
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 'דק

 "חטיבת הביניים באלי"המורה יפתח בסיפור על  'דק 5* 

ע     ת        ,     ז    ץ ,       ח   ת         

        ק      ת    ת  ח        .              

, ח  צ ת          ע   ת :      ת ע     פע   ח צ   ת

 -  ת     ע    .  צ ע   ק ת  ע  , פ  ס   ,  פ פ  

   .     ע               ח         ת   ח   ת 06%

 ,                 ח        צ ת     ע         ז  

        ע  ת     עת .         ס     ע    ת      

,      ת    ע ת     עת     ק  ת          ת

 .  ת  סת  חת     ע       ת ף        ת      

ניתן לתת לתלמידים לתאר דברים נוספים   - לאחר הסיפור*     

גם אם הם נשמעים הזויים , "באלי"שלדעתם קיימים בחטיבת 

 .ומופרכים

 

 :שאלות לדיון לאחר הסיפור והתוספות של התלמידים 'דק 6* 

 מוסריים המתווים את חייה של קהילת -מהם הקודים הערכיים

 ? "באלי"

 מה ? ט הבודד כלפי חברת השוויםמהי המחויבות של הפר

 ?מחויבותה של החברה כלפי הפרט הבודד

 כולנו אוהבים לחיות מאושרים וחופשיים מכבלים של חוקים ,

, האם אתם יכולים לזהות אפשרויות של מוגנות. תקנות ומשמעת

רשמו ? "באלי"ערבות הדדית ותחושת שייכות בקהילת , מחויבות

 –השוו אותם לחברה אחרת כ "לעצמכם כמה היבטים כאלה ואח

 .י מערכת מוסרית וערכית"חברה המותווית ע

  אל , "באלי"נסו להעתיק בדמיונכם את הקודים הנהוגים בקהילת

המרחב הציבורי של ישראל שהוא חלק ממרחב החיים שלכם 

מה ? מה נשק  לנגד עיניכם: כתבו במספר נקודות קצרות. עצמכם

 ?תחושות עוברות בכםאיזה ? מה אתם מרגישים? אתם שומעים

 . המורה יספר מהן מטרות השיעור  'דק 1* 

 05 :התנסות

 'דק

קבוצות וכל  6-התלמידים נחלקים ל - בקבוצותמשימה   'דק 25* 

סצנה מחיי היום  –דקות  1-0קבוצה צריכה להראות קטע בכיתה בן 



 

פעילוות חוויתית התנסותית 

, פעילות מתוקשבת, משחק 

הכנת ,משחק תפקידים

  .. תוצר

                                           

והמשגה  סיכום במליאה  +

 ..."מה היה לנו פה"

כל קבוצה מסבירה את אחד מהנהלים או . יום בחטיבת הביניים באלי

 .הערכים הקשורים לסצנה 

מדוע סצנה כזו : לאחר כל סצנה ידון המחנך עם התלמידים בשאלה

מהם הערכים או . לא יכולה להתרחש בחטיבת הביניים הראשונים

 . הכללים שהופרו ויכתוב אותם על הלוח

המחנך מציג לסיום את התקנון : סיכום במליאה   'דק   13*  

 .המצומצם ומסבירו

 :המשגה

הידע החדש לבדיקת  כוםיס

ההבנה של הנושא אצל 

 . התלמיד

כמשימת כדאי שיעשה 

 בזוג /אישית כתיבה

הצגת ביצועי ההבנה של  +  

 הלומדים במליאה

23 

 'דק

כל תלמיד יכתוב נוהל אחד מתוך התקנון שלדעתו משימה  'דק 7* 

אפשר גם לכתוב . הכי מיותר והיה מעדי  שנוציא מהתקנון ומדוע

 . משהו שחסר לו מאוד בתקנון

–  במליאה 'דק 10* 

חלק מהתלמידים יספרו מה כתבו ויתקיים דיון בהנחייתו של המחנך 

יותר  חשוב שהדברים ייאמרו. על נחיצותו של הנוהל ועל חשיבותו

  .עם קצת הכוונה מהמחנך י התלמידים עצמם "ע

 

 :סגירה

  -במליאה 

  תכני  השיעורסכום 

 תהליך מטה -רפלקציה

: קוגניטיבי על השעור

 "חשיבה על החשיבה"

15 

 'דק

 .  הפרופיל הבית ספרי -'מראה את נספח אהמחנך   'דק 5 *

את , את הגורם המארגן, מבטא את החזוןייערך דיון כיצד התקנון 

   . ס"הערכים המובילים ואת החזון של ביה

ונערך דיון על הקשר ' מציג את המקורות שבנספח בהמחנך  'דק 5 *

   .בין המקורות הללו לנהלי התקנון

י סדרה של שאלות "הדיון יכלול הרמת המבט אל החברה כולה ע

על התפקידים  שתכליתן לטפח ולפתח את מחשבת התלמידים

איזו חברה אנו מבקשים : שאלות כגון. האזרחיים שעוד נכונו להם

ומה " מעורבות חברתית"ו" תיקון עולם"מה המשמעות של ? לבנות

מה התפקיד של כל פרט בחברה ? תפקידו של התקנון בהקשרים אלה

? מה אחריותו של הפרט כלפי החברה ומה אחריות החברה כלפיו? כזו

מה ? ת בכלל אחריות של החברה כלפי הפרטהאם צריכה להיו

שאל , אל תשאל מה המדינה יכולה לעשות בשבילך"משמעות ההיגד 

 (.ארלד קנדי'ון פיצג'ג)? "מה אתה יכול לעשות למען המדינה

המחנך יחתים את כל התלמידים על טופס הכרת התקנון   'דק 5 *

הילדים מאשרים שהם מכירים .יאסו  וישמור אצלו עד סו  השנה, לחתימה

 . את התקנון ויפעלו על פיו

 



 

  פ  פ      ת ספ   – ספח   

 

 "הראשונים מפלסים דרך ארץ ואדם" - הציר המארגן 

                                 

מעורבות חברתית ואהבת , אחריות, כבוד הדדי -  ערכים המוביליםה

 הארץ

                                 

 : החזון הבית ספרי

סובלנות , אמון, אנו מאמינים בכבוד הדדי המבוסס על דיאלוג - 2

 .ונתינה בין אדם לחברו כתשתית ערכית לכל באי בית הספר

בהקשר של מיצוי היכולות האישיות ופיתוח , אנו מאמינים כי מצוינות - 1

פח בקרב תלמידינו אחריות ויוזמה לפיתוח נט. אישי הינה דרך חיים

  .אישיותם כבוגרים

באמצעות הנחלת תרבות ישראל , נחנך את תלמידינו לאהבת הארץ - 3

הארץ תצמיח עשייה  אהבת . ומורשתו וחיבור משמעותי לטבע ולסביבה

 .משמעותית למען עתיד העם והמדינה



 

  – ק   ת        תק     – ספח   

 

  .'משנה א', פרק ד, פרקי אבות"  הכובש את יצרו? איזהו גיבור"  1

 

  .'משנה א', פרק ד, פרקי אבות"  המכבד את הבריות? איזהו מֻכבד"  2

 

ובו , המותיר בידי אדם מספיק חופש, שלטון דמוקרטי אמיתי הוא אותו שלטון"  0

      אלברט איינשטיין    "בזמן דואג לכך שלא יעשה שימוש רע בחופש הזה

 

 ...   ערך השיוויון בא לידי ביטוי בתלבושת האחידה  1

עם כל דור . ואילו אצלנו אין הילדים מועדפים או מקופחים בגין עסקי הפרנסה של אבותיהם"

עד בחינת הבגרות בבית הספר התיכון לובשים הילדים ... חדש מתחילים אנו התחלה חדשה

ומצב כלכלי של ההורים יבדילו בין  שדרגה, אין זה נכון מבחינה מוסרית. לבוש אחיד ופשוט

    הרצל בספרו אלטנויילנד    "הילדים בבית הספר

 

 

  אק'יאנוש קורצ"   יגדל להיות אדם המכבד את הזולת -ילד הגדל בכבוד " 5

 

, המותנים במכונה אחת, המלוכד בגלגלים מספר, הוא כמו גלגל אחד, יחיד ויחיד שבחברה כל 6

, אלא נמשך עם תנועת כלל הגלגלים, חרות של תנועה בערך יחידתו לפי עצמושהגלגל היחיד אין לו 

אין הקלקול נערך , ואם יארע איזה קלקול בגלגל .להכשיר את המכונה לתפקידה הכללי, בכיוון ידוע

 .אלא שנערך לפי תפקידו ושירותו כלפי כללות המכונה, ונבחן כלפי יחידותו של הגלגל עצמו

כי גם חרות הציבור , ואין כל נזק ליחיד מחמת שיעבודו אל הציבור, היינו הךוהיחיד  הציבור     

 .כן מחלקים ביניהם את החרות, וכמו שמחלקים ביניהם את הטוב. דבר אחד הוא, וחרות היחיד

 .נערכים רק כלפי טובת הציבור, מעשים טובים ומעשים רעים, הרי שמידות טובות ומידות רעות

ומקבלים לא יותר . אם כל היחידים ממלאים את תפקידם לציבור בשלמותכמובן שהדברים אמורים 



 

הרי הפועל , אבל אם חלק מהציבור אינם מתנהגים כאמור. ולא לוקחים מחלק חברם, מהמגיע להם

 .שלא זו בלבד שמזיקים לציבור אלא שגם ניזוקים, יוצא מזה

 .עולם על תיקונו המלאשכל יחיד יבין שטובתו וטובת הציבור אחד הוא ובזה יבוא ה... 

 "          "  -ק "הרב יהודה ליב הלוי אשלג זצו                                                 

 

 

 

 

  

 

 



 

 שי ור  ינוך -'  לכיתה   ינוך שני מ רך שי ור   21

 

 

 

י "השי ור נ רך בכיתת ה ינוך ומו בר  

   המ נך

 

 

 

  'מחצית א מיד אחרי תעודות -ינואר: מו ד השי ור 

 .שיעורים רצופים 2  –אורך השי ור 

 .אחריות כערך מרכזי בתקנון דרך ארץ  – נושא השי ור

  –הכנות לשי ור 

 . המקרים גזורים לעבודה בקבוצות 9ומכין את ' המחנך מביא את נספח א-

 .המחנך מביא מסמך לחתימת התלמידים בסו  השיעור לגבי ידיעת התקנון -

 

  -  מ רות השי ור

 .מי צריך לקחת אחריות ומהי משמעותה, התלמידים ילמדו מהי אחריות. א

ויסיקו שהתבגרות הוא תהליך שמתקדם לאורך הלמידה , התלמידים יבינו את הקשר בין אחריות להתבגרות. ב

 . והחיים

 . התלמידים יכירו את הקשר בין אחריות לתקנון בית הספר. ג

 

התקנון מחייב את . א אחד מהערכים המרכזיים שעליהם נשען תקנון דרך ארץאחריות אישית הי  – ר יונאל השי ור

ס תהיה נעימה ומקדמת "התלמידים ואת אנשי הצוות לגלות אחריות למילוי נהליו כדי ששגרת העבודה והלמידה בביה

  .  עבור כולם

 



 

 :פתי ה

, איתור ידע קודם

, יצירת גירוי

.. +  העלאת בעיה

הסבר מטרת 

 ותוצריההלמידה 

  –" כאן גרים בכי "עונה אחת  6דקות ראשונות של פרק  2.5צפייה ב  * 'דק 13

https://www.youtube.com/watch?v=jSkiu24l8pA 

 :על הלוח המחנך ירשום את הגדרת המושג אחריות*

מ שים באופ  מלא / דים ומשימותהיכולת של אדם לב   תפקי -א ריות

לקי ת א ריות היא מאפיי    אם שהו לו  ליו ואם מתוך ב ירה, ונאמ 

, אדם שלא יכול לק ת א ריות  ל מ שיו  מרכ י בתהליך ההתבגרות

 . יתקשה לתפקד ב ברה

כפי שהם מכירים  המחנך יבקש מהתלמידים להתייחס להגדרה בהקשר לתקנון*

 . את מטרות השיעורואז יסביר ,  אותו כיום

 :התנסות

פעילוות חוויתית 

התנסותית 

פעילות , משחק 

משחק , מתוקשבת

הכנת ,תפקידים

סיכום ..  +  תוצר

והמשגה  במליאה

מה היה לנו "

 ..."                                           פה

  .'נספח א כל קבוצה תקבל מקרה . קבוצות 9המחנך יחלק את הכתה ל * 'דק 53

 . במקרה שלפניה של מי האחריות העיקריתכל קבוצה תדון ותחליט 

..  חידה/שיר/הצגה כל קבוצה תציג את המקרה לכתה בדרך יצירתית 

 . ותעשה מה שכתוב לה לעשות בכרטיס שקבלה

 

פ ההנחיה בכרטיס "את המקרה שלה ע כל קבוצה מציגה –במליאה *

 .  מקרה את הנוהל לגבי כל המחנך מתעכב להסביר. שקיבלה

 :המשגה

הידע החדש  סיכום

לבדיקת ההבנה 

של הנושא אצל 

 . התלמיד

כדאי שיעשה 

 כמשימת כתיבה

+  בזוג  /אישית

הצגת ביצועי 

ההבנה של 

 הלומדים במליאה

  'דק 13

 . כל אחד יכתוב לעצמו עם מה הוא יוצא מהשיעור** 

  -  במליאה** 

 .חלק מהתלמידים ישתפו במה שכתבו

 

 . המחנך יסכם את המושג אחריות בהקשר לחלק מנהלי התקנון

 . מהברקו' המחנך מקריא את נספח ב*  'דק  13 :סגירה

https://www.youtube.com/watch?v=jSkiu24l8pA


 

  -במליאה 

תכני  סכום 

 +השיעור 

תהליך -רפלקציה

מטה קוגניטיבי על 

חשיבה : "השעור

 "על החשיבה

/ תלמידים שהמחנך בוחר אומרים משפט לסיכום תחושותיהם   7 – סבב קשיח*

 . מחשבותיהם בעקבות השיעור

 . מסמך לגבי ידיעת התקנוןמחתים את התלמידים על המחנך * 

 

 

 

  



 

 ?של מי הא ריות ה יקרית -מקרים לבירור –' נספ  א

 תלבושת - 1  קבו ה מס

סגנית המנהלת פגשה את . בית ספריואב הגיע לבית הספר בחולצה חלקה ללא סמל ** 

והוא , יואב הסביר שכל חולצות בית הספר שלו נמצאות בכביסה. יואב בשער והעירה לו

של . אבל היא לא הספיקה ולכן הוא הגיע עם חולצה חלקה, ביקש מאמו שתדאג לו לחולצה

  ?מי האחריות

 .האחריות היא של יואב .א

 .האחריות היא של האמא .ב

 . שניתן כדי לבוא עם תלבושתיואב צודק ועשה מה  .ג

י "ה יגו את המקרה לכתה בדרך שאתם רו ים והסבירו לכתה מה יקרה ליואב  פ** 

   התקנו 

   תירו ים לאי הבאת תלבושת  3ספרו לכיתה ** 

 ס בתלבושת א ידה"הופ ה לביה

תלבושת בית הספר מייחדת את תלמידי בית : ראציונל

ומגבירה את  מחנכת לצניעות ,מאפשרת זיהוי, הספר

את תחושת הסולידריות בין , "גאוות היחידה"

ס ואת תחושת השייכות של "התלמידים בביה

הנהגת . התלמידים למוסד החינוכי שבו הם לומדים

ס תורמת גם ליתר שיוויוניות "תלבושת אחידה בביה

וכן , ולצמצום פערים חברתיים וכלכליים בין התלמידים

ד המוטל על עשויה להקל על הנטל הכלכלי הכב

ס מתחבר לערך הכבוד "נוהל תלבושת בי. ההורים

כבוד לכל תלמיד בכך שלא נחש  מצבו : ס"בחזון ביה

ס בכך שלבוש "וכבוד לביה, הכלכלי באמצעות הלבוש

ב הראשונים מבטא תחושת "אחיד של תלמידי חט

 . שייכות וגאווה

ס כשהם לבושים "על התלמידים להגיע לביה

חולצה עם סמל בית : תבתלבושת א ידה והולמ

חולצה המכסה את , קרועה/שאינה גזורה, הספר

מכנס מגובה ברך ומטה . הכתפיים ואת הבטן במלואן

אך , Vמותר לבוא  ם  ול ות . ללא קר ים כלשהם

ר  'מותר לבוא בסוו   יש להקפיד  ל מ שוף  נו 

מת ת   ס"ללא סמל ביה,  לק לגמרי,  ם רוכס 

ס בתלבושת א ידה תכלול את "התגובה לאי הופ ה לביה

 :השלבים הבאים

 . מורה בשיעור הראשון יבדוק נושא תלבושת

. התלמיד יישלח ללבוש חולצת בית ספר מהמחסן הבית ספרי

פריה ויעתיק תלמיד שנשאר ללא חולצת בית ספר ישב בס

 . את התקנון לצד הספרנית

 

ס נמ א ללא תלבושת במהלך ש ות "במידה ותלמיד ביה

 :להל  שלבי התגובה, הלימודים

 .רישום הערת תלבושת במערכת הסמארטסקול. א

במידה ותלמיד מגיע ללא תלבושת בעקביות המחנך יפעיל . ב

 .שיקול לפעול בנדון לפני הסיכום החודשי



 

ר  ה לק  ם הרוכס   ייבת להיות  ול ה  ם 'לסוו 

 ייב להיות , ללא רוכס , ר  סגור'סוו   ס"סמל ביה

   ס" ם סמל ביה

כולל  אסור להופיע עם צבע בשיער מכל סוג שהוא 

מותר פירסינג . מותר פירסינג באוזניים . גוונים וחמצון

אין להופיע . אך לא חישוק כנקודהבא  ברמת עגיל 

 .סנדלים סגורים בלבד/ נעליים. עם איפור מוגזם

 

 איחורים – 2  קבו ה מס

בצלצול היועצת ביקשה מדן ללכת לכתה אך בגלל שהוא . דן דיבר עם היועצת בהפסקה**  

... דן אחר לשיעור בשל כך. דקות בחוץ לסיים את האוכל 13לא אכל בהפסקה הוא נשאר 

המורה . כשהמורה רשם לו איחור דן אמר שאיחר כי היה אצל היועצת ולא הספיק לאכול

 ?מי האחריותשל . רשם לדן איחור

 .האחריות היא של דן .א

 .האחריות היא של היועצת .ב

 .האחריות היא של המורה שלשיעורו דן אחר .ג

י "ה יגו את המקרה לכתה בדרך שאתם רו ים והסבירו לכתה מה יקרה לד   פ** 

   התקנו 

   תירו ים אפשריים לאי ור 3ספרו לכיתה  ל ** 

   -אי ורים בבוקר לת ילת יום הלימודים 

איחור תלמיד לשיעור פוגע ביכולתו לספוג את כל : ראציונל

איחורו מפר את אוירת הלמידה , כן-כמו. תוכנו של השיעור

 . שהחלה ועלול להוציא מריכוז את חבריו ואת המורה

ס לכל אדם "נוהל איחורים מתחבר לערך הכבוד בחזון ביה

כמורה את זמן השיעור במלואו כמו /ולזכאותו לקבל כתלמיד

 . את תוכנו של השיעור במלוא הרצינות הנדרשת גם

 

יש להגיע בזמן . בבוקר 8:03 –יום הלימודים מתחיל ב 

 :תגובה לאי ורים בבוקר

מחנך צריך לבדוק את רשימת מאחרי הבוקר בכל יום 

עליו . ולבדוק אם יש תלמידים מכיתתו ברשימה זו

תלמידי כיתתו שאחרו לכתוב לעצמו בכל יום את 

– פ המדרג הבא "עליו לטפל בנושא ע. בבוקר

מחנך יערוך שיחה עם  –איחור בוקר שני .     1

 .התלמיד המאחר

מחנך יערוך שיחה עם   –איחור בוקר שלישי .     2

או  37:15 -התלמיד המאחר ויענישו בהגעה ב

 .בהשארות שעה בסו  יום

ווח להורי התלמיד מחנך יד  –איחור בוקר רביעי .     0



 

 . 8:03 –ולהיות בכיתה ב 

 

ויערוך איתם חשיבה משותפת לתכנית מניעתית לגבי 

 .איחורי התלמיד

 

 אי ורים במהלך יום הלימודים

 

במהלך יום הלימודים יש להגיע לכיתה מיד לאחר הישמע 

 . הצלצול

 :תגובה לאי ורים במהלך היום

 .תירשם הערת איחור בסמארטסקול. א

וצבר במהלך , במידה ותלמיד מאחר בעקביות.  ב

המחנך יפעיל שיקול ,  איחורים 5 –שבועיים יותר מ 

 .לפעול בנדון לפני הסיכום החודשי

 

 

 

 אירועי משמעת חריגים במהלך השיעור – 3  קבו ה מס

בשיעור מסוים הן דיברו והמורה ביקש מהן . החברה הכי טובה שלה, אלה יושבת ליד בר** 

בר ". רשמתי לך הפרעה"והמורה אמר לאלה " דיברנולא "אלה ענתה לו . פעמים' שקט מס

אני עכשיו יוצאת לדבר על זה עם ! אתה כל הזמן מתנכל לאלה, המורה"התחילה לצעוק 

המורה רשם לה הערת התחצפות ולמחרת היא , כשבר קמה לצאת מהכיתה". המחנכת

 ?של ברשל מי האחריות העיקרית להפרעה החריגה . 15:15נשארה בבית הספר כעונש עד 

 .האחריות היא של המורה .א

 .האחריות היא של בר .ב

 .זו גם אחריות. חברים צריכים להגן אחד על השני .ג

ה יגו את המקרה לכתה בדרך שאתם רו ים והסבירו לכתה מה יקרה לבר ** 

   י התקנו " פ

תירו ים אפשריים שבר תסביר להפר ה ה ריגה במהלך  3ספרו לכיתה  ל ** 

   השי ור

 

 



 

 

 משמ ת במהלך שי וריםאירו י 

תלמיד שמפריע למהלך השיעור פוגע : ראציונל

לא מאפשר , ביכולתו להפנים את החומר הלימודי

לחבריו לכיתה ללמוד באוירה מכבדת ומפריע למורה 

 .  לעסוק בתכני השיעור

נוהל אירועי משמעת מתחבר לערך הכבוד משום שהוא 

, ורהכלפי המ-נועד להביא לאוירה מכבדת בשיעורים  

 .  כלפי התלמידים וכלפי מעמד השיעור

פ קוד "יש להישמע ולכבד את הנחיות המורה ולהתנהג ע

כל . התנהגות מוסכם המאפשר מהלך תקין של שיעור

התנהגות שאינה מאפשרת מהלך תקין בשיעור תטופל 

 .בצורה מחמירה ביותר

 

 

 תגובה לאירו י משמ ת במהלך שי ורים

: האפשרויות הבאותבמידה והתלמיד נהג באחת מ

וכ נות ואי מילוי הוראת ; הפר ה  ריגה במהלך שי ור

 :המקרה יטופל בהתאם לשלבים הבאים מורה

 .רישום הערה בסמארטסקול .ה
המורה המקצועי ידווח על פרטי האירוע בטופס  .ו

המיוחד שיהיה במזכירות ויעביר עותק  למחנך 
 . ומחנך ולתיק אישי

 15:15התלמיד יישאר בסו  יום לימודים עד השעה . ג

בבית הספר ויירשם במזכירות ביומן המיוחד לצורך נושא 

, המורה ייתן לתלמיד משימה מתוך קלסר המשימות. זה

 . אותה יבצע לאחר סיום לימודיו ויגיש למורה יום למחרת

יערב  15:15במידה והתלמיד לא יישאר עד השעה .  ד

את המחנך וייקבע המשך טיפול לפי המורה המקצועי 

הנושא יתועד בתיקו האישי . שיקול דעת המורה והמחנך

 . של התלמיד וידווח להוריו

 

 

 

 ה דרות מפ ילות כתתית ללא אישור – 4  קבו ה מס

המחנך שוחח עימו לגבי . ללא אישור לכך, ח וביום ספורט שכבתי"רועי לא היה בסיור של** 

למרות זאת רועי לא . היעדרויותיו מפעילויות בית ספריות ללא אישור ועל משמעות הדבר

רועי . המחנך דיבר עם רועי למחרת וביקש לזמן אותו לשיחה יחד עם הוריו. הגיע לשישוק

 ...    ת הוריו והבטיח שזו הפעם האחרונההתחנן שלא יזמינו א

 ?של מי האחריות העיקרית להיעדרות רועי מהשישוק 

 .האחריות היא של רועי .א

 .האחריות היא של ההורים של רועי .ב

 .האחריות היא של המחנך .ג

ה יגו את המקרה לכתה בדרך שאתם רו ים והסבירו לכתה מה יקרה לרו י ** 

   י התקנו " פ



 

תירו ים אפשריים של רו י לה דרויותיו מפ ילויות בית  3ות ספרו לכיתה לפ ** 

    ספריות

 

  -אי הימצאות תלמיד בשיעור או בפעילות כיתתית  

תלמיד שנעדר משיעור או מפעילות כיתתתית ללא : ראציונל

בכך . אישור מוסמך מפסיד חומר לימודי או חויית למידה אחרת

הוא ,  בנוס .  הוא גורם לעצמו לחוסרים בידע הנדרש לו בגילו

מבטא חוסר אחריות להתקדמותו האקדמית וגם זלזול בכללי 

 . בית הספר

תתית מתחבר פעילות כי/נוהל אי הימצאות תלמיד בשיעור

פעילות כיתתית /לערך הכבוד משום שהעדרות משיעור

מבטאת חוסר כבוד כלפי מאמצי המורים להקנות ידע כמו גם 

 . ס"חוסר כבוד כלפי כללי ביה

 .נוכחות מלאה בשיעורים חיונית ללמידה תקינה

היעדרות משיעורים בבית הספר פוגעת במוגנות התלמידים 

 .בלימודיהם ובציוניהם

 

ס הינה חלק "תרבותית בתוך ביה/חברתית/לימודית פעילות

 .ס"מהתהליך הלימודי החינוכי בביה בלתי נפרד

תלמידים צריכים להשתת  בכל השיעורים במהלך יום 

הלימודים ובכל הפעילויות הכיתתיות אלא אם כן קיבלו אישור 

 . ה/פעילות או חלק ממנו/מהמורה להעדרות משיעור

 ים  במהלך יום לימודים שי ובית הספר רואה בחומרה 

לפ ילות הכיתתית ו  יבת בית הספר ללא /מ וץ לכיתה

לפני סיום יום לימודים או בתחילת יום לימודים  רשות

 " . הברזות "

תגובה לשיטוט במהלך יום לימודים או העדרות ללא 

  -אישור מחלק מיום לימודים 

מחלק מיום " מבריז/"ס"תלמיד שמשוטט בשטח ביה

  -פ המדרג הבא "טופל עלימודים  י

 –" מבריז/"פעם ראשונה שנראה התלמיד משוטט. 1

תערך שיחת בירור של המחנך עם התלמיד 

 . ביום למחרת 15:15והתלמיד יישאר עד 

–" מבריז/"פעם שנייה שנראה התלמיד משוטט. 2

המחנך ידווח בכתב להורי התלמיד ויעביר העתק 

ד לתיקו האישי של התלמיד והתלמיד יישאר ע

 . ביום למחרת 15:15

 –" מבריז/"פעם שלישית שנראה התלמיד משוטט. 0

המחנך יזמן הורים לשיחה ובה תיבנה עם ההורים 

תוכנית למניעת הישנות התנהגות זו ותינתן לתלמיד 

 .מטלה לימודית בנושא

 

 

 

 "11ספור  ד ל" – צבירת אירועי משמעת – 5  קבו ה מס

ח שהוציא "בדו. משני ימי לימודים בהם היה ללא תלבושתלערן יש שני אירועי תלבושת ** 

 2-פטפוטים ו 2, הפרעות 1יש לו עוד  אירועי משמעת  13המחנך נמצא שלרועי יש 

ערן טוען ששני הפטפוטים הם אצל אותו . המחנך מתכוון להזמין את הוריו לשיחה . איחורים

של מי ... הרבה הערותורוצה שיהיו לו " מחפש אותו"מורה ולכן כנראה המורה הזה 

 ?האחריות לצבירת אירועי המשמעת הרבים



 

 .האחריות היא של ערן .א

 .האחריות היא של המחנך .ב

 . פטפוטים 2האחריות היא של המורה שיש לערן אצלו  .ג

   י התקנו "ה יגו את המקרה לכתה בדרך שאתם רו ים והסבירו לכתה מה יקרה ל ר   פ** 

   ההורים ורכ ת השכבה, ש ר  יאמר בשי ה  ם המ נךהסברים  3ספרו לכיתה  ל לפ ות ** 

 

 

 מ קב א ר  בירת אירו י משמ ת התנהגותיים

לאורך השנה מוזנות לתלמידים אירועים חיוביים : ראציונל

חשוב שיהיה מעקב אחרי הזנות אלו . ושליליים בסמרטסקול

נוהל זה . ס"ושיהיה להן ביטוי בשגרת חייו של התלמיד בביה

יום ולבדוק את המצב  03מאפשר למחנך ותלמיד לעצור כל 

, כדי שיינקטו צעדים מבעוד מועד, ההתנהגותי של התלמיד

ו אירועי משמעת בהמשך וציון ההתנהגות של התלמיד יופחת

נוהל מעקב אחרי צבירת אירועי .  ייפגע מעט ככל האפשר

משמעת מתחבר לערך הכבוד משום שמתוך כבוד לתלמיד 

ולעתידו בודק המחנך את מצב תלמידו ועוזר לו להיות מודע 

 . למצבו ההתנהגותי וחושב עימו כיצד ניתן לשפרו

לעקוב ולבדוק את מצב צבירת אירועי באחריות התלמיד *

אירועי משמעת התנהגותיים יכללו את . המשמעת שלו

היעדרות , תלבושת, איחור, הפרעה, פטפוט: ההערות הבאות

יציאה משיעור ללא , התחצפות, בלתי מוצדקת משיעור

עזיבת שיעור ללא , אלימות מילולית, אלימות פיסית, רשות

יעה ברכוש אחר והשחתת פג, ס ללא רשות"עזיבת בי, רשות

 .ס "רכוש בי

 13יום ובו יבדוק מי מתלמידיו צבר  03המחנך יפיק דוח כל *

  –אירועי משמעת ומעלה כמפורט 

היעדרות בלתי מוצדקת , תלבושת, איחור, הפרעה, פטפוט

אלימות , יציאה משיעור ללא רשות, התחצפות, משיעור

עזיבת , עזיבת שיעור ללא רשות, אלימות מילולית, פיסית

 .ס"פגיעה ברכוש אחר והשחתת רכוש בי, ס ללא רשות"בי

  המחנך יבדוק מי מתלמידיו לא צבר א  לא אירוע
 .משמעת אחד

  התלמידים בכיתתו שצברו  5המחנך יבדוק מיהם
 ". עבד יפה"הכי הרבה אירועי 

 מ קב א ר  בירת אירו י משמ ת התנהגותיים

אירועי משמעת ומעלה  13הטיפול בתלמידים שצברו 

   -ימי לימודים  03במהלך 

רכז , המחנך יזמן מפגש שלו עם הורי התלמיד*

במפגש זה . סגנית מנהלת/ומנהלת, יועצת, שכבה

מבחינה התנהגותית  ייערך דיון במצב התלמיד

ותעשה חשיבה לגבי הדרך בה ניתן לשפר את המצב 

 . בהמשך

שבו  יד והמחנך יחתמו על חוזההתלמ, ההורים*

מתחייב התלמיד להתנהגות נאותה באותם 

 . פ הדוח"פרמטרים שהתקשה ע

לתיקו האישי של מחנך יעביר סיכום של מפגש זה *

ובו הנתונים בהם דנו לגבי התלמיד , התלמיד

 . והחלטות שהתקבלו לגביו

העבודה תעסוק . התלמיד יכין עבודה ויגישה למחנך*

סרטון או , יוכל לעשותה כמצגת והוא בדרך ארץ

כסיכום הנושא מתוך מקורות יהודיים ציוניים 

 .ואזרחיים

- המחנך ייתן מכתבי הערכה לתלמידים אשר

 לא צברו א  לא אירוע משמעת אחד*

עבד "אירועי ה' התלמידים בכיתה שצברו את מס 5*

 7רק במידה ולא צברו במקביל  הרב ביותר " יפה

  אירועי משמעת או יותר

ופר לקבוצת 'דוחות צ 0יארגנו כל  רכזי שכבה

 . תעודות הערכה 0התלמידים בשכבתם צברו 

 

 



 

 שחרור מוקדם מבית הספר – 6  קבו ה מס

אלא הלכה הביתה בלי , 7-8ליטל לא הרגישה טוב ולא נכנסה לשיעור מדעים בשעות ** 

חסרה וזכר  המורה בשיעור מדעים ראה שמיטל. להודיע לא  אחד או לקבל אישור לכך

הוא התקשר אליה בסו  היום והיא אמרה שהלכה הביתה משום . שראה אותה לפני השיעור

למחרת ליטל ". ס ללא רשות"עזיבת בי"לכן המורה רשם לליטל הערת .  שלא חשה בטוב

המורה טען . באה למורה ואמרה לו שלא הרגישה טוב ולא הבינה מה בעייתי בהתנהגותה זו

כל עוד לא שוחררה . י הנהלים ולכן הוא לא מבטל לה את הרישוםשמיטל לא פעלה על פ

. ולכן אסור היה לה לעזוב ללא אישור, ס"ס היא באחריות ביה"באופן מסודר במזכירות ביה

 ?של מי האחריות במקרה זה

 .האחריות היא של ליטל .א

 .האחריות היא של הוריה של ליטל .ב

ב ועשתה מה שהייתה ליטל פשוט לא הרגישה טו! אין כאן בעיית אחריות .ג

 .צריכה לעשות

   י התקנו "ה יגו את המקרה לכתה באי ו דרך שאתם רו ים והסבירו לכתה מה הייתה  לי ל  ריכה ל שות  פ** 

    תירו ים להורים כדי שיבואו לק ת אתכם מבית הספר באמ   יום לימודים 3ספרו לכיתה  ל ** 

 יםס במהלך יום לימוד"נוהל ש רור תלמידים מביה

תלמיד המגיע לבית הספר אינו יכול לעזוב את : ראציונל

שטח בית הספר ולהישאר ללא השגחה וללא מוגנות 

 .לפני תום מערכת השיעורים שלו

ס במהלך יום לימודים "נוהל שחרור תלמידים מביה

. ס המרכזיים ובהם ערך האחריות"מתחבר לערכי ביה

ס ואינו יכול "ס אחראי לתלמיד שהגיע לביה"ביה

ס בלי שהוריו אשרו זאת "להפקירו לצאת משטח ביה

 . ובאו לקחתו

 

ס "תלמיד שאינו חש בטוב ומעוניין להשתחרר מביה

לבצע נוהל סדיר של שחרור יידרש להגיע למזכירות ו

 .באישור הוריו

  ס במהלך יום לימודים"נוהל ש רור תלמידים מביה

 (12:51 ד הש ה )

ייגש התלמיד , באישור המורה המלמד בכיתה. א

המזכירה תתקשר  .ס להתקשר להוריו"למזכירות ביה

 .להורי התלמיד ותוודא שהם באים לקחתו

ו בספר הורי התלמיד ייכנסו למזכירות ויחתמ. ב

: לאחר שהמזכירה תמלא בו פרטים אלו, השחרורים

מי מגיע , כיתה, שם התלמיד, שעת השחרור, תאריך

 .לקחת את התלמיד

 :פתקים 2התלמיד יקבל   ג

 .ת בכיתה/התלמיד ימסור למורה המלמד  - 1פתק     

 .התלמיד ימסור לשומר ביציאה  - 2פתק     

, תאריך, שם התלמיד :השומר ינהל רישום מסודר. ד



 

 .טלפון+ מי בא לקחת את התלמיד , שעת יציאה

המזכירה משחררת את התלמיד  12:53לאחר השעה 

, היא מוודאת שהורה אישר זאת. ללא הורה נוכח

שולחת פתק למורה המקצועי וממלאת את ספר 

 .השחרורים

 

 

 שימוש בניידים – 7  קבו ה מס

מורה תורן שעבר בקרבתה ראה אותה עם הנייד  .לירון ישבה בהפסקה ושיחקה בנייד** 

 ?של מי האחריות. לירון בכתה ואמרה שכולם משתמשים בנייד בהפסקה. והחרים אותו

 .האחריות היא של לירון .א

האחריות היא של מנהלת בית הספר משום שלא כל המורים אוכפים את  .ב

 .התקנון

 . האחריות היא של החברות של לירון שלא הזהירו אותה שבא מורה  ג

ה יגו את המקרה לכתה באי ו דרך שאתם רו ים והסבירו לכתה מתי לירו  ** 

   י התקנו "תקבל את הנייד שלה  פ

    תירו ים למורה כדי שלא ייק  ללירו  את הנייד 3ספרו לכיתה  ** 

 שימוש בניידים במהלך יום הלימודים

בית הספר שוא  לזמן לתלמידים שעות : יונלראצ

והדבר עלול להיפגע , חיברות רבות ככל האפשר

אם התלמידים יתרכזו במכשיר הטלפון שלהם 

-כמו. במקום לתקשר עם חבריהם פנים אל פנים

שימוש בטלפון סלולרי עלול להוות מוקד רעש , כן

ופגיעה בפרטיות של תלמידים אשר 

 . נםמוקלטים כנגד רצו/מצולמים

נוהל שימוש בניידים במהלך יום לימודים מתחבר לערך 

הכבוד משום שמתוך כבוד לצנעת הפרט נאסר השימוש 

הערך המעורבות חברתית מיושם ביתר , בנוס . בניידים

קלות אם התלמידים יושבים ביחד ומדברים במקום 

 . לתקשר דרך המכשיר הנייד

אסור להשתמש במכשירים ניידים במהלך יום 

 שימוש בניידים במהלך יום הלימודים

ללא אישור , תלמיד שייתפס משתמש במכשיר הנייד

יוחרם , ס"או גורם חינוכי אחר בביה/מיוחד מהמחנך ו

 .מכשיר הטלפון שלו עד סו  היום

יוכל התלמיד לקבל את , 15:15בש ה , בסו  היום

במידה והורי . בליווי אחד מהוריוהמכשיר חזרה 

התלמיד יקבל את , התלמיד אינם יכולים להגיע

ללא צורך בליווי , המכשיר חזרה בסו  היום שלמחרת

 .אחד ההורים

 



 

איסור זה מתייחס הן לשיעורים והן . ודיםהלימ

 .להפסקות

 

 

 אלימות – 8  קבו ה מס

יונתן הסתובב וראה את שון . יונתן ישב בכתה ולפתע הרגיש שנשפכו עליו מאחור מים** 

יונתן קילל את שון קללות . שלו בעת שניסה לסגרו ולהכניסו לתיקשופך עליו מים מהבקבוק 

. והזמין את יונתן לבירור" אלימות מילולית"המורה בכתה כתב ליונתן הערת . רבות בקול רם

 ?של מי האחריות

 .האחריות היא של יונתן .א

 .האחריות היא של שון .ב

 .  האחריות היא של המורה בכתה שלא ראה ששופכים על יונתן מים  ג

ה יגו את המקרה לכתה באי ו דרך שאתם רו ים והסבירו לכתה מה יקרה ** 

   י התקנו "ליונת  ולשו   פ

    תמשו שו  ויונת  בשי ת הבירורהסברים בהם יש 3ספרו לכיתה 

 

 

 

 

 

 אלימות פי ית או מילולית

הוא " הראשונים"אחד מערכי הליבה של חטיבת : ראציונל

 . ערך הכבוד

נוהל אלימות מילולית או פיזית נועד לוודא שערך הכבוד 

 .  ישרור בין כל באי בית הספר

התנהגות לא מכבדת כלפי חבר או איש צוות הכוללת 

 . או פיזית אסורה בהחלט/אלימות מילולית ו

 אלימות פי ית או מילולית

תלמיד שינהג באלימות פיזית או מילולית יושעה מבית 

ימים לפי חומרת המקרה ועל פי ' הספר ליום עד מס

 . שיקול דעת הצוות החינוכי



 

 אלכוהול ו ישו  – 9  בו ה מסק

הם עישנו בחדר בלילה ומורה שעבר תפס . אמיר ומעיין הביאו סיגריות לטיול השנתי** 

 ?של מי האחריות. אותם

 .האחריות היא של אמיר ומעיין .א

 .האחריות היא של כולם כי כולם עושים את זה .ב

 .שלא מאפשר עישון האחריות היא של בית הספר  ג

ה יגו את המקרה לכתה באי ו דרך שאתם רו ים והסבירו לכתה מה יקרה ** 

   י התקנו "לאמיר ומ יי   פ

    הסברים בהם ישתמשו אמיר ומ יי  בשי ת הבירור 3ספרו לכיתה ** 

 

שתיית אלכוהול בבית הספר או בפ ילות  וץ /  ישו  

ל להרשות בית הספר אינו יכו: ראציונלבית ספרית 

לתלמידיו להתנהג באופן שיגרום להם להתמכרויות 

עישון ושתיית אלכוהול מוכחות . ולהתנהגויות סיכוניות

כהתנהגויות ממכרות שלהן השלכות חמורות על בריאות 

 . המשתמש

חל איסור מוחלט על עישון  בבית הספר או בפעילות 

חל  .השמוש בנרגילה דינו כעישון. חוץ בית ספרית

הן , ס"מוחלט על הכנסת אלכוהול לשטח ביהאיסור 

שתיית אלכוהול . ס והן מחוצה לו"לפעילויות בתוך ביה

ס "ס או בפעילויות כלשהן מטעם ביה"בשטח ביה

 .אסורה בהחלט

 

שתיית אלכוהול בבית הספר או בפ ילות  וץ /  ישו  

 בית ספרית 

מביא אלכוהול לבית /תלמיד שייתפס מעשן או שותה

לפעילות בית ספרית יעבור טיפול משמעתי / הספר

, שיחת בירור -הכולל את הפעולות הבאות הבאות 

חינוכית הקשורה לתופעה  הטלת מטלה , עירוב הורים

 .והשעיה ליום אחד

 . יינתן לאירוע ביטוי בציון התנהגות בתעודה, בנוס 

     . במקרים מסויימים תוצע תכנית התערבות

י "למיד יוחזר באופן מיידי עהת -במקרה של פעילות חוץ

 . הוריו

 

 

 

 

 

 



 

 המילה א ריות –' נספ  ב

 א ריות 

והכוונה היא ', ת -ומסתיימת באות' א -היא מתחילה באות, ראשית

היא צריכה להיות כוללת מההתחלה , שכשמישהו לוקח אחריות

 .ועד הסו 

 

 :כלומר, המילה אחריות היא מילה במשמעות מצטברת, שנית

 

 .קודם כל אני צריך לקחת אחריות על עצמי, הכוונה היא לאני - א

לאחר שלקחתי אחריות על עצמי אני יכול לקחת אחריות על  - א 

 .אחי הכוונה למעגל הקרוב אלי

והכוונה היא  -השלב הבא הוא לקיחת אחריות על האחר  - א ר

 .לכל אדם

ם ברגע שלקחתי אחריות על שלושת המעגלים הראשוני - א ַרי

 .אני יכול להוביל אחַרי

, יש כאלו שיגידו הבריאה, יש כאלו שיגידו אלוהים. אמונה - א ריו

 .אנרגיה קוסמית

 .א ריות –ולבסו  

 

מה ש וד לומדים מהמילה המדהימה ה ו היא שיש  שיבות 

 :לסדר 

אדם אינו יכול להיות א ראי  ל א ר לפני שהוא א ראי  ל 

    מו

 



 

 



 

תקנו  דרך " -' ראשו  לכיתה  מורשת מ רך שי ור   21

 "ארץ

 

 

לאחר חגי ' נוב-'אוק: מו ד השי ור 

  תשרי

 השי ור נ רך ב דר מ שבים

המורה שולח  –הכנות לשי ור 

 . לתלמידים את נספח ב

 .כדי שכל התלמידים והמורה יחתמו עליו בסו  השיעור -ד  עם התקנות שבנספח ג-              

 שיעור וחצי –אורך השי ור 

 

 חשיבותם של חוקים במסגרת ונוהל פתיחת שיעור ואופן התנהגלות שיעור – נושא השי ור

  -  מ רות השי ור

 .התלמיד יבין שהחוקים נועדו לעזור לו מבחינות שונות. א

 ס בנושא פתיחת שיעור והתנהלות שיעור"התלמיד יתוודע לנהלי ביה. ב

 . התלמיד יחש  למרכיבי מפרופיל הבית ספרי בהקשר לתקנון דרך ארץ. ג

  – רא יונל השי ור

תחושה כל הפרטים בחברה החוקים בבית הספר מיועדים לאפשר ל. חוקיםיש מסגרת לכל כל חברה ול

הבסיס . יוכלו לממש את עצמם וללמוד מה שהם צריכים כדי להתפתח ולהתקדםה כדי שובטוח נעימה

מעורבות , אחריות, כבוד הדדי ערכים המובילים של בית הספר בית הספר בא לידי ביטוי בלתקנות הערכי 

אנו מאמינים בכבוד הדדי  – 1סעי   ס "ובחזון ביה  פילוס דרך ארץ ואדם בציר המארגן ,  חברתית

  . סובלנות ונתינה בין אדם לחברו כתשתית ערכית לכל באי בית הספר, אמון, המבוסס על דיאלוג

 

  – מהלך הפ ילות

 :התנסות
פעילוות חוויתית 

התנסותית 
פעילות , משחק 

כסאות להתחילת  7המורה בוחר שני תלמידים שיהיו תצפיתנים ולאחר מכן מעמיד * 'דק 15

פ חוקיו ופעם שנייה משחקים "פעם אחת משחקים את המשחק ע. משחק הכסאות

כל אחד יכול להתיישב על כל כסא מתי שהוא את המשחק כשהמורה אומר מראש ש

 .ללא תלות באות שנותן המדריך, רוצה



 

משחק , מתוקשבת
הכנת ,תפקידים

  .. תוצר
                                           

 סיכום במליאה  +
מה היה "והמשגה 
 ..."לנו פה

כך שכל כיסא מופנה לכיוון הנגדי מהכיסא , מסדרים כיסאות בשורה: המשחק המקובל

 .שלצידו

 .מספר הכיסאות הינו מספר המשתתפים פחות אחד

כל החניכים מסתובבים סביב הכיסאות וכאשר המדריך עוצר מוזיקה המושמעת 

 ,ברקע או נותן אות אחר

 .יוצא מהמשחק, החניך שנשאר ללא כסא. עליהם להתיישב מהר על אחד הכיסאות

ללא תלות , שהוא רוצהכל אחד יכול להתיישב על כל כסא מתי : משחק ללא כללים

 .באות שנותן המדריך

לשניים מה ראו בכל אחד מהמשחקים והמורה נותן גם  התצפתנים מספרים 2*

 . איך הייתה עבורם חויית המשחק בשני שלביומהמשתתפים לספר 

כשאין חוקים לא ברור לנו מה עלינו לעשות  -"..מה היה לנו פה"המורה מסכם *

חוסר הסדר . חלק משתלטים ואז אחרים נפגעים. ובלבולועמימות זו יוצרת אי נוחות 

 ...מקשה על ההתנהלות

 . שעלו בדיוןהמורה כותב על הלוח את התובנות המרכזיות *

 

 :פתי ה
, איתור ידע קודם

, יצירת גירוי
  +.. העלאת בעיה
הסבר מטרת 

 הלמידה ותוצריה

את   ומראה על הברקו שיראו את המילים הוא מקריא . 'המורה משתמש בנספח א* 'דק 13

האם הייתם רוצים לגור בעיר "ואז שואל " איזו עיר משונה"החלק הראשון של הסיפור 

 "!?מדוע? המתנהלת כך

המורה מבקש משני נציגים . מצביע ונספרים הילדים שהצביעו "כן"מי שתשובתו הינה 

 . מאילו שהצביעו להסביר מדוע הצביעו

האם הייתם רוצים לגור בכזה " המורה מקריא את החלק השני של הסיפור ואז שואל*

מצביעים מי שרוצים " !?מקום שאין בו כללים בכלל, השונה מסגנון החיים שלנו, מקום

על ' שוב סופרים את הקולות ורושמים את המס. הסיפור לחיות כך חמרות המשך

 . הלוח

המורה מנתח יחד עם התלמידים את ההבדלים במספרי המצביעים ובודקים את *

 . הסיבה לכך

 . המורה מסביר מהן מטרות השיעור*

 

 :המשגה
הידע החדש  כוםיס

לבדיקת ההבנה 
של הנושא אצל 

 . התלמיד
כדאי שיעשה 

 כמשימת כתיבה
 +  בזוג /אישית

הצגת ביצועי 
ההבנה של 

 הלומדים במליאה
 

שללא חוקים קשה להתנהל  המורה מסכם שגם במשחק הכסאות  וגם בסיפור ראינו* 'דק 23
כשאין ..  לעבוד/ללמוד וגם קשה לייצר דברים , בתחושה נעימה של מוגנות ורוגע

התלמידים יושבים מול  - משימת כתיבה בזוגות מול המחשב. *אוירה מתאימה לכך
עליהם לכתוב כיצד כיצד כל אחת . 'המחשב וקוראים את התקנות שבנספח ב

 .  ס וללמוד דברים חדשים"מהתקנות מסייעת  לתלמידים לחוש נעים בביה
 . זוגות מציגים את ממצאיהם' מס -במליאה* 
אוירה מוגנות ו, וכיצד היא אמורה לבסס סדר המורה מתייחס לכל אחת מהתקנות* 

 . מקדמת למידה עבור התלמידים
ומסביר כיצד חוקים אלה שדנו בהם " דרך ארץ קדמה לתורה"המורה כותב על הלוח *

כדי שנוכל ללמוד   התנהגות נאותה ומכבדת ס דרך ארץ "אמורים להשריש בביה
 . ס את המיטב"ולהפיק מביה

ויחד עם   נספח ג המורה מראה לתלמידים על המסך את הפרופיל הבית ספרי *
התלמידים מברר בדיון קצר כיצד התקנות שדנו בהם מבטאות למעשה את הפרופיל 

 . הבית ספרי שהוא למעשה מעין תעודת זהות של חטיבת הראשונים

 :סגירה
  -במליאה 

  תכני  סכום
 השיעור

 רפלקציה-
תהליך מטה 
קוגניטיבי על 

: השעור
חשיבה על "

13-15 
 'דק

המורה מסכם ומסביר שדרך משחק ללא כללים ודרך סיפור על עיר ללא כללים ראינו *
שבני אדם בחברה זקוקים לכללים כדי שלכולם יהיה נעים יותר ושיוכלו לממש את 

המורה מסביר שכללי התקנון שראינו נועדו לספק לכל ... לעבוד וכו, זכותם ללמוד

, אוירה מקדמת למידה, רסד, מוגנות, תחושה של כבוד הדדיהתלמידים 
 " . תקנון דרך ארץ"שאילו מטרות המוצר  אחריות אישית ושקיפות 

מה אני חושב על מה שעברתי בשיעור "כל תלמיד כותב לעצמו במחברת *
 ". זה
מחשבותיו /כל תלמיד אומר משפט לסיכום תחושותיו –סבב קשיח *

 . בעקבות השיעור
 



 

 "החשיבה

/ שלט חוצות / להכין מצגת –לעבודה בזוגות או בקבוצות המורה ייתן משימה עם ציון  – אפשרות
חשיבותם של חוקים במסגרת ונוהל פתיחת שיעור ואופן התנהגלות שמבטא את .. כתבה/ סרטון 
 . או ציוני אחד לפחות בנושא זה/על התלמידים לשלב משפטים ממקור יהודי ו. שיעור

 

 

  



 

 - ספח   
 חלק ראשון  -  אי ו  יר משונה

 
 ,פעם על עיר משונהחלמתי 

 .שאין כמוה בא  מדינה

 ,מקום כל כך כי  ואידיאלי

 .שמותר לעשות שם פשוט מה שבא לי

 ,מוקדם בבוקר קרני השמש זורחות

 .אבל אני יכולה להישאר במיטה גם כמה שעות

 ,אם בכלל רוצים, אפשר להתלבש המון זמן

 .ולא צריך ללכת א  פעם ללימודים

 ,אם יש משהו שנורא מציק

 .זה בכלל לא מזיק –אפשר להתעצבן ולצעוק 

  

 ,שם א  אחד לא ממהר לעבודה

 ".תודה"שלום ו"ולא צריך להיות נימוסיים ולומר 

 ,נראה לי ששם הכס  גדל על העצים

 .כי כל היום הילדים אוכלים ממתקים

 ,אז החלטתי אחרי מאמץ לא קטן

 .לתאר לכם חלק ממש קטנטן

  

 ,לתאררק תדעו שמדינה כזו קשה 

 .אז אני אנסה לעשות זאת פחות או יותר

 ,ותגידו לי גם אתם ילדים

 :הייתם רוצים, אם במדינה כזאת לחיות

 ,במדינה הזאת יש משהו מוזר

 .מותר לאכול שם כל דבר

 ,כי בארץ הזאת המשונה

 .אפשר לבקש גם עוד מנה

 "מספיק, די"ואמא לא תגיד 

 "קח עוד כפית"וגם לא תצווה 

 ,לגמור כל כך ואם לא רוצים

 .אפשר פשוט לזרוק לפח

 וכל יום אוכלים מה שרוצים

 .ואפשר לאכול מיליוני ממתקים

 ,וא  אחד לא יזכיר שיניים לצחצח

 .גם אם אני לא רוצה וגם אם אני שוכח

 ,חלמתי גם על עוד דבר נחמד

 .שלא שמים שם על א  אחד

  

 ,אין שם מבוגרים שאומרים לך מה לעשות

 .עשות שטויותואפשר להתחצ  ול

 ,ולא משנה אם הגרביים לא באותו הצבע

 והלכלוך נמצא שם בדרך קבע

 ,העיקר לעשות מה שרוצים

 .ולא אכפת מה שאומרים

 ,מותר לצעוק ולהפריע 1ל 2ובין 

 לרוץ ולהריע, להשתולל, לדלג



 

 ,כי א  אחד לא שם לב

 .אפילו אם ילד גדול משתובב

  

 ,האדירה, בעיר הזאת

 ".מורה"כזאת לא הייתה מילה 

 ,לכל אחד יש שם מחשב

 מוחק וכותב, חושב ופותר –שעושה בשבילו הכל 

 ,ובסו  המחשב ניגש גם לבחינה

 .ומקבל ציון אחד שמספיק לשנה

 ,אז תגידו לי שבט זרעים

 ?נכון שמקום כזה נשמע כה מדהים
 

 

 חלק שני  -  אי ו  יר משונה
 

 

 ,אבל אחרי שהייתי שם במדינה יום שלם

 .להיות לי קצת משעמםהתחיל 

 ,כי כשמותר לעשות מה שרוצים

 ,ואין בכלל הגבלות וחוקים

 ,ואין מסגרת כי עושים מה שרוצים

 .אז אנשים נהיים לא כל כך שמחים

  

 ,כשהסתכלתי מסביב, ופתאום שמתי לב

 .שאין בכל האנשים האלה אדם אדיב

 ,וזה בכלל לא נחמד לעשות רק מה שאתה אוהב

 .על עצמו חושב כי ככה כל אחד רק

 ,אז אולי זה נחמד לכמה רגעים

 .אך ממש לא כדאי לכל החיים

 ,חישבו כל אחד –גם אתם , ועכשיו

 ?היית רוצה לגור שם לעד
 

 

 

  



 

 ק ע    ת    תק    – ספח   
   -ס "כיבוד הוראות  וות ביה

ּ ּ ַע  ֹ ֵ   ַ ְ ִ  ְ  ָ ָחִ    , ַ ּ ִ  ֶ ְ ָעָז  ּ ֶ     ּ ָ ְ ְ ִ   ְ  ֹ   ּתַ ֶ  ,ָעֶ   ָ ּ ְ  

 ,ּ ְ  ֹ   ֲחֵ ְ  ָ ּ ְ ֹ ָ   ַ ּ ָ ְ 

  ִ ָ ָ      ָ ֹ ְ ּ ְ ָ ּ ַ   ָ ֹ  ּ: 

 

  ס ת    ת פ ק          

 

להישמע להוראות הצוות החינוכי גם אם צריכים התלמידים בית ספרנו . במקורות מיחסים חשיבות רבה לכיבוד מורים

על התלמיד  .ובכלל זה מורה תורן או מורה ממלא מקום, למד אותם באופן ישירידי מורה שאינו מ-ההוראות ניתנות על

 .פניה ודיו  הולמת ומכובדת, לשמור  ל תרבות שי ה -ס"להתנהג בנימוס כלפי צוות בי

 

. אחריות אישית ותפקוד לימודי הינם נדבך בסיסי ביכולתו של תלמיד להצליח ולהגיע למילוי הפוטנציאל הגלום בו

תגובת הצוות להתנהגות לא  . לימודית נעימה ושקטה תאפשר בסיס הולם ללמידה משמעותית אווירה שמירה על

או הגעה /או רישום בסמרטסקול ו/או מטלה חינוכית ו/או הוריו ו/מכבדת של תלמידים כוללת שיחה עם התלמיד ו

הכל לפי חומרת   .עודהאו הערת התנהגות בת/או השעיה מבית הספר וכתיבת עבודה ו/ברבע לשמונה למחרת ו

 . העניין

 התנהלות בשי ורים

                  עק  ת    ע         ע              ,                                

             ת   , פ     ק     .                                                     ת 

את , תלמידים יכבדו את זמן השיעור". הראשונים"ערך הכבוד בין כל באי בית הספר הינו מרכזי בתקנון חטיבת 

 . את המורה בכיתה ואת חבריהם לכיתה, מעמד השיעור

כל הציוד הלימודי . התלמיד עומד לצד כסאו בשקט. השיעור מתחיל עם כניסת המורה לכיתה - התארגנות לשיעור

תלמיד לא יפנה למורה בתחילת השיעור אלא יאמר את אשר על ליבו כאשר המורה . ונח על שולחנוהנדרש לשיעור מ

 .תקרא בשמו או כאשר תינתן לו זכות הדיבור

   .למעט מקרים חריגים אין לאכול במהלך השיעור , לא תתאפשר יציאה לשירותים: בזמן השיעור

במהלך השיעור ללא הציוד והדבר יירשם כאי הבאת ציוד ואי יישאר , תלמיד שלא ידאג לציודו לפני תחילת השיעור*

  הכנת שעורי בית

   התנהגות בסיורים וב יולים 

הטיול מאפשר  .הטיול והסיור מהווים חלק חשוב בתכנית הלימודים ותרומתם רבה גם בתחום החברתי

, יותר בסובבים אותךזכור שבטיול אתה נדרש להתחשב . לכולנו להכיר זה את זה מקרוב ומזוויות שונות

ללא . כל יציאה לטיול או לסיור מחייבת אישור בכתב מהורי התלמיד. לעזור לחבריך ולהתחלק עם אחרים

אישורים טלפוניים . האישור חייב להיות חתום וכתוב. אישור זה לא יכול התלמיד לצאת לפעילות המתוכננת

תלמיד אשר לא ייצא לטיול יהיה חייב להתייצב  .היש להביא אישור לטיול עד יום לפני היציא. אינם מתקבלים

לקראת הטיול יקבלו   . אלא אם סוכם עמו אחרת בבית הספר ולהצטר  לאחת הכיתות הלומדות 

הקפדה על מילוי . על לוח הזמנים ועל נהלי ההתנהגות, פ על המסלול"התלמידים תדרוך בכתב ובע

. ס"ך טיול תביא בעקבותיה תגובה של הנהלת ביהכל הפרעה במהל. ההוראות היא ערובה להצלחת הטיול

תלמיד שצבר  .יוזמן לבירור משמעתי, תלמיד אשר ייעדר מבית הספר למחרת הטיול מסיבות שאינן רפואיות

  . כ"הורה בד אירועי משמעת יוכל לצאת לטיול רק בליווי מבוגר ' מס



 

  -כללי התנהגות ב יול השנתי 

מלווים , מדריכים, הורים, מאבטחים, מורים: ות המבוגרים בטיולהתלמיד מתחייב להישמע להורא. 1 
 .וכל בעלי תפקיד בטיול

הלינה ולא / התלמיד מתחייב לא לגעת ברכוש אשר אינו שייך לו במהלך הטיול ובשטח האכסניה. 2      
 .               לעזוב את המתחם

במידה . באותו מצב בו קיבל אותו מקום הלינה בדיוק/ על התלמיד להחזיר את החדר באכסניה . 0
 .ישלם התלמיד את הנדרש, שייגרם נזק

 .כמו כן לא יחזיק ולא ישתה משקאות אלכוהוליים. התלמיד לא יחזיק ברשותו סיגריות ולא יעשן. 1

חל איסור על התלמידים לשאת נשק כלשהו לרבות סכין . י מלווי הטיול בלבד"כלי נשק יינשאו ע. 5
 .ואולר

להקשיב להוראות המדריך : מיד לשמור על הטבע ועל נקיונו ולהתנהג כראוי במסלוליםעל התל. 6
להימנע מדרדור אבנים והתקרבות , לא לסטות מהשביל המסומן, לא לעקו  את המדריך, והמורים
כמו כן לא להשתמש במכשירי שמע למיניהם בזמן ההליכה . לנעול נעליים סגורות ולחבוש כובע, לצוקים

 .לא לעזוב את המסלול מבלי להודיע למבוגר ולא להיכנס למים ללא אישור .וההסברים

ישב בשקט , ואם לא יתעניין, בזמן הסברי המדריך בנסיעה או במסלולי ההליכה על התלמיד להקשיב. 7
 .עד שיסיים את הסברו

  .'ים וכוריקן מ'נשיאת ג, ניקיון על התלמיד לקחת חלק בכל תורנות המוטלת על המשתתפים בטיול . 8

יוחזר התלמיד במונית לביתו ביידוע , י שיקול דעתו של הצוות הפדגוגי"במידה שתהיה חריגה ועפ. 9
 . עלות המונית על התלמיד ומשפחתו. הוריו

 ס "כללי התנהגות במר בים ספ יפיים בביה

  ובנימוסיש להתנהג בשקט  .אלא לצורך סידורים והרשמה, אין להיכנס למזכירות – מזכירות (א

. אין לקחת ציוד ללא רשות המורה. הכניסה לאולם הספורט בתלבושת ספורט בלבד – אולם הספורט  (ב

 .אין להכניס מזון ושתייה לאולם

 .ויש להחזיר בתום השיעור את הציוד למקומ . אין לקחת ציוד ללא רשות המורה – חדר אמנות  ג

 . 15:33עד השעה ' ה–'נועדה לרווחת התלמידים והיא פתוחה בימים א  - הספרייה  ד

 יקפיד להחזיר את הספר לספריה לימוד בספריית בית הספר/תלמיד המבקש לשאול ספרי קריאה .

 . יתבקשו התלמידים להחזיר את כל הספרים ששאלו במהלך השנה, כחודש לפני סיום שנת הלימודים

 . יטופל משמעתית ר ספרים עד המועד שנקבע על ידי בית הספרלא החזי/ השחית / תלמיד שאיבד 

 הכניסה בזמן שיעור תיעשה באישור מורה . תלמיד יכול להיכנס לספריה בהפסקות ובסו  יום הלימודים

 .בלבד

 יש לשמור על שקט בשטח הספרייה. 

 אלא להניחם על המד  המיועד לכך בספריה, אין להכניס תיקים לספריה. 

  אוכל ושתייה לספריה בכל עתאין להכניס. 

 יש להשאיר את המקום נקי ומסודר, בתום העבודה בספרייה. 



 

   השימוש במדפסת ובסורק יאושר על ידי הספרנית או תורנים שימונו על ידה וייעשו בתשלום ובסו

 .תינתן עדיפות לשימוש במחשב לצרכים לימודיים. היום

  – הפסקות  . ה

 אלא במגרשי הספורט, בכיתות וברחבות הדשא, אין לשחק בכדור במסדרונות. 

 תלמיד שייתפס מחזיק או זורק שקיות מים . כולל זריקת שקיות מים, אין לשחק במים בכל צורה שהיא

 .ס"יורחק מביה

 בכל בעיה המתעוררת בהפסקה יש לפנות למורה התורן. 

  .מחוץ לחדרניתן לבקש לקרוא למורה לשיחה . עומד לרשות המורים בלבד – חדר מורים  ו

אסורים משחקי כדור במבנה בית  .בכדור משחקים בחצר בית הספר בלבד – משחקי כדור  ז

 . ובאודיטוריום ,במסדרונות, בחדרי הכיתות: הספר

 המנע מכל חבלה ושימוש לרעה בחדרי השירותים, שמור על הניקיון –שירותים   ח

יש לשמור על  .הקניות במזנון מתבצעות אך ורק בזמן ההפסקות הרשומות במערכת– ס"מזנון ביה . ט

 .חובה על כל תלמידי החטיבה להישמע למורה התורן .את הפסולת יש להשליך לפחי אשפה. הניקיון

בחדרי המחשבים ובמעבדות נמצא ציוד יקר ערך שנועד לשימוש תלמידי בית  - חדרי מחשבים ומעבדות   י

על כל תלמיד מוטלת החובה לשמור על שלמות הציוד . ווה אמצעי עזר חשוב ויעיל ללמידה שלהםהספר ומה

 . בחדרים אלו

 השהייה מותרת רק בנוכחות מורה . 

 אלא באישור המורה, אין להשתמש בדיסקים אישיים . 

 ישלם עבור תיקון הנזק –תלמיד שיגרום נזק לציוד . הפעלת הציוד על פי ההוראות בלבד. 

 להתנהג במקום על פי הכללים שנקבעו על ידי צוות המורים חובה. 

 אין להכניס אוכל לחדרים הללו. 

  - הוראות בי  ו  וב י ות

לשים לב לחפצים , לשם כך עלינו לעשות מאמץ. זכותו של כל תלמיד להרגיש בטוח ומוגן בבית הספר

 . חשודים ולהימנע מסכנות העלולות לפגוע בך

 תלמיד הרואה חפץ חשוד ידאג להרחקת אנשים מסביבו ויקרא למורה . אין לגעת בחפץ חשוד
 .הקרוב או לכל מבוגר אחר

 נפצים, אולר, סכין :ס ועל השימוש בהם כדוגמת"חל איסור חמור על הבאת חפצים מסוכנים לביה ,
 .השימוש בחפצים אלו הינו עבירה על החוק. 'גז מדמיע וכו, גפרורים ומצתים

 רולר, גלגליות(או להחליק על סקטים , ך ובחבריך אין לרכוב על אופנייםכדי למנוע פגיעה בעצמ ,
 .ס או קורקינט"בתוך תחומי ביה  גלגשת סקייטס וסקטבורד 

 הסדרנים והמורים ,י הוראות איש הביטחון"ס יש לפעול עפ"בעת תרגיל כניסה למקלטים ופינוי ביה .
יש לדווח על כל  .לטים בזריזות ובשקטבמקרה של אזעקת אמת יש לפעול כמו בתרגיל ולרדת למק

 .יש להישמע להוראות המאבטח .ס ובחצר"אדם זר המסתובב בין כותלי ביה



 

 חל איסור חמור להסתובב מחוץ לכיתה בזמן שיעור . 

 ס לפני תום יום הלימודים"אין לעזוב את שטח ביה . 

 ס"אין ליצור התקהלות בשער ביה. 

 אין לגעת בציוד לכיבוי אש. 

  חל איסור חמור על מעבר מעל גדרות או מעל . ס והכניסה אליו הן דרך השערים"מביההיציאה
 .שערים נעולים

 המבנה החיצוני של המקלטים וכן על הגגות, חל איסור חמור לטפס על שערי בית הספר. 

 העלייה והירידה במדרגות תיעשה בצד הימני . העלייה והירידה במדרגות תיעשה בצורה זהירה
 .יש להימנע מדחיפות, כמו כן. ידיםמכיוון התלמ

 אותך עלולים לגרום לחברך להיפגע" משעשעים"כל אותם משחקים ש. הימנע ממשחקים מסוכנים. 

 אסור להגיע בנעלי אצבע שהרי הדבר עלול לגרום להחלקה. 
 

 

 

 

 

 

  



 

  פ  פ      ת ספ   – ספח   

 

 

  

 "הראשונים מפלסים דרך ארץ ואדם" - הציר המארגן 
                                 

 מעורבות חברתית ואהבת הארץ, אחריות, כבוד הדדי -  ערכים המוביליםה
                                 

 : החזון הבית ספרי
סובלנות ונתינה בין אדם לחברו כתשתית ערכית לכל , אמון, אנו מאמינים בכבוד הדדי המבוסס על דיאלוג - 2

 .באי בית הספר
נטפח בקרב . בהקשר של מיצוי היכולות האישיות ופיתוח אישי הינה דרך חיים, אנו מאמינים כי מצוינות - 1

  .תלמידינו אחריות ויוזמה לפיתוח אישיותם כבוגרים
באמצעות הנחלת תרבות ישראל ומורשתו וחיבור משמעותי לטבע , נחנך את תלמידינו לאהבת הארץ - 3

 .ייה משמעותית למען עתיד העם והמדינההארץ תצמיח עש אהבת . ולסביבה
  



 

 "תקנו  דרך ארץ" -' שני לכיתה  מורשת מ רך שי ור    22

מיד אחרי  –ינואר  -דצמבר: מו ד השי ור 

 חופשת חנוכה

 

 השי ור נ רך בכיתה  ם ברקו

 

' מכין את נספח אהמורה     –הכנות לשי ור 

 .עותקים 5-ב

              

 שיעור וחצי עד שניים –אורך השי ור 

 אלימות באמצעות האינטרנט והטלפון הנייד – נושא השי ור

  -  מ רות השי ור

ס בנושא אלימות באמצעות האינטרנט והטלפון "יכיר את חוק איסור לשון הרע ואת חוקי ביההתלמיד . א

 הנייד

 והטלפון הנייד יתוודע לתחושותיו של נפגע במקרים של אלימות באמצעות   האינטרנטהתלמיד . ב

 . התלמיד יחש  למרכיבי מפרופיל הבית ספרי בהקשר לתקנון דרך ארץ. ג

  – רא יונל השי ור

חופש הביטוי הוא ערך מרכזי במדינה 

כך גם . דמוקרטית אך יש לו גבולות ברורים

לחופש הביטוי כחלק מהתקשורת  -ס"בביה

הבין אישית יש ערך רב אך חשוב להכיר את 

החשפות התלמיד למקורות שונים . גבולותיו

בהקשר זה וכניסתו לנעלי הקורבן עשויה 

 הפרופיל. לתרום להבנתו את הנושא לעומקו

ב הראשונים גם כן "הבית ספרי של חט

יחסים של , מעניק חשיבות רבה לדרך ארץ

 . כבוד אחריות אישית וסובלנות

  



 

  – מהלך הפ ילות

 :פתי ה
, יצירת גירוי, איתור ידע קודם
  +.. העלאת בעיה

הסבר מטרת הלמידה  
 ותוצריה

סרטונים וכל אחד צריך לכתוב מה העבירות  2המורה מסביר שיוצגו כעת * 'דק 23
  -שמבוצעות בהם 

 ('דק 8 –מבויים ) ל התאבדות נ ר כתו אה מהת ללות  -סר ו  ראשו  

https://www.youtube.com/watch?v=kYyQTOmnWQg 
 (כדקה -מבויים)שיימינג לנ רה בוו אפ  -סר ו  שני

https://www.youtube.com/watch?v=XRY_SbgBiOg 

מאפשר איורור רגשות ושיתו  , המורה אוס  את דברי התלמידים*
 .ומסביר את מטרות השיעור  אם עולים בדברים אישיים 

 :התנסות
פעילוות חוויתית 

, משחק התנסותית 
משחק , פעילות מתוקשבת

  .. הכנת תוצר,תפקידים
                                           

והמשגה  סיכום במליאה  +
 ..."מה היה לנו פה"

תלמידים שצריכים להכין משפט מבויים  5מוציא החוצה  המורה * 'דק 23

מנספ  הוא מחלק לכל תלמיד עותק . בעזרת נספח א' דק 5-של כ

   'א

המורה מציג על הברקו   'דק 7 בזמן שהקבוצה מכינה את המשפט 

 . ודן בו עם התלמידים 'נספ  באת 

 . הקבוצה שיצאה מציגה את המשפט המבויים*

פנים אל פנים וגם , במקרים של לשון הרע – סיכום במליאה*

ס וגם "באינטרנט ובאמצעים הטכנולוגיים האחרים העונש בביה

  .במערכת המשפט חמור

 :המשגה
הידע החדש  כוםיס

לבדיקת ההבנה של 
 . הנושא אצל התלמיד

כמשימת כדאי שיעשה 
 +  בזוג /אישית כתיבה

הצגת ביצועי ההבנה של 
 הלומדים במליאה

מה העבירות שנלמדו   ביחידים או בזוג  התלמידים כותבים במחברתם* 'דק 23
 . בשיעור זה ומה דעתם עליהן

המורה מראה לתלמידים על המסך את התקנות מהתקנון בנושא אלימות * 
  .'נספח ג באינטרנט 

ויחד עם התלמידים מברר בדיון   דנספח  כ את הפרופיל הבית ספרי "ואח
קצר כיצד התקנות שדנו בהם מבטאות למעשה את הפרופיל הבית ספרי 

 . שהוא למעשה מעין תעודת זהות של חטיבת הראשונים

 :סגירה
  -במליאה 

  תכני  השיעורסכום 

 תהליך מטה -רפלקציה
: קוגניטיבי על השעור

 "חשיבה על החשיבה"

13-15 
 'דק

ומסביר שבכל  ברה ומסגרת אלימות ופגי ה בשמו המורה מסכם *

משום שלחופש הביטוי בדמוקרטיה יש גבולות  של אדם אינה נסבלת

  -בנושא זה אלברט איינשטיין המורה מקריא מדברי . ברורים

   ת        ,          ק       ת        ת        

     ז                 ע         ,      ספ ק ח פ 

           ".ח פ   ז  ע  

  
מה אני חושב על מה שעברתי " כל תלמיד כותב לעצמו במחברת*

 ". בשיעור זה
 מילה  לסיכום/כל תלמיד אומר משפט –סבב קשיח *

 . מחשבותיו בעקבות השיעור/תחושותיו

 

 

 

שלט / להכין מצגת –המורה ייתן משימה עם ציון לעבודה בזוגות או בקבוצות  – אפשרות
. המאבק באלימות באמצעות האינטרנט והטלפון הניידשמבטא את .. כתבה/ סרטון / חוצות 

 . או ציוני אחד לפחות בנושא זה/על התלמידים לשלב משפטים ממקור יהודי ו

  

https://www.youtube.com/watch?v=kYyQTOmnWQg
https://www.youtube.com/watch?v=XRY_SbgBiOg


 

 עבירות לשון הרע והתחזות לאחר באינטרנט – ספח    
להשתמש ולב א במשפ  את  וק איסור   ליכם  קראו את הכתוב וה יגו משפ  מבויים 

  -לשו  הר  ודברי רב  שמואל ב  גמליאל 

 משטרת ישראל –היחידה לעבירות מחשב  –ח חקירה "דו

להלן חשוד   צחי אברהםכנגד בן כיתתה , אביב-מתל 12בת ,  להלן המתלוננת  מורן מסיקהבעקבות תלונה שהגישה 

  .2להלן חשודה   דנה גובר, וכן בת כיתה נוספת, 1נפתחה חקירה פלילית במסגרתה נחקר חשוד ,  1

י "ונערך בו חיפוש ע  ש"בהתאם לצו ביהמ נתפס מחשבו האישי , 1במהלך החקירה נערך חיפוש בבית החשוד 

 .מומחי היחידה

 :מהחקירה עלו הממצאים להלן

כל פרטי המשתמש . שם המתלוננת-חשבון באתר פייסבוק על, ממחשבו האישי, 1שוד פתח הח, בתחילת חודש מרץ

, וכתובת המייל  שהותאמה לדרישות האתר מלבד שנת הלידה , שנמסרו ברישום לאתר תואמים לפרטי המתלוננת

 .שהייתה כתובת שהחשוד פתח ממחשבו

שבכולם הופיעה , טקסט ותמונותמספר הודעות , בד  הפייסבוק שפתח 1במשך מספר ימים פרסם החשוד 

חלק מהטקסטים והתמונות נועדו לפגוע במתלוננת ולהשפילה ואחרים נועדו לשוות אמינות לד  . המתלוננת ככותבת

 .מ שיראה כאילו באמת יצרה אותו המתלוננת"ע

ה נועדו תגובותי. 1פרסמה תגובות לחלק מהמידע שפרסם החשוד , 1בסוד העניין עם החשוד  השהיית, 2החשודה 

 .1להוסי  מידע פוגע ומשפיל אודות המתלוננת ובעיקר להוסי  אמינות למידע שפרסם בשם המתלוננת החשוד 

את בני השכבה שלו ושל המתלוננת להיות חברים בד  ובכך גרם  1הזמין החשוד , באמצעות שליטתו בד  הפייסבוק

רובן נזעמות או , פעילות ערה של תגובות הבד  היית. להפצת המידע הפוגע והמשפיל בקרב רוב בני השכבה

 .י המתלוננת"על תכנים שפורסמו כביכול ע, מלגלגות

ההנהלה פתחה בחקירה . ספרה-הביאה את הדבר לידיעת הנהלת בית, כאשר גילתה המתלוננת את קיום הד 

את ד   1סגר החשוד , כשנודע לו דבר החקירה הזו. מיד . ס במטרה לגלות את האחראי לכתיבת הד "בביה

 .הפייסבוק והביא למחיקת כל תכניו מהאתר

המאפשרים לשחזר , 2נמצאו מסמכים וקישורים וכן דואר אלקטרוני בינו לבין חשודה  1בחקירת המחשב של חשוד 

מיטב המומחים . שלהלן' חומר זה נמצא בנספח א. באופן חלקי אך אמין חלק מהחומר שעלה לד  הפייסבוק

חזר חומר נוס  ופסלו כל אפשרות טכנית להבאת חומר נוס  מהאתר כפי במשטרה לא הצליחו לש

 .שהיה

 .בשמה של המתלוננת בד  הפייסבוק שפתח על שמה 1י החשוד "שפורסמו ע םסטאטוסי

אלקטרוני ששלח -ומתוך דואר 1הקשיח במחשבו של החשוד -הטקסטים להלן שוחזרו מתוך הדיסק

 .2לחשודה 

Moran mesika 
הוא סתם . כל המזויפים ריחמו עליו אבל לדעתי זה מגיע לו. ה היום על זה שסבתא של דורי נפטרהכל הכיתה דיבר

 ...חחחחחחחחחחחחח...אני ממש לא מבינה איך הסכמתי להיות חברה שלו. אידיוט

Dana gover 
דורי שווה . את ממש מגעילה אותי. לא האמנתי, ס את הדברים האלה על דורי ועל סבתא שלו"כשאמרת לי היום בבי

 .מליון כמוך

 

Moran mesika 
. ירד לה המון דם. איזה צחוקים זה היה..... היום דנה גובר היתה אצלי והכלבה שלי בילי נשכה אותה בתחחחחחחח



 

 .בילי נושכת בזמן האחרון כל מה שזזזזזזזזזזזזזז. מגיע לה

Dana gover 
אני מזהירה את כולם לא לבוא למורן . ואב לי עד עכשיוהכלבה המפגרת שלך נשכה אותי וזה כ. זה ממש לא מצחיק

 .ולכלבה האדיוטית שלה אם אתם לא רוצים לקבל ביס מהמפלצת הזאת

 

Moran mesika 
. כולו ולפתור את כל השאלות חזרה 1כדאי לכולכם ללמוד את פרק . המורה גילה אמרה שיש מחר בוחן פתע במדעים

 !טוב-יקבל שלילי בתעודה אז תחרשו טובגילה אמרה שמי שלא יצליח בבוחן 

 

 ההתחזות בפייסבוק –משפט מבוים 

דנה ידעה שהד  מזוי  . יצר ד  פייסבוק מזוי  למורן ובו כתב בשמה סטאטוסים  12 צחי 

 .בדרך שנועדה להפוך ההודעות לאמינות יותר, והגיבה להודעות שנכתבו בשם מורן

 . לחוק איסור לשון הרע 6פ סעי  "צחי ודנה נמצאו אשמים בהוצאת לשון הרע ע

 .לחוק העונשין 111פ סעי  "ע, צחי נמצא אשם גם בהתחזות לאדם אחר

 .משפטם של צחי ודנה נמצא כעת בשלב הטיעונים לעונש

י המוסד "בוצעו עחבר השופטים יוכל להמיר העונשים הנקובים בסעיפי האישום בדרכי טיפול שי, במשפט זה

ביצוע עבודות שירות למען הקהילה או למען , השעיית זכויות, ס"הרחקה מביה: החינוכי בו לומדים הנאשמים

 .ס וכדומה"ביה

 :ס יפי האישום

                   

                                                                              -                -     1   ף 
 

 .מאסר שנה אחת -דינו ... בכוונה לפגוע, הרע-המפרסם לשון  - עבירה –הרע -לשון 6סעי  
 

מאסר שלוש  -דינו , בכוונה להונות ...המתייצג בכזב כאדם אחר - הת  ות כאדם א ר -לחוק העונשין  111סעי  
 ...שנים

 

פרשה , ויקרא רבה."  אין רעה ממנה -וכשהיא רעה, אין טוב ממנה -כשהיא טובה -הלשון"אמר רבן שמואל בן גמליאל 

  ג"ל

 

ים" ְרָיּה, ְוֹאֲהֶביהָ ; ָלׁשֹון-ְבַיד, ָמֶות ְוַחיִּ  (.א"פסוק כ, ח"פרק י, ספר משלי". )יֹאַכל פִּ

 

 

 

  

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%99
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%99_%D7%99%D7%97/%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%99_%D7%99%D7%97/%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%99_%D7%99%D7%97_%D7%9B%D7%90
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%99_%D7%99%D7%97_%D7%9B%D7%90
http://crimesafety365.com/uploaded_images/computer-crime-2-738917.jpg


 

 עבירות לשון הרע והתחזות לאחר באינטרנט – ספח   

 

 ?מדוע? האם הן מהוות לשון הרע. להלן התבטאויות של דני שאותן הוא העלה לרשת

 

 "שאי יק קר  אתמול את המ ברת של לי ל ושפך לה מים לתיק ראיתי"  1
 

 " היא לובשת פאה מכו רת  המורה דינה  ולה ונשר לה השי ר"  2
 

 "משתכר וא  מרביץ לאי יק, אבא של אי יק שותה ויסקי"  3
 

 "אי יק הדביל"  4
 

 " גם אני  ושב שאי יק מכו ר ו יפש"דני פת  קבו ה בפייסבוק   5
 

 

 

 ?מדוע? האם זוהי עבירת התחזות לאחר. שדני העלה לרשתלהלן מספר תכנים 

המורה הוסיפה "הוא כתב בפורום   דני נכנס לפורום של הכיתה באמ  ות השם והסיסמה של אי יק  1
 " ב וברת להכתבה באנגלית למ ר 16המילים מ מוד  11את  

קוראים לי יוסי בניו  ואני קפ   נב רת ישראל : "דני כתב בפרופיל שלו  2
 "גלבכדור

 

  



 

 תק  ת            ת  תק      ת  ספ  – ספח   
  י חוק"אירו י אלימות ש לה  ליהם  ובת דיוו   פ

  –הם מקרים מעין אילו  י חוק"אירועי אלימות שחלה עליהם חובת דיווח עפ   

 .איומים וכו ,הפצת תכנים פרטיים ,התחזות  -פגיעה חמורה באמצעות האינטרנט  .א

צילום ללא ידיעתו של המצולם וכן שימוש לרעה ,שימוש בטלפון נייד לצילום בזמן השיעור  .ב

 . ס"בתצלומים של תלמידים או מורים שנעשו בשטח ביה

 .   ס"צילום תלמידים או מורים שנעשו בשטח ביה .ג

 : : במקרים אלו פ ולות  ובה

 .הפסקה מיידית של הפגיעה   .א

 .פיקוח כולל  ,פקידת סעד ,משטרה :דיווח לגורמים חיצוניים כמו  .ב

 . יידוע ההורים   .ג

 . מים 2-0השעייה של  .ד

  .מתאימה בתעודההורדת ציון בהתנהגות והערה בתעודה  .ה

פעילות חוץ בית ספרית בליווי מבוגר שהוא קרוב משפחה או מניעת התניית השתתפות ב .ו

 . בפעילות עתידיתהשתתפות 

הנפגעים וכלל תלמידי ,ילויות חינוכיות טיפוליות עם הפוגעים פע: ס  "פ ילות לשיקול ד תו של מנהל בי
 . ס"הב

  הו את דיבה ושימוש באינ רנ  ובניידים, איסור  ל  רמות

מקורותינו מרבים לייחס . שמירה על יחסים מכבדים בין אדם לחברוהרבות דובר במקורותנו בדבר חשיבות 

חשיבות לצורך בגילוי רגישות כלפי חברינו ולמאמץ שעלינו להשקיע כדי לרומם את חברינו במקום 

 . להכשילם

        ע, ח      צ ע             פ   ח                  פ    

 "   ז ת          ח   ע  ת -  תת      ת               צ     ,   ק   ח .         

     ח                          ח     קעת    ץ - ת   ח     ע  ק                

 )   ס  

 "    ח      ס                  ז           ק,     ז           ח ק       . 

     - צ  :         .      ח    ח    צ      ת   ע    ח   ,       תח    ז   ז  

        תק     ע   עצ     תחפ        ח   ?      ת   ע    ח    ת    ת     

  .        ז     

 :הכוללים  לרבות שימוש באינטרנט ובטלפון נייד חרמות והוצאת דיבה ברוח דברים אלה אנו אוסרים 

, הצקות ומעשי בריונות ברשת, פרסום פרטים מביכים, התחזות, איום בהפצה, הפצת שמועות, חרם

סרטונים ותמונות ללא רשות המצולם וכן שימוש לרעה בתצלומי מורים ותלמידים שנעשו בשטח  צילום

חוק  דין אחריות פלילית בעניין זה חל מגיל שתיים עשרה שנים ומעלה . אסור באופן מוחלט –ס "ביה

 .  )ז"העונשין התשל

ייתכן עירוב גורמי בית ספרית וכן /הרחקה מהכיתה והימנעות מפעילות חברתית שכבתית: התגובה

 .ל משרד החינוך"אכיפת חוק נוספים בהתאם לחומרת המעשה ועל פי חוזרי מנכ



 

  פ  פ      ת ספ   –   ספח 

 
 

 

 

 

 "הראשונים מפלסים דרך ארץ ואדם" - הציר המארגן 
                                 

 הארץמעורבות חברתית ואהבת , אחריות, כבוד הדדי -  ערכים המוביליםה
                                 

 : החזון הבית ספרי
סובלנות ונתינה בין אדם לחברו כתשתית ערכית לכל , אמון, אנו מאמינים בכבוד הדדי המבוסס על דיאלוג - 2

 .באי בית הספר
נטפח בקרב . בהקשר של מיצוי היכולות האישיות ופיתוח אישי הינה דרך חיים, אנו מאמינים כי מצוינות - 1

  .תלמידינו אחריות ויוזמה לפיתוח אישיותם כבוגרים
באמצעות הנחלת תרבות ישראל ומורשתו וחיבור משמעותי לטבע , נחנך את תלמידינו לאהבת הארץ - 3

 .הארץ תצמיח עשייה משמעותית למען עתיד העם והמדינה אהבת . ולסביבה
  



 

דרך  תקנו " -' שלישי לכיתה  מורשת מ רך שי ור   23

 "ארץ

 

 

 

 השי ור נ רך ב דר מ שבים

 אחרי חופשת פסח –מאי -אפריל: מו ד השי ור 

משל "מכין את המצגת המורה  –הכנות לשי ור 

 "הספינה

  תקנות מתוך התקנון ' המורה שולח לתלמידים את נספח א -   

 כשיעור וחצי עד שני שיעורים מלאים –אורך השי ור 

 ..."ואם אני לעצמי אז מה אני"הפרט לכלל מחוייבות  – נושא השי ור

  -  מ רות השי ור

 שכללי המסגרת שנראים לעיתים נוקשים נועדו לשמור על טובת הכללהתלמיד יבין . א

 ס "התלמיד יתוודע לנהלי ביה. ב

 התלמיד יחש  למרכיבי מפרופיל הבית ספרי . ג

  – רא יונל השי ור

החוקים בבית הספר משרתים בעיקר את טובת הכלל אך הם גם נועדו . חוקיםיש מסגרת לכל כל חברה ול

בית הספר בא לידי ביטוי הבסיס הערכי לתקנות . לשמור על זכותם של כל הפרטים לקיום נאות והוגן

פילוס דרך ארץ  בציר המארגן ,  מעורבות חברתית, אחריות, כבוד הדדי ערכים המובילים של בית הספר ב

סובלנות ונתינה בין , אמון, אנו מאמינים בכבוד הדדי המבוסס על דיאלוג – 1סעי    ס"ובחזון ביה  ואדם

  . אדם לחברו כתשתית ערכית לכל באי בית הספר

 

  – מהלך הפ ילות

 :התנסות
פעילוות חוויתית 

התנסותית 
פעילות , משחק 

משחק , מתוקשבת

קבוצה שניה . ילדים מהכיתה 6המורה מוציא קבוצה של  –תרגיל פתיחה  * 'דק 15
 .נשארת

ס אמורה להגיע "מפקחת ביה:"לקבוצה שיצאה מהכיתה הוא מסביר
שלכם שבכיתה ולסדר אותם עליכם לקחת את הכיסאות . לביקור בכיתה

 "בשורה כשהפנים ללוח



 

הכנת ,תפקידים
  .. תוצר

                                           
 סיכום במליאה  +

מה היה "והמשגה 
 ..."לנו פה

הקבוצה שנמצאת בחוץ קיבלה הסבר : "לקבוצה שנשארה בכיתה מסבירים
ושעליהם לסדר את , ס אמורה להגיע לביקור בכיתה"שמפקחת ביה

 .."תפקידכם להפריע להם. הכסאות שלהם בשורה כשהפנים ללוח
מוכן , מתנגד, אדיש: כמו" תפקידים"ניתן לתת לקבוצה שנשארה בכיתה 

 . כועס ועוד, מקטר, לשת  פעולה אך לאט
 . שירשמו כל מה שקורה בתרגיל המורה בוחר שני תלמידים שיהיו תצפיתנים

  –לאחר התרגיל 
לשניים מה ראו במהלך התרגיל והמורה נותן גם  התצפתנים מספרים 2

 . איך הייתה עבורם חויית המשחקמהמשתתפים לספר 

לקבוצה מסויימת הייתה מטרת שהיא ניסתה  -"..היה לנו פה מה"המורה מסכם *

לכל אחד מתאים לעשות משהו . להשיגה וקבוצה אחרת הפריעה בחוסר רגישות

ללא " מה שבא לנו"כשאנו  ושים ... מסויים לעיתים גם הוא מנוגד לכללים

 !הת שבות בא רים וב וקי המקום אנו פוג ים בכלל וגם ב  מנו

 . שעלו בדיוןהמורה כותב על הלוח את התובנות המרכזיות *

 

 :פתי ה
, איתור ידע קודם

, יצירת גירוי
  +.. העלאת בעיה
הסבר מטרת 

 הלמידה ותוצריה

את המצגת ויחד מנתחים את   ומראה על הברקו שיראו את המילים המורה מקריא * 'דק 13

 ". בעל הסולם"הרעיון של משל הספינה ושל הקטע מהקבלה של 

. שאם כל א ד י שוב רק  ל   מו גם הכלל יפג  וגם הפר  ייפג המורה מסכם *

   ס"דוגמאות מ יי ביהתלמידים ייתנו לכך 

 . שיעורהמורה מסביר מהן מטרות ה*

 

 :המשגה
הידע החדש  כוםיס

לבדיקת ההבנה 
של הנושא אצל 

 . התלמיד
כדאי שיעשה 

 כמשימת כתיבה
 +  בזוג /אישית

הצגת ביצועי 
ההבנה של 

 הלומדים במליאה
 

התלמידים יושבים מול המחשב וקוראים את  - משימת כתיבה בזוגות מול המחשב* 'דק 23
ה ב ת "תקנות שאי מילויי  יגרור  5לפ ות עליהם לכתוב . 'התקנות שבנספח א

כי בא "הפרט יפגע בכלל אם יעשה רק מה שהוא רוצה  -או במילים אחרות "הספינה
 ". לו
 . זוגות מציגים את ממצאיהם' מס -במליאה* 
ומסבירים ביחד בעת הצורך מדוע תקנות   'נספח א המורה מקרין את התקנות * 

 .נראות קשיחות מידי ופוגעות ביחיד מסויימות שומרת למעשה על הכלל גם אם הן
ויחד עם   בנספח  המורה מראה לתלמידים על המסך את הפרופיל הבית ספרי *

התלמידים מברר בדיון קצר כיצד התקנות שדנו בהם מבטאות למעשה את הפרופיל 
 . הבית ספרי שהוא למעשה מעין תעודת זהות של חטיבת הראשונים

 :סגירה
  -במליאה 

  תכני  סכום
 השיעור

 רפלקציה-
תהליך מטה 
קוגניטיבי על 

: השעור
חשיבה על "

 "החשיבה

13-15 
 'דק

וקטעים מהמקורות ראינו שעדי  לכולנו המורה מסכם ומסביר שדרך משחק *
שנחיה בחברה על כללים ברורים שכולנו נהיה מחוייבים להם אחרת כולנו 

ומסבירו  במורה מקריא לסיכום ציטוט של אלברט איינשטיין.ניפגע כחברה
  -בהקשר לשיעור 

 –אנשים המצטיינים בעצמאות : מטרת החינוך צריכה להיות"

ועם זאת רואים בשירות למען הכלל  –במחשבה ובמעשה 

  אלברט איינשטיין   ".את משימת חייהם העיקרית
 
אני מרגיש שאני יוצא מהשיעור הזה "  כל תלמיד כותב לעצמו במחברת*

 ... ". עם 
מחשבותיו /כל תלמיד אומר משפט לסיכום תחושותיו – סבב קשיח*

 . בעקבות השיעור
 



 

שלט / להכין מצגת –המורה ייתן משימה עם ציון לעבודה בזוגות או בקבוצות  – אפשרות

. ...". ואם אני לעצמי אז מה אני"מחוייבות הפרט לכלל שמבטא את .. כתבה/ סרטון / חוצות 

 . או ציוני אחד לפחות בנושא זה/די ועל התלמידים לשלב משפטים ממקור יהו

 

 

 

 

  



 

 ק ע    ת    תק    –'  ספח  
  

   -ס "כיבוד הוראות  וות ביה

ּ ּ ַע  ֹ ֵ   ַ ּ ָ ְ , ַ ּ ִ  ֶ ְ ָעָז  ּ ֶ     ֶ ְ ִ  ְ  ָ ָחִ    ָעֶ   ָ ּ ְ    ,ְ ִ   ְ  ֹ   ּתַ

 ,ּ ְ  ֹ   ֲחֵ ְ  ָ ּ ְ ֹ ָ   ַ ּ ָ ְ 

  ָ ֹ ְ ּ ְ ָ ּ ַ   ָ ֹ  ּ   ִ ָ ָ   : 

 

  ס ת    ת פ ק          

 

להישמע להוראות הצוות החינוכי גם אם צריכים התלמידים בית ספרנו . במקורות מיחסים חשיבות רבה לכיבוד מורים

על התלמיד  .ובכלל זה מורה תורן או מורה ממלא מקום, ידי מורה שאינו מלמד אותם באופן ישיר-ההוראות ניתנות על

 .פניה ודיו  הולמת ומכובדת, לשמור  ל תרבות שי ה -ס"לפי צוות בילהתנהג בנימוס כ

 

. אחריות אישית ותפקוד לימודי הינם נדבך בסיסי ביכולתו של תלמיד להצליח ולהגיע למילוי הפוטנציאל הגלום בו

לא תגובת הצוות להתנהגות  . לימודית נעימה ושקטה תאפשר בסיס הולם ללמידה משמעותית אווירה שמירה על

או הגעה /או רישום בסמרטסקול ו/או מטלה חינוכית ו/או הוריו ו/מכבדת של תלמידים כוללת שיחה עם התלמיד ו

הכל לפי חומרת   .או הערת התנהגות בתעודה/או השעיה מבית הספר וכתיבת עבודה ו/ברבע לשמונה למחרת ו

 . העניין

 התנהלות בשי ורים

              עק  ת    ע         ע                  ,                                

             ת   , פ     ק     .                                                     ת 

את , תלמידים יכבדו את זמן השיעור". הראשונים"ערך הכבוד בין כל באי בית הספר הינו מרכזי בתקנון חטיבת 

 . את המורה בכיתה ואת חבריהם לכיתה, מעמד השיעור

כל הציוד הלימודי . התלמיד עומד לצד כסאו בשקט. השיעור מתחיל עם כניסת המורה לכיתה - התארגנות לשיעור

תלמיד לא יפנה למורה בתחילת השיעור אלא יאמר את אשר על ליבו כאשר המורה . ונח על שולחנוהנדרש לשיעור מ

 .תקרא בשמו או כאשר תינתן לו זכות הדיבור

   .למעט מקרים חריגים אין לאכול במהלך השיעור , לא תתאפשר יציאה לשירותים: בזמן השיעור

במהלך השיעור ללא הציוד והדבר יירשם כאי הבאת ציוד ואי יישאר , תלמיד שלא ידאג לציודו לפני תחילת השיעור*

  הכנת שעורי בית

 

   התנהגות בסיורים וב יולים 

הטיול מאפשר לכולנו להכיר  .הטיול והסיור מהווים חלק חשוב בתכנית הלימודים ותרומתם רבה גם בתחום החברתי

לעזור לחבריך ולהתחלק , זכור שבטיול אתה נדרש להתחשב יותר בסובבים אותך. זה את זה מקרוב ומזוויות שונות

ללא אישור זה לא יכול התלמיד לצאת . כל יציאה לטיול או לסיור מחייבת אישור בכתב מהורי התלמיד. עם אחרים

יש להביא אישור לטיול . אישורים טלפוניים אינם מתקבלים. ות חתום וכתובהאישור חייב להי. לפעילות המתוכננת

תלמיד אשר לא ייצא לטיול יהיה חייב להתייצב בבית הספר ולהצטר  לאחת  .בזמן בו התבקשו לכך התלמידים

על , פ על המסלול"לקראת הטיול יקבלו התלמידים תדרוך בכתב ובע  . אלא אם סוכם עמו אחרת הכיתות הלומדות 

כל הפרעה במהלך טיול . הקפדה על מילוי ההוראות היא ערובה להצלחת הטיול. לוח הזמנים ועל נהלי ההתנהגות



 

, תלמיד אשר ייעדר מבית הספר למחרת הטיול מסיבות שאינן רפואיות. ס"תביא בעקבותיה תגובה של הנהלת ביה

  . כ"הורה בד טיול רק בליווי מבוגר אירועי משמעת יוכל לצאת ל' תלמיד שצבר מס .יוזמן לבירור משמעתי

 

 

  -כללי התנהגות ב יול השנתי 

מלווים וכל בעלי , מדריכים, הורים, מאבטחים, מורים: התלמיד מתחייב להישמע להוראות המבוגרים בטיול. 1 

 .תפקיד בטיול

הלינה ולא לעזוב את / התלמיד מתחייב לא לגעת ברכוש אשר אינו שייך לו במהלך הטיול ובשטח האכסניה. 2      

 .               המתחם

, במידה שייגרם נזק. מקום הלינה בדיוק באותו מצב בו קיבל אותו/ על התלמיד להחזיר את החדר באכסניה . 0

 .ישלם התלמיד את הנדרש

 .כמו כן לא יחזיק ולא ישתה משקאות אלכוהוליים. זיק ברשותו סיגריות ולא יעשןהתלמיד לא יח. 1

 .חל איסור על התלמידים לשאת נשק כלשהו לרבות סכין ואולר. י מלווי הטיול בלבד"כלי נשק יינשאו ע. 5

לא , יםלהקשיב להוראות המדריך והמור: על התלמיד לשמור על הטבע ועל נקיונו ולהתנהג כראוי במסלולים. 6

לנעול נעליים , להימנע מדרדור אבנים והתקרבות לצוקים, לא לסטות מהשביל המסומן, לעקו  את המדריך

לא לעזוב את . כמו כן לא להשתמש במכשירי שמע למיניהם בזמן ההליכה וההסברים. סגורות ולחבוש כובע

 .המסלול מבלי להודיע למבוגר ולא להיכנס למים ללא אישור

ישב בשקט עד , ואם לא יתעניין, המדריך בנסיעה או במסלולי ההליכה על התלמיד להקשיבבזמן הסברי . 7

 .שיסיים את הסברו

  .'ריקן מים וכו'נשיאת ג, ניקיון על התלמיד לקחת חלק בכל תורנות המוטלת על המשתתפים בטיול . 8

עלות . מונית לביתו ביידוע הוריויוחזר התלמיד ב, י שיקול דעתו של הצוות הפדגוגי"במידה שתהיה חריגה ועפ. 9

 . המונית על התלמיד ומשפחתו

 ס "כללי התנהגות במר בים ספ יפיים בביה

  יש להתנהג בשקט ובנימוס .אלא לצורך סידורים והרשמה, אין להיכנס למזכירות – מזכירות (א

. רשות המורהאין לקחת ציוד ללא . הכניסה לאולם הספורט בתלבושת ספורט בלבד – אולם הספורט  (ב

 .אין להכניס מזון ושתייה לאולם

 .ויש להחזיר בתום השיעור את הציוד למקומ . אין לקחת ציוד ללא רשות המורה – חדר אמנות  ג

 . 15:33עד השעה ' ה–'נועדה לרווחת התלמידים והיא פתוחה בימים א  - הספרייה  ד

 יקפיד להחזיר את הספר לספריה לימוד בספריית בית הספר/תלמיד המבקש לשאול ספרי קריאה .

 . יתבקשו התלמידים להחזיר את כל הספרים ששאלו במהלך השנה, כחודש לפני סיום שנת הלימודים

 . יטופל משמעתית לא החזיר ספרים עד המועד שנקבע על ידי בית הספר/ השחית / תלמיד שאיבד 

 סה בזמן שיעור תיעשה באישור מורה הכני. תלמיד יכול להיכנס לספריה בהפסקות ובסו  יום הלימודים

 .בלבד



 

 יש לשמור על שקט בשטח הספרייה. 

 אלא להניחם על המד  המיועד לכך בספריה, אין להכניס תיקים לספריה. 

 אין להכניס אוכל ושתייה לספריה בכל עת. 

 יש להשאיר את המקום נקי ומסודר, בתום העבודה בספרייה. 

 ספרנית או תורנים שימונו על ידה וייעשו בתשלום ובסו  השימוש במדפסת ובסורק יאושר על ידי ה

 .תינתן עדיפות לשימוש במחשב לצרכים לימודיים. היום

  – הפסקות  . ה

 אלא במגרשי הספורט, בכיתות וברחבות הדשא, אין לשחק בכדור במסדרונות. 

 זורק שקיות מים תלמיד שייתפס מחזיק או . כולל זריקת שקיות מים, אין לשחק במים בכל צורה שהיא

 .ס"יורחק מביה

 בכל בעיה המתעוררת בהפסקה יש לפנות למורה התורן. 

  .ניתן לבקש לקרוא למורה לשיחה מחוץ לחדר. עומד לרשות המורים בלבד – חדר מורים  ו

אסורים משחקי כדור במבנה בית  .בכדור משחקים בחצר בית הספר בלבד – משחקי כדור  ז

 . ובאודיטוריום ,רונותבמסד, בחדרי הכיתות: הספר

 המנע מכל חבלה ושימוש לרעה בחדרי השירותים, שמור על הניקיון –שירותים   ח

יש לשמור על  .הקניות במזנון מתבצעות אך ורק בזמן ההפסקות הרשומות במערכת– ס"מזנון ביה . ט

 .למורה התורןחובה על כל תלמידי החטיבה להישמע  .את הפסולת יש להשליך לפחי אשפה. הניקיון

בחדרי המחשבים ובמעבדות נמצא ציוד יקר ערך שנועד לשימוש תלמידי בית  - חדרי מחשבים ומעבדות   י

על כל תלמיד מוטלת החובה לשמור על שלמות הציוד . הספר ומהווה אמצעי עזר חשוב ויעיל ללמידה שלהם

 . בחדרים אלו

 השהייה מותרת רק בנוכחות מורה . 

 אלא באישור המורה, ם אישייםאין להשתמש בדיסקי . 

 ישלם עבור תיקון הנזק –תלמיד שיגרום נזק לציוד . הפעלת הציוד על פי ההוראות בלבד. 

 חובה להתנהג במקום על פי הכללים שנקבעו על ידי צוות המורים. 

 אין להכניס אוכל לחדרים הללו. 

 

  - הוראות בי  ו  וב י ות

לשים לב לחפצים , לשם כך עלינו לעשות מאמץ. זכותו של כל תלמיד להרגיש בטוח ומוגן בבית הספר

 . חשודים ולהימנע מסכנות העלולות לפגוע בך

 תלמיד הרואה חפץ חשוד ידאג להרחקת אנשים מסביבו ויקרא למורה . אין לגעת בחפץ חשוד
 .הקרוב או לכל מבוגר אחר



 

 נפצים, אולר, סכין :ס ועל השימוש בהם כדוגמת"ם מסוכנים לביהחל איסור חמור על הבאת חפצי ,
 .השימוש בחפצים אלו הינו עבירה על החוק. 'גז מדמיע וכו, גפרורים ומצתים

 רולר, גלגליות(או להחליק על סקטים , כדי למנוע פגיעה בעצמך ובחבריך אין לרכוב על אופניים ,
 .או קורקינטס "בתוך תחומי ביה  גלגשת סקייטס וסקטבורד 

 הסדרנים והמורים ,י הוראות איש הביטחון"ס יש לפעול עפ"בעת תרגיל כניסה למקלטים ופינוי ביה .
יש לדווח על כל  .במקרה של אזעקת אמת יש לפעול כמו בתרגיל ולרדת למקלטים בזריזות ובשקט

 .יש להישמע להוראות המאבטח .ס ובחצר"אדם זר המסתובב בין כותלי ביה

  חמור להסתובב מחוץ לכיתה בזמן שיעורחל איסור . 

 ס לפני תום יום הלימודים"אין לעזוב את שטח ביה . 

 ס"אין ליצור התקהלות בשער ביה. 

 אין לגעת בציוד לכיבוי אש. 

 חל איסור חמור על מעבר מעל גדרות או מעל . ס והכניסה אליו הן דרך השערים"היציאה מביה
 .שערים נעולים

 המבנה החיצוני של המקלטים וכן על הגגות, שערי בית הספר חל איסור חמור לטפס על. 

 העלייה והירידה במדרגות תיעשה בצד הימני . העלייה והירידה במדרגות תיעשה בצורה זהירה
 .יש להימנע מדחיפות, כמו כן. מכיוון התלמידים

 להיפגעאותך עלולים לגרום לחברך " משעשעים"כל אותם משחקים ש. הימנע ממשחקים מסוכנים. 

 אסור להגיע בנעלי אצבע שהרי הדבר עלול לגרום להחלקה. 
 

 תורנות כיתה 

לסידורה ולשמירת כל הציוד שבה  , הכיתה לשבוע ימים וידאגו לניקיון הכית ךי מחנ"שני תורנים ימונו ע
 פח אשפה ובדיקת כסאות מורמים בתום, שולחן המורה, לוח נקי, רצפת הכיתה. במהלך כל יום הלימודים

, הכיתה נקייה, על התורנים להישאר בכיתה עם סיום הלימודים ולוודא שכל הכיסאות הורמו .יום הלימודים
על התורן להעביר לאב הבית . המקרן והמזגן כובו, המחשב, האורות, החלונות נסגרו, הפח ריק, הלוח נקי

 . כל ציוד שנשכח בכיתה

 ' משכבה   תורנות אב בית

הכיתה  מחנך. התורנות תתבצע לפי סדר הכיתות .עוזר לאב הבית בבית הספרתורן אב בית הוא תורן ה

התורן יצא משיעורים בתיאום עם המחנכת ואב הבית . מנה שני תורנים לתקופת תורנות של יום אחדי

האחריות להשלמת חומר הלימודים ביום זה מוטלת על . פ לוח המבנים"ויידרש לעמוד במבחנים ובחנים ע

למקרה , על התורנים להביא ביום התורנות ילקוט עם מערכת שעות מלאה לאותו היום. ניםהתלמידים התור

התורנים . ומסתיימת לאחר השעה השביעית 38:15התורנות מתחילה בשעה . של שינויים בלוח התורנות

תלמיד שלא ימלא את התורנות  . 12:33בהפסקת עשר ובהפסקת , עוזרים לאב בית לפני תחילת היום

  .יחזור וימלא אותה שנית, כנדרש

  לוקרים

 .לשמירת חפציהם" לוקרים"בראשית השנה יכולים התלמידים לשכור 

 .הלוקרים מוצעים לתלמידים באמצעות חברה חיצונית

 .י החברה'תלמידים שרכשו לוקר מתבקשים לנעול אותו במנעול פרטי ולא במנעול המסופק ע

 .להחזיק רכוש יקר בלוקר לאהתלמידים מתבקשים 



 

בית הספר מסיר כל אחריות במקרה של גניבה מתוך התאים ושומר לעצמו את הזכות לפתוח את התאים 

 .במקרה הצורך

תאו האישי או הגורם נזק לתא של תלמיד אחר יוענש בחומרה וניתן יהיה לדרוש את תלמיד המשחית 

 .הכרוכות בתיקון הנזקמהוריו לשאת בהוצאות הכספיות 

 .ל'תלמידים המשתמשים בלוקרים ידאגו לרוקן את תכולתם בשבוע האחרון לשנה

  –( ונדאלי ם)אלימות כלפי רכוש 

 . במקורותנו מיחסים חשיבות רבה ליחסנו לסביבה ולהשחתת רכוש באשר הוא

,      ת ס    ת     ת  פע   ת    ח ת     ק ק ת      סת:               

    סתפק ?    ז            ע       ק ק        ס                      

'           ת  ע  ת               ק  ע  ',     -    '      ע  ת       

    ת   '    ת ח ת'      ת          ת   ס   ,  ת            ,    ץ       

                        . ח    ת צ  ת    ס   ת ע           ס  ת עצ  

,              ח ת ,   ק ע        ח ת :      ז      ע    ק            

:         ת      צ    ע.      ע      ע    ע     ז   -   פז   ע ת    ח ת  

, ע    ע     ז  : ע          ; ע     :    ח         ; ע     :             

 .    ת ק  ע           ע   

 : התגובה במקרה של השחתת רכוש

 ... .  נקיונו/ תיקונו  כולל טיפול בנזק , טיפול משמעתי של מחנך הכיתה על פי חומרת המקרה

   רכישת ציוד חליפי/ הרכישה של הציוד הפגום / חיוב התלמיד והוריו לשאת בעלויות התיקון , בנוס 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  פ  פ      ת ספ   –'  ספח  

 

 

 

 "הראשונים מפלסים דרך ארץ ואדם" - הציר המארגן 
                                 

 מעורבות חברתית ואהבת הארץ, אחריות, כבוד הדדי -  ערכים המוביליםה
                                 

 : החזון הבית ספרי
ונתינה בין אדם לחברו כתשתית ערכית לכל סובלנות , אמון, אנו מאמינים בכבוד הדדי המבוסס על דיאלוג - 2

 .באי בית הספר
נטפח בקרב . בהקשר של מיצוי היכולות האישיות ופיתוח אישי הינה דרך חיים, אנו מאמינים כי מצוינות - 1

  .תלמידינו אחריות ויוזמה לפיתוח אישיותם כבוגרים
מורשתו וחיבור משמעותי לטבע באמצעות הנחלת תרבות ישראל ו, נחנך את תלמידינו לאהבת הארץ - 3

 .הארץ תצמיח עשייה משמעותית למען עתיד העם והמדינה אהבת . ולסביבה
  



 

 "תקנו  דרך ארץ" -' רבי י לכיתה  מורשת מ רך שי ור   24

 השי ור נ רך ב דר מ שבים

   חודש לפני סו  שנה מאי : מו ד השי ור 

המורה שולח לתלמידים  –הכנות לשי ור 

 . 'בסמרטסקול את המשימה שבנספח א

 שיעור וחצי עד שני שיעורים –אורך השי ור 

 השחתת רכוש -ונדליזם – נושא השי ור

  -  מ רות השי ור

שהשחתת רכוש פוגעת בכלל אך גם התלמיד יבין . א

 ביחיד

 בנושא השחתת רכושס "התלמיד יתוודע לנהלי ביה. ב

 פרופיל הבית ספרי ההתלמיד יחש  למרכיבי . ג

  – רא יונל השי ור

כבוד בין הפרטים בחברה . בכל חברה לא ניתן לסבול התנהגויות של פגיעה ברכוש הכלל או ברכוש הפרט

ערכים בית הספר בא לידי ביטוי בהבסיס הערכי לתקנות . כולל  את הכבוד לרכוש הפרט ולרכוש הכלל

  פילוס דרך ארץ ואדם בציר המארגן ,  מעורבות חברתית, אחריות, כבוד הדדי המובילים של בית הספר 

סובלנות ונתינה בין אדם , אמון, אנו מאמינים בכבוד הדדי המבוסס על דיאלוג – 1סעי   ס "ובחזון ביה

  . לחברו כתשתית ערכית לכל באי בית הספר

 

  – מהלך הפ ילות

 :פתי ה
, איתור ידע קודם

, יצירת גירוי
  +.. העלאת בעיה
הסבר מטרת 

 הלמידה ותוצריה
 

 . כל זוג ליד מחשב מתבקש לחפש באינטרנט כתבות בנושא ונדליזם * 'דק 15
 . חלק מהזוגות משתפים במידע שקראו -במליאה* 

השחתת רכוש ויסביר את מטרות  –המורה מספר שהשיעור יעסוק בונדליזם *

  .השיעור

 

 :התנסות
פעילוות חוויתית 

התנסותית 
פעילות , משחק 

משחק , מתוקשבת
הכנת ,פקידיםת

  .. תוצר

 0-1המורה מחלק לכל . משימות שונות העוסקות בפגיעה ברכוש 0יש ' בנספח א* 'דק 23

כל זוג ליד מחשב מבצע את המשימה שנשלחה . זוגות משימה אחת מהשלוש

 .  כותבים את התשובות לשאלות לדיון במחברת. י המורה"לתלמידים מראש ע

הזוגות ש שעסקו בקומיקס על + שהכינו  חלק מהזוגות מציגים את משחק התפקידים*

 .  בסיס קטעים מהמשנה מציגים בחלקם את תובנותיהם

כשמש יתים רכוש ב וסר תשומת לב  –..." מה היה לנו פה" המורה מסכם*



 

                                           
 סיכום במליאה  +

מה היה "והמשגה 
 ..."לנו פה

   וב וסר רגישות ל ובת הכלל פוג ים בא רים אך גם נפג ים בסופו של דבר

 

 :המשגה
הידע החדש  כוםיס

לבדיקת ההבנה 
ושא אצל של הנ

 . התלמיד
כדאי שיעשה 

 כמשימת כתיבה
 +  בזוג /אישית

הצגת ביצועי 
ההבנה של 

 הלומדים במליאה
 

  'נספח ב ס בנושא ונדליזם "המורה מקרין על הברקו ומקריא את הנוהל בביה* 'דק 13
ויחד עם   'גנספח  המורה מראה לתלמידים על המסך את הפרופיל הבית ספרי *

התלמידים מברר בדיון קצר כיצד התקנה שדנו בה מבטאות למעשה את הפרופיל 
 . הבית ספרי שהוא למעשה מעין תעודת זהות של חטיבת הראשונים

 :סגירה
  -במליאה 

  תכני  סכום
 השיעור

 רפלקציה-
תהליך מטה 
קוגניטיבי על 

: השעור
חשיבה על "

 "החשיבה

13-15 
 'דק

 . המורה מסכם את תכני השיעור*

אני מרגיש שאני יוצא מהשיעור הזה "  כל תלמיד כותב לעצמו במחברת* 
 ... ". עם 
מחשבותיו /כל תלמיד אומר משפט לסיכום תחושותיו – סבב קשיח*

 . בעקבות השיעור
 

 

שלט / להכין מצגת –המורה ייתן משימה עם ציון לעבודה בזוגות או בקבוצות  – אפשרות
על . השחתת רכוש -המאבק בתופעת הונדליזםשמבטא את .. כתבה/ סרטון / חוצות 

 . או ציוני אחד לפחות בנושא זה/התלמידים לשלב משפטים ממקור יהודי ו
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  ק      ת ח –'  ספח  
  – 1  ק   מס

 סיפור האירו  

    מישהו פג  בסביבה

 ובכל פעם הגיע תורו של זוג , חילקנו תפקידים, התחלקנו לזוגות. החלטנו להכין עיתון כיתתי

הם הדליקו את המחשב  . בהתחלה היה תורם של יוסי ורמי. אחר לגשת למחשב הכיתתי ולעשות את המשימה שלו

לה כדי לבדוק את העכבר אחרי  חיפושים רבים נזכר בני כי הוא הוציא את הגו. וגילו כי חסרה הגולה של העכבר

הגולה חזרה למקומה ויוסי ורמי , ולאחר כחצי שעה, המהומה נמשכה. במחשב של הכיתה השנייה ושכח להחזיר

 . התחילו לעבוד

שהכיל כתובית פוגעת " שומר מסך"התחיל להופיע , עד שהן התחילו לעבוד. כשהם סיימו הגיע תורן של גילה ונורית

אך התברר שמישהו חסם זאת על ידי סיסמה ולא ניתן , ניסינו להחזיר את שומר המסך המקורי. בבנים מהכיתה

 . שוב בוזבז זמן יקר –למחוק זאת כרגע 

 ? אולי מחקו אותם. לא הצלחנו למצוא את העבודות, י יודע מה קרהאיננ. אחר כך הגיע תורנו

 ? שוב יש מי שפוגע והורס, חשבנו לעצמנו? מה הפעם –? אולי הזיזו אותם לתיקייה אחרת

 נשארנו בכיתה ומספר חברים החליטו שכדאי להתקין במחשב משחק שהורד, בהפסקה ירד גשם

 . שיחקנו כולנו בכי  -למרות שידענו שאסור לעשות זאת . מהאינטרנט

הסתכלנו וראינו כי הם משחקים במקום לעשות את . שמענו רעש של התלהבות. אחרי ההפסקה בני ודוד עבדו במחשב

 ... החלטנו לא לומר דבר אחרת -אך ... התלבטנו –המשימה שקיבלו 

 . כך רצינו-עיתון הכיתתי שכלבסו  היום היו רק שתי משימות מוכנות ל

 " ?מה עושים. "כשהיא מונה את כל ההתנהגויות הפוגעות, המורה שיתפה אותנו באכזבתה

 ...  וביקשה מאתנו לחשוב על תשובה, שאלה

 :נקודות לדיו 

 .מנו את ההתנהגויות הפוגעות המתוארות באירוע .1

 :כיצד השפיעו התנהגויות אלה על .2

 .תהליך הפקת העיתון הכיתתי .א

 . מערכת היחסים בין הילדים .ב

 .המתוקשבת הסביבה .ג

 ?מדוע? מה אכזב את המורה .0

. עירכו משחקי תפקידים בין ארבעה תלמידים כשכל אחד ייקח תפקיד של מישהו באירוע המתואר .1

 . עירכו שיחה המבהירה את התוצאות של האירוע

 .  להציג במליאה את משחק התפקידיםהתכוננו  .5



 

ב נו את הק   הבא שמובא מהמשנה וכתבו מקרה  כשוי שמביא לידי  -2  ק   מס

  -בי וי את הכלל שנקב  במשנה לגבי פגי ה ברכוש 

 

 

  



 

ב נו את הק   הבא שמובא מהמשנה וכתבו מקרה  כשוי שמביא לידי  -3  ק   מס

  -בי וי את הכלל שנקב  במשנה לגבי פגי ה ברכוש 

 

 

  



 

 ס            ז           –'  ספח  

  –( ונדאלי ם)אלימות כלפי רכוש 

 . במקורותנו מיחסים חשיבות רבה ליחסנו לסביבה ולהשחתת רכוש באשר הוא

,      ת ס    ת     ת  פע   ת    ח ת     ק ק ת      סת:               

 סתפק    ?    ז            ע       ק ק        ס                      

'           ת  ע  ת               ק  ע  ',     -    '      ע  ת       

    ת   '    ת ח ת'      ת          ת   ס   ,  ת            ,    ץ       

                        . ח    ת צ  ת    ס   ת ע           ס  ת עצ  

,              ח ת ,       ח ת   ק ע  :      ז      ע    ק            

:         ת      צ    ע.      ע      ע    ע     ז   -   פז   ע ת    ח ת  

, ע    ע     ז  : ע          ; ע     :    ח         ; ע     :             

 .     ת ק  ע          ע   

 : התגובה במקרה של השחתת רכוש

 ... .  נקיונו/ תיקונו  כולל טיפול בנזק , כיתה על פי חומרת המקרהטיפול משמעתי של מחנך ה

   רכישת ציוד חליפי/ הרכישה של הציוד הפגום / חיוב התלמיד והוריו לשאת בעלויות התיקון , בנוס 

 

 

  פ  פ      ת ספ   –'  ספח  

 

 

 

  

 "הראשונים מפלסים דרך ארץ ואדם" - הציר המארגן 
                                 

 מעורבות חברתית ואהבת הארץ, אחריות, כבוד הדדי -  ערכים המוביליםה
                                 

 : החזון הבית ספרי
סובלנות ונתינה בין אדם לחברו כתשתית ערכית לכל , אמון, אנו מאמינים בכבוד הדדי המבוסס על דיאלוג - 2

 .באי בית הספר
נטפח בקרב . בהקשר של מיצוי היכולות האישיות ופיתוח אישי הינה דרך חיים, מצוינות אנו מאמינים כי - 1

  .תלמידינו אחריות ויוזמה לפיתוח אישיותם כבוגרים
באמצעות הנחלת תרבות ישראל ומורשתו וחיבור משמעותי לטבע , נחנך את תלמידינו לאהבת הארץ - 3

 .ען עתיד העם והמדינההארץ תצמיח עשייה משמעותית למ אהבת . ולסביבה
  



 

 

 

 

 

 

 



 

תקנו  דרך " -' לכיתה   מורשת ראשו מ רך שי ור   25

 "ארץ

 

 

 השי ור נ רך ב דר מ שבים

מיד אחרי חגי  ' אוק-'ספט: מו ד השי ור 

   תשרי

 -הכנות לשי ור 

 . שיעור וחצי עד שניים –אורך השי ור 

גבולות בבית הספר וכבוד כלפי – נושא השי ור

 הצוות

  -  מ רות השי ור

התלמיד יבין שבין תלמיד ומורה יש גבול ברור המיועד לאפשר למורה להיות בעל הסמכות  .א

 .והאחריות לתהליך הלמידה

 .התלמיד יכיר את נהלי בית הספר הנוגעים לכבוד כלפי צוות בית הספר .ב

 התלמיד יעסוק  במרכיבי הפרופיל הבית ספרי  .ג

 

 

 

  – רא יונל השי ור

כמו כל בעל סמכות יש . ס ולכן הוא אחראי לתהליך הלמידה מול התלמיד"המורה הוא בעל הסמכות בביה

יש גבול ברור . ס ימלא את ייעודו ותתבסס אוירה מקדמת למידה"כדי שביה, להעניק לו כבוד ולהקשיב לו

סיס הערכי לתקנות הב. בין המורה לתלמיד ובין מותר ואסור ואי חצייתו מתבטא גם במילוי נהלי התקנון

בציר ,  מעורבות חברתית, אחריות, כבוד הדדי ערכים המובילים של בית הספר בית הספר בא לידי ביטוי ב

, אנו מאמינים בכבוד הדדי המבוסס על דיאלוג – 1סעי   ס "ובחזון ביה  פילוס דרך ארץ ואדם המארגן 

  . י בית הספרסובלנות ונתינה בין אדם לחברו כתשתית ערכית לכל בא, אמון

 

 



 

  – מהלך הפ ילות

 :פתי ה
, איתור ידע קודם

, יצירת גירוי
  +.. העלאת בעיה
הסבר מטרת 

 הלמידה ותוצריה
 

המורה מנהל דיון קצר על הקשר בין . לוח וגירהמורה מקרין את הסרטון של השיר * 'דק 15
קצת פחות המורה שלי ויותר "האם אפשר שהמורה תהיה . ס"השיר למציאות ביה

בין מורה לתלמיד ולכל בעל סמכות יש דיסטאנס מסויים שצריך אותו ? "..נערה שלי
יש  -הורה וילד אינם חברים שוים. כך גם במשפחה. כדי שיתנהל תהליך הלימוד

 . אחריותהבדלי סמכות ו
ס שיש "המורה מחבר את הרעיון של המרחק המסויים בין מורה לתלמיד לתקנון ביה

 . ס"בו דרישה מהתלמיד לכבוד לצוות ביה

  .ויסביר את מטרות השיעורס "המורה מספר שהשיעור יעסוק בגבולות בביה*

 

 :התנסות
פעילוות חוויתית 

התנסותית 
פעילות , משחק 

משחק , מתוקשבת
הכנת ,פקידיםת

  .. תוצר
                                           

 סיכום במליאה  +
מה היה "והמשגה 
 ..."לנו פה

לאחר . ('נספ  א כשמילות השיר על המסך  "טיפות"השמעת השיר של אביב גפן * 'דק 23
  .בנספח א ביחד בדיון על השאלות שבסופו  השמעת השיר עונים

יש " בעולם האמיתי"למקרים של ונדליזם  –..." מה היה לנו פה" המורה מסכם*

מה . ס"גם אנחנו צריכים להיות ערניים ולשמור על רכוש ביה. ס"מקבילים בחיינו בביה

  . כמו קשקוש על שולחן ס "שאנחנו לא מרשים לעצמנו בבית לא נעשה גם בביה

ראינו שיש מרחק מסויים וגבול בין מורה לתלמיד  – .."מה היה לנו פה"המורה מסכם *

ס יוכל לקיים שגרת למידה כשבעל הסמכות והאחריות "וגבול זה נועד כדי שביה

 . מקבל מהתלמידים כבוד והקשבה  המורה 

 

 :המשגה
הידע החדש  כוםיס

לבדיקת ההבנה 
של הנושא אצל 

 . התלמיד
כדאי שיעשה 

 כמשימת כתיבה
 +  בזוג /אישית

הצגת ביצועי 
ההבנה של 

 הלומדים במליאה
 

. ס הנוגעים לכבוד ולגבולות"המורה מקרין על הברקו ומקריא את הנהלים בביה* 'דק 13
  'נספח ב 
ויחד עם   'גנספח  המורה מראה לתלמידים על המסך את הפרופיל הבית ספרי *

התלמידים מברר בדיון קצר כיצד התקנה שדנו בה מבטאות למעשה את הפרופיל 
 . הבית ספרי שהוא למעשה מעין תעודת זהות של חטיבת הראשונים

 :סגירה
  -במליאה 

  תכני  סכום
 השיעור

 רפלקציה-
תהליך מטה 
קוגניטיבי על 

: השעור
חשיבה על "

 "החשיבה

13-15 
 'דק

 . המורה מסכם את תכני השיעור*

אני  יוצא מהשיעור הזה עם המחשבה "  כל תלמיד כותב לעצמו במחברת* 
 ... ". ש 
מחשבותיו /כל תלמיד אומר משפט לסיכום תחושותיו – סבב קשיח*

 . בעקבות השיעור
 

 

שלט / להכין מצגת –המורה ייתן משימה עם ציון לעבודה בזוגות או בקבוצות  – אפשרות
על התלמידים לשלב . ס"שמבטא גבולות וכבוד בתקנות ביה.. כתבה/ סרטון / חוצות 

 . או ציוני אחד לפחות בנושא זה/משפטים ממקור יהודי ו
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uUdNgqqby-U
https://www.youtube.com/watch?v=DByVO2X1tO0


 

  –'  ספח  
    "טיפות"השיר של אביב גפן  

  מה קורה בחוץאל תשאלי , אמא

  לפעמים זה נראה לי כמו בית משוגעים

  את יודעת אני רחוק מלהיות מלאך

  אני מסתיר בכנפיים גם כמה חטאים

  הלכתי על העננים וטיפסתי על סולם של כוכבים

  עמדתי לבד על ראש ההר

  וצעקתי כמו נביא תמהוני ומוזר

  נרטבתי בטיפות של החיים

 

  עם הזמן זה מסתדר, אבא

  בגלל שלא היה בית גם לא הייתה גדר

  אז למדתי את השפה של הבודדים

  ופתאום שמעתי כל כך הרבה

  הערתי את החלומות

  וחלמתי אותם עם עיניים פקוחות

  נלחמתי לבד בסערה

  עם שרביט של שירים ומחברת קרועה

  נרטבתי בטיפות של החיים

  אם בסו  או אם ראשון אם זה מצליח לי

  כישלוןאו אם זה 

  נרטבתי בטיפות של החיים

   –שאלות לדיון 

 ?     "...  בגלל שלא היה בית גם לא הייתה גדר"  שמעות מה מ .1

 ? " טיפות של החיים למעשה"למה התכוון אביב גפן ב  .2

  -תנו דוגמא לטיפות ולגדר  –ס "בחיי ביה .0

 :דוגמא אפשרית 

 כשעמדתי במסדרוןנפגעתי ממשחק כדור של חברים ששיחקו לידי  -טיפות

  ס כדי שאהיה מוגן"יש חוק שאסור לשחק בכדור במסדרונות ביה –גדר 

ס "וייתכן ונשכח מה שקרה בביה".. עם הזמן זה מסתדר"גם אם  אנו צריכים גדר  -סיכום

הגדר . כי ביומיום שלנו אנו מתמודדים עם המון דברים קטנים שמקשים עלינו  ונסתדר בחיים

החוק  -דוגמא.. . הצקות/ מיני הטרדות "  טיפות"שומרת עלינו כיחידים וכקבוצה מפני 

מהלך שיעור שומר על הילד עצמו שיקשיב ויבין את מה שמוסבר שאוסר על ילדים להפריע ב

https://www.youtube.com/watch?v=DByVO2X1tO0


 

 . ושומר על הקבוצה שתוכל להקשיב ללא הפרעות למורה, בשיעור

 

       ת        –תק      ת  ספ   –'  ספח  
   -ס "כיבוד הוראות  וות ביה

ּ ּ ַע  ֹ ֵ   ַ ְ ִ  ְ  ָ ָחִ    , ַ ּ ִ  ֶ ְ ָעָז  ּ ֶ     ּ ָ ְ ְ ִ   ְ  ֹ   ּתַ ֶ  ,ָעֶ   ָ ּ ְ  

 ,ּ ְ  ֹ   ֲחֵ ְ  ָ ּ ְ ֹ ָ   ַ ּ ָ ְ 

  ִ ָ ָ      ָ ֹ ְ ּ ְ ָ ּ ַ   ָ ֹ  ּ: 

 

  ס ת    ת פ ק          

 

להישמע להוראות הצוות החינוכי גם אם צריכים התלמידים בית ספרנו . במקורות מיחסים חשיבות רבה לכיבוד מורים

על התלמיד  .ובכלל זה מורה תורן או מורה ממלא מקום, מלמד אותם באופן ישירידי מורה שאינו -ההוראות ניתנות על

 .פניה ודיו  הולמת ומכובדת, לשמור  ל תרבות שי ה -ס"להתנהג בנימוס כלפי צוות בי

 

. אחריות אישית ותפקוד לימודי הינם נדבך בסיסי ביכולתו של תלמיד להצליח ולהגיע למילוי הפוטנציאל הגלום בו

תגובת הצוות להתנהגות לא  . לימודית נעימה ושקטה תאפשר בסיס הולם ללמידה משמעותית אווירה לשמירה ע

או הגעה /או רישום בסמרטסקול ו/או מטלה חינוכית ו/או הוריו ו/מכבדת של תלמידים כוללת שיחה עם התלמיד ו

הכל לפי חומרת   .בתעודהאו הערת התנהגות /או השעיה מבית הספר וכתיבת עבודה ו/ברבע לשמונה למחרת ו

 . העניין

   התנהגות בסיורים וב יולים

הטיול מאפשר  .הטיול והסיור מהווים חלק חשוב בתכנית הלימודים ותרומתם רבה גם בתחום החברתי

, זכור שבטיול אתה נדרש להתחשב יותר בסובבים אותך. לכולנו להכיר זה את זה מקרוב ומזוויות שונות

ללא . כל יציאה לטיול או לסיור מחייבת אישור בכתב מהורי התלמיד. עם אחרים לעזור לחבריך ולהתחלק

אישורים טלפוניים . האישור חייב להיות חתום וכתוב. אישור זה לא יכול התלמיד לצאת לפעילות המתוכננת

תייצב תלמיד אשר לא ייצא לטיול יהיה חייב לה .יש להביא אישור לטיול עד יום לפני היציאה. אינם מתקבלים

לקראת הטיול יקבלו   . אלא אם סוכם עמו אחרת בבית הספר ולהצטר  לאחת הכיתות הלומדות 

הקפדה על מילוי . על לוח הזמנים ועל נהלי ההתנהגות, פ על המסלול"התלמידים תדרוך בכתב ובע

. ס"ביהכל הפרעה במהלך טיול תביא בעקבותיה תגובה של הנהלת . ההוראות היא ערובה להצלחת הטיול

תלמיד שצבר  .יוזמן לבירור משמעתי, תלמיד אשר ייעדר מבית הספר למחרת הטיול מסיבות שאינן רפואיות

  . כ"הורה בד אירועי משמעת יוכל לצאת לטיול רק בליווי מבוגר ' מס

  -כללי התנהגות ב יול השנתי 

מלווים , מדריכים, וריםה, מאבטחים, מורים: התלמיד מתחייב להישמע להוראות המבוגרים בטיול. 1 
 .וכל בעלי תפקיד בטיול

הלינה ולא / התלמיד מתחייב לא לגעת ברכוש אשר אינו שייך לו במהלך הטיול ובשטח האכסניה. 2      
 .               לעזוב את המתחם

במידה . מקום הלינה בדיוק באותו מצב בו קיבל אותו/ על התלמיד להחזיר את החדר באכסניה . 0
 .ישלם התלמיד את הנדרש, ם נזקשייגר

 .כמו כן לא יחזיק ולא ישתה משקאות אלכוהוליים. התלמיד לא יחזיק ברשותו סיגריות ולא יעשן. 1



 

חל איסור על התלמידים לשאת נשק כלשהו לרבות סכין . י מלווי הטיול בלבד"כלי נשק יינשאו ע. 5
 .ואולר

להקשיב להוראות המדריך : כראוי במסלולים על התלמיד לשמור על הטבע ועל נקיונו ולהתנהג. 6
להימנע מדרדור אבנים והתקרבות , לא לסטות מהשביל המסומן, לא לעקו  את המדריך, והמורים
כמו כן לא להשתמש במכשירי שמע למיניהם בזמן ההליכה . לנעול נעליים סגורות ולחבוש כובע, לצוקים

 .גר ולא להיכנס למים ללא אישורלא לעזוב את המסלול מבלי להודיע למבו. וההסברים

ישב בשקט , ואם לא יתעניין, בזמן הסברי המדריך בנסיעה או במסלולי ההליכה על התלמיד להקשיב. 7
 .עד שיסיים את הסברו

  .'ריקן מים וכו'נשיאת ג, ניקיון על התלמיד לקחת חלק בכל תורנות המוטלת על המשתתפים בטיול . 8

יוחזר התלמיד במונית לביתו ביידוע , שיקול דעתו של הצוות הפדגוגי י"במידה שתהיה חריגה ועפ. 9
 . עלות המונית על התלמיד ומשפחתו. הוריו

 ס "כללי התנהגות במר בים ספ יפיים בביה

  יש להתנהג בשקט ובנימוס .אלא לצורך סידורים והרשמה, אין להיכנס למזכירות – מזכירות (א

. אין לקחת ציוד ללא רשות המורה. הכניסה לאולם הספורט בתלבושת ספורט בלבד – אולם הספורט  (ב

 .אין להכניס מזון ושתייה לאולם

 .ויש להחזיר בתום השיעור את הציוד למקומ . אין לקחת ציוד ללא רשות המורה – חדר אמנות  ג

 . 15:33עד השעה ' ה–'נועדה לרווחת התלמידים והיא פתוחה בימים א  - הספרייה  ד

 יקפיד להחזיר את הספר לספריה לימוד בספריית בית הספר/תלמיד המבקש לשאול ספרי קריאה .

 . יתבקשו התלמידים להחזיר את כל הספרים ששאלו במהלך השנה, כחודש לפני סיום שנת הלימודים

 . יטופל משמעתית ר ספרים עד המועד שנקבע על ידי בית הספרלא החזי/ השחית / תלמיד שאיבד 

 הכניסה בזמן שיעור תיעשה באישור מורה . תלמיד יכול להיכנס לספריה בהפסקות ובסו  יום הלימודים

 .בלבד

 יש לשמור על שקט בשטח הספרייה. 

 אלא להניחם על המד  המיועד לכך בספריה, אין להכניס תיקים לספריה. 

 כל ושתייה לספריה בכל עתאין להכניס או. 

 יש להשאיר את המקום נקי ומסודר, בתום העבודה בספרייה. 

   השימוש במדפסת ובסורק יאושר על ידי הספרנית או תורנים שימונו על ידה וייעשו בתשלום ובסו

 .תינתן עדיפות לשימוש במחשב לצרכים לימודיים. היום

  – הפסקות  . ה

 אלא במגרשי הספורט, בכיתות וברחבות הדשא, אין לשחק בכדור במסדרונות. 

 תלמיד שייתפס מחזיק או זורק שקיות מים . כולל זריקת שקיות מים, אין לשחק במים בכל צורה שהיא

 .ס"יורחק מביה

 בכל בעיה המתעוררת בהפסקה יש לפנות למורה התורן. 



 

  .מחוץ לחדרניתן לבקש לקרוא למורה לשיחה . עומד לרשות המורים בלבד – חדר מורים  ו

אסורים משחקי כדור במבנה בית  .בכדור משחקים בחצר בית הספר בלבד – משחקי כדור  ז

 . ובאודיטוריום ,במסדרונות, בחדרי הכיתות: הספר

 המנע מכל חבלה ושימוש לרעה בחדרי השירותים, שמור על הניקיון –שירותים   ח

יש לשמור על  .הקניות במזנון מתבצעות אך ורק בזמן ההפסקות הרשומות במערכת– ס"מזנון ביה . ט

 .חובה על כל תלמידי החטיבה להישמע למורה התורן .את הפסולת יש להשליך לפחי אשפה. הניקיון

בחדרי המחשבים ובמעבדות נמצא ציוד יקר ערך שנועד לשימוש תלמידי בית  - חדרי מחשבים ומעבדות   י

על כל תלמיד מוטלת החובה לשמור על שלמות הציוד . ווה אמצעי עזר חשוב ויעיל ללמידה שלהםהספר ומה

 . בחדרים אלו

 השהייה מותרת רק בנוכחות מורה . 

 אלא באישור המורה, אין להשתמש בדיסקים אישיים . 

 ישלם עבור תיקון הנזק –תלמיד שיגרום נזק לציוד . הפעלת הציוד על פי ההוראות בלבד. 

 להתנהג במקום על פי הכללים שנקבעו על ידי צוות המורים חובה. 

 אין להכניס אוכל לחדרים הללו. 

 

  - הוראות בי  ו  וב י ות

לשים לב לחפצים , לשם כך עלינו לעשות מאמץ. זכותו של כל תלמיד להרגיש בטוח ומוגן בבית הספר

 . חשודים ולהימנע מסכנות העלולות לפגוע בך

 תלמיד הרואה חפץ חשוד ידאג להרחקת אנשים מסביבו ויקרא למורה  .אין לגעת בחפץ חשוד
 .הקרוב או לכל מבוגר אחר

 נפצים, אולר, סכין :ס ועל השימוש בהם כדוגמת"חל איסור חמור על הבאת חפצים מסוכנים לביה ,
 .השימוש בחפצים אלו הינו עבירה על החוק. 'גז מדמיע וכו, גפרורים ומצתים

 רולר, גלגליות(או להחליק על סקטים , כדי למנוע פגיעה בעצמך ובחבריך אין לרכוב על אופניים ,
 .ס או קורקינט"בתוך תחומי ביה  גלגשת סקייטס וסקטבורד 

 הסדרנים והמורים ,י הוראות איש הביטחון"ס יש לפעול עפ"בעת תרגיל כניסה למקלטים ופינוי ביה .
יש לדווח על כל  .כמו בתרגיל ולרדת למקלטים בזריזות ובשקטבמקרה של אזעקת אמת יש לפעול 
 .יש להישמע להוראות המאבטח .ס ובחצר"אדם זר המסתובב בין כותלי ביה

 חל איסור חמור להסתובב מחוץ לכיתה בזמן שיעור . 

 ס לפני תום יום הלימודים"אין לעזוב את שטח ביה . 

 ס"אין ליצור התקהלות בשער ביה. 

 לכיבוי אש אין לגעת בציוד. 

 חל איסור חמור על מעבר מעל גדרות או מעל . ס והכניסה אליו הן דרך השערים"היציאה מביה
 .שערים נעולים

 המבנה החיצוני של המקלטים וכן על הגגות, חל איסור חמור לטפס על שערי בית הספר. 



 

 ד הימני העלייה והירידה במדרגות תיעשה בצ. העלייה והירידה במדרגות תיעשה בצורה זהירה
 .יש להימנע מדחיפות, כמו כן. מכיוון התלמידים

 אותך עלולים לגרום לחברך להיפגע" משעשעים"כל אותם משחקים ש. הימנע ממשחקים מסוכנים. 

 אסור להגיע בנעלי אצבע שהרי הדבר עלול לגרום להחלקה. 
 

 

  פ  פ      ת ספ   –'  ספח  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "ואדםהראשונים מפלסים דרך ארץ " - הציר המארגן 
                                 

 מעורבות חברתית ואהבת הארץ, אחריות, כבוד הדדי -  ערכים המוביליםה
                                 

 : החזון הבית ספרי
סובלנות ונתינה בין אדם לחברו כתשתית ערכית לכל , אמון, אנו מאמינים בכבוד הדדי המבוסס על דיאלוג - 2

 .בית הספר באי
נטפח בקרב . בהקשר של מיצוי היכולות האישיות ופיתוח אישי הינה דרך חיים, אנו מאמינים כי מצוינות - 1

  .תלמידינו אחריות ויוזמה לפיתוח אישיותם כבוגרים
באמצעות הנחלת תרבות ישראל ומורשתו וחיבור משמעותי לטבע , נחנך את תלמידינו לאהבת הארץ - 3

 .הארץ תצמיח עשייה משמעותית למען עתיד העם והמדינה אהבת . ולסביבה
  



 

 "תקנו  דרך ארץ" -' לכיתה   מורשת שנימ רך שי ור   26

 השי ור נ רך ב דר מ שבים

מיד אחרי  ' ינו-'דצמ: מו ד השי ור 

  חופשת חנוכה

המורה שולח  –הכנות לשי ור 

 .'לתלמידים לפני השיעור את נספח א

 שיעור וחצי בערך –אורך השי ור 

השחתת  -ונדליזם – נושא השי ור

 רכוש

  -  מ רות השי ור

 התלמיד יבין שהשחתת רכוש פוגעת בכלל אך גם ביחיד. א

 ס בנושא השחתת רכוש"התלמיד יתוודע לנהלי ביה. ב

 התלמיד יחש  למרכיבי הפרופיל הבית ספרי . ג

  – רא יונל השי ור

כבוד בין הפרטים בחברה . בכל חברה לא ניתן לסבול התנהגויות של פגיעה ברכוש הכלל או ברכוש הפרט

הבסיס הערכי לתקנות בית הספר בא לידי ביטוי בערכים . כולל  את הכבוד לרכוש הפרט ולרכוש הכלל

  רך ארץ ואדםפילוס ד בציר המארגן ,  מעורבות חברתית, אחריות, כבוד הדדי המובילים של בית הספר 

סובלנות ונתינה בין אדם , אמון, אנו מאמינים בכבוד הדדי המבוסס על דיאלוג – 1סעי   ס "ובחזון ביה

  . לחברו כתשתית ערכית לכל באי בית הספר

  – מהלך הפ ילות

 :פתי ה
יצירת , איתור ידע קודם

.. +  העלאת בעיה, גירוי
הסבר מטרת הלמידה 

 ותוצריה
 

, ס"ובו שיחה עם בני נוער שמספרים על ונדליזם בביה סרטון * 'דק 23
יש גם קצת .  ומה צריך לעשות בעניין לדעתם.. בשכונה ובטיולים

 .. הומור
https://www.youtube.com/watch?v=UOOKAvihAh4 

–  
 . 39:15אך צריך לראות רק עד ' דק 22אורך הסרטון 

 
וכיצד זה מתחבר , מספרים מה לוקחים מהסרטון -במליאה* 

 .ס"למציאות שלנו בחיים ובביה

השחתת רכוש ויסביר את  –המורה מספר שהשיעור יעסוק בונדליזם *

  .מטרות השיעור

 

 :התנסות
פעילוות חוויתית 

מבער לכתיבת התשובות צריך כל זוג לבחור . 'עבודה בזוגות על נספח א* 'דק 23

https://www.youtube.com/watch?v=UOOKAvihAh4


 

, משחק התנסותית 
, פעילות מתוקשבת
הכנת ,משחק תפקידים

 ..  תוצר
                                           

 סיכום במליאה+  
מה היה לנו "והמשגה 

 ..."פה

 . ס"סעי  אחד ולהציגו יחד עם דוגמא מקבילה אפשרית מחיי ביה

 . חלק מהזוגות מציגים את המקרה שהכינו*

" בעולם האמיתי"למקרים של ונדליזם  –..." מה היה לנו פה" המורה מסכם*

גם אנחנו צריכים להיות ערניים ולשמור על . ס"יש מקבילים בחיינו בביה

ס "לעצמנו בבית לא נעשה גם בביה מה שאנחנו לא מרשים. ס"רכוש ביה

  . כמו קשקוש על שולחן 

 

 :המשגה
הידע החדש  סיכום

לבדיקת ההבנה של 
 . הנושא אצל התלמיד

כמשימת כדאי שיעשה 
+  בזוג  /אישית כתיבה

הצגת ביצועי ההבנה של 
 הלומדים במליאה

 

נספח   .ס בנושא ונדליזם"המורה מקרין על הברקו ומקריא את הנוהל בביה* 'דק 13
  'ב
  'גנספח  המורה מראה לתלמידים על המסך את הפרופיל הבית ספרי *

ויחד עם התלמידים מברר בדיון קצר כיצד התקנה שדנו בה מבטאות 
למעשה את הפרופיל הבית ספרי שהוא למעשה מעין תעודת זהות של 

 . חטיבת הראשונים

 :סגירה
  -במליאה 

  תכני  השיעורסכום 

 תהליך -רפלקציה
קוגניטיבי על  מטה

חשיבה על : "השעור
 "החשיבה

13-15 
 'דק

 . המורה מסכם את תכני השיעור*

אני  יוצא מהשיעור הזה עם "  כל תלמיד כותב לעצמו במחברת* 
 ... ". המחשבה ש 

מחשבותיו /כל תלמיד אומר משפט לסיכום תחושותיו – סבב קשיח*
 . בעקבות השיעור

 

 

שלט / להכין מצגת –המורה ייתן משימה עם ציון לעבודה בזוגות או בקבוצות  – אפשרות
על . השחתת רכוש -המאבק בתופעת הונדליזםשמבטא את .. כתבה/ סרטון / חוצות 

 . או ציוני אחד לפחות בנושא זה/התלמידים לשלב משפטים ממקור יהודי ו
 

 

 

  ק       ת ח –'  ספח  
  בירות רכוש

 ?(או נסיו  לא ת מה )או פרי ה , שוד, גניבה –בו  ה אי ו  בירה 

לאחר שברר ומצא ,  על ידי פתיחת הדלת עם מפתח מיוחד בשעת לילה מאוחרת נכנס יהודה לתוך דירה  .1

הסתבר . בעת שחיטט באחד הארונות שמע רעשים מחדר סמוך. יהודה לא היה חמוש. שדייריה יצאו לנופש

 .מאוחר יותר נתפס על ידי המשטרה. החלון ונמלטיהודה קפץ מ. שמישהו נותר בבית

 

דני הרים את הארנק וגילה . דני הלך ברחוב כאשר לפתע הבחין בארנק אשר נפל לבחורה שהלכה לפניו .2

א  . "אך החליט להשאירו בידיו, דני חשב לרוץ לבחורה ולמסור לה את הארנק. במזומן$ 7,333לתדהמתו 

 .במקרה הבחין הולך רגל במתרחש ודיווח על כך למשטרה. חשב לעצמו" אחד לא ראה אותי

 



 

איש האבטחה של הבנק תפס אותם . יוסי וגבי חדרו לסני  בנק דיסקונט ביום שבת כדי לרוקן את הכספת .0

 .השניים נתפסו כאשר הם חמושים בנשק. בשעת מעשה והזעיק את המשטרה

 

לפתע תפס בני את הלקוח והחל לחנוק . קוחבחנות היה ל. עמוס ובני נכנסו לחנות תכשיטים בצהרי היום .1

בעל . שאם לא כן הלקוח ימות, במקביל דרש עמוס מבעל החנות שימלא את השק שבידיו בתכשיטים, אותו

 . החנות נשמע להוראות ומילא את השק בתכשיטים יקרי ערך

 

התייצב דני בבית של  ביום האמור. כהן הזמינה טכנאי לתיקון הטלוויזיה שלה ליום המחרת' לדני נודע שגב .5

ומשלא מצא , במקום לתקן את הטלוויזיה עסק דני בחיפוש אחר כס  ותכשיטים. כהן והציג עצמו כטכנאי' גב

 .כהן התחבולה והיא התלוננה במשטרה' לאחר מכן התבררה לגב. דבר עזב את הבית

 

שבונו באופן שוט  ולהעביר לח, הוא הצליח לחדור למחשב המרכזי של בנק. אבנר הוא מומחה מחשבים .6

הפרשה נחשפה לאחר . עד שבחשבונו הצטברו סכומי עתק  כדי שלא יתעורר חשד סכומי כס  קטנים 

 .שהסכום שנרשם בחשבון הבנק שלו היה שונה מהסכום שהפקיד, במקרה, שאחד הלקוחות שם לב

 

תה מיכל את דניאל זמן קצר לאחר מכן רא. הוא שיפץ אותם. דניאל מצא במגרש גרוטאות אופניים שבורים .7

 . הוריה רצו להיפטר מהאופניים וזרקו אותם ללא ידיעתה.  רוכב על האופניים וזיהתה את אופניה האבודים

 .מיכל התלוננה במשטרה. דניאל סרב. מיכל דרשה מדניאל להחזיר לה את האופניים

 

הכספרית ". הכס  תני את. שוד: "כשהגיע לכספרית הוציא פתק שעליו רשום, אמיר נכנס לסני  בנק .8

 .אך נתפס מאוחר יותר, אמיר יצא מהבנק. המבוהלת מסרה לאמיר את כל הכס  שהיה ברשותה

 

כאשר התכוונה לשלם עבור הבגדים גילתה כי . רותי נכנסה לחנות בגדים חדשה ומצאה חליפה לטעמה .9

דובר בחנות מ המוכרת בחנות הסכימה לתת לרותי את הבגדים ולשלם עבורם בערב . שכחה את ארנקה

כאשר הגיעה רותי לביתה  . ורותי נראתה אישה אמינה ומכובדת, חדשה והמוכרת רצתה ליצור לה שם טוב

 .חשבה לעצמה" המוכרת לעולם לא תוכל לזהות אותי. "החליטה רותי לא לשלם עבור הבגדים

 

 

 

  



 

 ס            ז           –'  ספח  

  –( ונדאלי ם)אלימות כלפי רכוש 

 . במקורותנו מיחסים חשיבות רבה ליחסנו לסביבה ולהשחתת רכוש באשר הוא

,      ת ס    ת     ת  פע   ת    ח ת     ק ק ת      סת:               

    סתפק ?    ז            ע       ק ק        ס                      

'            ק  ע         ת  ע  ת       ',     -    '      ע  ת       

    ת   '    ת ח ת'      ת          ת   ס   ,  ת            ,    ץ       

                        . ח    ת צ  ת    ס   ת ע           ס  ת עצ  

,              ח ת ,   ק ע        ח ת :      ז      ע    ק            

:         ת      צ    ע.  ע      ע    ע     ז       -   פז   ע ת    ח ת  

, ע    ע     ז  : ע          ; ע     :    ח         ; ע     :             

 .     ת ק  ע          ע   

 : התגובה במקרה של השחתת רכוש

 .. .  .נקיונו/ תיקונו  כולל טיפול בנזק , טיפול משמעתי של מחנך הכיתה על פי חומרת המקרה

   רכישת ציוד חליפי/ הרכישה של הציוד הפגום / חיוב התלמיד והוריו לשאת בעלויות התיקון , בנוס 

 

 

  פ  פ      ת ספ   –'  ספח  

 

 "הראשונים מפלסים דרך ארץ ואדם" - הציר המארגן 
                                 

 חברתית ואהבת הארץמעורבות , אחריות, כבוד הדדי -  ערכים המוביליםה
                                 

 : החזון הבית ספרי
סובלנות ונתינה בין אדם לחברו כתשתית ערכית לכל , אמון, אנו מאמינים בכבוד הדדי המבוסס על דיאלוג - 2

 .באי בית הספר
נטפח בקרב . דרך חיים בהקשר של מיצוי היכולות האישיות ופיתוח אישי הינה, אנו מאמינים כי מצוינות - 1

  .תלמידינו אחריות ויוזמה לפיתוח אישיותם כבוגרים
באמצעות הנחלת תרבות ישראל ומורשתו וחיבור משמעותי לטבע , נחנך את תלמידינו לאהבת הארץ - 3

 .הארץ תצמיח עשייה משמעותית למען עתיד העם והמדינה אהבת . ולסביבה
  



 

תקנו  דרך " -' לכיתה   מורשת שלישימ רך שי ור   27

 "ארץ

 השי ור נ רך בכיתה  ם ברקו

   מיד אחרי חופשת פסח אפריל : מו ד השי ור 

 שיעור וחצי –אורך השי ור 

כבוד למורים וכיבוד הוראות   – נושא השי ור

 צוות בית הספר

לכל  –' קטעי מקור שבנספח א –הכנות לשי ור 

 . רביעייה מקור אחד/שלישייה

  -  מ רות השי ור

להביא למודעות המשתתפים את יחסי הכבוד הייחודיים במקורותינו כלפי המורה כדי ליצור אווירה  .א
 .של מתן כבוד בבתי הספר

 להכיר את התקנון בנושא כבוד לכללי בית הספר ולהוראות הצוות .ב
 

 מרכיבי הפרופיל הבית ספרי לחשו  בפני התלמידים את  .ג

 

 

  – רא יונל השי ור

כמבוגר וכמי שמחנך את דור העתיד ומייצג את , המורה. בחברה אמור להיות יחס מכבדהיחס למבוגרים 

במקורות מושם דגש רב על נושא היחס המכבד שיש . ס בפני התלמיד אמור לזכות ליחס מכבד"ביה

 .להעניק למורים ולמבוגרים

הבסיס . ס"יהס יאפשר התנהלות רגועה ומקדמת עבור כל האי ב"יחס מכבד של התלמידים לצוות ביה

מעורבות , אחריות, כבוד הדדי ערכים המובילים של בית הספר בית הספר בא לידי ביטוי בהערכי לתקנות 

אנו מאמינים בכבוד הדדי  – 1סעי   ס "ובחזון ביה  פילוס דרך ארץ ואדם בציר המארגן ,  חברתית

  . ת לכל באי בית הספרסובלנות ונתינה בין אדם לחברו כתשתית ערכי, אמון, המבוסס על דיאלוג

 

  



 

  – מהלך הפ ילות

 :פתי ה
, איתור ידע קודם

, יצירת גירוי
  +.. העלאת בעיה
הסבר מטרת 

 הלמידה ותוצריה
 

 : םעימוידון  יבקש מהמשתתפים לאפיין את הכבוד הניתן להורה ולמורה המורה * 'דק 13
  ?במתן כבוד לזולת  סממני כבוד מה החשיבות של טקס 

 ?המשות  לביטויי הכבוד כלפי דמויות אלה ומה ההבדל ביניהם מה

  .ויסביר את מטרות השיעור המורה מספר שהשיעור יעסוק במוגנות*

 

 :התנסות
פעילוות חוויתית 

התנסותית 
פעילות , משחק 

משחק , מתוקשבת
הכנת ,פקידיםת

  .. תוצר
                                           

 במליאהסיכום   +
מה היה "והמשגה 
 ..."לנו פה

מקורות  7יש .  תלמיד-רביעייה  מקור בעוסק ביחסי מורה/המורה נותן לכל שלישייה* 'דק 25

  'בנספח א

תלמיד ולחשוב על מקרים מחיי -לגבי יחסי מורה כל קבו ה  ריכה לדו  במסר המקור

שיר /ה גה/ב יור הקבו ה  ריכה לה יג. ס בהם ניתן להביא לידי ביטוי מסר זה"ביה

  את המסר

 . כל קבו ה מ יגה את הק   שלה לכיתה*

שיש לתת ראינו שמקורות רבים סבורים  –..." מה היה לנו פה" המורה מסכם* 

ומשקיע בכך רבות ולכן  המורה מ נך את דור ה תיד.  מאוד למורה י ס מכבד

 -ים מאיתנושהוא מבוגר ואנו נוהגים כבוד במבוגרמתוק  תפקידו החברתי ומשום 

ס ואת  וקיו ו ליו לשמור  ל הסדר "המורה מיי ג את ביה, בנוס . יש לכבד מורים

לכן התלמידים צריכים לשמור על כללי בית הספר   ס"והאוירה ה ובה בביה

 . הכתובים בתקנון

 :המשגה
הידע החדש  כוםיס

לבדיקת ההבנה 
של הנושא אצל 

 . התלמיד
כדאי שיעשה 

 כמשימת כתיבה
 +  בזוג /אישית

הצגת ביצועי 
ההבנה של 

 הלומדים במליאה
 

. ס"ס הקשור לכבוד לצוות ביה"המורה מקרין על הברקו ומקריא את הנוהל בביה* 'דק 13
 ('נספ  ב)
ויחד עם  ('גנספ  )המורה מראה לתלמידים על המסך את הפרופיל הבית ספרי *

התלמידים מברר בדיון קצר כיצד התקנה שדנו בה מבטאות למעשה את הפרופיל 
 . הבית ספרי שהוא למעשה מעין תעודת זהות של חטיבת הראשונים

* 

 :סגירה
  -במליאה 

  תכני  סכום
 השיעור

 רפלקציה-
תהליך מטה 
קוגניטיבי על 

: השעור
חשיבה על "

 "החשיבה

13-15 
 'דק

 . המורה מסכם את תכני השיעור*

אני  יוצא מהשיעור הזה עם המחשבה "  כל תלמיד כותב לעצמו במחברת* 
 ... ". ש 
מחשבותיו /כל תלמיד אומר משפט לסיכום תחושותיו – סבב קשיח*

 . בעקבות השיעור
 

 

שלט / להכין מצגת –המורה ייתן משימה עם ציון לעבודה בזוגות או בקבוצות  – אפשרות
על התלמידים לשלב . המאבק בתופעת האלימותשמבטא את .. כתבה/ סרטון / חוצות 

 . או ציוני אחד לפחות בנושא זה/משפטים ממקור יהודי ו
 

 

 



 

 

       ת              תח  ת    ע   –'  ספח  

 
, כך הוא חייב בכבוד רבו ויראתו יתר מאביו, כשם שאדם מצווה בכבוד אביו ויראתו :הלכה א : 1 ק   

 .שאביו מביאו לחיי העולם הזה ורבו שלימדו חכמה מביאו לחיי העולם הבא

לפיכך אמרו כל , אמרו חכמים מורא רבך כמורא שמים. ואין לך כבוד גדול מכבוד הרב ולא מורא ממורא הרב

וכל המתרעם על רבו , בם ויקדש' שנאמר אשר רבו בני ישראל את ה, השכינה החולק על רבו כחולק על

וכל המהרהר אחר רבו כאילו מהרהר אחר שכינה ', שנאמר לא עלינו תלונותיכם כי על ה' כמתרעם על ה

 .שנאמר וידבר העם באלהים ובמשה

  כועס= מתרעם  

ולא יתן שלום לרבו או יחזיר ... לא בפניואסור לו לתלמיד לקרות לרבו בשמו ואפילו ש :הלכה ה: 2 ק   

, אלא שוחה לפניו ואומר לו ביראה וכבוד שלום עליך רבי, לו שלום כדרך שנותנים לרעים ומחזירים זה לזה

 .ואם נתן לו רבו שלום יחזיר לו שלום עליך רבי ומורי

כך , כשם שהתלמידים חייבין בכבוד הרב כך הרב צריך לכבד את תלמידיו ולקרבן :הלכה יב: 3 ק   

וצריך אדם להזהר בתלמידיו ולאהבם שהם הבנים , אמרו חכמים יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך

 .המהנים לעולם הזה ולעולם הבא

ה חכמה למדתי אמרו חכמים הרב. התלמידים מוסיפין חכמת הרב ומרחיבין לבו :הלכה יג: 4 ק   

וכשם שעץ קטן מדליק את הגדול כך תלמיד קטן מחדד הרב , מרבותי ויותר מחברי ומתלמידי יותר מכולם

 .עד שיוציא ממנו בשאלותיו חכמה מפוארה

לא חרבה ירושלים עד שביזו בה , עוון גדול הוא לבזות את החכמים או לשנאותן :הלכה יא: 5 ק   

 . ביזה' החכמים אין לו חלק לעולם הבא והרי הוא בכלל כי דבר ה וכל המבזה את.... תלמידי חכמים

צריך לנהוג בו  -אחת  או אפילו אות, או דיבור אחד, או הלכה אחת, הלומד מחברו פרק אחד": 0 ק   

  'ו, אבות".  כבוד

כך אמרו . ולקרבן כשם שהתלמידים חייבים בכבוד הרב כך הרב צריך לכבד את תלמידיו ": 7 ק   

  .'הלכות תלמוד תורה פרק ה , ם"הרמב"  יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך: יםחכמ

 

  



 

 ס  חס  תק                ת צ  ת     –'  ספח  
   -ס "כיבוד הוראות  וות ביה

ּ ּ ַע  ֹ ֵ   ַ ּ ָ ְ , ַ ּ ִ  ֶ ְ ָעָז  ּ ֶ     ֶ ְ ִ  ְ  ָ ָחִ    ָעֶ   ָ ּ ְ    ,ְ ִ   ְ  ֹ   ּתַ

 ,ֲחֵ ְ  ָ ּ ְ ֹ ָ   ַ ּ ָ ְ ּ ְ  ֹ   

  ִ ָ ָ      ָ ֹ ְ ּ ְ ָ ּ ַ   ָ ֹ  ּ: 

 

  ס ת    ת פ ק          

 

להישמע להוראות הצוות החינוכי גם אם צריכים התלמידים בית ספרנו . במקורות מיחסים חשיבות רבה לכיבוד מורים

על התלמיד  .מורה תורן או מורה ממלא מקוםובכלל זה , ידי מורה שאינו מלמד אותם באופן ישיר-ההוראות ניתנות על

 .פניה ודיו  הולמת ומכובדת, לשמור  ל תרבות שי ה -ס"להתנהג בנימוס כלפי צוות בי

 

. אחריות אישית ותפקוד לימודי הינם נדבך בסיסי ביכולתו של תלמיד להצליח ולהגיע למילוי הפוטנציאל הגלום בו

תגובת הצוות להתנהגות לא  . תאפשר בסיס הולם ללמידה משמעותיתלימודית נעימה ושקטה  אווירה שמירה על

או הגעה /או רישום בסמרטסקול ו/או מטלה חינוכית ו/או הוריו ו/מכבדת של תלמידים כוללת שיחה עם התלמיד ו

הכל לפי חומרת   .או הערת התנהגות בתעודה/או השעיה מבית הספר וכתיבת עבודה ו/ברבע לשמונה למחרת ו

  .העניין

 

 

  פ  פ      ת ספ   –'  ספח  

 

 "הראשונים מפלסים דרך ארץ ואדם" - הציר המארגן 
                                 

מעורבות חברתית ואהבת , אחריות, כבוד הדדי -  ערכים המוביליםה
 הארץ

                                 

 : החזון הבית ספרי
סובלנות , אמון, המבוסס על דיאלוג אנו מאמינים בכבוד הדדי - 2

 .ונתינה בין אדם לחברו כתשתית ערכית לכל באי בית הספר
בהקשר של מיצוי היכולות האישיות ופיתוח , אנו מאמינים כי מצוינות - 1

נטפח בקרב תלמידינו אחריות ויוזמה לפיתוח . אישי הינה דרך חיים
  .אישיותם כבוגרים

באמצעות הנחלת תרבות ישראל , הארץנחנך את תלמידינו לאהבת  - 3
הארץ תצמיח עשייה  אהבת . ומורשתו וחיבור משמעותי לטבע ולסביבה

 .משמעותית למען עתיד העם והמדינה
  



 

תקנו  דרך " -' לכיתה   מורשת רבי ימ רך שי ור   28

 "ארץ

 השי ור נ רך בכיתה  ם ברקו

  חודש לפני סו  שנה מאי : מו ד השי ור 

 שיעור וחצי עד שניים –אורך השי ור 

 מוגנות   – נושא השי ור

  -  מ רות השי ור

התלמיד יבין שלאלימות היבטים שונים  .ד

ומוגנות היא תנאי בסיסי לאוירה מקדמת 

 .למידה

 .של מוריו וגם שלו ושל חבריו, התלמיד יבין שהאחריות למוגנות שלו נמצאת בידיהם של הוריו .ה

 התלמיד יבין את ההבדל בין דיווח לבין הלשנה  .ו

 .ס בנושא השחתת רכושה"התלמיד יתוודע לנהלי ביה .ז

 התלמיד יחש  למרכיבי הפרופיל הבית ספרי   .ח

 

  – רא יונל השי ור

. כבוד בין הפרטים בחברה מאפשר תחושה של מוגנות. בכל חברה לא ניתן לסבול התנהגויות של אלימות

בית הבסיס הערכי לתקנות . תלמידים גדולה ולכן החוקים בנושא זה נוקשים יחסיתהאחריות למוגנות של ה

בציר ,  מעורבות חברתית, אחריות, כבוד הדדי ערכים המובילים של בית הספר הספר בא לידי ביטוי ב

, אנו מאמינים בכבוד הדדי המבוסס על דיאלוג" – 1סעי   ס "ובחזון ביה  פילוס דרך ארץ ואדם המארגן 

  . "סובלנות ונתינה בין אדם לחברו כתשתית ערכית לכל באי בית הספר, אמון

 

  



 

  – מהלך הפ ילות

 :פתי ה
, איתור ידע קודם

, יצירת גירוי
  +.. העלאת בעיה
הסבר מטרת 

 הלמידה ותוצריה
 

נספח  -עזרה למילוי אפשרי של הטבלה על הלוח) ?המורה שואל מהי מוגנות * 'דק 15

 (א

אפשר לתאר בעזרת ) תלמיד מתאר מהי עבורו תחושת מוגנותכל  -בסבב.1

 ?מהם הדברים שבזכותם אנחנו מרגישים מוגנים בבית הספר.2(. מטאפורה

 ?ס"מהם הדברים שגורמים לכך שלא נרגיש מוגנים בביה.3

מוגנות "ומה כוללת " מוגנות פיזית"מבקשים מהילדים לציין מה כוללת 
 :רושמים בטבלא על הלוח".  רגשית

 

  .ויסביר את מטרות השיעור המורה מספר שהשיעור יעסוק במוגנות*

 

 :התנסות
פעילוות חוויתית 

התנסותית 
פעילות , משחק 

משחק , מתוקשבת
הכנת ,פקידיםת

  .. תוצר
                                           

 סיכום במליאה  +
מה היה "והמשגה 
 ..."לנו פה

מגיעים ? ..ס"המורה שואל אחריותו של מי לשמור על המוגנות של התלמידים בביה* 'דק 25

 . לילדים ולמורים יש אחריות, למסקנה שלהורים

  . ילדים ומורים, להורים  כותבים מה בתחום אחריותו של כל גורם –בזוגות *

 הוא נעזר בתלמידים כדי להחליט על מקרה של.  'נספ  בהמורה מראה בברקו את * 

הורה , ס ונותן לשלושה תלמידים שישחקו תלמיד"אלימות שיכול להתרחש בביה

ס לנהל שיחה בה הם מסבירים מה הם עשו כדי למנוע את האירוע "ומורה בביה

  .משחק תפקידים 

 –בברקו סיכום אפשר להראות לתלמידים ?  מה ההבדל בין דיווח להלשנה –דיון *

 'בנספ  ג

חשוב . דנו בעניינים שונים שנוגעים למוגנות –..." פהמה היה לנו " המורה מסכם* 

 . תקנון נועד לממש עבור תלמידיו מוגנות. ס"שתלמידים יחושו מוגנים בביה

 

 :המשגה
הידע החדש  כוםיס

לבדיקת ההבנה 
של הנושא אצל 

 . התלמיד
כדאי שיעשה 

 כמשימת כתיבה
 +  בזוג /אישית

הצגת ביצועי 
ההבנה של 

 הלומדים במליאה
 

 ('נספ  ד). ס הקשור למוגנות"המורה מקרין על הברקו ומקריא את הנוהל בביה* 'דק 13
ויחד עם  ('הנספ  )המורה מראה לתלמידים על המסך את הפרופיל הבית ספרי *

התלמידים מברר בדיון קצר כיצד התקנה שדנו בה מבטאות למעשה את הפרופיל 
 . הבית ספרי שהוא למעשה מעין תעודת זהות של חטיבת הראשונים

* 

 :סגירה
  -במליאה 

  תכני  סכום
 השיעור

 רפלקציה-
תהליך מטה 
קוגניטיבי על 

: השעור
חשיבה על "

 "החשיבה

13-15 
 'דק

 . המורה מסכם את תכני השיעור*

אני  יוצא מהשיעור הזה עם המחשבה "  כל תלמיד כותב לעצמו במחברת* 
 ... ". ש 
מחשבותיו /כל תלמיד אומר משפט לסיכום תחושותיו – סבב קשיח*

 . בעקבות השיעור
 

 



 

שלט / להכין מצגת –המורה ייתן משימה עם ציון לעבודה בזוגות או בקבוצות  – אפשרות
על התלמידים לשלב . המאבק בתופעת האלימותשמבטא את .. כתבה/ סרטון / חוצות 

 . או ציוני אחד לפחות בנושא זה/משפטים ממקור יהודי ו
 

 

 

       ת              תח  ת    ע   –'  ספח  
 מוגנות רגשית                       מוגנות פיזית    

    לא מכים אותי

  לא בועטים בי                        

                            

     לא נוגעים בי

                        

    לא זורקים עלי חפץ

                        

    לא יורקים עלי

 לא נוגעים ברכושי                      

 לא מכנים אותי בשמות

 לא מקללים את משפחתי

 על המראה שלי לא צוחקים

    לא מאיימים עלי

 לא מזלזלים בי                        

 לא צועקים עלי

 לא משפילים אותי

 משתפים אותי במשחקים 

 מפגשים/מזמינים אותי לאירועים

 מכבדים את דעתי 

 

 

 

 ?     ח          ת     ת        –'  ספח  
 : ס על ידי"לגרום לילדים להרגיש מוגנים בביה:  אחריות המורים

 הסברה  לילדים את חוקי המוגנות -

 אכיפת החוקים באופן אחיד ועקבי -

 אימון הילדים בלקיחת אחריות על מעשיהם והתנהגותם -

 הקפדה על תורנויות מורים -

 (גם לקטנים שביניהם)התייחסות לכל אירוע  -

 ס"עם ביהלשתף פעולה : אחריות ההורים

 ללמוד את החוקים וכללי האכיפה -

 להסבירם לילדים במידת הצורך -

 ס בנושאי האכיפה"לתמוך בהחלטות ביה -

 ס  על אירועים חריגים"לדווח לביה -



 

 ס "להגיב על אירוע אלימות בו מעורב הילד באופן התואם את רוח ביה -

ת לו יום ס יש לכבד את המשימות המוטלות עליו ולא לעשו"כאשר הילד מושעה מביה -

 .כייף

 ס "לשתף את הגורמים בביה: אחריות התלמידים

 להימנע מאלימות -

 הנהלים ודרכי האכיפה, להכיר את החוקים -

 לפעול לפי החוקים והנהלים -

 .לספר ולדווח על הקורה להם ולחבריהם -

 

 

 

     ח  ע  ת       –'  ספח  
 

 דיווח                              הלשנה                

 המטרה היא עזרה לאחר*               !יוצא לך משהו טוב מזה* 

 אכפתיות*              דבר שיוצא לי רווח אישי ממנו* 

 כוונה טובה*              המטרה אינה עזרה לאחר* 

 חברים/של חבר" הצלה* "             להכשיל את האחר/רצון לפגוע* 

 רווח חברתי*               רצון לתשומת לב*        

     

 

 

 

 

 



 

 ס  ק            ת            –'  ספח  
  י חוק"אירו י אלימות ש לה  ליהם  ובת דיוו   פ

  –הם מקרים מעין אילו  י חוק"אירועי אלימות שחלה עליהם חובת דיווח עפ   

 .וכו איומים ,הפצת תכנים פרטיים ,התחזות  -פגיעה חמורה באמצעות האינטרנט  .ז

צילום ללא ידיעתו של המצולם וכן שימוש לרעה ,שימוש בטלפון נייד לצילום בזמן השיעור  .ח

 . ס"בתצלומים של תלמידים או מורים שנעשו בשטח ביה

 .   ס"צילום תלמידים או מורים שנעשו בשטח ביה .ט

 : : במקרים אלו פ ולות  ובה  
 .הפסקה מיידית של הפגיעה  .   א

 .פיקוח כולל  ,פקידת סעד ,משטרה :דיווח לגורמים חיצוניים כמו .   ב 

 . יידוע ההורים  .   ג

 . מים 2-0השעייה של .  ד

  .מתאימה בתעודההורדת ציון בהתנהגות והערה בתעודה .  ה

פעילות חוץ בית ספרית בליווי מבוגר שהוא קרוב משפחה או מניעת השתתפות התניית השתתפות ב.   ו
 . ילות עתידיתבפע

 

הנפגעים וכלל תלמידי ,פעילויות חינוכיות טיפוליות עם הפוגעים : ס  "פ ילות לשיקול ד תו של מנהל בי
 . ס"הב

 

  הו את דיבה ושימוש באינ רנ  ובניידים, איסור  ל  רמות

מקורותינו מרבים לייחס . שמירה על יחסים מכבדים בין אדם לחברוהרבות דובר במקורותנו בדבר חשיבות 

חשיבות לצורך בגילוי רגישות כלפי חברינו ולמאמץ שעלינו להשקיע כדי לרומם את חברינו במקום 

 . להכשילם

        ע, ח      צ ע             פ   ח                  פ    

 "   ז ת          ח   ע  ת -  תת      ת               צ     ,   ק   ח .         

     ח                          ח     קעת    ץ - ת   ח     ע  ק                

 )   ס  

 "    ח      ס                  ז           ק,     ז           ח ק       . 

     - צ  :         .      ח    ח    צ      ת   ע    ח   ,       תח    ז   ז  

        תק     ע   עצ     תחפ        ח   ?      ת   ע    ח    ת    ת     

  .        ז     

 :הכוללים  לרבות שימוש באינטרנט ובטלפון נייד חרמות והוצאת דיבה ברוח דברים אלה אנו אוסרים 

, הצקות ומעשי בריונות ברשת, פרסום פרטים מביכים, התחזות, איום בהפצה, הפצת שמועות, חרם

סרטונים ותמונות ללא רשות המצולם וכן שימוש לרעה בתצלומי מורים ותלמידים שנעשו בשטח  צילום

חוק  דין אחריות פלילית בעניין זה חל מגיל שתיים עשרה שנים ומעלה . אסור באופן מוחלט –ס "ביה

 .  )ז"העונשין התשל



 

ייתכן עירוב גורמי בית ספרית וכן /הרחקה מהכיתה והימנעות מפעילות חברתית שכבתית: התגובה

 .ל משרד החינוך"אכיפת חוק נוספים בהתאם לחומרת המעשה ועל פי חוזרי מנכ

  איסור  ל אלימות מינית מכל סוג שהוא

התערטלות  ,נשיקה, צביטה, נגיעה באיברים מוצנעים: מעשה שנעשה לשם ביזוי מיני –מעשה מגונה 

כינויי גנאי : כמו כן אסורים בהחלט .קטינה/קטיןחשיפת אברי המין בפני  –מעשה מגונה בפומבי  .חלקית

 . הורדת מכנסיים לאחר ,הצעות מיניות חוזרות, השפלות מיניות, בעלי אופי מיני

על –על מנת לעזור לצוות החינוכי לתמוך בתלמיד הנפגע , ס"בכל מקרה של אלימות מינית בתוך ביה

.  חלה חובה מוסרית לדווח לצוות החינוכי או תלמידים שיודעים על האלימות המינית/התלמיד הנפגע ו

  : התגובות

 .לאי הישנות המקרה  פ"בכתב ובע ס והתחייבות התלמיד התוק  "זימון ההורים לביה. א

פיקוח משרד , צוות חינוכי, ס"מנהלת ביה, גורמי חוק, הורי התלמידים: חובת דיווח לגורמים הבאים. ב 

 . ךהחינו

  - יערך על פי הסדר המופיע להלן, לשלושת הקווים האדומים ובכללתהליך טיפול משמעתי בנוגע 

לפי החלטת הנהלת בית הספר , או מקצתם, יערכו כל השלבים המפורטים להלן, על פי חומרת המקרה 

  ל"י חוזרי מנכ"ועפ

  שיחה אישית וביצוע בירור עם התלמידים. 

  ד החינוך ואג  החינוך בעירייהפיקוח משר, רכזת שכבה, מחנכת: יידוע הגורמים החינוכיים. 

   הזמנת הורים לשיחה/ דיווח להורים.  

 רישום המקרה בתיק האישי. 

 חובת התלמיד  -בכל מקרה של השעיה  .מחוץ לבית הספר/ השעייה מלימודים בתוך בית הספר

  .הינה להשלים את חומר הלימודים הנלמד בכיתה ולהכין את שעורי הבית כסדרם

גע לשלושת הקווים האדומים חלים על כל תלמידי בית הספר במהלך כלל שעות כללי ההתנהגות בנו

הטיולים וכל פעילות בית ספרית , ההסעות, כולל במהלך השיעורים וההפסקות, הפעילות

 .המתקיימת מחוץ לכותלי בית הספר

 

  



 

  פ  פ      ת ספ   –'  ספח  

 

 

  

 "הראשונים מפלסים דרך ארץ ואדם" - ה יר המארג  
                                 

 מ ורבות  ברתית ואהבת הארץ, א ריות, כבוד הדדי -   רכים המוביליםה
                                 

 : ה  ו  הבית ספרי
סובלנות ונתינה בי  אדם ל ברו , אמו , אנו מאמינים בכבוד הדדי המבוסס  ל דיאלוג - 1

  כתשתית  רכית לכל באי בית הספר
בהקשר של מי וי היכולות האישיות ופיתו  אישי הינה דרך , אנו מאמינים כי מ וינות - 2

   נ פ  בקרב תלמידינו א ריות ויו מה לפיתו  אישיותם כבוגרים   יים
באמ  ות הנ לת תרבות ישראל ומורשתו ו יבור , נ נך את תלמידינו לאהבת הארץ - 3

י   שייה משמ ותית למ    תיד ה ם הארץ ת מ אהבת   משמ ותי ל ב  ולסביבה
  והמדינה

  



 

 

 

 

 



 

תקנו  דרך " -' לכיתה   א ר ות ראשו מ רך שי ור   29

 "ארץ

 השי ור נ רך ב דר מ שבים

מיד אחרי חגי  ' אוק-'ספט: מו ד השי ור 

   תשרי

המורה ישלח לתלמידים את  –הכנות לשי ור 

 'נספח ב

 . שיעור וחצי עד שניים –אורך השי ור 

 גבולות וכבוד בבית הספר – נושא השי ור

  -  מ רות השי ור

ס לקיים שגרת למידה באוירה "ס מציבים גבול ברור המיועד לאפשר לביה"התלמיד יבין שנהלי ביה .ד

 . טובה
 התלמיד יכיר את נהלי בית הספר  .ה

 התלמיד יעסוק  במרכיבי הפרופיל הבית ספרי  .ו

 

  – רא יונל השי ור

ס "נהלי ביה. יש גבול ברור בין המורה לתלמיד ובין מותר ואסור ואי חצייתו מתבטא גם במילוי נהלי התקנון

בית הבסיס הערכי לתקנות . ס לקיים שגרת למידה באוירה טובה"מציבים גבול ברור המיועד לאפשר לביה

בציר ,  ורבות חברתיתמע, אחריות, כבוד הדדי ערכים המובילים של בית הספר הספר בא לידי ביטוי ב

, אנו מאמינים בכבוד הדדי המבוסס על דיאלוג – 1סעי   ס "ובחזון ביה  פילוס דרך ארץ ואדם המארגן 

  . סובלנות ונתינה בין אדם לחברו כתשתית ערכית לכל באי בית הספר, אמון

 

  



 

  – מהלך הפ ילות

 :פתי ה
, איתור ידע קודם

, יצירת גירוי
  +.. העלאת בעיה

מטרת הסבר 
 הלמידה ותוצריה

 

ומקרין את מילות השיר על המסך , השיר גבולות של אהוד בנאיהמורה משמיע את * 'דק 15
    .נספ  א 

בהמשך "... אין גבול לשום דבר... ביני ובינך"לגבי הקטע  עונים ביחד על השאלות 
 .'נספח א

ס בפרט כדי שנוכל להתקיים ברוגע "מסכמים שצריך גבולות בחיים בכלל ובבי
 . ולהתקדם לכיוון מטרותינו

  .ויסביר את מטרות השיעורס "המורה מספר שהשיעור יעסוק בגבולות בביה*

 

 :התנסות
פעילוות חוויתית 

התנסותית 
פעילות , משחק 

משחק , מתוקשבת
הכנת ,פקידיםת

  .. תוצר
                                           

 סיכום במליאה  +
מה היה "והמשגה 
 ..."לנו פה

ויכתבו מהם הגבולות ולמה , את הכללים שהמורה שלח להם כל זוג יקרא במחשב* 'דק 03
  'נספח ב.  כללים 7הם נועדו בלפחות 

את התקנות שעבדו   מצגת קצרה/הצגה/שיר  שלישייה יציג באופן יצירתי/כל זוג
  . לקדם/מה הן מנסות למנוע עליהם והגבולות שהתקנות באות להציב 

ראינו שמאחורי כל תקנה יש גבול שהיא מציבה  – .."מה היה לנו פה"המורה מסכם *

 . ס יוכל לקיים שגרת למידה באוירה טובה"כדי שביה

 

 :המשגה
הידע החדש  כוםיס

לבדיקת ההבנה 
של הנושא אצל 

 . התלמיד
כדאי שיעשה 

 כמשימת כתיבה
 +  בזוג /אישית

הצגת ביצועי 
ההבנה של 

 הלומדים במליאה
 

ויחד עם   'גנספח  המורה מראה לתלמידים על המסך את הפרופיל הבית ספרי * 'דק 5
התלמידים מברר בדיון קצר כיצד התקנה שדנו בה מבטאות למעשה את הפרופיל 

 . הבית ספרי שהוא למעשה מעין תעודת זהות של חטיבת הראשונים

 :סגירה
  -במליאה 

  תכני  סכום
 השיעור

 רפלקציה-
תהליך מטה 
קוגניטיבי על 

: השעור
חשיבה על "

 "החשיבה

13-15 
 'דק

 . המורה מסכם את תכני השיעור*

אני  יוצא מהשיעור הזה עם המחשבה "  כל תלמיד כותב לעצמו במחברת* 
 ... ". ש 
מחשבותיו /כל תלמיד אומר משפט לסיכום תחושותיו – סבב קשיח*

 . בעקבות השיעור
 

 

שלט / להכין מצגת –המורה ייתן משימה עם ציון לעבודה בזוגות או בקבוצות  – אפשרות
התלמידים . ס והגבול שהן מציבות"שמבטא תקנות מסויימות בביה.. כתבה/ סרטון / חוצות 

 . או ציוני אחד לפחות בנושא זה/יכולים לשלב משפטים ממקור יהודי ו
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1nxp9-0pYCA


 

 

           ת –'  ספח  
  יותר מחמישים, הוא כבר לא כל כך צעיר

 . והוא עובר זמנים קשים

  השכן העצבני על החצרנלחם עם 

 . אבל איתך אני לא מדבר, כל אחד אומר למות

 

  חי על הקסט, הוא לגמרי לא שקט

  א  פעם לא יודע מה הוא בעצם רוצה

  משתולל ומתקפל, מקלל ומתנצל

 . כשא  אחד לא מסתכל, הוא בוכה לבד בלילה

 

  קם כל בוקר ורואה שהלילה מתמשך

  ילךלא זוכר מאיפה בא ועכשיו לאן 

  קרוע מבפנים, מתהפך מצד לצד

 . הוא חי על כדורים, מבולבל ומפוצל

 

  לאכול כמו בן אדם, אין לו זמן לשבת

  טס בכביש לפני כולם, את הכל הוא שם בפיתה

  אחר כך שובר לשמאל, עוק  מהימין

 . היה רוצה להתיישר אבל כבר לא ממש יכול

 

  בנינו לבינם, ביני ובינך

  בין יבשה לים, בין חושך לאור

  בין המתוק למר, בין קודש לחול

 . אין גבול לשום דבר, בלי גבול

 

  אין גבול לתקווה, יש גבול ליאוש

  אין גבול לאהבה, יש גבול לשנאה

  אין גבול לחלום, יש גבול למציאות

 . אין גבול לשלום, יש גבול למלחמות

 

  מדי פעם הוא נזכר איך כשהיה צעיר

  ווה באופק הבהירהיתה תק, היה חלום

  אבל עכשיו הוא רואה עננים של חרדה

 . והוא רץ מיד הביתה אחרי העבודה

 

  צופר בזעם, חסר אונים, טבוע בתוך פקק

  רק לא עוד פעם, מדליק את הרדיו וחושב רק על זה



 

  דואג לילדים, מעשן כמו קטר

 . והדרך אל ליבו כבר רצופה מעקפים

 

 ... בנינו לבינם, ביני ובינך

 

  ננו לבינםיב, ביני ובינך..."

  בין יבשה לים, בין חושך לאור

  בין המתוק למר, בין קודש לחול

 " אין גבול לשום דבר, בלי גבול

 אהוד בנאי 

  -  שאלות לדיון

 ? "... בין קודש לחול", "ביני ובינך"? למה צריך גבול והפרדה בחיים  .1

  "   אי  גבול לשום דבר, בלי גבול"מה המשמעות של  .2

 

 

 

 

       ת        –תק      ת  ספ   –'  ספח  
   -ס "כיבוד הוראות  וות ביה

ּ ּ ַע  ֹ ֵ   ַ ּ ָ ְ , ַ ּ ִ  ֶ ְ ָעָז  ּ ֶ     ֶ ְ ִ  ְ  ָ ָחִ    ָעֶ   ָ ּ ְ    ,ְ ִ   ְ  ֹ   ּתַ

 ,ּ ְ  ֹ   ֲחֵ ְ  ָ ּ ְ ֹ ָ   ַ ּ ָ ְ 

  ִ ָ ָ      ָ ֹ ְ ּ ְ ָ ּ ַ   ָ ֹ  ּ: 

 

    ת פ ק           ס ת 

 

להישמע להוראות הצוות החינוכי גם אם צריכים התלמידים בית ספרנו . במקורות מיחסים חשיבות רבה לכיבוד מורים

על התלמיד  .ובכלל זה מורה תורן או מורה ממלא מקום, ידי מורה שאינו מלמד אותם באופן ישיר-ההוראות ניתנות על

 .פניה ודיו  הולמת ומכובדת, מור  ל תרבות שי הלש -ס"להתנהג בנימוס כלפי צוות בי

 

. אחריות אישית ותפקוד לימודי הינם נדבך בסיסי ביכולתו של תלמיד להצליח ולהגיע למילוי הפוטנציאל הגלום בו

תגובת הצוות להתנהגות לא  . לימודית נעימה ושקטה תאפשר בסיס הולם ללמידה משמעותית אווירה שמירה על

או הגעה /או רישום בסמרטסקול ו/או מטלה חינוכית ו/או הוריו ו/תלמידים כוללת שיחה עם התלמיד ומכבדת של 

הכל לפי חומרת   .או הערת התנהגות בתעודה/או השעיה מבית הספר וכתיבת עבודה ו/ברבע לשמונה למחרת ו

 . העניין



 

   התנהגות בסיורים וב יולים

הטיול מאפשר  .ימודים ותרומתם רבה גם בתחום החברתיהטיול והסיור מהווים חלק חשוב בתכנית הל

, זכור שבטיול אתה נדרש להתחשב יותר בסובבים אותך. לכולנו להכיר זה את זה מקרוב ומזוויות שונות

ללא . כל יציאה לטיול או לסיור מחייבת אישור בכתב מהורי התלמיד. לעזור לחבריך ולהתחלק עם אחרים

אישורים טלפוניים . האישור חייב להיות חתום וכתוב. לצאת לפעילות המתוכננתאישור זה לא יכול התלמיד 

תלמיד אשר לא ייצא לטיול יהיה חייב להתייצב  .יש להביא אישור לטיול עד יום לפני היציאה. אינם מתקבלים

לקראת הטיול יקבלו   . אלא אם סוכם עמו אחרת בבית הספר ולהצטר  לאחת הכיתות הלומדות 

הקפדה על מילוי . על לוח הזמנים ועל נהלי ההתנהגות, פ על המסלול"תדרוך בכתב ובע התלמידים

. ס"כל הפרעה במהלך טיול תביא בעקבותיה תגובה של הנהלת ביה. ההוראות היא ערובה להצלחת הטיול

 תלמיד שצבר .יוזמן לבירור משמעתי, תלמיד אשר ייעדר מבית הספר למחרת הטיול מסיבות שאינן רפואיות

  . כ"הורה בד אירועי משמעת יוכל לצאת לטיול רק בליווי מבוגר ' מס

  -כללי התנהגות ב יול השנתי 

מלווים , מדריכים, הורים, מאבטחים, מורים: התלמיד מתחייב להישמע להוראות המבוגרים בטיול. 1 
 .וכל בעלי תפקיד בטיול

הלינה ולא / במהלך הטיול ובשטח האכסניההתלמיד מתחייב לא לגעת ברכוש אשר אינו שייך לו . 2      
 .               לעזוב את המתחם

במידה . מקום הלינה בדיוק באותו מצב בו קיבל אותו/ על התלמיד להחזיר את החדר באכסניה . 0
 .ישלם התלמיד את הנדרש, שייגרם נזק

 .משקאות אלכוהולייםכמו כן לא יחזיק ולא ישתה . התלמיד לא יחזיק ברשותו סיגריות ולא יעשן. 1

חל איסור על התלמידים לשאת נשק כלשהו לרבות סכין . י מלווי הטיול בלבד"כלי נשק יינשאו ע. 5
 .ואולר

להקשיב להוראות המדריך : על התלמיד לשמור על הטבע ועל נקיונו ולהתנהג כראוי במסלולים. 6
מדרדור אבנים והתקרבות  להימנע, לא לסטות מהשביל המסומן, לא לעקו  את המדריך, והמורים
כמו כן לא להשתמש במכשירי שמע למיניהם בזמן ההליכה . לנעול נעליים סגורות ולחבוש כובע, לצוקים

 .לא לעזוב את המסלול מבלי להודיע למבוגר ולא להיכנס למים ללא אישור. וההסברים

ישב בשקט , לא יתענייןואם , בזמן הסברי המדריך בנסיעה או במסלולי ההליכה על התלמיד להקשיב. 7
 .עד שיסיים את הסברו

  .'ריקן מים וכו'נשיאת ג, ניקיון על התלמיד לקחת חלק בכל תורנות המוטלת על המשתתפים בטיול . 8

יוחזר התלמיד במונית לביתו ביידוע , י שיקול דעתו של הצוות הפדגוגי"במידה שתהיה חריגה ועפ. 9
 . ועלות המונית על התלמיד ומשפחת. הוריו

 ס "כללי התנהגות במר בים ספ יפיים בביה

  יש להתנהג בשקט ובנימוס .אלא לצורך סידורים והרשמה, אין להיכנס למזכירות – מזכירות (א

. אין לקחת ציוד ללא רשות המורה. הכניסה לאולם הספורט בתלבושת ספורט בלבד – אולם הספורט  (ב

 .אין להכניס מזון ושתייה לאולם

 .ויש להחזיר בתום השיעור את הציוד למקומ . אין לקחת ציוד ללא רשות המורה – חדר אמנות  ג

 . 15:33עד השעה ' ה–'נועדה לרווחת התלמידים והיא פתוחה בימים א  - הספרייה  ד



 

 יקפיד להחזיר את הספר לספריה לימוד בספריית בית הספר/תלמיד המבקש לשאול ספרי קריאה .

 . יתבקשו התלמידים להחזיר את כל הספרים ששאלו במהלך השנה, הלימודיםכחודש לפני סיום שנת 

 . יטופל משמעתית לא החזיר ספרים עד המועד שנקבע על ידי בית הספר/ השחית / תלמיד שאיבד 

 הכניסה בזמן שיעור תיעשה באישור מורה . תלמיד יכול להיכנס לספריה בהפסקות ובסו  יום הלימודים

 .בלבד

  שקט בשטח הספרייהיש לשמור על. 

 אלא להניחם על המד  המיועד לכך בספריה, אין להכניס תיקים לספריה. 

 אין להכניס אוכל ושתייה לספריה בכל עת. 

 יש להשאיר את המקום נקי ומסודר, בתום העבודה בספרייה. 

  השימוש במדפסת ובסורק יאושר על ידי הספרנית או תורנים שימונו על ידה וייעשו בתשלום ובסו 

 .תינתן עדיפות לשימוש במחשב לצרכים לימודיים. היום

  – הפסקות  . ה

 אלא במגרשי הספורט, בכיתות וברחבות הדשא, אין לשחק בכדור במסדרונות. 

 תלמיד שייתפס מחזיק או זורק שקיות מים . כולל זריקת שקיות מים, אין לשחק במים בכל צורה שהיא

 .ס"יורחק מביה

  בהפסקה יש לפנות למורה התורןבכל בעיה המתעוררת. 

  .ניתן לבקש לקרוא למורה לשיחה מחוץ לחדר. עומד לרשות המורים בלבד – חדר מורים  ו

אסורים משחקי כדור במבנה בית  .בכדור משחקים בחצר בית הספר בלבד – משחקי כדור  ז

 . ובאודיטוריום ,במסדרונות, בחדרי הכיתות: הספר

 המנע מכל חבלה ושימוש לרעה בחדרי השירותים, שמור על הניקיון –שירותים   ח

יש לשמור על  .הקניות במזנון מתבצעות אך ורק בזמן ההפסקות הרשומות במערכת– ס"מזנון ביה . ט

 .חובה על כל תלמידי החטיבה להישמע למורה התורן .את הפסולת יש להשליך לפחי אשפה. הניקיון

בחדרי המחשבים ובמעבדות נמצא ציוד יקר ערך שנועד לשימוש תלמידי בית  - חדרי מחשבים ומעבדות   י

על כל תלמיד מוטלת החובה לשמור על שלמות הציוד . הספר ומהווה אמצעי עזר חשוב ויעיל ללמידה שלהם

 . בחדרים אלו

 השהייה מותרת רק בנוכחות מורה . 

 אלא באישור המורה, אין להשתמש בדיסקים אישיים . 

 ישלם עבור תיקון הנזק –תלמיד שיגרום נזק לציוד . ציוד על פי ההוראות בלבדהפעלת ה. 

 חובה להתנהג במקום על פי הכללים שנקבעו על ידי צוות המורים. 

 אין להכניס אוכל לחדרים הללו. 

 



 

  - הוראות בי  ו  וב י ות

לשים לב לחפצים , לשם כך עלינו לעשות מאמץ. זכותו של כל תלמיד להרגיש בטוח ומוגן בבית הספר

 . חשודים ולהימנע מסכנות העלולות לפגוע בך

 תלמיד הרואה חפץ חשוד ידאג להרחקת אנשים מסביבו ויקרא למורה . אין לגעת בחפץ חשוד
 .הקרוב או לכל מבוגר אחר

  נפצים, אולר, סכין :ס ועל השימוש בהם כדוגמת"חפצים מסוכנים לביהחל איסור חמור על הבאת ,
 .השימוש בחפצים אלו הינו עבירה על החוק. 'גז מדמיע וכו, גפרורים ומצתים

 רולר, גלגליות(או להחליק על סקטים , כדי למנוע פגיעה בעצמך ובחבריך אין לרכוב על אופניים ,
 .ס או קורקינט"הבתוך תחומי בי  גלגשת סקייטס וסקטבורד 

 הסדרנים והמורים ,י הוראות איש הביטחון"ס יש לפעול עפ"בעת תרגיל כניסה למקלטים ופינוי ביה .
יש לדווח על כל  .במקרה של אזעקת אמת יש לפעול כמו בתרגיל ולרדת למקלטים בזריזות ובשקט

 .יש להישמע להוראות המאבטח .ס ובחצר"אדם זר המסתובב בין כותלי ביה

 סור חמור להסתובב מחוץ לכיתה בזמן שיעורחל אי . 

 ס לפני תום יום הלימודים"אין לעזוב את שטח ביה . 

 ס"אין ליצור התקהלות בשער ביה. 

 אין לגעת בציוד לכיבוי אש. 

 חל איסור חמור על מעבר מעל גדרות או מעל . ס והכניסה אליו הן דרך השערים"היציאה מביה
 .שערים נעולים

 המבנה החיצוני של המקלטים וכן על הגגות, ס על שערי בית הספרחל איסור חמור לטפ. 

 העלייה והירידה במדרגות תיעשה בצד הימני . העלייה והירידה במדרגות תיעשה בצורה זהירה
 .יש להימנע מדחיפות, כמו כן. מכיוון התלמידים

 להיפגע אותך עלולים לגרום לחברך" משעשעים"כל אותם משחקים ש. הימנע ממשחקים מסוכנים. 

 אסור להגיע בנעלי אצבע שהרי הדבר עלול לגרום להחלקה. 
 

  פ  פ      ת ספ   –'  ספח  
 



 

 "הראשונים מפלסים דרך ארץ ואדם" - ה יר המארג  
                                 

 מ ורבות  ברתית ואהבת הארץ, א ריות, כבוד הדדי -   רכים המוביליםה
                                 

 : ה  ו  הבית ספרי
סובלנות ונתינה בי  אדם ל ברו , אמו , אנו מאמינים בכבוד הדדי המבוסס  ל דיאלוג - 1

  כתשתית  רכית לכל באי בית הספר
בהקשר של מי וי היכולות האישיות ופיתו  אישי הינה דרך , אנו מאמינים כי מ וינות - 2

   ויו מה לפיתו  אישיותם כבוגריםנ פ  בקרב תלמידינו א ריות    יים
באמ  ות הנ לת תרבות ישראל ומורשתו ו יבור , נ נך את תלמידינו לאהבת הארץ - 3

הארץ ת מי   שייה משמ ותית למ    תיד ה ם  אהבת   משמ ותי ל ב  ולסביבה
  והמדינה

  



 

תקנו  דרך " -'  לכיתה   א ר ות שנימ רך שי ור    31

 "ארץ

מיד אחרי  –ינואר  -דצמבר: מו ד השי ור 

 חופשת חנוכה

 

 השי ור נ רך בכיתה  ם ברקו

 

-ב' מכין את נספח אהמורה     –הכנות לשי ור 

 .עותקים 5

              

 שיעור וחצי עד שניים –אורך השי ור 

 אלימות באמצעות האינטרנט והטלפון הנייד – נושא השי ור

 

  -  מ רות השי ור

ס בנושא אלימות באמצעות האינטרנט והטלפון "איסור לשון הרע ואת חוקי ביהיכיר את חוק התלמיד . א

 הנייד

 יתוודע לתחושותיו של נפגע במקרים של אלימות באמצעות האינטרנט והטלפון הניידהתלמיד . ב

 . פרופיל הבית ספרי בהקשר לתקנון דרך ארץההתלמיד יחש  למרכיבי . ג

  – רא יונל השי ור

ערך מרכזי במדינה חופש הביטוי הוא 

כך גם . דמוקרטית אך יש לו גבולות ברורים

לחופש הביטוי כחלק מהתקשורת  -ס"בביה

הבין אישית יש ערך רב אך חשוב להכיר 

החשפות התלמיד למקורות . את גבולותיו

שונים בהקשר זה וכניסתו לנעלי הקורבן 

. עשויה לתרום להבנתו את הנושא לעומקו

ב הראשונים "הפרופיל הבית ספרי של חט

, גם כן מעניק חשיבות רבה לדרך ארץ

 . יחסים של כבוד אחריות אישית וסובלנות



 

  – מהלך הפ ילות

 :פתיחה
יצירת , איתור ידע קודם

  +.. העלאת בעיה, גירוי
הסבר מטרת הלמידה  

 ותוצריה
 

23 
 'דק

סרטונים וכל אחד צריך לכתוב מה המסר של כל  2המורה מסביר שיוצגו כעת *
  -אחד מהם 

  'דק 2 –מבויים  על כוחן של מילים  -סרטון ראשון 

https://www.youtube.com/watch?v=https://www.youtube.co
70U&index=58&list=PL557tpMjBELFm/watch?v=RAlDu8L9

CWxT8vat_OPq4_IaPklhW 

  כמעט' דק 8 כתבה על הצקות באינטרנט   -סרטון שני

https://www.yohttps://www.youtube.com/watch?v=XRY_SbgBiO
utube.com/watch?v=3jheUWGGb7Q 

 .את דברי התלמידים ומסביר את מטרות השיעור המורה אוס *
 

 :התנסות
פעילוות חוויתית 

, משחק התנסותית 
, פעילות מתוקשבת
הכנת ,משחק תפקידים

  .. תוצר
                                           

סיכום במליאה   +
מה היה לנו "והמשגה 

 ..."פה

23 
 'דק

  -חמישה -של ארבעהעבודה בקבוצות *
ערכו רשימה של משחקי  .אתם פקחי מחשב ואינטרנט במדור המשחקים - 1

ערכו  .ושאר משחקי המחשב לסוגיהם  כולל פלייסטיישן טלוויזיה , מחשב

והציעו תקנון אזהרה לילדים המשחקים במשחקים , רשימת סיכונים אפשריים
 . אלו
ת קבעו מה העונש שיישא בו תלמיד שעבר על התקנו. ס"אתם הנהלת ביה – 2

 . שקבעתם
 
 . כל קבוצה מציגה את התקנות שלה ואת העונשים שקבעה*
 
פנים אל פנים וגם באינטרנט , במקרים של לשון הרע –סיכום במליאה *

. ס וגם במערכת המשפט חמור"ובאמצעים הטכנולוגיים האחרים העונש בביה
ס בנושא "מקור יהודי ותקנות ביה, ובו לשון החוק' המורה מציג את נספח א

 . באמצעות האינטרנט והטלפון הניידאלימות 
 

 :המשגה
כום הידע החדש יס

לבדיקת ההבנה של 
 . הנושא אצל התלמיד

כמשימת כדאי שיעשה 
 +  בזוג /כתיבה אישית

הצגת ביצועי ההבנה של 
 הלומדים במליאה

 

23 
 'דק

מה המסרים המרכזיים   ביחידים או בזוג התלמידים כותבים במחברתם *
 . ור זה ומה דעתם עליהןשנלמדו בשיע

ויחד   נספח ב המורה מראה לתלמידים על המסך את הפרופיל הבית ספרי * 
עם התלמידים מברר בדיון קצר כיצד התקנות שדנו בהם מבטאות למעשה את 
 . הפרופיל הבית ספרי שהוא למעשה מעין תעודת זהות של חטיבת הראשונים

 :סגירה
  -במליאה 

 סכום תכני  השיעור
תהליך מטה -קציהרפל

: קוגניטיבי על השעור
 "חשיבה על החשיבה"

13-
15 
 'דק

המורה מסכם ומסביר שבכל חברה ומסגרת אלימות ופגיעה בשמו של אדם אינה *
המורה מקריא . נסבלת משום שלחופש הביטוי בדמוקרטיה יש גבולות ברורים

  -מדברי אלברט איינשטיין בנושא זה 
   ת            ,   ת                ק       ת       

     ז                 ע          ע  ח פ  ,  ספ ק ח פ 
           ". ז 

  
 ". מה אני חושב על מה שעברתי בשיעור זה"כל תלמיד כותב לעצמו במחברת *
מחשבותיו /מילה  לסיכום תחושותיו/כל תלמיד אומר משפט –סבב קשיח *

 . בעקבות השיעור
 

שלט / להכין מצגת –המורה ייתן משימה עם ציון לעבודה בזוגות או בקבוצות  – אפשרות
באמצעות האינטרנט שמבטא את המאבק בתופעת האלימות .. כתבה/ סרטון / חוצות 

 . או ציוני אחד לפחות בנושא זה/על התלמידים לשלב משפטים ממקור יהודי ו. והטלפון הנייד
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kYyQTOmnWQg
https://www.youtube.com/watch?v=kYyQTOmnWQg
https://www.youtube.com/watch?v=kYyQTOmnWQg
https://www.youtube.com/watch?v=XRY_SbgBiOg
https://www.youtube.com/watch?v=XRY_SbgBiOg


 

 עבירות לשון הרע והתחזות לאחר באינטרנט –'  ספח   
 

 :ס יפי האישום

                   

                                                  -                -     1   ף 

                            
 

 .מאסר שנה אחת -דינו ... בכוונה לפגוע, הרע-המפרסם לשון  - עבירה –הרע -לשון 6סעי  
 

בכוונה  ...המתייצג בכזב כאדם אחר - הת  ות כאדם א ר -לחוק העונשין  111סעי  
 ...מאסר שלוש שנים -דינו , להונות

 

אין רעה  -וכשהיא רעה, אין טוב ממנה -כשהיא טובה -הלשון"אמר רבן שמואל בן גמליאל 

  ג"פרשה ל, ויקרא רבה ." ממנה

 

ים" ְרָיּה, ְוֹאֲהֶביהָ ; ָלׁשֹון-ְבַיד, ָמֶות ְוַחיִּ  (.א"פסוק כ, ח"פרק י, ספר משלי". )יֹאַכל פִּ

 

 

 

 

 תק  ת            ת  תק      ת  ספ 
  י חוק"אירו י אלימות ש לה  ליהם  ובת דיוו   פ

  –הם מקרים מעין אילו  י חוק"אירועי אלימות שחלה עליהם חובת דיווח עפ   

 .איומים וכו ,הפצת תכנים פרטיים ,התחזות  -פגיעה חמורה באמצעות האינטרנט  .י

צילום ללא ידיעתו של המצולם וכן שימוש לרעה ,שימוש בטלפון נייד לצילום בזמן השיעור  .יא

 . ס"בתצלומים של תלמידים או מורים שנעשו בשטח ביה

 .   ס"צילום תלמידים או מורים שנעשו בשטח ביה .יב

 : : במקרים אלו פ ולות  ובה  
 .הפסקה מיידית של הפגיעה  .   א

 .פיקוח כולל  ,פקידת סעד ,משטרה :ניים כמו דיווח לגורמים חיצו.   ב 

 . יידוע ההורים  .   ג

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%99
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%99_%D7%99%D7%97/%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%99_%D7%99%D7%97/%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%99_%D7%99%D7%97_%D7%9B%D7%90
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%99_%D7%99%D7%97_%D7%9B%D7%90
http://crimesafety365.com/uploaded_images/computer-crime-2-738917.jpg


 

 . מים 2-0השעייה של .  ד

  .מתאימה בתעודההורדת ציון בהתנהגות והערה בתעודה .  ה

פעילות חוץ בית ספרית בליווי מבוגר שהוא קרוב משפחה או מניעת השתתפות התניית השתתפות ב.   ו
 . בפעילות עתידית

 

הנפגעים וכלל תלמידי ,פעילויות חינוכיות טיפוליות עם הפוגעים : ס  "פ ילות לשיקול ד תו של מנהל בי
 . ס"הב

 

  הו את דיבה ושימוש באינ רנ  ובניידים, איסור  ל  רמות

מקורותינו מרבים לייחס . שמירה על יחסים מכבדים בין אדם לחברוהרבות דובר במקורותנו בדבר חשיבות 

חשיבות לצורך בגילוי רגישות כלפי חברינו ולמאמץ שעלינו להשקיע כדי לרומם את חברינו במקום 

 . להכשילם

        ע, ח      צ ע             פ   ח                  פ    

 "   ז ת          ח   ע  ת -  תת      ת               צ     ,   ק   ח .         

     ח                          ח     קעת    ץ - ת   ח     ע  ק                

 )   ס  

 "    ח      ס                  ז           ק,     ז           ח ק       . 

     - צ  :         .      ח    ח    צ      ת   ע    ח   ,       תח    ז   ז  

        תק     ע   עצ     תחפ        ח   ?      ת   ע    ח    ת    ת     

  .        ז     

 :הכוללים  לרבות שימוש באינטרנט ובטלפון נייד חרמות והוצאת דיבה ברוח דברים אלה אנו אוסרים 

, הצקות ומעשי בריונות ברשת, פרסום פרטים מביכים, התחזות, איום בהפצה, הפצת שמועות, חרם

סרטונים ותמונות ללא רשות המצולם וכן שימוש לרעה בתצלומי מורים ותלמידים שנעשו בשטח  צילום

חוק  דין אחריות פלילית בעניין זה חל מגיל שתיים עשרה שנים ומעלה . אסור באופן מוחלט –ס "ביה

 .  )ז"העונשין התשל

ייתכן עירוב גורמי בית ספרית וכן /הרחקה מהכיתה והימנעות מפעילות חברתית שכבתית: התגובה

 .ל משרד החינוך"אכיפת חוק נוספים בהתאם לחומרת המעשה ועל פי חוזרי מנכ

 

 

  



 

  פ  פ      ת ספ   – '  ספח 

 
 

 "הראשונים מפלסים דרך ארץ ואדם" - ה יר המארג  
                                 

 ואהבת הארץמ ורבות  ברתית , א ריות, כבוד הדדי -   רכים המוביליםה
                                 

 : ה  ו  הבית ספרי
סובלנות ונתינה בי  אדם ל ברו , אמו , אנו מאמינים בכבוד הדדי המבוסס  ל דיאלוג - 1

  כתשתית  רכית לכל באי בית הספר
בהקשר של מי וי היכולות האישיות ופיתו  אישי הינה דרך , אנו מאמינים כי מ וינות - 2
   נ פ  בקרב תלמידינו א ריות ויו מה לפיתו  אישיותם כבוגרים  ים י
באמ  ות הנ לת תרבות ישראל ומורשתו ו יבור , נ נך את תלמידינו לאהבת הארץ - 3

הארץ ת מי   שייה משמ ותית למ    תיד ה ם  אהבת   משמ ותי ל ב  ולסביבה
  והמדינה
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 "ארץ

 השי ור נ רך ב דר מ שבים

 אחרי חופשת פסח –מאי -אפריל: מו ד השי ור 

משל "מכין את המצגת המורה  –הכנות לשי ור 

 "הספינה

המורה שולח לתלמידים את נספח  -   

  תקנות מתוך התקנון ' א

כשיעור וחצי עד שני שיעורים  –אורך השי ור 

 מלאים

 ..."ואם אני לעצמי אז מה אני"הפרט לכלל מחוייבות  – נושא השי ור

 

  -  מ רות השי ור

 שכללי המסגרת שנראים לעיתים נוקשים נועדו לשמור על טובת הכללהתלמיד יבין . א

 ס "התלמיד יתוודע לנהלי ביה. ב

 התלמיד יחש  למרכיבי מפרופיל הבית ספרי . ג

  – רא יונל השי ור

החוקים בבית הספר משרתים בעיקר את טובת הכלל אך הם גם נועדו . חוקיםיש מסגרת לכל כל חברה ול

בית הספר בא לידי ביטוי הבסיס הערכי לתקנות . לשמור על זכותם של כל הפרטים לקיום נאות והוגן

פילוס דרך ארץ  בציר המארגן ,  מעורבות חברתית, אחריות, כבוד הדדי ערכים המובילים של בית הספר ב

סובלנות ונתינה בין , אמון, אנו מאמינים בכבוד הדדי המבוסס על דיאלוג – 1סעי    ס"ובחזון ביה  ואדם

  . אדם לחברו כתשתית ערכית לכל באי בית הספר

 

  



 

  – מהלך הפ ילות

 :התנסות
פעילוות חוויתית 

התנסותית 
פעילות , משחק 

משחק , מתוקשבת
הכנת ,תפקידים

  .. תוצר
                                           

 סיכום במליאה  +
מה היה "והמשגה 
 ..."לנו פה

המורה מוציא את הכיתה החוצה עם כדור ומסביר שהחליט לתת  –תרגיל פתיחה *  'דק 15
, למשחק ילדים מראש שתפקידם להפרי  5הוא מנחה ... להם שיעור כיי  עם כדור

 ... להתנגד לכל משחק ומהלך שהרוב יעשו ויחליטו ולקטר כל הזמן 
הם  שירשמו כל מה שקורה בתרגיל  שני תלמידים שיהיו ת פיתניםהמורה בוחר 

משחקים במשחק .  כביכול מספרים למורה שהם לא מרגישים טוב ולכן ישובים בצד
  . בלבד' דק 7..  כדורגל/מחניים שהתלמידים ביקשו 

  –לאחר התרגיל 
לשניים מה ראו במהלך התרגיל והמורה נותן גם  התצפתנים מספרים 2

 . איך הייתה עבורם חויית המשחקמהמשתתפים לספר 

לקבוצה מסויימת הייתה מטרת שהיא ניסתה  -"..מה היה לנו פה"המורה מסכם *

לכל אחד מתאים לעשות משהו . להשיגה וקבוצה אחרת הפריעה בחוסר רגישות

ללא " מה שבא לנו"כשאנו  ושים ... יים לעיתים גם הוא מנוגד לכלליםמסו

 !הת שבות בא רים וב וקי המקום אנו פוג ים בכלל וגם ב  מנו

שעלו המורה כותב על הלוח את התובנות המרכזיות   חדר מחשבים חוזרים לכחתה *

 . בדיון

 

 :פתי ה
, איתור ידע קודם

, יצירת גירוי
  +.. העלאת בעיה

מטרת  הסבר
 הלמידה ותוצריה

את המצגת ויחד מנתחים את   ומראה על הברקו שיראו את המילים המורה מקריא * 'דק 13

 ". בעל הסולם"הרעיון של משל הספינה ושל הקטע מהקבלה של 

. שאם כל א ד י שוב רק  ל   מו גם הכלל יפג  וגם הפר  ייפג המורה מסכם *

   ס"ביהדוגמאות מ יי תלמידים ייתנו לכך 

 . המורה מסביר מהן מטרות השיעור*

 

 :המשגה
הידע החדש  כוםיס

לבדיקת ההבנה 
של הנושא אצל 

 . התלמיד
כדאי שיעשה 

 כמשימת כתיבה
 +  בזוג /אישית

הצגת ביצועי 
ההבנה של 

 הלומדים במליאה
 

התלמידים יושבים מול המחשב וקוראים את  - משימת כתיבה בזוגות מול המחשב* 'דק 23
ה ב ת "תקנות שאי מילויי  יגרור  5לפ ות עליהם לכתוב . 'התקנות שבנספח א

כי בא "הפרט יפגע בכלל אם יעשה רק מה שהוא רוצה  -או במילים אחרות "הספינה
 ". לו
 . זוגות מציגים את ממצאיהם' מס -במליאה* 
ומסבירים ביחד בעת הצורך מדוע תקנות   'אנספח  המורה מקרין את התקנות * 

 .מסויימות שומרת למעשה על הכלל גם אם הן נראות קשיחות מידי ופוגעות ביחיד
ויחד עם   בנספח  המורה מראה לתלמידים על המסך את הפרופיל הבית ספרי *

התלמידים מברר בדיון קצר כיצד התקנות שדנו בהם מבטאות למעשה את הפרופיל 
 . שהוא למעשה מעין תעודת זהות של חטיבת הראשוניםהבית ספרי 

 :סגירה
  -במליאה 

  תכני  סכום
 השיעור

 רפלקציה-
תהליך מטה 
קוגניטיבי על 

: השעור
חשיבה על "

 "החשיבה

13-15 
 'דק

וקטעים מהמקורות ראינו שעדי  לכולנו המורה מסכם ומסביר שדרך משחק *
שנחיה בחברה על כללים ברורים שכולנו נהיה מחוייבים להם אחרת כולנו 

במורה מקריא לסיכום ציטוט של אלברט איינשטיין ומסבירו .ניפגע כחברה
  -בהקשר לשיעור 

 –אנשים המצטיינים בעצמאות : מטרת החינוך צריכה להיות"

ואים בשירות למען הכלל ועם זאת ר –במחשבה ובמעשה 

  אלברט איינשטיין   ".את משימת חייהם העיקרית
 
אני מרגיש שאני יוצא מהשיעור הזה "  כל תלמיד כותב לעצמו במחברת*

 ... ". עם 
מחשבותיו /כל תלמיד אומר משפט לסיכום תחושותיו – סבב קשיח*

 . בעקבות השיעור
 

 



 

 

שלט / להכין מצגת –המורה ייתן משימה עם ציון לעבודה בזוגות או בקבוצות  – אפשרות

. ...". ואם אני לעצמי אז מה אני"מחוייבות הפרט לכלל שמבטא את .. כתבה/ סרטון / חוצות 

 . או ציוני אחד לפחות בנושא זה/על התלמידים לשלב משפטים ממקור יהודי ו

 

 

 

 ק ע    ת    תק    –'  ספח  
   -ס "כיבוד הוראות  וות ביה 

ּ ּ ַע  ֹ ֵ   ַ ּ ָ ְ , ַ ּ ִ  ֶ ְ ָעָז  ּ ֶ     ֶ ְ ִ  ְ  ָ ָחִ    ָעֶ   ָ ּ ְ    ,ְ ִ   ְ  ֹ   ּתַ

 ,ּ ְ  ֹ   ֲחֵ ְ  ָ ּ ְ ֹ ָ   ַ ּ ָ ְ 

  ִ ָ ָ      ָ ֹ ְ ּ ְ ָ ּ ַ   ָ ֹ  ּ: 

 

  ס ת    ת פ ק          

 

להישמע להוראות הצוות החינוכי גם אם צריכים התלמידים בית ספרנו . וריםבמקורות מיחסים חשיבות רבה לכיבוד מ

על התלמיד  .ובכלל זה מורה תורן או מורה ממלא מקום, ידי מורה שאינו מלמד אותם באופן ישיר-ההוראות ניתנות על

 .פניה ודיו  הולמת ומכובדת, לשמור  ל תרבות שי ה -ס"להתנהג בנימוס כלפי צוות בי

 

. אישית ותפקוד לימודי הינם נדבך בסיסי ביכולתו של תלמיד להצליח ולהגיע למילוי הפוטנציאל הגלום בואחריות 

תגובת הצוות להתנהגות לא  . לימודית נעימה ושקטה תאפשר בסיס הולם ללמידה משמעותית אווירה שמירה על

או הגעה /או רישום בסמרטסקול ו/או מטלה חינוכית ו/או הוריו ו/מכבדת של תלמידים כוללת שיחה עם התלמיד ו

הכל לפי חומרת   .או הערת התנהגות בתעודה/או השעיה מבית הספר וכתיבת עבודה ו/ברבע לשמונה למחרת ו

 . העניין

 התנהלות בשי ורים

                  עק  ת    ע         ע              ,                                

             ת   , פ     ק     .                                                     ת 

את , תלמידים יכבדו את זמן השיעור". הראשונים"ערך הכבוד בין כל באי בית הספר הינו מרכזי בתקנון חטיבת 

 . את המורה בכיתה ואת חבריהם לכיתה, מעמד השיעור

כל הציוד הלימודי . התלמיד עומד לצד כסאו בשקט. השיעור מתחיל עם כניסת המורה לכיתה - התארגנות לשיעור

תלמיד לא יפנה למורה בתחילת השיעור אלא יאמר את אשר על ליבו כאשר המורה . ונח על שולחנוהנדרש לשיעור מ

 .תקרא בשמו או כאשר תינתן לו זכות הדיבור

   .למעט מקרים חריגים אין לאכול במהלך השיעור , לא תתאפשר יציאה לשירותים: בזמן השיעור



 

במהלך השיעור ללא הציוד והדבר יירשם כאי הבאת ציוד ואי יישאר , תלמיד שלא ידאג לציודו לפני תחילת השיעור*

  הכנת שעורי בית

   התנהגות בסיורים וב יולים 

הטיול מאפשר לכולנו להכיר  .הטיול והסיור מהווים חלק חשוב בתכנית הלימודים ותרומתם רבה גם בתחום החברתי

לעזור לחבריך ולהתחלק , זכור שבטיול אתה נדרש להתחשב יותר בסובבים אותך. זה את זה מקרוב ומזוויות שונות

ללא אישור זה לא יכול התלמיד לצאת . כל יציאה לטיול או לסיור מחייבת אישור בכתב מהורי התלמיד. עם אחרים

יש להביא אישור לטיול . אישורים טלפוניים אינם מתקבלים. ות חתום וכתובהאישור חייב להי. לפעילות המתוכננת

תלמיד אשר לא ייצא לטיול יהיה חייב להתייצב בבית הספר ולהצטר  לאחת  .בזמן בו התבקשו לכך התלמידים

על , פ על המסלול"לקראת הטיול יקבלו התלמידים תדרוך בכתב ובע  . אלא אם סוכם עמו אחרת הכיתות הלומדות 

כל הפרעה במהלך טיול . הקפדה על מילוי ההוראות היא ערובה להצלחת הטיול. לוח הזמנים ועל נהלי ההתנהגות

, תלמיד אשר ייעדר מבית הספר למחרת הטיול מסיבות שאינן רפואיות. ס"תביא בעקבותיה תגובה של הנהלת ביה

  . כ"הורה בד טיול רק בליווי מבוגר אירועי משמעת יוכל לצאת ל' תלמיד שצבר מס .יוזמן לבירור משמעתי

  -כללי התנהגות ב יול השנתי 

מלווים וכל בעלי , מדריכים, הורים, מאבטחים, מורים: התלמיד מתחייב להישמע להוראות המבוגרים בטיול. 1 

 .תפקיד בטיול

ינה ולא לעזוב את הל/ התלמיד מתחייב לא לגעת ברכוש אשר אינו שייך לו במהלך הטיול ובשטח האכסניה. 2      

 .               המתחם

, במידה שייגרם נזק. מקום הלינה בדיוק באותו מצב בו קיבל אותו/ על התלמיד להחזיר את החדר באכסניה . 0

 .ישלם התלמיד את הנדרש

 .כמו כן לא יחזיק ולא ישתה משקאות אלכוהוליים. התלמיד לא יחזיק ברשותו סיגריות ולא יעשן. 1

 .חל איסור על התלמידים לשאת נשק כלשהו לרבות סכין ואולר. י מלווי הטיול בלבד"יינשאו ע כלי נשק. 5

לא , להקשיב להוראות המדריך והמורים: על התלמיד לשמור על הטבע ועל נקיונו ולהתנהג כראוי במסלולים. 6

לנעול נעליים , להימנע מדרדור אבנים והתקרבות לצוקים, לא לסטות מהשביל המסומן, לעקו  את המדריך

לא לעזוב את . כמו כן לא להשתמש במכשירי שמע למיניהם בזמן ההליכה וההסברים. סגורות ולחבוש כובע

 .המסלול מבלי להודיע למבוגר ולא להיכנס למים ללא אישור

ישב בשקט עד , ואם לא יתעניין, בזמן הסברי המדריך בנסיעה או במסלולי ההליכה על התלמיד להקשיב. 7

 .ם את הסברושיסיי

  .'ריקן מים וכו'נשיאת ג, ניקיון על התלמיד לקחת חלק בכל תורנות המוטלת על המשתתפים בטיול . 8

עלות . יוחזר התלמיד במונית לביתו ביידוע הוריו, י שיקול דעתו של הצוות הפדגוגי"במידה שתהיה חריגה ועפ. 9

 . המונית על התלמיד ומשפחתו

  

 ס " יפיים בביהכללי התנהגות במר בים ספ

  יש להתנהג בשקט ובנימוס .אלא לצורך סידורים והרשמה, אין להיכנס למזכירות – מזכירות (א

. אין לקחת ציוד ללא רשות המורה. הכניסה לאולם הספורט בתלבושת ספורט בלבד – אולם הספורט  (ב

 .אין להכניס מזון ושתייה לאולם

 .ויש להחזיר בתום השיעור את הציוד למקומ . המורהאין לקחת ציוד ללא רשות  – חדר אמנות  ג



 

 . 15:33עד השעה ' ה–'נועדה לרווחת התלמידים והיא פתוחה בימים א  - הספרייה  ד

 יקפיד להחזיר את הספר לספריה לימוד בספריית בית הספר/תלמיד המבקש לשאול ספרי קריאה .

 . את כל הספרים ששאלו במהלך השנהיתבקשו התלמידים להחזיר , כחודש לפני סיום שנת הלימודים

 . יטופל משמעתית לא החזיר ספרים עד המועד שנקבע על ידי בית הספר/ השחית / תלמיד שאיבד 

 הכניסה בזמן שיעור תיעשה באישור מורה . תלמיד יכול להיכנס לספריה בהפסקות ובסו  יום הלימודים

 .בלבד

 יש לשמור על שקט בשטח הספרייה. 

 אלא להניחם על המד  המיועד לכך בספריה, ם לספריהאין להכניס תיקי. 

 אין להכניס אוכל ושתייה לספריה בכל עת. 

 יש להשאיר את המקום נקי ומסודר, בתום העבודה בספרייה. 

   השימוש במדפסת ובסורק יאושר על ידי הספרנית או תורנים שימונו על ידה וייעשו בתשלום ובסו

 .לצרכים לימודייםתינתן עדיפות לשימוש במחשב . היום

  – הפסקות  . ה

 אלא במגרשי הספורט, בכיתות וברחבות הדשא, אין לשחק בכדור במסדרונות. 

 תלמיד שייתפס מחזיק או זורק שקיות מים . כולל זריקת שקיות מים, אין לשחק במים בכל צורה שהיא

 .ס"יורחק מביה

 בכל בעיה המתעוררת בהפסקה יש לפנות למורה התורן. 

  .ניתן לבקש לקרוא למורה לשיחה מחוץ לחדר. עומד לרשות המורים בלבד – מוריםחדר   ו

אסורים משחקי כדור במבנה בית  .בכדור משחקים בחצר בית הספר בלבד – משחקי כדור  ז

 . ובאודיטוריום ,במסדרונות, בחדרי הכיתות: הספר

 השירותים המנע מכל חבלה ושימוש לרעה בחדרי, שמור על הניקיון –שירותים   ח

יש לשמור על  .הקניות במזנון מתבצעות אך ורק בזמן ההפסקות הרשומות במערכת– ס"מזנון ביה . ט

 .חובה על כל תלמידי החטיבה להישמע למורה התורן .את הפסולת יש להשליך לפחי אשפה. הניקיון

בחדרי המחשבים ובמעבדות נמצא ציוד יקר ערך שנועד לשימוש תלמידי בית  - חדרי מחשבים ומעבדות   י

על כל תלמיד מוטלת החובה לשמור על שלמות הציוד . הספר ומהווה אמצעי עזר חשוב ויעיל ללמידה שלהם

 . בחדרים אלו

 השהייה מותרת רק בנוכחות מורה . 

 אלא באישור המורה, אין להשתמש בדיסקים אישיים . 

 ישלם עבור תיקון הנזק –תלמיד שיגרום נזק לציוד . הפעלת הציוד על פי ההוראות בלבד. 

 חובה להתנהג במקום על פי הכללים שנקבעו על ידי צוות המורים. 

 אין להכניס אוכל לחדרים הללו. 



 

  - הוראות בי  ו  וב י ות

לשים לב לחפצים , לשם כך עלינו לעשות מאמץ. זכותו של כל תלמיד להרגיש בטוח ומוגן בבית הספר

 . חשודים ולהימנע מסכנות העלולות לפגוע בך

 תלמיד הרואה חפץ חשוד ידאג להרחקת אנשים מסביבו ויקרא למורה . אין לגעת בחפץ חשוד
 .הקרוב או לכל מבוגר אחר

 נפצים, אולר, סכין :ס ועל השימוש בהם כדוגמת"ם מסוכנים לביהחל איסור חמור על הבאת חפצי ,
 .השימוש בחפצים אלו הינו עבירה על החוק. 'גז מדמיע וכו, גפרורים ומצתים

 רולר, גלגליות(או להחליק על סקטים , כדי למנוע פגיעה בעצמך ובחבריך אין לרכוב על אופניים ,
 .או קורקינטס "בתוך תחומי ביה  גלגשת סקייטס וסקטבורד 

 הסדרנים והמורים ,י הוראות איש הביטחון"ס יש לפעול עפ"בעת תרגיל כניסה למקלטים ופינוי ביה .
יש לדווח על כל  .במקרה של אזעקת אמת יש לפעול כמו בתרגיל ולרדת למקלטים בזריזות ובשקט

 .יש להישמע להוראות המאבטח .ס ובחצר"אדם זר המסתובב בין כותלי ביה

  חמור להסתובב מחוץ לכיתה בזמן שיעורחל איסור . 

 ס לפני תום יום הלימודים"אין לעזוב את שטח ביה . 

 ס"אין ליצור התקהלות בשער ביה. 

 אין לגעת בציוד לכיבוי אש. 

 חל איסור חמור על מעבר מעל גדרות או מעל . ס והכניסה אליו הן דרך השערים"היציאה מביה
 .שערים נעולים

 המבנה החיצוני של המקלטים וכן על הגגות, שערי בית הספר חל איסור חמור לטפס על. 

 העלייה והירידה במדרגות תיעשה בצד הימני . העלייה והירידה במדרגות תיעשה בצורה זהירה
 .יש להימנע מדחיפות, כמו כן. מכיוון התלמידים

 להיפגעאותך עלולים לגרום לחברך " משעשעים"כל אותם משחקים ש. הימנע ממשחקים מסוכנים. 

 אסור להגיע בנעלי אצבע שהרי הדבר עלול לגרום להחלקה. 
 

 תורנות כיתה 

לסידורה ולשמירת כל הציוד שבה  , הכיתה לשבוע ימים וידאגו לניקיון הכית ךי מחנ"שני תורנים ימונו ע
 פח אשפה ובדיקת כסאות מורמים בתום, שולחן המורה, לוח נקי, רצפת הכיתה. במהלך כל יום הלימודים

, הכיתה נקייה, על התורנים להישאר בכיתה עם סיום הלימודים ולוודא שכל הכיסאות הורמו .יום הלימודים
על התורן להעביר לאב הבית . המקרן והמזגן כובו, המחשב, האורות, החלונות נסגרו, הפח ריק, הלוח נקי

 . כל ציוד שנשכח בכיתה

 

 ' משכבה   תורנות אב בית

הכיתה  מחנך. התורנות תתבצע לפי סדר הכיתות .העוזר לאב הבית בבית הספרתורן אב בית הוא תורן 

התורן יצא משיעורים בתיאום עם המחנכת ואב הבית . מנה שני תורנים לתקופת תורנות של יום אחדי

האחריות להשלמת חומר הלימודים ביום זה מוטלת על . פ לוח המבנים"ויידרש לעמוד במבחנים ובחנים ע

למקרה , על התורנים להביא ביום התורנות ילקוט עם מערכת שעות מלאה לאותו היום. רניםהתלמידים התו

התורנים . ומסתיימת לאחר השעה השביעית 38:15התורנות מתחילה בשעה . של שינויים בלוח התורנות

תלמיד שלא ימלא את התורנות  . 12:33בהפסקת עשר ובהפסקת , עוזרים לאב בית לפני תחילת היום

  .יחזור וימלא אותה שנית, כנדרש



 

  לוקרים

 .לשמירת חפציהם" לוקרים"בראשית השנה יכולים התלמידים לשכור 

 .הלוקרים מוצעים לתלמידים באמצעות חברה חיצונית

 .י החברה'תלמידים שרכשו לוקר מתבקשים לנעול אותו במנעול פרטי ולא במנעול המסופק ע

 .בלוקרלהחזיק רכוש יקר  לאהתלמידים מתבקשים 

בית הספר מסיר כל אחריות במקרה של גניבה מתוך התאים ושומר לעצמו את הזכות לפתוח את התאים 

 .במקרה הצורך

תאו האישי או הגורם נזק לתא של תלמיד אחר יוענש בחומרה וניתן יהיה לדרוש את תלמיד המשחית 

 .מהוריו לשאת בהוצאות הכספיות הכרוכות בתיקון הנזק

 .ל'המשתמשים בלוקרים ידאגו לרוקן את תכולתם בשבוע האחרון לשנהתלמידים 

 

  –( ונדאלי ם)אלימות כלפי רכוש 

 . במקורותנו מיחסים חשיבות רבה ליחסנו לסביבה ולהשחתת רכוש באשר הוא

,      ת ס    ת     ת  פע   ת    ח ת     ק ק ת      סת:               

    סתפק ?  ק ק        ס                         ז            ע      

'           ת  ע  ת               ק  ע  ',     -    '      ע  ת       

    ת   '    ת ח ת'      ת          ת   ס   ,  ת            ,    ץ       

                        . ח    ת צ  ת    ס   ת ע           ס  ת עצ  

,              ח ת ,   ק ע        ח ת :      ז      ע    ק            

:         ת      צ    ע.      ע      ע    ע     ז   -   פז   ע ת    ח ת  

, ע    ע     ז  : ע          ; ע     :    ח         ; ע     :             

 .     ת ק  ע          ע   

 : במקרה של השחתת רכושהתגובה 

 ... .  נקיונו/ תיקונו  כולל טיפול בנזק , טיפול משמעתי של מחנך הכיתה על פי חומרת המקרה

   רכישת ציוד חליפי/ הרכישה של הציוד הפגום / חיוב התלמיד והוריו לשאת בעלויות התיקון , בנוס 
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 "הראשונים מפלסים דרך ארץ ואדם" - ה יר המארג  
                                 

 מ ורבות  ברתית ואהבת הארץ, א ריות, כבוד הדדי -   רכים המוביליםה
                                 

 : ה  ו  הבית ספרי
ל ברו סובלנות ונתינה בי  אדם , אמו , אנו מאמינים בכבוד הדדי המבוסס  ל דיאלוג - 1

  כתשתית  רכית לכל באי בית הספר
בהקשר של מי וי היכולות האישיות ופיתו  אישי הינה דרך , אנו מאמינים כי מ וינות - 2

   נ פ  בקרב תלמידינו א ריות ויו מה לפיתו  אישיותם כבוגרים   יים
באמ  ות הנ לת תרבות ישראל ומורשתו ו יבור , נ נך את תלמידינו לאהבת הארץ - 3
הארץ ת מי   שייה משמ ותית למ    תיד ה ם  אהבת   שמ ותי ל ב  ולסביבהמ

  והמדינה
  


