בית הספר המשותף לכפר שמריהו ולחוף השרון

אמנת אורחות חיים

בית הספר שלנו הוא בית לצמיחה והתפתחות.
חשוב שנשמור עליו כסביבה המעודדת כבוד ,סובלנות ואחריות אישית .כבוד הדדי לצד שמירה
על גבולות ברורים ,יאפשרו לכל אחד מאתנו להרגיש בבית ולבטא בצורה הטובה ביותר את
כישוריו ,יכולותיו והישגיו.

התנהלות שבשגרה
אנו מתייחסים בכבוד האחד לשני ודואגים שנרגיש שייכים ומשמעותיים.
כולנו  -תלמידים ,מורים והורים ,נשמור על שיח מכבד ונתנהג באדיבות.
אנחנו התלמידים נקשיב ונפעל בהתאם להנחיות צוות בית הספר ובהתאם לכללים המחייבים
אותנו בבית הספר.
תפקידנו ,חברי צוות בית הספר ,להיות מבוגרים משמעותיים בחיי תלמידינו ולכן נקפיד לנהוג
ברגישות ובהקשבה ולאכוף את כללי ההתנהגות.
אנחנו ההורים והמורים ,נשמור על השותפות החינוכית ההכרחית להצלחת ילדינו .נשמור על
קשר שוטף דרך המייל ונשתמש בטלפון תוך הפעלת שיקול דעת.
במקרה של הפרת כללי השיח המכבד ואי הקשבה להנחיות צוות בית הספר:
 . 1תתקיים שיחת ברור עם התלמיד/ה והוריו/ה יעודכנו.
 . 2יערך רישום במערכת הממוחשבת.
 . 3התלמיד/ה ת/ישהה במרחב חלופי בביה"ס בהשגחת מבוגר.
 . 4במקרים חוזרים ונשנים יינתן ביטוי בתעודה.

יום הלימודים מתחיל בשעה  08:00ויש לנו המון מה לחוות וללמוד עד שהוא מסתיים
על התלמידים ,להגיע בזמן ,עם הציוד הנדרש ובתלבושת בית הספר .כל יום שאנחנו
נעדרים מבית הספר גורם לנו להרגיש פחות שייכים ומשמעותיים.
הורים ואורחים שמבקשים להיכנס במהלך יום הלימודים מתבקשים לקבל אישור מוקדם
ממזכירות בית הספר .כך נהיה מוגנים ובטוחים.
תלמידים ששכחו כריך או נעלי התעמלות בבית ,ברוב המקרים יצליחו להתמודד לבד.
הורים המעוניינים להביא ציוד במהלך יום הלימודים  -ישאירו אותו בבקשה אצל השומר.
בסיום יום הלימודים ,הורים המבקשים להמתין ולאסוף את הילדים ,יעשו זאת ברחבת
האיסוף.
במקרה של שחרור מוקדם ,הורים יעדכנו מראש את מחנכ/ת הכיתה ויגיעו לאסוף את
התלמידים ממזכירות בית הספר.

תלבושת
ביתהספר

יש להקפיד על הופעה הולמת ומסודרת.
בקיץ :חולצה חלקה (לא גופייה) עם סמל בית ספר.
בחורף :סווטשירט חלק.
לשיעורי חנ"ג :חולצת תלבושת ,מכנסי ספורט ונעלי
ספורט .אין להגיע לבית הספר בכפכפים.

במקרה של הגעה ללא תלבושת אחידה:
 .1תתקיים שיחת ברור עם התלמיד/ה והוריו/ה יעודכנו.
 .2יתבצע רישום במערכת הממוחשבת.
 .3במקרים חוזרים ונשנים יינתן פריט לבוש חלופי
(חולצת בית ספר  /סווטשירט חלק ) מהמאגר הבית
ספרי.

איחורים
והיעדרויות

הגעה באיחור תוביל לרישום במערכת
הממוחשבת
 . 1תתקיים שיחת ברור עם התלמיד/ה
והוריו/ה יעודכנו.
 . 2במקרים חוזרים ונשנים תתקיים
שיחת היוועצות לבניית תכנית התערבות
בשיתוף ההורים.
על פי חוק ,בית הספר מחויב לנקוט
בדיווח לאכיפת ביקור סדיר של תלמידיו.

נתנהג בכבוד ועל פי הכללים הנדרשים במהלך השיעורים
נתחיל את השיעור בזמן.
לא נצא מהכיתה במהלך השיעור לפני שקיבלנו אישור לכך מהמורה.
לא נפריע למהלך השיעור ולזכותם של התלמידים האחרים ללמוד.
במהלך השיעור ניתן לשתות מים מבקבוק אישי.
ניתן לשחק בכדור לחיץ במהלך השיעור ,לעמוד ליד שולחן עמידה
באישור המורה ועל פי הכללים הנהוגים בכיתה.
אין ללעוס מסטיק בשיעור.
ניתן לאכול בהפסקות במרחבי בית הספר ,מומלץ לאכול בישיבה.
אין לאכול בשיעור.
במקרה של הפרת כללי ההתנהגות
תתקיים שיחת ברור עם התלמיד/ה והוריו/ה יעודכנו
הרשמת הפרעה תוביל אחריה לתוצאות הבאות (בהתאמה לכמות ההרשמות):
 .1שהיה בהפסקה במבואת הכניסה לחדר המורים.
 .2שהיה בהפסקות במשך  2ימי לימוד.
 .3הורדת ציון בהתנהגות והשעיה פנימית לכיתה מקבילה.
 .4יתבצע רישום במערכת הממוחשבת.
במקרים חוזרים ונשנים תתקיים שיחת היוועצות לבניית תכנית חינוכית לתלמיד/ה ותמנע
השתתפות בפעילות בית ספרית תוך הודעה מוקדמת להורים ומתן מענה חלופי לתלמיד/ה.
חשוב לנו שסביבת בית הספר תהיה נעימה ,נקייה ובטוחה
נשמור על רכושנו ,על רכוש בית הספר ועל רכוש חברינו.
נקפיד על ניקיון כיתתנו ,חצר בית הספר וחדר השירותים.
נמלא את תפקידנו באחריות.
במקרה של פגיעה ברכוש
יערך ברור ראשוני של פרטי המקרה והורי התלמיד/ה יעודכנו.
התלמידים יישאו באחריות האישית למעשיהם באמצעות עבודה חינוכית,
תיקון הנזק או פיצוי כספי.
אי מלוי תפקידי התלמיד/ה באחריות יובילו להערה בתעודה.

לא נעשה שימוש אישי במכשיר טכנולוגי במהלך יום הלימודים
השימוש בטכנולוגיה אישית במהלך יום
הלימודים אסור ,אלא אם נתנה הנחייה
לפעילות חינוכית לימודית מוגדרת על
ידי הצוות החינוכי.
איסור זה חל מרגע כניסת התלמיד/ה
בשערי בית הספר ועד ליציאתו/ה
בסיום יום הלימודים.
האיסור כולל טלפונים ניידים ,שעונים
חכמים ,טאבלטים וכדומה.
השימוש במכשיר במהלך פעילות מחוץ
לבית הספר יעשה בהתאם להנחיות
הצוות.

אז מה עושים?
בוחרים שלא להביא את המכשיר

האישי לבית הספר ,או משאירים את
המכשיר אישי בתיק כשהוא כבוי.
חשוב! בית הספר מעמיד לרשות
התלמידים את האפשרות להתקשר
במקרה הצורך מהמזכירות.
בכל מקרה ,בית הספר אינו אחראי
לנזק הנגרם למכשיר האישי ,לאבדנו
או לגנבתו.

שימוש במכשירים אישיים בניגוד לכללים:
תלמיד/ה אשר יעשה/תעשה שימוש במכשיר האישי שלא בהתאם לכללים י/תתבקש למסור את
המכשיר למשמורת במזכירות בית הספר .המכשיר יימסר חזרה בסיום יום הלימודים בנוכחות הורה
בלבד.

משימות
הערכה

המורה יציג בתחילת כל מחצית בפני
התלמידים את מרכיבי הציון לתעודה.
תלמידי כיתות ד' ,ה' ,ו' יקבלו לוח מבחנים
בכל מחצית.
ניתן לקיים מבחן אחד בשבוע.
אין לקיים מבדקי פתע.

שיעורי
בית

שיעורי הבית הינם חלק בלתי
נפרד מתהליך הלמידה בבית
הספר .במקרה של היעדרות
משיעור ,אחראי/ת התלמיד/ה
להשלים את החומר הנלמד
ולהכין שיעורי בית.

אי הכנת שיעורי בית בקביעות תבוא לידי ביטוי בתעודה.
הגשת עבודה באיחור ללא הצדקה תגרור הורדה בציון.

מסיבות
ימי הולדת

חגיגות ימי הולדת יתקיימו באופן שכבתי
או כיתתי .ניתן גם להזמין את הבנים או
את הבנות בלבד .אם החלטנו לחגוג
במסיבה מצומצמת -נקפיד על הזמנת
חמישה ילדים לכל היותר .כך לא נשאיר
חברים וחברות פגועים.

אורח חיים בריא
בית ספרנו מקדם בריאות ואנו מקפידים על אורח חיים בריא.
מומלץ להביא ארוחה בקופסה עם מוצרי מזון בריאים כגון פירות ,דגנים מלאים ,ירקות וכו'.
אין להביא לבית הספר חטיפים ,ממתקים ושתיה ממותקת .מותר להביא חטיף אנרגיה אחד.
אין להביא לבית הספר מזון המכיל אגוזים ובוטנים ,בשל רגישות למזון של תלמידינו.
ביציאה לטיול ניתן להביא עד חטיף אחד (מתוק או מלוח).
בימי הולדת בכיתה ניתן להביא עוגה המחולקת למנות אישיות.

הנהגת
התלמידים

אנו מקדמים ,מעודדים
ומאפשרים מעורבות ויזמות
של תלמידים כך שיוכלו
לקחת חלק משמעותי בתכנון
ומימוש יעדי בית הספר.
בבית הספר תפעל הנהגת
תלמידים שתהיה אחראית על
פעילות חברת הילדים.
כל תלמיד/ה מכיתה ב' עד
ו' רשאי/ת להיבחר להנהגת
התלמידים .כל תלמיד/ה
רשאי/ת לבחור שני נציגים
מכיתתו.
ניתן לכהן פעמיים ברציפות
בהנהגה .הבחירות יתקיימו
בצורה חשאית ודמוקרטית.
על התלמיד/ה הנבחר/ת
להגיע לכל מפגשי הנהגת
התלמידים.
נציגי הנהגת התלמידים יהוו
דוגמה אישית לכלל תלמידי
בית הספר.
תלמיד/ה שהפר/ה את
כללי בית הספר וצבר/ה
שלוש הרשמות משמעת,
יושעה/תושעה מפעילותו/ה
במועצת תלמידים.

כניסת בעלי
חיים לשטח
בית הספר

אין להכניס בעלי חיים לשטח בית הספר
אלא למטרת פעילות חינוכית תוך קבלת
אישור מוקדם ממנהלת בית הספר
והקפדה על כללי הזהירות המחייבים
בחוזר מנכ"ל.
האיסור על הכנסת בעל חיים חל גם על
בני משפחה המגיעים לאסוף תלמידים.

הסעות

תלמידים המשתמשים במערך ההסעות .4
לבית הספר מחויבים בכללי התנהגות
המבטיחים את מוגנות כלל הנוסעים:
.5
 .1התלמידים ישתחררו מיום לימודים בזמן
המאפשר להם להגיע בזמן להסעה.
 .2התלמידים ימתינו ,הרחק משפת המדרכה,
.6
במקום ובזמן שנקבעו לאיסוף.
 .3התלמידים ימתינו עד שרכב ההסעה יגיע,
.7
יעצור ויפתח את הדלת הקדמית ואז יעלו
בצורה מסודרת מהדלת הקדמית בלבד.

התלמידים יתיישבו במקום שנקבע ,יחגרו
חגורת בטיחות וישמעו להוראות הנהג
והמבוגר המלווה.
פתיחת חגורת הבטיחות והירידה מרכב
ההסעה ייעשו רק לאחר עצירתו
המוחלטת של הרכב.
התלמידים ירדו מרכב ההסעה רק
במקום האיסוף בתחנות קבועות.
אירועי אלימות בהסעות יטופלו במלוא
חומרת הדין ועל פי מדרג בית הספר.

במקרה של הפרת כללי ההתנהגות המחייבים
יערך ברור עם התלמיד/ה והוריו/ה יעודכנו.
ישלח עדכון לרשות המקומית ולפיקוח.
אם הרשות המקומית תמצא לנכון להשעות באופן זמני את התלמידים
שהפרו את כללי ההתנהגות מההסעה ,יתבצע תהליך ההשעיה מהסעה
על ידי מנהל מחלקת החינוך תוך יידוע בית הספר והורי התלמיד.

אלימות?
לא בבית ספרנו!

אסורה פגיעה פיסית ,מילולית או חברתית מכל סוג שהוא בגופו או בנפשו של אדם אחר מתוך
כוונה ,מתוך חוסר שקול דעת או כתגובה למעשה האחר.
צוות בית הספר ישמש כתובת אליה יוכלו התלמידים וההורים לפנות לקבלת סיוע.
חל איסור על הורים לפנות באופן ישיר לתלמיד/ה אחר/ת ,אנא פנו אלינו וסמכו על שיקול
דעתנו.
במקרה של אלימות
 . 1הרחקת התלמיד/ה ממקום האירוע.
 . 2תתקיים שיחה לברור פרטי המקרה ותיעוד בטופס 'עוצרים חושבים'.
 .3יתבצע רישום במערכת הממוחשבת.
 . 4מחנכ/ת הכיתה יידע/תיידע את הורי התלמיד/ה.
 . 5יינתן ביטוי בתעודה.
מדרג תגובות
פעם ראשונה:
מניעת הפסקה  ,למידה במרחב חלופי בהשגחת מבוגר למשך שיעור והשלמת החומר הנלמד.
פעם שנייה:
למידה במרחב חלופי במשך יום אחד ,בהשגחת מבוגר והשלמת החומר הנלמד .הפסקות יינתנו
במועדים חלופיים במהלך היום.
הורי התלמיד/ה יעודכנו באמצעות מייל כי במקרה נוסף של גילוי אלימות ,בית הספר ינקוט
בהשעיה.
פעם שלישית:
השעיה ליום או יומיים על פי שיקול דעת מנהלת בית הספר.
• בכל מקרה של השעיה מחוץ לבית הספר ,מחנכ/ת הכיתה ייצור/תיצור קשר עם התלמיד/ה והוריו/ה
כדי לשמור על רציפות הקשר ולעודד את ההשתלבות בכיתה.
• חזרת התלמיד/ה לבית הספר תלווה בפגישה משותפת של הוריו עם הצוות החינוכי בה
תבנה במשותף תכנית חינוכית אישית לתלמיד/ה.
• לא יושעה/תושעה תלמיד/ה באופן מידי במהלך יום הלימודים למעט במקרים שנשקפת סכנה.
במקרים חריגים ,יפעלו מנהלת בית הספר והצוות מעבר למדרג התגובות ובהתאמה לכתוב
בחוזר מנכ"ל.

תכנית כוכבים לחיזוק
התנהגות נאותה
ְ"ל ָס ִבי ישנה חצר ועץ אחד מופלא בה
אין כמוהו בעולם – כך אומר לי סבא...
זהו עץ של כוכבים מאירי עיניים
שם צומחים הם וגדלים כמו על השמיים"
יהורם טהרלב

בכל שבוע יוגדר בכיתה יעד לחיזוק.
תלמידים שמבטאים בהתנהגותם דוגמה ומופת יצברו כוכבים.

כוכב/ת
השבוע
תלמיד או תלמידה

שעמדו ביעדי הכיתה
באופן המיטבי ביותר
במהלך השבוע יזכו
בתעודת הערכה
ממחנכ/ת הכיתה.

כוכב/ת
החודש
> שיחת צל"ש אצל

מנהלת בית הספר.
> ינתן ביטוי בפרסומי
בית הספר.

> מכתב של נחת ישלח
להורים.

הכיתה
הכוכב/ת
בכל חודש יוענק

כוכבי
המחצית
בסיום מחצית א' יוענקו

גביע נודד לכיתה
תעודות הוקרה לתלמידים
שבהתנהגות כלל
שבהתנהגותם שמשו
תלמידיה יבואו לידי
דוגמה ומופת לכלל
ביטוי ערכי בית הספר.
תלמידי בית הספר.

"בואו נעשה שלום קטן

אני איתך,
אתה איתי.
שה שלום קטן שלום קטן ,אמיתי.

בואו נע
בואו נעשה שלום קטן,
עולמי .תראו ,אני עושה שלום קטן עם עצמי.
לא ש
לוםזה לא שלום כל כך גדול ,הוא קטן ורגיל.
אוליאך כל שלום צריך גם איכשהו להתחיל״
לאה נאור

