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תקנון בעירוני ה'
מבוא:
תיכון עירוני ה' הוא בית חינוך שש שנתי ,מטרתנו לחנך את תלמידנו ,לערכים של כבוד האדם,
תרומה לקהילה ,לתלמיד לומד עצמאי ,לחושב ,סקרן ,תלמיד בעל זיקה לעם היהודי ,לארץ ישראל
ולמדינת ישראל.
תקנון בית הספר נגזר מתוך האני מאמין של צוות המורים בבית הספר ,בשיתוף קהילת
התלמידים.
מטרת התקנון,ליצור מערך נורמות התנהגות ,נהלים ויחסי גומלין בין כל באי בית הספר כדי
לקיים בו אורח חיים מיטבי ,למידה איכותית וחינוך ראוי על פי הערכים ואמות המידה ,אותם
הציבה לעצמה קהילת בית הספר.

תלבושת:
בית הספר חותר לחנך את תלמידיו להופיע בצורה מכובדת ומכבדת.
תלבושת בית הספר מייחדת את תלמידי בית הספר ומאפשרת זיהוי לצרכי מוגנות
ובטחון .התלבושת יוצרת שייכות ושוויון ומשרה אווירה לימודית חיובית.

לבושו של האדם כבודו.
על התלמידים להופיע בתלבושת אחידה מידי יום .התלבושת אחידה כוללת:
בקיץ-חולצת טריקו חלקה ,ללא הגבלת צבע ,ועליה מוטבע סמל בית הספר.
בחורף ,חולצת טריקו ארוכה ,או סווטשירט .חלק ,ועליו מוטבע הסמל .אין לכסות הסמל
בלבישת ז'אקט ,מעיל או סוודר.
על התלמידים להגיע בתלבושת גם בימים שבהם מתקיימים מבחני מתכונת.
בטקסי זיכרון יש להגיע בחולצה לבנה ועליה מוטבע סמל בית הספר.
אין לגזור ,לשנות ,ולעצב מחדש ,את תלבושת בית הספר.
בשיעורי חינוך גופני,יש להופיע בנעלי ספורט ובתלבושת מתאימה ,על פי ההנחיות
הניתנות על ידי המורים לחנ"ג .
מכנסים עד הברך ,כנ"ל גם לגבי חצאית.
מטעמי בטיחות לתלמידים ,אין להגיע לבית הספר בכפכפים ,נעלי בית ונעלי ים (כפכפי
אצבע).
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תלמיד שיגיע לבית הספר ללא תלבושת אחידה ולא לפי
הכללים שצוינו לעיל' .יתבקש לחזור לביתו ולהחליף את
לבושו.
נוכחות בבית הספר
הנוכחות הסדירה היא חובה המוטלת על כל תלמיד ,היא מהווה מרכיב חשוב ומרכזי
בתפקודו הלימודי ובהצלחתו.
כל היעדרות מחייבת הצגת אישור מתאים.
היעדרות שאינה מוצדקת מעל  30%מהשיעורים במקצוע מסוים .התלמיד/ה יעלה לוועדה
פדגוגית מיוחדת שתדון בהמשך לימודיו בבית הספר.
היעדרות עד שלושה ימים מחייבת אישור מההורים  ,משלושה ימים ואילך יש להציג,
אישור רופא בלבד.
איחור פירושו הגעת התלמיד לכיתה לאחר כניסת המורה
יום הלימודים מתחיל בשעה .08:15
שער בית הספר ייסגר בשעה זו ,עם הצלצול ויפתח בשעה 8.30

תלמיד המאחר לבית הספר ,יורשה להיכנס לכיתה רק עם מסירת אישור ממזכירות בית
הספר ,במידה והאיחור אינו מוצדק ,הוא ייכלל במניין ההיעדרויות שאינן מוצדקות
ויעודכן במשו"ב .איחורים לא מוצדקים ,התלמיד/ה יחזיר את זמן האיחור בסוף יום
הלימודים .מעל שלושה איחורים ברבעון ,ישלח מכתב נזיפה לבית התלמיד ,עם העתק
לתיק אישי .אם לא יחול שינוי ,הורי התלמיד יזומנו לשיחה עם מחנכת הכיתה ומנהלת
הבית.
איחור לשיעור באמצע יום הלימודים ,ימנה במניין האיחורים הלא מוצדקים.
איחורים והיעדרויות מרובים ושאינם מוצדקים ,יטופלו על הנחיות חוזר מנכ"ל.
התלמידים חייבים להגיע לכל הפעילות החברתית המתקיימת מחוץ לבית הספר לרבות
טיולים שנתיים ,אי הגעה לאחת הפעילויות ללא אישור מיוחד ממחנכ/ת הכיתה ,יועבר לטיפול
הנהלת בית הספר.
איחורים רבים שאינם מוצדקים יועברו לטיפול הנהלת בית הספר והקבסי"ת.

תלמיד המאחר או המחסיר מחובתו להשלים את החומר הנלמד בשיעורים
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כללי התנהגות בשיעורים ובביה"ס
התנהגות נאותה הינה תנאי לשמירה על אווירה נעימה ומאפשרת למידה.
כל התנהגות ,הפוגעת למהלכו התקין של השיעור תדווח ותתועד עלי די המורה המלמד
בכיתה ,תעודכן במשו"ב ויעודכנו הוריו של התלמיד .במקרה של אירועי אלימות או
פגיעה ברכוש ביה"ס,התלמיד יושעה ויורשה לחזור ללימודים רק לאחר שיחה עם הוריו
והצוות הניהולי של בית הספר.
במקרים של הפרעות חוזרות ונשנות ,של נהלי בית הספר ,ינקטו כלפי התלמיד צעדים
משמעתיים.
כל שימוש בטלפון נייד או במכשיר אלקטרוני אחר אסור במהלך השיעור ,הטלפון הנייד
יישאר כבוי בתיק התלמיד ,בכל מהלך השיעור.
חל איסור חמור להקליט ולצלם באמצעות הפלאפון הסלולארי ,או באמצעות כל כלי
הקלטה,במהלך השיעור.
תלמיד שייתפס משתמש בטלפון בשיעור,הטלפון יוחרם ויוחזר בסיום הלימודים ,במידה
והדבר יחזור על עצמו ,הוריו יזמנו לשיחה.
אין לצאת מהכיתה בזמן שיעור ,לטובת שירותים ו/או לשתות מים ,התלמיד ידאג להצטייד
בבקבוק מים לשיעור.
מתוך מקום של כבוד ,יש להימנע מלאכול או ללעוס מסטיק בזמן השיעור.
במהלך השיעורים ,אין לשוטט במסדרונות בית הספר .
רכישת ו\או הזמנת מזון ושתייה מהקפיטריה /מכונות שתיה תתבצע אך ורק במהלך
ההפסקה.
חל איסור מוחלט לעשן בשטח בית-הספר ,בסביבה הקרובה לשטח בית הספר ולשער
הכניסה במהלך יום הלימודים.
תלמיד שימצא מעשן בשטח בית הספר ,יושעה מבית הספר ,הוריו יוזמנו לשיחת הבהרה.
בנוסף הוא יתבקש להגיש עבודה ,שתעסוק בנזקי העישון.
חל איסור חמור על הכנסת משקאות חריפים ומשקאות אנרגיה מכל סוג שהוא לבית
הספר.
חל איסור מוחלט על עישון והבאת משקאות חריפים ואנרגטיים לטיולים ולפעילויות חוץ
בית ספריות.
חל איסור על קפיצה וטיפוס מעל הגדר המקיפה את שטח בית-הספר .
הנהלת בית הספר איננה אחראית על ציוד \ תיקים שהושארו ללא השגחה.

ביה”ס מבטיח את שלומם וביטחונם של התלמידים בתוך ביה”ס ומחוצה לו
ובכך מקיים את זכותם של כל תלמיד ותלמידה לשמירה על גופם ובריאותם
הפיזית והנפשית.
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נוהלי התנהגות בספרייה  /חדר מחשבים:
ספריית ביה”ס משמשת כמרכז מידע והשאלת ספרים לתלמידים ולמורים .הספרייה מכילה ספרי
עיון ,כבתי עת ,ספרי קריאה ,ספרי עזר ועמדות מחשב מתוקשבות.
יש לשמור על שקט סדר וניקיון במהלך השהות בספרייה.לרשות התלמידים תאים בכניסה לספרייה לצורך הנחת התיקים.
האכילה והשתייה תעשה מחוף לספריה.
יש לכבות מכשירי טלפון ניידים טרם הכניסה לספרייה.
קורא שאיבד ספר ,או שהספר ברשותו וניזוק ,יחויב בתשלום המחיר המלא של הספר.
שירותי הספרייה ,לא יינתנו לקוראים המאחרים בהחזרת ספרים.,

כידוע לכם עליזה ומאשה ,מגיעות בכל בוקר לבית הספר .בהתנדבות
וללא שכר .כולנו נוקיר להם תודה והערכה על כך.

חדר-מחשבים:
השימוש בעמדת המחשב ,הוא לצורך לימוד בלבד.
חל איסור חמור ,על הורדת והתקנת תוכנות במחשבים המותקנים בחדר המחשבים.
כל הפוגע בעמדת המחשב ,יידרש לשאת בעלות הנזק.
ההימצאות בחדר המחשבים,תותר רק בליווי מורה ובאישור מנהלת הבית.
אחראית חדר המחשבים ,הגב זויה  -עומדת לרשות התלמידים ויש להתייחס אליה
בכבוד.

שמירה על הסביבה הלימודית ועל חזות ביה"ס:
שמירת סביבה נקייה ומטופחת ,מאפשרת אווירת לימודים נעימה.
שמירה על רכוש ציבורי ורכוש הזולת הינם חלק מהכבוד שאנו רוחשים זה לזה.
אין להשליך אשפה ,מכל סוג שהוא על רצפת הכיתה ,במסדרונות ובחצר ביה”ס ,או דרך
החלונות.
יש להקפיד על שלמות הציוד וניקיון הריהוט בכיתה .אין לקשקש או לחרוט על הריהוט
המצוי בכיתה.
השחתת ציוד תטופל ,כהפרה משמעתית ובנוסף התלמיד יחויב בתשלום עבור הנזק
שנגרם.
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השתתפות בטקסים ובפעילויות בית ספריות:
ביה"ס שם לו למטרה לחנך אתכם למעורבות ואחריות חברתית ולחשוף אתכם לסוגי האומנות
והתרבות השונים .לשם כך צוות ביה"ס השקיע בבניית תוכנית חברתית-ערכית ורגשית.
השתתפות בפעילויות החברתיות הינה בגדר חובה.
תלמיד שיעדר מפעילות חברתית יידרש להגיש מטלה הקשורה בנושא הפעילות.
בטקסי הזיכרון .יש להגיע עם חולצת לבנה .ההשתתפות בטקסים חובה.
נהלי עזיבת שטח ביה”ס:
יציאה משטח בית הספר ,במהלך יום הלימודים תעשה,לאחר קבלת אישור בכתב מהורי
התלמיד ו\או באמצעות פקס.
במקרים חריגים ,תותר יציאת התלמיד משטח ביה”ס לאחר אישור טלפוני עם הורי
התלמיד .היציאה מבית הספר תורשה רק לאחר השעה .12.30
נוהלי מבחנים ובחנים:
מטרת ביה”ס ,לחנך את תלמידיו ללמידה עצמאית ארגון סדר והתמודדות נכונה עם עומס
הלימודים והמבחנים.
המבחנים והבחנים מטרתם לבדוק את הישגי התלמידים ואת רמת הכיתה .
ציוני המבחנים והבחנים מהווים רכיב מרכזי בשקלול ציוני המחצית וסוף השנה ומשמשים
מדד למידתה הפנמה של החומר הנלמד.

נוהל מבחנים ובחנים בעירוני ה'
מבחנים יתקיימו אך ורק ע"פ לוח המבחנים.
ניתן לקיים עד שלושה מבחנים בשבוע.
ביום שמתקיימת בחינה ,לא יתקיים בוחן.
החומר למבחן יימסר לתלמידים ,עד שבוע לפני מועד המבחן.
הם יפורסמו ,הן בכיתה ,הן במערכת המשו"ב.
מורה שלא יעביר לתלמידים את נושאי הבחינה בזמן ,המבחן יבוטל.
המבחנים יוחזרו עד שבועיים מיום הבחינה ,הציונים יוקלדו במשו"ב
נהלי בחנים:
הבוחן יכלול ,נושאי לימוד שנלמדו בשלושת השיעורים האחרונים בלבד.
משך הבוחן ,לא יעלה על  20דקות.
התלמידים יקבלו את הבוחן תוך שבוע ממועד הבוחן.הציונים יוקלדו במשוב.
משקל בוחן אחד ,לא יעלה על  10%מהציון המשוקלל בסמסטר.
ביום בו מתקיימת בחינה ,אין לקיים בוחן.
משמעת בזמן מבחן ובוחן:
התלמידים לא יעזבו את הכיתה,לפני סיום הצלצול גם לאחר שסיימו את הבוחן /מבחן,
המורה ימסור לתלמידים שסיימו את הבוחן  /מבחן מטלות לימודיות על מנת שהתלמידים
שסיימו לא יפריעו.
הבוחן /מבחן ,לא יגלוש להפסקה .יש לסיים את המטלות עד הצלצול.
5
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נוהל ערעור ציון:
תלמיד המעוניין לערער על ציונו יגיש את ערעורו בכתב למורה המלמד בצירוף המבחן /
בוחן ונימוקים.
זכותו של כל תלמיד לערער גם בפני מנהל המקצוע במידה ותשובת המורה המלמד אינה
מספקת לדעתו.
נוהל מבחנים חוזרים:
תלמיד רשאי ,לגשת למבחן חוזר ,במידה ולא הגיע לביה"ס מסיבות מוצדקות ,כפי
שמפורט בחוזר מנכ"ל ובתקנון ביה"ס.
תלמיד הנעדר מיום בחינה ללא סיבה מוצדקת ,אינו זכאי להבחן במבחן חוזר.
מועד למבחנים חוזרים ,יקבע בלוח המבחנים.
אין לקיים מבחנים חוזרים ,על חשבון שיעורים במקצועות אחרים.
אין לשלוח תלמידים להבחן בספריה.
להזכירכם -תפקיד הספרנית אינו להשגיח על בחינות.
להזכירכם – כל שינוי בלוח המבחנים – בתאום ובאשור מנהלת הפדגוגית של
בית הספר.

נוהל מבחני מתכונת ציון הגשה לבגרות ,ציון מחצית ,ציון-שנת י:
מבחני מתכונת,הינם רכיב משמעותי ,המסכם מהלך של למידה רצופה ,במקצוע בו מוגש
התלמיד לבגרות,הציון הסופי ישוקלל יחד עם מרכיבי הערכה נוספים כגון :מבחנים ,
בחנים ותלמידות לאורך השנה. .
משקל בחינות המתכונת ,לא יעלה על  30%מציון ההגשה,
מועדי בחינות המתכונת ,יפורסמו מבעוד מועד ,כחלק מלוח המבחנים.
אין לקיים יותר מ  2-בחינות מתכונת בשבוע .
בכל מקצוע מספר בחינות המתכונת יקבע מראש בצורה מסודרת בלוח המבחנים .
•החזרת בחינות המתכונת ,תעשה טרם פרסום ,ציון ההגשה באותו מקצוע ,תוך תיקון
הבחינה בכיתה .
ציון ההגשה ,יפורסם עד  48שעות ,טרם קיומה של בחינת הבגרות.
תלמיד זכאי לדעת את מבנה ציון המחצית וציון ההגשה על כל מרכיביו בתחילת השנה.
ערעור באשר לציון ההגשה – תלמיד רשאי להגיש ערעור באשר לציון ההגשה עד יומיים
לפני בחינת הבגרות .הערעור יוגש בכתב למורה המקצועי  .תלמיד זכאי לערער על ציון
ההגשה בפני מנהל המקצוע וזאת בתנאי שהגיש קודם את ערעורו למורה המקצועי.
תלמיד שלא יעמוד במועד זה ,ערעורו לא יתקבל.
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הצלחה מתחילה ב ה -מרכז המצוינים של העיר תל אביב יפו.
התאמות ודרכי הבחנות:
תלמיד זכאי להבחן בהתאם להתאמות שנקבעו לו ע"י מאבחן מוסמך וזאת לאחר הגשת
אבחון מתאים וקביל בהתאם להנחיות משרד החינוך.
יועצת בית הספר ימסרו לתלמיד כרטיס התאמות.לאחר שיאשרו במשרד החינוך.
תלמידי חט"ע -באחריות התלמיד והוריו להגיש ליועצת את המסמכים הנדרשים לצורך
שליחה לוועדת ההתאמות לקראת בחינות בגרות.
תלמידי חט"ע –יועצת בית הספר אחראית לדווח לתלמיד ולהוריו על ההתאמות שאושרו
לו ע"י ועדת ההתאמות במשרד החינוך.
התלמידים הזכאים להתאמות חייבים להציג את כרטיס ההתאמות האישי שניתן להם ע"י
היועצת למורה בזמן המבחן.
תלמידי החטיבה העליונה חייבים לעדכן לקראת בחינות הבגרות את כרטיס ההתאמות
שבשרותם.

להזכירכם – יש לוודא את ההתאמות שלכם לפני המבחן ולא ביום
המבחן .
בהצלחה
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