ספטמבר 0202

תקנון לתלמיד  -תשע"א
לתלמידים שלום
וברוכים הבאים לבית הספר "אלוני יצחק".
הננו שמחים לפתוח את שנה"ל תשע"א ,להיפגש עם תלמידים ותיקים וחדשים כאחד.
צוות המורים מאחל לכל אחד ואחד מכם שנת לימודים פורייה ומהנה.
בכל חברה מתוקנת נקבעת מערכת חוקים המבטיחה את תפקודה היעיל של החברה על כל
מרכיביה .כתלמידים בכפר הנוער אלוני יצחק ,אתם זכאים ללמוד ללא הפרעה ,באווירה
נעימה ותומכת ,בתנאים הולמים של בית-ספר נקי ומסודר ובסביבה בטוחה ומוגנת.
להלן עיקר כללי ההתנהגות והסדר של בית הספר .הקפדה עליהם תקל עליכם ועל המורים
כאחד ותתרום לאווירה נעימה בבית ספרנו.

להלן זמני השעורים וההפסקות עד

סוכות (בעקבות שיפוץ חדר האוכל)

חט"ב

חט"ע

08.00-08.50
שיעור - 1
הפסקה  5דקות 08.50-08.55 -
08.55-09.40
שיעור - 2
הפסקה  20דקות 09.40-10.00
10.00-10.50
שיעור - 3
הפסקה  10דקות 10.50-11.00
11.00-11.50
שיעור - 4

08.00-08.50
שיעור - 1
הפסקה  5דקות 08.50-08.55 -
08.55-09.40
שיעור - 2
הפסקה  20דקות 09.40-10.00
10.00-10.50
שיעור - 3
הפסקה  10דקות 10.50-11.00
11.00-11.50
שיעור - 4
הפסקה  10דקות 11.50-12.00
12.00-12.40
שיעור - 5
הפסקה  5דקות 12.40-12.45
12.45-13.25
שיעור - 6

 12.00-12.45ארוחת צהרים
שיעור - 5
הפסקה  5דקות
שיעור - 6
הפסקה  5דקות
שיעור - 7
הפסקה  5דקות
שיעור - 8
הפסקה  5דקות
שיעור - 9
הפסקה  5דקות

12.45-13.25
13.25-13.30
13.30-14.10
14.10-14.15
14.15-15.00
15.00-15.05
15.05-15.50
15.50-15.55
15.55-16.35
16.35-16.40

 13.30-14.15ארוחת צהרים
14.15-15.00
שיעור - 7
הפסקה  5דקות 15.00-15.05
15.05-15.50
שיעור - 8
הפסקה  5דקות 15.50-15.55
15.55-16.35
שיעור - 9
הפסקה  5דקות 16.35-16.40

להלן זמני השעורים וההפסקות אחרי חזרה מחופשת סוכות

08.50
 .1שיעור - 08.00 - 1
הפסקה  5דקות 08.50-08.55 -
09.40
 .2שיעור - 08.55 - 2
הפסקה  20דקות 09.40-10.00
10.50
 .3שיעור - 10.00 - 3
הפסקה  10דקות 10.50-11.00
11.45
 .4שיעור - 11.00 - 4
הפסקה  10דקות 11.45-11.55
 .5שיעור - 11.55 - 5
ארוחת

צהרים

12.45
13.25 - 12.45

14.10
 .6שיעור - 13.25 - 6
הפסקה  5דקות 14.10-14.15
15.00
 .7שיעור - 14.15 - 7
הפסקה  5דקות 15.00-15.05
15.50
 .8שיעור - 15.05 - 8
הפסקה  5דקות 15.50-15.55
 .9שיעור - 15.55 - 9

16.35

נהלים כלליים
 .1בבוקר על התלמידים להגיע לבית הספר בזמן עם כל הציוד למשך כל יום הלימודים.
אין להגיע לבית הספר ללא ספרים ,מחברות וכלי כתיבה.
 .2עם הישמע הצלצול ,על התלמידים להיכנס לכתה ולהמתין למורה ,מוכנים לשיעור.
 .3השיעור מתחיל עם הצלצול ומסתיים כאשר המורה משחרר את תלמידי הכיתה .איחור
לשיעור מהווה הפרת משמעת .אין לצאת מהשיעור אלא רק בהסכמת המורה במקרים
חריגים.
 .4בזמן ההפסקות על התלמידים להישאר בשטח בית הספר (חניכים המעוניינים בכך
יכינו לעצמם כריכים בזמן ארוחת הבוקר ויביאו אותם לבית הספר).

 .5אין לעזוב את שטח בית הספר ללא אישור בכתב .אם תלמיד נדרש לגשת לרופא,
אחות ,עו"ס וכו' – עליו להציג את האישור למורה בצאתו מהשיעור ובשובו לשיעור.
עליו למסור את האישור למחנך הכיתה.
תלמידים לא ישוחררו מהשיעורים לצורך שיחות טלפון או לפגישה עם מבקרים .אנא,
הודיעו להורים ולקרובים המעוניינים להתקשר איתכם ,או לבקר אתכם ,שהשעות
המיועדות לכך הן לאחר סיום יום הלימודים.
תלמידים המוזמנים לפעילות כלשהי ,המתקיימת במהלך שיעור (כגון :פגישה עם
עו"ס ,חזרות לטכס וכו') חייבים לקבל אישור מראש מהמורה המלמד באותו
השיעור.
 .6תלמיד שאינו חש בטוב ,במהלך יום הלימודים ,ייגש בהסכמת המורה שבכיתה אל
מזכירת בית-הספר .מזכירת בית-הספר תחליט על הזמנת הורים ו/או הפניה למרפאה.
 .7טיולים ,ימי עבודה ,ימי עיון ,מופעי תרבות ,הרצאות ,סמינרים ,טכסים וכו' הם חלק
מהתוכנית החינוכית של בית-הספר ועל התלמידים חלה החובה להשתתף בהם.
 .8תלמיד הנעדר מיום לימודים ידאג להשלמת החומר הנלמד בכיתה ולהגיש למחנך
אישור מתאים.
 .9מבחנים הם חלק משגרת הלימודים.
א .מוסכם בזאת שלא יתקיימו יותר משלושה מבחנים בשבוע ולא יותר ממבחן אחד
ביום .המבחנים יערכו לפי לוח זמנים קבוע לשליש .התלמידים יקבלו את לוח
המבחנים בזמן סביר לפני מועד המבחנים ואת חומר המבחן ומבנהו לפחות שבוע
לפני קיומו .כל שינוי בלוח המבחנים יעשה אך ורק בתיאום ובאישור האחראית על
לוח המבחנים ,סגנית מנהלת ביה"ס.
ב .המבחנים יוחזרו לתלמידים עד שבועיים לאחר מועד קיומם.
ג .אין להיעדר ממבחן ללא סיבה מוצדקת ואישור מתאים .באחריות התלמיד לגשת
למורה כדי להציג את האישור ולקבוע מועד למבחן חוזר .מבחן חוזר ייקבע על-פי
שיקולי המורה המקצועי בתיאום עם מחנך הכיתה ובכל מקרה יתקיים לאחר סיום
יום הלימודים.
אין לקיים מבחן חוזר ביום העבודה של התלמיד.
ד .במקרה של העתקה – ייפסל המבחן! התלמיד יישא באחריות לתוצאות המעשה.
ה .מבחן מתכונת – בכל מקצוע יתקיים מבחן מתכונת אחד בלבד .מבחן המתכונת
הבדוק וציון ההגשה הסופי יימסרו לתלמידים לא יאוחר משלושה ימים לפני מועד
בחינת הבגרות.
ו .לפני בחינת בגרות – יום חופשי ,לפני מתכונת – לימודים עד השעה .15.00
 .10חל איסור מוחלט על שימוש או הפעלה של מכשיר סלולרי ונגני שמע בזמן השיעור.
על המכשירים להימצא כבויים בתוך התיקים.
במקרה של שימוש במכשיר סלולרי ונגן שמע בזמן השיעור – המכשיר יוחרם על ידי
המורה ויוחזר להורים או לצוות החינוכי בפנימייה.
בהפסקות תלמידים יכולים להאזין למוסיקה ממכשירי הטלפון או מנגני שמע אחרים
באמצעות אוזניה בלבד .אין להשמיע מוסיקה ברחבת ביה"ס ובמקומות הציבוריים
בכלל.
 .11אין ביה"ס אחראי לאובדן כסף או חפצי ערך.
 .12כל הסידורים הנוגעים למשרד הכפר (מכתב רשום ,חבילה ,כרטיס תלמיד,
תעודת זהות וכו') ייעשו אחרי שעות הלימודים.

אקלים בית הספר

באלוני יצחק שוקדים על יצירת אווירה חמה ,תומכת וסובלנית של כבוד הדדי והתחשבות
בזולת בין כל הנוכחים בין כתלי בית הספר.

 .13אלימות מכל סוג  -מילולית ,פיזית וסביבתית  -אסורה!
הנהלת בית הספר תגיב בחומרה נגד תלמידים שיתנהגו או יפעילו אלימות" ,אפילו
בצחוק".

 .14חל איסור מוחלט על עישון סיגריות ,שתיית אלכוהול וצריכת סמים !
עישון סיגריות ושתיית אלכוהול מזיקים לבריאות האדם ולסביבתו ,ובמיוחד לבריאותו
של האדם הצעיר .היינו רוצים שהתלמידים לא יעשנו ולא ישתו אלכוהול בכלל ,אך
בוודאי בשום פנים ואופן אין לעשן ולשתות אלכוהול בתחומי הכפר כולו .איסור זה חל
גם באירועים ובפעילויות הנערכים מטעם בית הספר ובמסגרתו ,כולל טיולים ומסיבות.

שימוש בסמים הנו מעשה המוגדר כעבירה פלילית על חוקי מדינת ישראל!
במקרה של ביצוע עבירה חמורה מסוג זה ,תוטל מלוא האחריות על מבצע העבירה,
שייאלץ לשאת בתוצאות מעשהו ובהשלכותיו הקשות על עתידו.
 .15מתוך דאגה לשלום תלמידי ועובדי הכפר ,יש לשמור על כללי הביטחון והבטיחות על-
פי הנחיית הצוות החינוכי .כמו כן ,יש לגלות ערנות לחפץ חשוד ,תנועת אנשים זרים
או כל תופעה חריגה ולהודיע מיד לחברי הצוות החינוכי.

הופעה חיצונית
בהתאם להחלטת משרד החינוך החלטנו להנהיג תלבושת אחידה בבית הספר.
התלבושת האחידה מהווה מסגרת המחנכת לצניעות ומגבירה את "גאוות היחידה" ,את
תחושת הסולידריות בין התלמידים בביה"ס ואת תחושת השייכות של התלמידים למוסד
החינוכי שבו הם לומדים.
 .16התלמידים נדרשים להקפיד על הופעה בתלבושת אחידה ,נקייה ומסודרת .
א .אין להופיע לבית-הספר בבגדים קרועים.
ב .יש להקפיד שהבגדים יכסו את פרטי הלבוש התחתונים ואת
הבטן.
ג .יש להקפיד שהבגדים יכסו את אזורי הגוף שצריכים להיות
מוצנעים.
ד .אין להופיע לבית-הספר יחפים או בנעלי-בית.
ה .עגילים מותר לענוד באוזניים בלבד.
ו .פירסינג על כל סוגיו – אסור.
ז .קעקועי גוף יכוסו בבית-הספר ,בחדר האוכל ובמקומות ציבוריים.
ח .צביעת שיער מותרת בצבעים טבעיים בלבד :שחור ,חום ,בלונד.
ט .אין לעצב תסרוקות באמצעות גילוח חלקי או מלא של הראש.
י .יש להגיע בתלבושת מתאימה ובנעלי ספורט לשיעורי חינוך
גופני.

אי הופעה בתלבושת אחידה ,כמו גם אי עמידה בכללי לבוש והופעה ,ייחשבו להפרת
משמעת.

שמירת רכוש בית הספר:

 .17הציוד בבית הספר נועד לשימוש התלמידים .על התלמידים מוטלת האחריות לשמירת
תקינות ושלמות הציוד.
יש לשמור על ניקיון בכיתות ,בשירותים ובחצר בית הספר ולהשליך את הפסולת לפח.
אין לכתוב ,לקשקש או להדביק על השולחנות בשום פנים
ואופן! במידה וייגרם נזק לרכוש ביה"ס יידרשו התלמידים שאחראים לכך לשלם עבורו
מכיסם הפרטי .במידה ולא ניתן לגלות את זהות הפוגעים ברכוש – האחריות לנזק
תוטל על כל תלמידי הכיתה.
 .18תורני הכיתות אחראים לסדר ולניקיון בכיתה במהלך כל שבוע התורנות .על התורנים
לדאוג לניקיון הכיתה ופינוי האשפה במהלך יום הלימודים ,ולכיבוי האור והמזגן עם
סיומו.

יום עבודה
 .19יום עבודה הנו חלק בלתי נפרד מהמערך הבית ספרי ,ומחייב כל תלמיד ותלמיד.
יום העבודה מתחיל בשעה  8:00ומסתיים בהתאם למקום העבודה ובאישור האחראי.
א .יש להופיע ליום העבודה בנעליים סגורות ובלבוש מתאים על-פי
הנחיות הבטיחות.
ב .תלמיד שנעדר מיום עבודה חייב להצטייד באישור רפואי ולהציגו בפני
מחנך הכיתה מיד עם שובו לבית הספר .במידה ואין ברשות התלמיד
אישור רפואי ,חובה עליו להשלים יום עבודה (התאום ייערך על-ידי
מחנך הכיתה בנוכחות החניך והאחראי על פנימיית היום ויום העבודה).
ג .תלמיד שייעדר מיום עבודה ויציג אישור רפואי ,לאחר שלוש היעדרויות
מסוג זה במהלך השנה ,יחויב בהשלמת יום עבודה .כל היעדרות נוספת
(גם באישור רפואי) תחייב השלמת יום עבודה.
ד .בתעודה מופיע ציון הערכה על עבודת התלמיד.

הסעות לבית הספר (לתלמידים אקסטרנים)
 .20בית-הספר מסיע באופן מסודר את התלמידים בדרכם ליום הלימודים ובחזרה ממנו.
א .יש להתייצב בתחנת ההסעה לפחות  5דקות לפני המועד שנקבע לנסיעה.
בבקרים:
הסעה ראשונה יוצאת בשעה  7:00מאור עקיבא.
הסעה שנייה יוצאת בשעה  7:00מכרכור.
לוח מועדי ההסעות בתום יום הלימודים יפורסם בהמשך.
ב .תלמיד שאיחר להסעה יאלץ לנסוע באופן עצמאי.
ג .על מנת להבטיח את הגעתכם בשלום נהג ההסעה חייב להתרכז בנסיעה .אין להפריע
לנהג במהלך הנסיעה .תלמיד שיפריע למהלך התקין של הנסיעה לא יוכל להמשיך
ולנסוע בהסעות המאורגנות מטעם בית-הספר ויאלץ לנסוע באופן עצמאי.

בברכת שנת לימודים מוצלחת
גבע רונית
מנהלת ביה"ס

תאריך_____________ :

לכבוד
הנהלת בית הספר
אלוני יצחק

כתב התחייבות
לאחר שקראתי בעיון את תקנון בית הספר אלוני יצחק ,אני מתחייב/ת
בזאת למלא אחר כל הכללים והנהלים המפורטים בו.

שם משפחה ________________ :שם פרטי______________:
שם המחנך/ת_______________ :
חתימת התלמיד/ה_______________ :

כיתה________ :

