
 

 טפסים  חשובים

 

 
 



 
 

 

 אישור פרסום תמונות ושמות של תלמידים באמצעי התקשורת השונים    

 

 הורים יקרים, 

 

 :ובאמצעי התקשורת השונים , בפייסבוקביה"ס אתרבאינטרנט, לשלב את הנושאים הבאים בפעילויות ברצוננו 

                                             א. רישום שמות תלמידים 

 .הצגת תמונות קבוצתיות של התלמידים ללא ציון שמותיהם ב

 שימוש בקולות תלמידים ג.

 מוגנים באתר משרד החינוך   שיתוף תלמידים בפורומיםד.

 פרסום חיבורים או הבעת דעות של תלמידים. ה.

האפוטרופוס    על פי חוק, בית הספר צריך לקבל את אישור ההורים או  כדי לכלול את בנכם/בתכם בפעילויות הנ"ל

 הממונה על התלמיד/ה לפרסום ילדיהם עקב היותם קטינים. 

                               לבית הספר.  החזירו  נא מלאו את הטופס הרצ"ב, אשרו אותו בחתימתכם ו

לגבי הפעילויות בכם  לחזור  ותרצו  או חלקן, תוכלו לפנות    אם תשנו בעתיד את דעתכם  כולן  בטופס,  המופיעות 

   בקשתכם. ו בכתב, ונמלא אתאלינ 

 בברכה 

 

 

ובאמצעי התקשורת  ביה"ס, בפייסבוק אתרבאינטרנט ,  טופס הסכמת ההורים והתלמידים להשתתפות בפעילויות 

 :השונים

 מנהלת בי"ס "היובל"   לכבוד

 להביע את הסכמתי לשיתוף בני/בתי _____________ הריני

 האלה:  באמצעי התקשורת בפעילויות   ______מהגן/מכיתה____________ 

                  כן/לא       א. רישום שם בני/בתי 

 כן/לא    הצגתו/ה בתמונה של בני/בתיב.

 כן/לא        . שימוש בקול בני/בתי ג 

 כן/לא   מוגנים באתר משרד החינוך  . הסכמה לשיתוף תלמידים בפורומיםד 

 ן/לאכ       בעת דעה של בני/בתי . פרסום חיבור או ה ה

 תאריך:_____________

 שם ההורה:_____________ חתימה:_____________ 

 2003בנובמבר  2' מרחשוון תשס"ד, )א(, ז3חוזר מנכ"ל תשסד/

                      לאה אדלר   
 רכזת מחשבים 

 

רונית רביזדה                         

 מנהלת ביה"ס 



 

 2003בנובמבר  2' מרחשוון תשס"ד, )א(, ז3חוזר מנכ"ל תשסד/

 
 הורים יקרים שלום, 

 ביה"ס שוקד על יצירת תוכנית עבודה מותאמת לצרכי התלמיד. 
י שנצליח במשימתנו אנו זקוקים לעזרתכם במתן מידע בנושאים המופיעים  כד

 מטה. 
 התלמיד:  ___________     ___________      

 שם פרטי                           שם משפחה                     

 
 כיתה/גן: ___________      

      
 שאלון רקע טיפולי של תלמיד:

 
 ים אשר בנכם/בתכם מקבל/ת או קיבל/ה בעבר.מידע על טיפולים פרארפואי 

 כל המידע נשמר בתיק הילד אשר הגישה אליו מותרת אך ורק לצוות החינוכי של ביה"ס. 
 

 האם בנכם/בתכם עבר/ה אבחון או הערכה כלשהי? כן/לא  .1

   /י הקיפו בעיגול: פסיכולוגי/ דידקטי/ פסיכו דידקט
 _________   מרפאה בעיסוק/ קלינאית תקשורת/ נוירולוג, אחר

 
אם כן מתי ומדוע?  

 ____________________________________________________ 
 
 האם בנכם/בתכם מטופל/ת, טופל/ה בעבר בריפוי בעיסוק?  .2

 כן/לא 
אם כן מתי?  

 ____________________________________________________ 
 
 ת?האם בנכם/בתכם מטופל/ת, טופלה בעבר ע"י קלינאית תקשור .3

 כן/לא 
אם כן מתי?  

 ____________________________________________________ 
 
 
 .  כמו כן האם בנכם/בתכם עבר/ה בדיקת שמיעה או ראייה? מתי? ומה היו  6

           
תוצאות/המלצות  

 הבדיקה___________________________________________ 
 
רים וטיפולים שנעשו בעבר, אנא  במידה ויש ברשותכם מסמכים הקשורים בבירו*

 . העבירו העתק לגננת/מחנכת הכיתה לטובת הטיפול בילדכם
 בברכה, 

 רונית רביזדה 

 מנהלת ביה"ס 

 הצוות החינוכי 

 של ביה"ס 



AAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תשפ"אבבי"ס היובל לשנה"ל  כרטיס זיהוי לתלמיד

 שם התלמיד/ה: __________   משפחה : ______________ 

 _________  כיתה

 מס' ת.ז : ____________________________________ 

 כתובת: רח': ___________________________ מס'בית :____ 

 טלפון בבית: ______________________________________ 

 נייד אבא:_______________________________ 

 נייד אמא : ______________________________ 

 

 

 פ"אבבי"ס היובל לשנה"ל תש הוי לתלמידכרטיס זי

 שם התלמיד/ה: __________   משפחה : ______________ 

 כיתה _________ 

 מס' ת.ז : ____________________________________ 

 כתובת: רח': ___________________________ מס'בית :____ 

 טלפון בבית: ______________________________________ 

 אבא:_______________________________ נייד  

 נייד אמא : ______________________________ 

 

 פ"אבבי"ס היובל לשנה"ל תש כרטיס זיהוי לתלמיד 

 שם התלמיד/ה: __________   משפחה : ______________ 

 כיתה _________ 

 מס' ת.ז : ____________________________________ 

 ___________________ מס'בית :____ כתובת: רח': ________

 טלפון בבית: ______________________________________ 

 נייד אבא:_______________________________ 

 נייד אמא : ______________________________ 

 

 

 תשפ"אבבי"ס היובל לשנה"ל  כרטיס זיהוי לתלמיד

 ______ שם התלמיד/ה: __________   משפחה : ________

 כיתה _________ 

 מס' ת.ז : ____________________________________ 

 כתובת: רח': ___________________________ מס'בית :____ 

 טלפון בבית: ______________________________________ 

 נייד אבא:_______________________________ 

 נייד אמא : ______________________________ 

 

 



 להורי תלמידי ביה''ס, 
 . שלום רב

 

הורים  בנושא הקשר בין בית הספר לבין  ספרה-לבתי חדשות נהלים והמלצות   הנדון:
 פרודים או גרושים 

 

הגירושין   להיות  תופעת  בישראל  שהפכה  כמעט  ובעולם  כיחה  כי  החינוך  אין  עד  מערכת  במסגרת  כיתה 
מצב זה מחייב את בית הספר להתאים את  .  להורים גרושים או פרודיםדים  שאין בה תלמיהממלכתית  

מצדדת   אותנו  המנחה  התפיסה  לכן  לטובתם.  בהתאם  ולפעול  התלמידים  של  חייהם  למציאות  עצמו 
בתהליכי  שני ההורים  של  חיוני    במעורבותם  כחלק  התלמיד  של  והקוגניטיבית  וצמיחתו הרגשית  חינוכו 

 נפרד מהתפתחותו התקינה. -ובלתי

פרסם   לאחרונה  כי  לידיעתכם  להביא  החינוך  ברצוננו  הנוגעותמשרד  מעודכנות  שמירת  ל   הנחיות  אופן 
גרושים הורים  עם  הכשרות    הקשר  בחוק  התיקון  את  המעשה  לשפת  מתרגמות  אלה  הנחיות  ופרודים. 

 ( )אפשר לקרוא את ההנחיות במלואן באתר חוזרי המנכ"ל,  14)תיקון  2010משפטית שהתקבל בשנת ה
www.education.gov.il/mankal/(.7-2.3)א(, סעיף 4, בחוזר הוראות הקבע עא 

 

של הילד בגן    לקבל מידע על לימודיו ועל תפקודו  זכאיםעל פי ההנחיות שני ההורים, גרושים או פרודים,  
הלא  ההורה  נגד  הרחקה  צו  חל  שבהם  במקרים  למעט  הספר,  בבית  והוא  -או  מנהל    הוצגמשמורן  בפני 

המוסד החינוכי. מדובר בקבלת מידע הקשור לצמתים ולאירועים משמעותיים בחיי הילד, כגון מעברים,  
 אבחונים, ועדת השמה, טיולים וכו'.  

בכתב  בנוש מידע  למתן  הקשורים  הבאים,  השהיה,   –אים  תשלומים,  השמה,  ועדת  ותעודות,  ציונים 
אירועים מיוחדים   מידע    משמורן-ההורה הלא,  וכד'  טיולים, מסיבות,  לקבל  זכותו  יכול לממש את 

  ובכתבאם הוא יודיע על כך מפורשות מראש ועד לאמצע חודש ספטמבר של שנה"ל  בנפרד על ילדו רק  
וישאיר בבית הספר פרטים מעודכנים להתקשרות עמו.  למנהל   המכתב צריך לכלול את  המוסד החינוכי 

המידעים המפורטים בסעיף זה הדרושים להורה הלא משמורן כהעברת מידע כפולה, וכמו כן את פרטי  
 ההתקשרות עמו: כתובת, מספר טלפון וכתובת דוא"ל.  

 

ינוך, לשתף אותם בנושאים שונים ולהיוועץ בהם בכל  בית הספר מזמין את ההורים לפנות אל צוותי הח
שאלה הנוגעת לתלמידים, בין אם היא קשורה לתהליכי פרדה ולגירושין ובין אם מדובר בנושא אחר. אנו  

 נמשיך לעשות את המרב כדי לעזור לתלמידים להתמודד עם מצבי חיים שונים שהם נקלעים אליהם.  

 

 בברכה,

 מנהלת בית הספר

 דה רונית רביז

 

 

 

 

 

 2010בדצמבר  01)א(, כ"ד כסלו תשע"א, 4חוזר מנכ''ל תשעא/מתוך 
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 מדיניות בית הספר   

הספר    קיימים כללי מסגרת המחייבים את כל באי בית   ,כבכל חברה מתוקנת  , בבית ספרנו

 מורים ובעלי תפקידים שונים בבית הספר. , תלמידים, הורים –

הספר בבית  טובה  אוירה  לשמירת  מסייע  ופעילות    ,התקנון  איכותית  למידה  ומאפשר 

 וגדרת והידועה. חברתית בתוך המסגרת המ

 נקפיד לקיים את כללי המסגרת ובכך ננעים את שהותנו בבית הספר. 

 

 הנחיות  כלליות
 

מוטלת החובה לכבד  , במרחב הפיזי והאנטרנטי,  על כל אדם הנמצא בתחומי ביה"ס

   את הזולת ואת הרכוש ולנהוג כלפיו בנימוס.

   . לא הפרעותאנו מקפידים על זכותם של המורים והתלמידים ללמד וללמוד ל

באחרים   לפגוע  מבלי  דעתנו  מביעים  הדיבור:  תרבות  על  מקפידים  אנו  בביה"ס 

  לדברי הזולת.  ומקשיבים

 ולא באלימות. אנו פותרים בעיות בדרכי נועם, בהדברות  

 . לאוזן קשבת ולעזרה בכל פנייה למורים או לבעלי תפקידים תזכה/יזכה  ה /תלמיד 

 סגל ביה"ס ולתלמידים בעלי תפקיד.להישמע לכל אדם מ ת /חייב  ה/תלמיד 

רשאי  ה/תלמיד  מורה,   ת /אינו  עם  לשוחח  ברצונו  אם  המורים.  לחדר                       להיכנס 

 יבקש לקרוא לה.       

אלא בשעת הצורך וברשות הצוות  ,  להיכנס לחדר המזכירות   ת/אינו רשאי  ה/תלמיד 

 החינוכי. 

כיתתו  ת/הנכנס   ה /תלמיד  שאינה  כיתה  עליו  ה /לחדר  כללים    עליה / חלים  אותם 

 . שלה/שלו  בכיתתה/הנהוגים בכיתתו

תלמידים מתבקשים לא להשאיר בחדר הכיתה כסף ושאר דברי ערך ללא השגחה,  

אחריות   עצמו  על  לוקח  אינו  הספר  בית  השעורים.  בשעת  והן  ההפסקות  בשעת  הן 

 בגין אובדן או נזק לדברי ערך שלא ניתנה הוראה להבאתם. 

שומרים   מקפידים  אנו  אנו  חיים.  אנו  בה  הסביבה  את  ומטפחים  הניקיון  על 

אנו מקפידים להשליך    שהכיתות, המרחבים וחצר בית הספר יהיו נקיים ומסודרים.

 את שאריות המזון לפחומי, ודואגים לשמור על שרותים נקיים. 

הלימודים   שעות  נייד במהלך  בטלפון  להשתמש  איסור  טכנולוגיים    חל  ובאמצעים 

ת הספר. במקרים דחופים ההתקשרות עם ההורים/הילדים תעשה  שטח בי , באחרים

יתבקש   זה,  בכלל  התלמיד  יעמוד  לא  בו  במקרה  בלבד.  הספר  בית  מזכירות  דרך 



את   לאסוף  ההורה  באחריות  למשמרת.  ביה"ס  במזכירות  המכשיר  את  להפקיד 

 המכשיר. 

 

 בשיעורים התנהלות 

      במקומותיהם מצא בכיתה כשהם יושביםאחרי הישמע הצלצול על התלמידים להי א.      

   בועים ומוכנים לתחילת השיעור.הק           

 התלמידים מקבלים את המורה בכיתה בקימה.   ב.      

: קלמר מאובזר, עזרי לימוד,  לכל שיעור מצויידים כנדרש הגיע התלמידים ל על  ג.

 .מוכנים שעורי ביתספרים, חוברות, ומחברות עטופים ומשויימים ו

 בשעת השיעורים על התלמידים להתנהג באופן שיאפשר מהלך לימודים תקין.  ד.     

 

 שימוש בעזרים טכנולוגיים

 נקפיד לשמור על האמצעים הטכנולוגיים בכיתה / בחדר המחשבים ובחדרי הספח.    א.

 השימוש במחשבים הניידים ייעשה ברשות המורה ובהנחייתה בלבד.  ב. 

 עפ"י הנחיית המורה ובאישורה.   גלישה באתרים מותרת ג. 

 
 התנהלות במרחב האינטרנט

)וובטופ(. הסיסמה   -WEBTOPבתחילת השנה תינתן לכל תלמיד סיסמא אישית לכניסה ל

 הינה אישית ואינה ניתנת להעברה, אלא להורים בלבד.  

על התלמידים חלה החובה לשמור על כללי כתיבה מכבדת ונאותה במרחב האינטרנט,  

   בודו של הזולת ולא לפגוע וללעוג לו.לשמור על כ

 חל איסור מוחלט להשתמש בפרטים אישיים של תלמיד אחר ללא רשותו )סיסמא אישית(.  

 חל איסור לצלם ולפרסם תמונות של חברים.  

 

 בהפסקות התנהלות 

ההפסקה מתחילה לאחר הצלצול, עם צאת המורה מהכיתה. ההפסקה מסתיימת   א.

 שתוכנן לכך מראש.  עם הישמע הצלצול או בזמן

 לנצל את זמן ההפסקה  לביקור בשירותים ולשתיה.  יש ב.

ביה"ס  ד. בחצר  לשחק  התלמידים  מתבקשים  ההפסקה  במרחב  בשעת    השכבתי,   או 

 משחק נאותים והתנהגות ספורטיבית. כללי לשמור על ו

אין להביא לביה"ס  בהתאם ללוח חלוקת המגרשים.  משחקי כדור מותרים אך ורק   ה.

 ים פרטיים. כדור

הבניין  ו. שבתוך  במרחבים  שקטים  במשחקים  לשחק  מותר  לרוץ  בהפסקה  אין   .
 במסדרונות בית הספר ובתחומי הבניין בכלל. 

 
לשתיה חשוב  ו  . יש להקפיד על תזונה בריאה,האכילה מותרת בתחומי הכיתה בלבד ז.

 להביא בקבוק מים. 

 קשת עזרה במקרה הצורך. ולפנות אליה לב ,להשמע להוראות המורה התורניתיש  ח.



 בקיץ היציאה לחצר מחייבת חבישת כובע.  ט. 

 שינויי מערכת 

התלמידים   יתר  למזכירות.  התורנים  אחד  כך  על  יודיע  לכיתה,  הגיעה  לא  ומורה  במידה 

 ימתינו במקומותיהם בשקט.

 

  שמירת הציוד בבית הספר

 . בית הספר על התלמידים לשמור רכוש  א.

נז  ,תלמידים ב. הכיתהשיגרמו  לרכוש  או  ביה"ס  לציוד  אמצעים    ,ק  נגדם  ינקטו 

 חמורים והם יחויבו בתשלום מלוא הנזק. 

 

 יעדרויות ושחרורים ה

 

  ה/ עד שלושה ימים חייב להביא אישור מנומק מהוריו. תלמיד ת /הנעדר  ה/תלמיד  א.

ארבעה ימים או יותר חייב להביא גם אישור מחלה מרופא בנוסף לאישור   ת/הנעדר

 את האישור יש למסור למחנכת הכיתה.  מההורים.

לביה"ס במהלך יום הלימודים, באיחור של שעה או יותר,   ה/ המגיע  ה/תלמיד  ב.

 להביא אישור מנומק להיעדרות חלקית מהוריו.   ת/חייב

שחרור מיום לימודים או מחלקו חייב להביא בקשה בכתב   ת/המבקש   ה/תלמיד  ג.

הצפוי. את הבקשה בכתב יש למסור  מהוריו. לפחות יום לפני מועד ההיעדרות  

 למחנכת הכיתה ובהעדרה לרכזת השכבה. 

, לצאת מהכיתה במהלך שיעור רק באמצעות בקשה בכתב ה /יוכל  ה/תלמיד  ד.

 . ה/ החתומה ע"י בעל תפקיד המבקש את שיחרור התלמיד

בעלי תפקיד )כמו נאמני מחשב או משמרות הזה"ב( יורשו  בשעה פרטנית ותלמידים  ה.

 הלך השיעור אחרי יידוע המורה המלמד בכיתה, מראש. לצאת במ 

לעזוב את שטח ביה"ס באישור ההנהלה בלבד ובליווי אדם    תוכל/יוכל  ה/תלמיד  ו.

 מבוגר. 

את ביה"ס לפני תום יום הלימודים ללא אישור, לא יוכל לשוב    ת/העוזב  ה/תלמיד  ז.

 לכיתה אלא לאחר בירור עם הצוות החינוכי. 

אין  מומלץ לערוך בשעות אחה"צ ולא בשעות הלימודים.   –אים ביקורים אצל רופ ח.

    לשלוח ילדים חולים לבית הספר.

אלא    ,במהלך יום הלימודים לא ישוחרר לביתו חלתה/שנפצע או חלה  ה/תלמיד  ט.

 בלווי אחד מהוריו או בתאום איתם. 

 

 
 
 
 
 



 

 איחורים  

 

פתק הסבר ויתיישב    תציג/ לכיתה, יציג תכנס/לשיעור, יכנס   ת/המאחר  ה/תלמיד  א.

 . בירור יערך בשעת ההפסקה. ותתישב במקומה  /במקומו

צבירת שלושה איחורים תחייב בירור עם מחנכת הכיתה. בכל מקרה של צבירת   ב.

 . ה/ שלושה איחורים יותר, תשלח הודעה להורי התלמיד

 איחור לכיתה במהלך יום הלימודים, דינו כאיחור בתחילת היום.  ג.

 

 , תרבות אומנות והעשרה   טיולים ופעולות

 

כל התלמידים חייבים לצאת לטיולים ולפעילויות, שהנם חלק מתכנית הלימודים   א.

 של ביה"ס, אלא אם כן שוחררו מהפעילות ע"י הנהלת ביה"ס ובתאום עם ההורים.   

 על התלמידים ליידע את ההורים על כל פעילות המתקיימת מחוץ לביה"ס. ב.

הקפיד למסור להוריהם חוזרים הנשלחים מטעם ביה"ס  התלמידים מתבקשים ל  ג.

 למחנכות כתתם.ולהחזירם חתומים ע"י ההורים  

האפשרות  לא תיתכן  פעילות המתקיימת מחוץ לביה"ס מחייבת אישור הורים. ד.

 בפעילות ללא אישור חתום. להשתתף  

כי  לביה"ס והצוות החינו   ה/להגיע ת/מטיול או פעילות חייב   ה/ששוחרר  ה/תלמיד  ה.

 יכין עבורו פעילות חלופית. 

נשמור על כללי זהירות בדרכים וחצייה נכונה. נפעל עפ"י הנחיות ילדי   –זה"ב   ו.

 משמרות הבטיחות. 

 

 הופעה

 תלבושת ביה"ס כמפורט להלן: ביש להגיע 

חולצ  ה  / יכול  ה/ התלמיד יהיה סמל    Tת  לבחור  ובלבד שעליהם  צבעים  במגוון  סווטשר   /

 בי"ס "היובל". 

במקרה של אי הופעה בתלבושת אחידה  יסור להגיע במכנסונים ובחצאיות קצרצרות.  חל א

 פעמים, ישלח מכתב להורים.  3מעל 

 יש להקפיד להגיע לביה"ס בנעלים או בסנדלים סגורים באיזור הקרסול.  

 בימים בהם חל שיעור ספורט יש להגיע בבגדי ונעלי ספורט, כובע ומים.  

, ואין  ללא צבע בשיערלמת: שיער אסוף ובתספורת מסודרת  יש להגיע לביה"ס בהופעה הו

 להגיע עם פירסינג ולק )צבע לצפורניים(. 

אין    הספר, אך יש להקפיד על לבוש הולם.    אין חובה להגיע בתלבושת בית  בשישי חופשי

 להגיע עם גופיות וכפכפים.

 



 .  ןלבבית ספר בצבע סים התלמידים מגיעים עם חולצות קבט

 שי חופשי".טקס מבטל "שי

 

 

 מועצת  התלמידים 

הספר   התלמידים.  תלמידיםמועצות    פועלתבבית  ע"י  נבחרים  למועצות  הנציגים    .

בתחומים   לפעילות  לתרום  נכונות  יביעו  אך  ייבחרו,  ולא  מועמדות  שיגישו  תלמידים 

 .מקצועיותרכזות ה ההשונים, יוכלו לעשות זאת בתאום עם מועצת התלמידים ו 

 

 . שאית להעלות הצעות לשינויים בכללי המסגרתמועצת התלמידים ר

 

 

 

 

 

 

 

 

 בברכת שנת לימודים                                                  

 מוצלחת   ומהנה                 

 בשם  כל  הצוות  החינוכי                

 מנהלת בית הספר  ו                                    

    גב' רונית רביזדהה               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 רצ"ב נספח לתקנון ביה"ס בו מופיעים אמצעי אכיפה אחידים ומדורגים. 

נספח זה הינו תוצר לעבודה משותפת של נציגי מועצת התלמידים, הצוות החינוכי, הנחיות  

 )א(  1והמלצות של חוזר מנכ"ל תש"ע / 

 תיעוד התנהגויות התלמידים. לכל כתה קיים מעקב התנהגות במערכת המנבסנט בו 

 כליי האכיפה יפעלו לפי הנספח בתקנון.   

 

 קראו התקנון והנספח  המצורף והחזיר הספח למחנכת הכתה. 

 

 אנו הורי תלמיד _______________  מכתה __________________ 

 תנו. /מאשרים בזאת, כי קראנו והסברנו את תקנון בית הספר לבננו 

 לפי כללי המסגרת של בית הספר "היובל".   אנו מתחייבים בזאת לנהוג

 על החתום: 

 שם ההורים ___________________ חתימה _______________ 

 שם התלמיד ___________________ חתימה _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



כללי התנהגות  
 מחייבים 

 

בעקבות הפרת  
 הכללים 

 חזרה על התנהגות שאינה מכבדת הכללים : 

 אקלים כיתה תיעוד בתיק 
 מקרה אחד בתיעוד של  

 )לבן( 
 שלושה מקריםבתיעוד של עד 

 )צהוב( 
 המקרה הרביעי בתיעוד של  

 )כתום( 
המקרה  בתיעוד של  

 החמישי 

 נגיע לביה"ס בהופעה הולמת  
 

רישום בטבלת מעקב  
 כיתתית. 

שיחה אישית לבירור  
 ולהבהרה. 

 

 רישום בטבלת מעקב כיתתית -

 שיחה אישית לבירור  -

 ע ההורים בע"פ ו/בכתב  יידו -

 הסכם אישי לשיפור ולמעקב   -

 אזהרה לפני הורדת ציון בתעודה  - 

שיחה אישית והורדת ציון בתעודה בסעיף   -

זימון הילד והוריו   -זה                     

 לשיחה. 

לימוד במקום חלופי כולל משימה לימודית    -

 והשלמת החומר הנלמד בכתה.

 דת אקלים אזהרה לפני זימון לווע  -

 זימון לוועדת אקלים 

 בהשתתפות :  

מנהלת ביה"ס,  

 סגנית ביה"ס 

 יועצת ביה"ס 

כל מקרה יידון לגופו על  

פי הנסיבות, מידת  

החומרה ובהתאם  

 להנחיות חוזר מנכ"ל 

 

 

נקבל את  מורה בכיתה  
   בקימה

 

רישום התלמיד ביומן  
 המורה

 שיחה אישית לבירור 
 דרישה להתנצלות 

 בזמן שיעור :  התנהגות כללית 
 נלמד ונאפשר ללמוד וללמד. 

 
 
 
 
 

 שיחה אישית לבירור  
יידוע הורים ותיעוד בתיק  
 אישי ובתיק אקלים כיתה. 

 דרישה להתנצלות 
 עשייה מתקנת
 מטלה חינוכית  

מניעת הנאות: משחק  
 במרחב/טורניר/אחר... 

שיחה אישית ויידוע ההורים בע"פ   -
 ו/בכתב   

 ביצוע מטלה חינוכית הקשורה בנושא.  -
בניית תוכנית  אישית/ הסכם לשיפור   -

התנהגות למשך חודש  והערכה 
 מחודשת. 

אזהרה לפני / השעיית התלמיד לכתה   -
 מקבילה בליווי משימה לימודית  

 לימוד במקום חלופי ובהשגחה   -
אזהרה לפני /  הורדת ציון בהתנהגות   -

 בתעודה  
ניעת השתתפות  אזהרה לפני / מ -

 בפעילות  
 אזהרה לפני/ השעיה מביה"ס-
 
 
 
 
 

 שיחה אישית ויידוע הורים בע"פ ובכתב.  -
השעיית התלמיד לכתה מקבילה   -

 לשיעור/ליום, בליווי משימה  
 זימון ההורים והתלמיד לשיחה בביה"ס  -
 לימוד במקום חלופי ובהשגחה   -
 אזהרה לפני / השעיה מביה"ס  -
 הגות הורדת ציון בהתנ -
מניעת השתתפות בפעילות כיתתית/בית   -

 ספרית  
אזהרה לפני זימון לוועדת אקלים בית   -

 ספרי 
 
 
 

 



 מקרה אחד בתיעוד של   כללי התנהגות מחייבים 
 )לבן( 

 שלושה מקריםבתיעוד של עד 
 )צהוב( 

 המקרה הרביעי בתיעוד של  
 )כתום( 

המקרה  בתיעוד של  
 החמישי 

נכבד זה את זה ונמנע מגילויי 
 מות מילולית או פיזית אלי

 
 

שיחת בירור עם הגורמים  
 המעורבים 

עשייה מתקנת: התנצלות  
בפני הנפגעים בכתב  

 בע"פ, אחר... /
מניעת הנאות: משחק  
 במרחב/טורניר/אחר... 

 שיחת בירור עם הגורמים המעורבים  -

שיחה אישית ועדכון ההורים בע"פ  

 ובכתב  

בניית תוכנית  עיצוב התנהגות /הסכם   -

לשיפור והערכה מחודשת כעבור  אישי  

 חודש. 

הגדרת מטלה חינוכית והגשתה  -

 להערכה במועד שנקבע. 

זימון ההורים והתלמיד לפגישה    -

 ותיעוד בתיק אישי. 

העברה לכיתה מקבילה לשיעור / יותר   -

 והשלמה עצמית של הנלמד בכתה . 

קביעת מקום חלופי ללימוד בליווי    -

 משימה לימודית ובהשגחה. 

ה לפני/ הורדת ציון בתעודה  אזהר -

 בהתנהגות. 

 אזהרה לפני / מניעת פעילות          -

 אזהרה לפני/ השעיה מביה"ס.  -

 

 

 
 

 שיחת בירור עם הגורמים המעורבים  -

 יידוע הורים וזימון לשיחה בביה"ס  -

 העברה לכתה מקבילה ליום מלא  -

הגדרת משימה חינוכית והצגתה   -

 בכתה/בשכבה 

 נהגות הורדת ציון בהת -

 השעיה מביה"ס  -

פגישה עם ההורים והתלמיד לאחר   -

 השעיה 

מניעת  הנאות : משחק במרחב/ טורניר,  -

השתתפות בפעילות כיתתית/בית ספרית/  

 אחר.. 

אזהרה לפני זימון לוועדת אקלים בית   -

 ספרית 

 זימון לוועדת אקלים 

 בהשתתפות :  

מנהלת ביה"ס,  

 סגנית ביה"ס 

 יועצת ביה"ס 

ן לגופו על  כל מקרה יידו

פי הנסיבות, מידת  

החומרה ובהתאם  

 להנחיות חוזר מנכ"ל 

 

 

)כולל  נשמע להוראות המורה
ממלאת מקום, מורה תורנית,  

ונפנה לצוות  מורי התל"ן( 
   בצורה תרבותית ומכבדת. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

שיחה אישית לבירור ויידוע  
 הורים. 

דרישה להתנצלות ולעשייה  
 מתקנת. 

 אזהרה לפני ענישה 
 
 



 מקרה אחד בתיעוד של   כללי התנהגות מחייבים 
 )לבן( 

 שלושה מקריםבתיעוד של עד 
 )צהוב( 

 המקרה הרביעי בתיעוד של  
 )כתום( 

המקרה  בתיעוד של  
 החמישי 

 נגיע לביה"ס ולשיעור בזמן 
נצא מהשיעור באישור המורה  

 בלבד ולפרק זמן מוגדר 

 מעקב ביומן כיתה 
 שיחה אישית  

 

 מעקב ביומן כתה
אישית ויידוע ההורים בע"פ /  שיחה  
 בכתב

בניית תוכנית עם התלמיד בנושא חיזוק  -
האחריות האישית ומניעת איחורים/  

 היעדרויות ויידוע ההורים. 
העברה לכיתה מקבילה לשיעור / יותר   -

 והשלמה עצמית של הנלמד בכתה . 
 אזהרה לפני/ הורדת ציון בהתנהגות -
 

פגישה עם ההורים והתלמיד ובניית   -

תוכנית משותפת לעידוד ההתנהגות  

 המצופה ולמעקב 

 הורדת ציון בהתנהגות  -

 אזהרה לפני זימון לוועדת אקלים  -

 זימון לוועדת אקלים 

 בהשתתפות :  

מנהלת ביה"ס,  

 סגנית ביה"ס 

 יועצת ביה"ס 

כל מקרה יידון לגופו על  

פי הנסיבות, מידת  

החומרה ובהתאם  

 להנחיות חוזר מנכ"ל 

 

 סודר ונקי. נשמור על מרחב מ
כל כתה אחראית במהלך יום  

בשבוע על ארגון המרחב  
וניקיונו ועל מעקב אחר ניקיון  

 השירותים. 

עשייה מתקנת:                

ארגון המרחב ו / או   -

מעקב אחר ניקיון  

השירותים במהלך שבוע  

 ימים. 

מפר/י הסדר יתלוו למורה   -

התורנית בהפסקה/ות   

ובסוף היום ידאגו לארגון  

חב .בסיום יחתמו אצל  המר

מחנכת הכתה. בהיעדרה  

 יחתמו אצל סגנית ביה"ס 

תלמיד/ה שלא ישאירו את   -

השולחן בו עבדו נקי יחזרו   

לנקות את השולחנות  

 במרחב  

 

ניקיון השירותים )שירותי בנים ובנות(  

באחריות הכתה האחראית ובהשגחת  

 במשך יומיים מבוגר   

 

 מניעת השימוש במרחב בשיעור  -

ן השירותים )שירותי בנים ובנות(  ניקיו 

באחריות הכתה האחראית ובהשגחת  

 במשך שבוע מבוגר   

 

מניעת השימוש במרחב בשיעור ובהפסקה  -  

 

 



 מקרה אחד בתיעוד של   כללי התנהגות מחייבים 
 )לבן( 

 שלושה מקריםבתיעוד של עד 
 )צהוב( 

 המקרה הרביעי בתיעוד של  
 )כתום( 

המקרה  בתיעוד של  
 החמישי 

 על הציוד בכתה ובמרחב:נשמור 

ישיבה על כסאות  סביב השולחנות  

העגולים לשם לימוד, משחק או  

 שיחה. 

הישיבה על   -ישיבה בפינות הסלון

המושבים בלבד, בהתאם למספר  

 המושבים בכל כורסה . 

יש לשמור על מיקום הכורסאות  

 במרחב. 

אין לשים רגליים על השולחנות/  -

כסאות או לשבת על מסעד  

 רסה. הכסא/הכו

)ריהוט,   במרחבפגיעה בציוד -

משחקים, קישוט,אביזרים,  

, תחייב  בשירותיםאחר...( או 

בתיקון הנזק  את הפוגע/ים  

 או בתשלום עליו. 

תלמיד/ה שלא יקפידו על   -

כללים מכבדים  אלה לא  

יורשו להשתמש בציוד  

 במרחב. 

 
 

 שיחת בירור -

 יידוע ההורים בכתב ובע"פ 

 ה +זימון ההורים והילד לשיח

 +הורדת ציון בהתנהגות  

+עשייה מתקנת : לקיחת אחריות אישית  

 בתחום הפגיעה 

 שיחת בירור -

 +הורדת ציון נוסף בהתנהגות 

 +אזהרה לפני זימון לועדת אקלים

 +השעיה 

 זימון לוועדת אקלים 

 בהשתתפות :  

מנהלת ביה"ס,  

 סגנית ביה"ס 

 יועצת ביה"ס 

כל מקרה יידון לגופו על  

פי הנסיבות, מידת  

ומרה ובהתאם  הח

 להנחיות חוזר מנכ"ל 

 
נשתמש בטכנולוגיה אישית  

)טלפון נייד, אייפוד, מצלמה...( 

 בסיום יום הלימודים בלבד.

על המכשיר להיות במצב כבוי  

 ובאחריות תלמיד. 

בעת הצורך , יצירת קשר טלפוני 

 תיעשה אך ורק ממזכירות ביה"ס.

שיחת בירור ואזהרה לפני     -

   הורדת ציון בהתנהגות

 יידוע הורים  -

 שיחת בירור   -

הפקדת המכשיר במקום קבוע ובטוח  -

בביה"ס  והחזרתו בסיום יום הלימודים לידי  

 הילד/ההורה 

 מטלה חינוכית בנושא -

הורדת ציון  בהתנהגות                            -

 עדכון ההורים  -

 שיחת בירור -

הפקדת המכשיר במקום קבוע ובטוח בביה"ס   -

 הלימודים לידי ההורה והחזרתו בסיום  

 זימון ההורים והילד לשיחה -

הורדת ציון בהתנהגות +אזהרה לפני זימון  -

 לועדת אקלים 

 

 הכללים מהווים  נספח לתקנון ביה"ס    , הנחיות והמלצות של חוזר מנכ"ל. שכבה כללים אלה הינם תוצר לעבודה משותפת של ילדי השכבה , צוות ה

 בתאריך : ________________    התלמיד/ה ________________ ליידוע ההורים ולחתימת             

 

 



 
 חיים בתוך קהילה: דף זהב לכתה : _________ 

 מיפוי מקצועות חיוניים ליוזמות שונות בתחום ביה"ס ו/ או לשעת חירום 

 ☺ייע בקידום  יוזמות שונות / לתרום לקהילת ביה"ס מוזמנים למלא את הפרטים  בטבלה הבאה . תודה  הורים שיכולים ומעוניינים לס                  

 

שיפוץ   נגרות   דפוס  עריכה  צילום   גרפיקה  טלפון נייד  שם ההורה  שם התלמיד 
 ואינסלטציה 

עזרה  
 ראשונה  

הרצאות /סדנאות  
 הפעלות  /

 אחר... 

            

            

            

            

            

            

 

  

 



שיפוץ   נגרות   דפוס  עריכה  צילום   גרפיקה  טלפון נייד  שם ההורה  שם התלמיד 
 ואינסלטציה 

עזרה  
 ראשונה  

הרצאות /סדנאות  
 הפעלות  /

 אחר... 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            



 
 

 כ"ב בתמוז תש"פ ירושלים, 
14.7.2010 

 
 

 מוסדות החינוך,   אל: מנהלי
 מנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות         

 
 

 שלום רב, 
 
 
 
 

 כיסוי ביטוחי למקרה של תאונה   הנדון:
 
 

עלינו להזכירכם, כי עם פתיחת שנת הלימודים התשע"א עליכם להעביר תוכן ההודעה  
 שלהלן.  

 
 לתשומת לבכם,  

אמצעי העומד לרשותכם ) חוזר,  את תוכן ההודעה יש להפיץ לתלמידים ולהוריהם בכל 
 דוא"ל וכו'(. 

 
 

הפצת המידע חשובה ביותר להקטנת נזקים כספיים להורים ולמשרד החינוך ולמניעת  
 עוגמת נפש  

 במקרה של תאונה. 
 

 לנוחיותכם, להלן נוסח ההודעה  להפצה. 
 
 

 ב ב ר כ ה,  
 

 מאיר ממן      
 מנהל המחלקה לביטוח   

 
 

 
  

 
 

                                                                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 

 אל הורי תלמידינו 
 

 ______________   תאריך                                                                 שלום רב ,                                           



 
 

 כיסוי ביטוחי לתלמידים הנדון:  
 
 

. התשלום עבור ביטוח זה נגבה מן ההורים במסגרת תשלומי בביטוח תאונות אישיות .1
נאי הורים. ביטוח זה מכסה נכות זמנית,נכות קבועה או חלילה מוות.לקבלת ת

הפוליסה וטפסי תביעה יש לפנות לבית הספר או למחלקת החינוך ברשות המקומית 
 שבתחומה נמצא המוסד החינוכי בו למד התלמיד בזמן הפגיעה.

)צד ג'( אחריות משרד החינוך ועובדיו מכוסה בקרן הפנימית לביטוחי כיסוי חבות .2
 282ה התעופה ת.ד. קריית שד 3הממשלה בהנהלת "ענבל" חב' לביטוח בע"מ,רח' ערבה 

אם הורי התלמיד חושבים שלתאונה של בנם קיימת אחריות חוקית של .70100נתב"ג 
( לחוק לימוד חובה , רשות מקומית חייבת לבטח 1)ד 6על פי סעיף  "תאונות אישיות"

 ,זכותם לתבוע פיצוי דרך חב' הביטוח הנ"ל. משרד החינוך ועובדיואת תלמידיה 
 

 תלמידים שנפגעו בתאונה.הסדר לטיפולי שיניים ל
 

אשר תיתן טיפולי שיניים   "כלל בריאות"משרד החינוך  האריך את ההתקשרות עם חברת 
 לתלמידים שנפגעו בשיניהם בתאונה.  חינם

         ואינה מעוגנת  אשר מוגבלת בהיקפה, כהטבה בלבדהטיפולים ניתנים מטעם משרד החינוך         
 ר בפיצוי במסגרת כיסוי ביטוחי כלשהו. חוקית כלשהי ואין המדובבחובה 

 
טיפולים במסגרת ההסדר יינתנו לתלמידי מוסדות החינוך שחל עליהם חוק הפיקוח על 

יד'( או עד הגיעם לגיל -(, מגילאי טרום חובה ועד על יסודי )כולל יג'1969בתי"ס )תשנ"ט  
 י. כולל תלמידי מוסדות החינוך המוכר שאינו רשמ המאוחר מביניהם. – 18

 הסדר זה יחול  כל עוד ההסכם בין משרד החינוך ובין חברת "כלל בריאות" הינו בתוקף.           
 

)לא כולל תאונות  תאונה בלבדהטיפולים יינתנו לתלמידים שנפגעו בשיניהם בעקבות 
שעות ביממה בכל זמן ובכל מקום בין   24דרכים ופעולות איבה(, בגין תאונות המתרחשות 

 קשר למוסד החינוכי שבו לומד התלמיד ובין אם לא.  אם לתאונה יש

 
או כל  18כאמור, תלמיד שנפגע בשיניו זכאי לקבלת טיפול עד הגיעו לגיל  – המשך טיפול

"כלל עוד הינו תלמיד. תלמיד שנפגע בעבר ונדרש להמשך טיפול , עליו לפנות למוקד  
מאד להצטייד בתיק  אשר יפנה אותו למרפאה הקרובה למקום מגוריו. רצוי בריאות"

 הרפואי מהרופא שטיפל בתלמיד )רופא מההסדר עם חברת שורש או רופא פרטי(. 
 

 .אין להפנות או לפנות ישירות לרופאי "כלל בריאות אלה אך ורק דרך המוקד
 מובהר בזאת כי לא יאושרו החזרי הוצאות בגין טיפולים שיבוצעו במרפאות פרטיות . 

 
 כל ימות השנה כולל שבתות וחגים שעות ביממה  24המוקד פועל 

 1-800-44-33-44מס' הטלפון במוקד הינו: 
 

 שעות פעילות המרפאות:
 08:00-20:00ה' בין השעות:         -בימים א'

 08:00-13:00בימי ו' וערבי חג בין השעות:    
 על התלמיד להגיע בליווי מבוגר )הורה/אפוטרופוס(              

 
   

      02-5602276ן לפנות למשרד החינוך המחלקה לביטוח,טלפון: לברורים נית      

 

 מצורף בזאת רשימת הטיפולים שבהסדר:     
 
 



 להלן רשימת הטיפולים להן זכאי תלמיד כאמור, במסגרת ההסדר עם "כלל בריאות".
 

 סוג הטיפול  מס'  סוג הטיפול  מס' 

 החזרת שן שיצאה ממקומה וקיבועה 22 צילום רנטגן 1

 סתימה בחומר מרוכב בשן חבולה 23 פנורמיצילום  2

 משיכת שן 24 בדיקה 3

 הלבנת שן בודדת לאחר חבלה 25 עזרה ראשונה 4

שיחזור כותרת שבורה עם חומר  5

 מרוכב

שומר מקום לאחר אובדן שן ראשונית  26

 אחורית

 הדבקת כתר זמני  27 הארכת כותרת  6

 מבנה ישיר 28 1טפול שורש תעלה  7

 מבנה יצוק 29 תעלות  2ורש טיפול ש 8

 כתר שקוף עם חומר מרוכב 30 תעלות  3טיפול שורש  9

 כתר אקרילי מבושל  31 1חידוש טיפול שורש תעלה  10

 כתר אקרילי מוכן  32 תעלות 2חידוש טיפול שורש  11

 כתר חרסינה 33 תעלות 3חידוש טיפול שורש  12

כולל  -כריתת חוד השורש 13

 סתימה רטרוגרדית 

 תותבת חלקית להוצאה )פליפר( 34

 תיקון תותבת 35 עקירה רגילה 14

 תוספת שן לתותבת, הזזת וו בתותבת 36 עקירה כירורגית  15

 הזזת שיניים בודדות  37 כיפוי מוך ישיר 16

 שתל שן 38 כיפוי מוך לא ישיר  17

 טיפול שיניים בהרדמה כללית 39 קיטוע מוך 18

 שניה ממומחה לילדיםחוו"ד  40 קיטוע מוך חלקי  19

טיפול שורש במימת  -חיוד 20

 הסידן

 ייעוץ אורטודנטי בקשר לחבלה 41

 אילחוש או גז צחוק במקרה הצורך 41 קיבוע שיניים ניידות  21

 



 

 

 

 

בית ספר "היובל" הינו בית ספר ירוק, אשר חרט על דגלו את השמירה על איכות הסביבה וצמצום השימוש  

 בנייר. 

וב התקשוב במערכת החינוך, נעביר אליכם עדכונים כמו: לוח החודש, חוזרים, טפסים  השנה, עם שיל 

 דרך אתר ביה"ס.  ואישורים לחתימה,  

 אנו מאמינים כי יחד נצליח לקדם מטרה חשובה זו. 

 /hayovelmhttp://www.schooly2.co.il   לפניכם כתובת אתר ביה"ס :

 לקראת/לאחר אסיפת ההורים הראשונה:  

 . אסיפת הורים ראשונההיכנסו לאתר ביה"ס בלשונית :  -

 בסמניה זו תוכלו למצוא: 

 שהוצגו באסיפת ההורים הראשונה:למילוי טפסים ושאלונים   .א

 כרטיס תלמיד/ה    •

 טופס הצהרת בריאות   •

 שמירה על הפרטיות באתר אינטרנט בית ספרי   •

 יום ההורה המעשיר   –קמפוס הורים  •

 

 לעדכון ויידוע באתר ביה"ס. נוספים  חוזרים  .ב

 קראו את החוזרים המצורפים:   -

    ספרי  בית  תקנון •

 שיניים  וביטוח אישיות   תאונות ביטוח  •

 שאלון רקע טיפולי של תלמיד/ה  •

 גרושים/פרודים   להורים ס "ביה  בין  תקשורת בנוהל   עדכון •

 ו( -בדיקת שיניים לתלמידי ביה"ס )גן  •

 הורים וועדת הנחות   תשלומי  •

 

 המאשר קריאת החוזרים והעבירו עם ילדכם למחנכת הכתה.  -חתמו על הטופס הרצ"ב -

 לתשומת הלב, הנכם מתבקשים  להעביר את האישור החתום עד יום  __________________

 

 תודה על שיתוף הפעולה.  .ג

 וירוקה  טובה  שנה   בברכת

 ס "ביה מנהלת 

 י החינוכ  והצוות  רונית רביזדה' הגב

 : אישור

 : ______________  כתה ת /הלומד__________________ ה/התלמיד הורי אנו

 . הספר  בית באתר  לעיל  המוזכרים  המסמכים את  קראנו  כי  מאשרים 

 _____________________________-חתימה________________-  האב שם

 ______________________________-ימהחת_______________  -האם  שם

 

 

http://www.schooly2.co.il/hayovelm

