משרד החינוך והתרבות
מנהל החינוך עריית תל-אביב יפו

תקנון בית ספר נופי ים ע"ש צבי לבון
לקיחת אחריות על מימוש הזכות שלנו כבני אדם לאיכות חיים,
המושתתת על סובלנות ,כבוד הדדי ,רגישות ואכפתיות כלפי הזולת.

תרבות ואקלים בית הספר משקפים את שגרת החיים בו.
בהירות ,שקיפות ועקביות יעזרו לנו לבסס את נורמות ההתנהגות הראויות ע"י כל באי
בית הספר.
שמירה על הכללים ואכיפתם חיונית ליצירת אקלים מיטבי ותחושת מוגנות.
עבודה צוות ולקיחת אחריות משותפת על אקלים בית הספר היא גורם משמעותי וחשוב
בהנחלתו.

 מגלים אחריות ונוהגים באיפוק ובכבוד .אין להשתמש באלימות!
 מגלים אחריות ומקפידים על התנהגות נאותה בזמן שיעור.
 מגלים אחריות ומקפידים על נוכחות ועמידה בזמנים ועל הופעה נאותה.
 מגלים אחריות ושומרים על רכוש בית הספר ועל סביבה נקיה ונעימה.
 מגלים אחריות ומקפידים על כללי השימוש בטכנולוגיה אישית.
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חוקי "בל יעבור"
המסר חד משמעי :אפס סובלנות לאלימות מכל סוג שהוא .מטרת החוקים להבטיח מוגנות פיסית
ורגשית ולקיים סביבה בטוחה ונעימה לילדים.
אין משא ומתן לגבי החוק .הפרת החוק תגרור תגובה אחידה ועקבית של כל אנשי הצוות החינוכי על
פי מדרג התגובות .הפרת החוק ע"י תלמיד/ה היא "בחירה" ולכן עליו/עליה לשאת בתוצאות.
ההתנהגות הראויה והמקובלת
מגלים אחריות ונוהגים באיפוק ובכבוד

מדרג תגובות לתלמידים
 .1תיעוד האירוע
(עותק להורים ולקלסר מוגנות)

מוגנות פיסית:
חל איסור מוחלט על שימוש באלימות מכל סוג שהוא ,

 .2תיעוד האירוע (עותק להורים וקלסר מוגנות)

מתוך כוונה או מתוך חוסר שיקול דעת.
דחיפות ,בעיטות ,יריקות ,אגרופים ועוד...

 .3תיעוד האירוע
עותק להורים ולקלסר מוגנות)  +הזמנת הורים

מוגנות רגשית:

לשיחה עם המחנכת +אזהרה לפני השעיה בית

חל איסור מוחלט על אלימות חברתית-רגשית מכל סוג

ספרית

העלבות ,הקנטות ,לעג ,קריאה בשמות ,נידוי ,חרם וכד'

 .4השעיה בית ספרית

כבוד והקשבה לצוות החינוכי:

 .5הזמנת הורים לשיחה עם מנהלת ביה"ס אזהרה

יש להישמע להוראות אנשי הצוות החינוכי  :מחנכים,

לפני השעיה

שהוא מתוך כוונה או מתוך חוסר שיקול דעת.

מורות מקצועיות ,מורה תורנית ומורה מ"מ.
חל איסור מוחלט על התנהגות מזלזלת ולא מכבדת.

 .6השעיה

במקרים של הפרה חמורה חוזרת ומתמשכת
הפעלת מדרג התגובות ובנוסף ,גיבוש תכנית התערבות ארוכת טווח ,דיון בוועדה בין מקצועית ,דווח
לפיקוח.
במקרה של הפרה חמורה ביותר
ביה"ס שומר לעצמו את הזכות להשעיה מביה"ס על פי שיקול דעת מנהלת ביה"ס והצוות החינוכי.
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כללים ונהלים
ההתנהגות הראויה והמקובלת
נוכחות ועמידה בזמנים
נוכחות קבועה בימי הלימודים
הגעה בזמן לביה"ס
כניסה לשיעורים בזמן לאחר ההפסקות

מדרג תגובות
 רישום ביומן כיתה
 לאחר  3איחורים באותו חודש  -דיווח בכתב
להורים  +תלמידי כיתות ד-ה נשארים
בביה"ס בשעה ( 7בתיאום)
 הזמנת הורים לשיחה
 עירוב גורמים נוספים :יועצת ,מנהלת,
קב"ס.

הופעה נאותה
הגעה בתלבושת אחידה -חולצה עם סמל ביה"ס
בימי שיש ובטקסים יש להגיע בחולצה לבנה
יש להגיע בסנדלים או נעליים סגורות,
על הבנות להגיע עם שיער אסוף.
לשיעורי ספורט יש להגיע בנעלי ספורט ומכנסי
ספורט.
מכנסיים קצרים עד לאמצע הירך.
בחורף :עליונית חלקה או חלקה עם סמל ביה"ס.

 הערה
 בפעם השניה :יידוע הורים  +אזהרה שבפעם
הבאה ההורים יגיעו לביה"ס להביא
תלבושת.
 בפעם השלישית :הזמנת הורים להביא
תלבושת
 בשיעורי ספורט :מניעת השתתפות בשיעור
 במקרים חוזרים ביטוי בתעודה

התנהגות בזמן שיעור

 הערת התנהגות  +שיחה אישית

בתחילת השיעור יושבים במקום וממתינים בשקט
למורה
מביאים את הציוד הנדרש
מקשיבים ונוהגים בכבוד למורה ולחברים

 מניעת פעילות  +יידוע הורים

מבצעים את המשימות הנדרשות
מכינים שיעורי בית באופן סדיר
יוצאים מהכיתה ברשות
התנהלות בזמן הפסקה
חל איסור לצאת עם אוכל לחצר
יש לרדת בשקט ובהליכה מסודרת במדרגות
יש לצאת מחדר הכיתה ולהיות במרחבים
יש לעלות בזמן מהחצר לשיעור
שמירה על רכוש אישי ,בית ספרי ועל הסביבה
יש לשמור על רכוש ביה"ס
יש להקפיד על סביבה נקיה ומסודרת :בכיתות
ובחצר.
נקפיד על כללי המחזור

 עשיית מעשה מתקן עפ"י שיקול דעת הצוות
החינוכי
 הזמנת הורים לשיחה בביה"ס
 השעיה לכיתה אחרת עפ"י שיקול דעת (מורה
מקצועי בתיאום עם מחנכת)
 עירוב גורמים נוספים בביה"ס :יועצת ,מורת
שילוב.
 שיחה עם מנהלת ביה"ס
 ביטוי בתעודה
 עשיית מעשה מתקן עפ"י שיקול דעת הצוות
החינוכי
 מניעת פעילות  +יידוע הורים
 עפ"י שיקול דעת ,פיצוי כספי על נזק שנגרם
 הזמנת הורים לשיחה בביה"ס
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 שיחה עם מנהלת ביה"ס
 ביטוי בתעודה

ההתנהגות הראויה והמקובלת
שימוש בטכנולוגיה
השימוש בטלפונים ניידים ,אייפדים במהלך יום
הלימודים אסור בהחלט.
המכשירים כבויים ונמצאים בתיק במהלך כל
היום!
חל איסור מוחלט על הקלטה ו/או צילום במהלך
יום הלימודים ,בסיורים ובפעילויות חוץ בית
ספריות

מדרג תגובות
 הפקדת המכשיר אצל המורה עד לסוף היום
 הפקדת המכשיר אצל מנהלת ביה"ס  ,יידוע
ההורים ומסירת המכשיר להורים בלבד

תלמיד שצריך להשתמש בטלפון במהלך יום
לימודים יעשה זאת מהמזכירות באישור כתוב של
איש צוות חינוכי

אין להביא לביה"ס כדורים קשיחים.
כדור-רגל  /כדור סל למשחק בהפסקה יש לקחת ממזכירות ביה"ס
כל כיתה תקבל כדור ספוג כיתתי.
אוספים אחרים או משחקים אחרים לשיקול דעת הצוות החינוכי.
נוהל כובע ,חובה על הילדים לחבוש כובע במקרים הבאים:
יציאות לטיולים
פעילות בחלקת מעקב/גינה אקולוגית
יציאה לחווה החקלאית
ימי ספורט
חזרות לטקסים
בחודשים מסוימים ,על פי החלטת הצוות החינוכי ,נוהל כובע יופעל באופן גורף גם בהפסקות.
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