


 ~2  ~

-מורים-של חשיבה משותפת של צוות הוריםר תקנון זה הינו תוצ
, המשקף את ציפיות בית הספר להוות סביבה תלמידים
חברתית תומכת, בטוחה ואסתטית המאפשרת  -לימודית

לכל תלמיד ותלמידה. התקנון נשען גם על  התפתחות אישית 
 חוזר מנכ"ל משרד החינוך.

 התקנון הוא אמצעי ל:

  קביעת גבולות ברורים, אחידים
 ומשותפים.

  יצירת שותפות, אחריות ומחויבות בקרב
 כל באי ביה"ס.

 .שמירה על אורח חיים תקין בביה"ס 
ביה"ס  יבים לקיים תקנון זה באופן עקבי ושוטף.לכן, כולנו מחו

מעודד התנהלות והתנהגות חיובית, גם מעבר לכתוב בתקנון, 
 ופועל לחיזוק הילדים העושים זאת.

:תקנון בית הספר כולל

הילת המתייחסים לכל הקשור למוגנות ק חוקי בית הספר      א.
של כל תלמיד למוגנות בית הספר. בהתחשב בזכותו 

כל חוק מתייחס  נו חוקי "בל יעבור".סחאישית, ני
שאין עליה משא ומתן ושלא ניתן  להתנהגות אסורה

המוגנות  כניתדיקה. חוקי ביה"ס נקבעו במסגרת תלהצ
נהלים המחייבים את כל בתי  שניהעירונית בה נקבעו 

 הספר היסודיים בעיר.

הן פעולות חיים יומיומיות שמטרתן  שגרות ונהלים       ב.
לסייע להרגשה בטוחה ורגועה בקרב כל באי בית הספר.
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:1נוהל עירוני 

אסורה פגיעה פיזית מכל סוג שהוא בגופו של אדם אחר מתוך 
דעת. )בעיטה, נשיכה, דחיפה, כוונה או מתוך חוסר שיקול 

 (ועוד צביטה, סטירה, מכה

 שנראה על ידי איש צוות ביה"סדרכי תגובה וענישה לתלמיד 
 :באלימות פיזית  גנוה

 :פעם ראשונה
 . רישום בפנקס מוגנות.1
.איש צוות בהפסקה הגדולה עם . שהיה בחדר פסק זמן+ שיחה 2
 להורים. . מכתב יידוע 3
 .הורדת ציון/ הערה בסעיף מוגנות. ביטוי בתעודה: 4

 :פעם שניה
 . רישום בפנקס מוגנות.1
 .איש צוותשיחה בהפסקה הגדולה עם  . שהיה בחדר פסק זמן+2

 .. מכתב יידוע להורים3
 .ביטוי בתעודה: הורדת ציון/ הערה בסעיף מוגנות. 4
 . זימון הורים לשיחה עם המחנכת .5

 :פעם שלישית
 . רישום בפנקס מוגנות.1
.עם איש צוות . שהיה בחדר פסק זמן+ שיחה בהפסקה הגדולה2
הטלת  ודא שיודעים+ ו. מכתב להורים + שיחה טלפונית ל3

 .וסכנותיה" עבודה בנושא "אלימות
 . ביטוי בתעודה: הורדת ציון/ הערה בסעיף מוגנות.4
. השעיה מיום עד יומיים של לימודים )בהתאם לשקול דעת 5

 .המנהלת(
שיחה עם מנהלת ביה"ס ל ורים+ תלמיד+ מחנכת . זימון ה6

 לאחר ההשעיה
דרכי תגובה לתלמיד שדווח כי נהג באלימות פיזית ושהאירוע 

 איש צוות:לא נצפה ע"י 

ומודה כי נהג באלימות במידה והתלמיד נוהג ביושר  .1
מתייחסים לאירוע האלימות כאילו נצפה ע"י  -פיזית 

 איש צוות.

 -כי נהג באלימות פיזיתבמידה והתלמיד אינו מודה  .2
אזהרות )כלומר בפעם  נרשמת אזהרה. אחרי שתי
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כאילו נצפה  מתייחסים לאירוע האלימות  השלישית( 
 ע"י מבוגר גם אם התלמיד לא מודה.

ח.דו וממלאהערה: גם באזהרה, התלמיד יושב בחדר פסק זמן   

:2נוהל עירוני 

סחיטה, איום, אסורה פגיעה חברתית כגון: הצקה מתמשכת, 
לעג על רקע גזעני, פגיעה בכבוד ההורים, או חרם באופן ישיר 
או עקיף, ע"י יחיד או קבוצה, הפצת שמועות באינטרנט ו/או 

הצקות ומעשה בריונות,  במכשירים ניידים בתוך בית הספר, 
 אלימות מילולית בעלת גוון מיני.

באלימות חברתית:שנהג דרכי תגובה וענישה לתלמיד 
 :תלונה ראשונה ושניה

 . רישום בפנקס מוגנות.1
. שהיה בחדר פסק זמן+ שיחה בהפסקה הגדולה ) תיעוד 2

 האירוע והטיפול בו(.
 . שיחת בירור ואזהרה של התלמיד ע"י המחנכת.3
 . התנצלות של התלמיד בפני הנפגע.4

 תלונה שלישית:
 . רישום בפנקס מוגנות.1
בהפסקה הגדולה.. שהיה בחדר פסק זמן+ שיחה 2
 . שיחה של התלמיד עם המחנכת.3
 .התנצלות של התלמיד בפני הנפגע.4
 . מכתב לידוע ההורים.5
 תערך פעילות ושיחה בכיתה על הנושא. .6

 תלונה רביעית:
 . רישום בפנקס מוגנות.1
 . שהיה בחדר פסק זמן+ שיחה בהפסקה הגדולה.2
הכיתה.. זימון תלמיד+ הורים לשיחה עם מחנכת 3
 ם.התנצלות של התלמיד בפני הנפגע/י. 4
 מכתב יידוע להורים.. 5
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 תלונה חמישית:
 . רישום בפנקס מוגנות.1
 ה בחדר פסק זמן+ שיחה בהפסקה הגדולה.י. שהי2
 . מכתב לידוע ההורים + שיחה טלפונית לוודא ידיעתם.3
ה מלימודים ליום אחד או שניים )ע"פ שקול דעת י. השע4

 המנהלת(.
עם התלמיד, ההורים והמחנכת עם מנהלת ביה"ס. . שיחה 5
 . ביטוי בתעודה: הורדת ציון/ הערה בסעיף מוגנות .6

 תלונה שישית:
 . רישום בפנקס מוגנות.1
 יה בחדר פסק זמן + שיחה בהפסקה הגדולה.י. שה2
בהשתתפות גורמי פיקוח/ עיר. -. ועדה בין מקצועית3

 כלפי צוות חינוכיאלימות מילולית של תלמיד 
אנו מצפים מתלמידינו לכבד את הצוות החינוכי. גם במידה 

ומתעורר קושי על התלמיד לפנות אל איש הצוות/ מחנכת בצורה 
 מכובדת ולבקש פתרון.

 דרכי תגובה לילד הפוגע מילולית או פיזית באיש צוות:

תערך שיחה בין התלמיד לעובד ההוראה הנפגע. כמו כן,  .1
 התלמיד אזהרה לפני השעיה. להורי מכתב שלח יי

באם מתרחשת תקרית חוזרת הפוגעת באיש צוות יושעה  .2
 יומיים של לימודים.התלמיד מביה"ס ליום/

התלמיד והוריו יוזמנו לאחר השעיה לשיחה עם מנהלת  .3
 ביה"ס.

הספר שמורה הזכות להחליט להשעות  לצוות הפדגוגי של בית .4
 הראשונה באיש הצוות. את התלמיד כבר בפגיעה  

 רועי אלימות פיזית וחברתיתיהתערבות הורים בא
רור חייב יכל ב –כל תלמיד זכאי לחוש מוגן בבית הספר. לפיכך 

ערך דרך איש מצוות ביה"ס. על ההורה לפנות למחנכת ילה
 רור נדרש.יהכיתה לכל ב

ההורה רשאי לפנות אל תלמיד )שאינו ילדו( לערוך עמו  אין
 ברור/שיחה/אזהרה.



 ~6  ~

 דרכי תגובה:
( ויגרום לו לחוש ה שיפנה אל תלמיד בי"ס )שאינו ילדוהור

מאוים/מפוחד יוזמן לשיחה עם מנהלת ביה"ס ותישקל בחומרה 
 האפשרות לא לאפשר כניסתו לשטח ביה"ס.

 הבהרות :

   שיחה עם בחדר פסק זמן מתבצעת
על ידי איש צוות שמטרתה   תלמידה

 הכוונה עתידית של ההתנהגות.

   כל תלמידי ביה"ס צפו/יצפו במצגת
המדגימה את ההתנהלות הנ"ל ודנו על 

חשיבות שמירת החוקים למען ביטחונם 
 ובטחון הסובבים אותם.

   תלמידי כיתה א' מצטרפים לדרך
התנהלות זו מהמחצית השנייה של השנה.

  מעקב ורישום  תנהלהכיתה ממחנכת
המוגנות, אשר יבוא לידי ביטוי  בנושאי 

 בתעודת התלמיד.

 :בנושא אלימות כלפי רכוש נוהל
בבית ספרנו אסור לגרום נזק לרכוש אישי, כיתתי ובית ספרי 

 מכל סוג שהוא.

 דרכי תגובה:
יידרשו יידרש לתקן את הנזק/ הוריו  במזידתלמיד שגרם נזק 

 על החלפת/ תיקון הפריט/קניית פריט חלופי לביה"ס. לשלם
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שגרות ונהלים

בית הספר מהווה מסגרת ברורה של נהלים מוסכמים 
 :המחייבים את כולם

 עמידה בלוח זמנים א'.
נה עמידה ברורה בלו"ז. אנו מאמינים שחשוב יתשתית הסדר ה

חבריו  שתלמיד יתחיל את יומו בצורה רגועה ומסודרת עם כל
 לכיתה. בכל הכיתות מתחיל הבוקר בקריאת ספרים שקטה.

 .7:30שער בית ספר נפתח בשעה . 1       
 המסמל כניסה והתארגנות לשיעור  -. צלצול ראשון2       

07:55. 
 בדיוק. 08:00. יום הלימודים מתחיל בשעה 3       
לשיעורים. )בבוקר ולאחר ההפסקות( . חובה להגיע בזמן4       
אין להישאר בשטח ביה"ס עם סיום יום הלימודים. . 5       

ילדים הממתינים לחוג יצאו ויחזרו בתחילת החוג או 
 ישהו במועדונית )בתשלום( בהשגחת מבוגר.

אין לרכוב על אופניים בתוך שטח ביה"ס. . 6

החלטת המדינה, תלמידי  י"פע :משמרות הזה"ב-תלמידי ו'
העוברים  ,משמרות הזה"ב מסייעים בשמירה על תלמידי ביה"ס

במעברי חצייה הקרובים לביה"ס. יש כללי בטחון ובטיחות 
המחייבים את תלמידי המשמרות. בשל חשיבות הנושא 

פעמים למשמרות  3תלמיד שלא יגיע בזמן -והאחריות הכרוכה בו
 בי"ס ליום לימודים. הוא יוזמןדאג למחליף( יושעה מיזה"ב )ולא 

עם מנהלת ו המחנכת עם זה"ב ,הרכזת עם לשיחה עם הוריו, 
 ביה"ס.

 עדרויותיה  . 'ב
אין לשלוח ילד חולה לביה"ס. עם שובו של הילד שחלה לביה"ס 

יכול לשוב  כי הוא  רופא אישורונעדר יותר מיומיים, יש להביא 
 ללימודים.

אחראי להשלמת  ,מסיבות בריאותיות שלאתלמיד שנעדר 
החומר הנלמד בכוחות עצמו. )לקיחת ימי חופשה על חשבון ימי 
לימוד היא חמורה בעיני מערכת החינוך, והשלמת ההפסד היא 

 באחריות ההורים בלבד(.
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בכל מקרה של בעיה )בריאותית, משפחתית, כלכלית ( על 
ת או ההורים לעדכן ולהיות בקשר עם מחנכת הכיתה, היועצ

 מנהלת ביה"ס.
 להתנהגות בזמן שיעורכללי . 'ג

תרבות וכבוד הם מקדמי למידה והישגים. ,אנו מאמינים שריכוז
 שיעור.הכניסה ליש לקבל את פני המורה בקימה עם 

 יש לעמוד בזמן כניסת המנהלת לכיתה.
 יש להיכנס לכיתה מיד עם הישמע הצלצול.

 נדרש לשיעור.הציוד את כל היש להביא 
עם קבלת רשות  /לנגןלשמור על תרבות שיח מכבד, ולדבר יש

 .המורה בלבד
אין להפריע למהלך התקין של השיעור.

 :אכיפהדרכי 
תלמיד שאינו מקיים את אחד מכללי ההתנהגות בזמן 

השיעור יירשם ע"י המורה. לאחר שלוש הרשמות, ייודעו 
 הוריו. הדבר יבוא לידי ביטוי בתעודה בסעיף ההתנהגות. 

עור יהשעיה מש -במקרים חמורים של הפרעה בזמן שיעור 
 ומעבר לכיתה "גבוהה"

 בהחלטת המורה. -יותר 
של הפרעות חוזרות יוזמנו הורי התלמיד לביה"ס במקרים 

 לשיחת בירור.
 תלבושת אחידה . 'ד

בבית ספרנו נהוגה תלבושת אחידה.  התלבושת כוללת חולצה 
שישי, בטקסים ובימי חג  בצבע אחיד וחלק עם סמל ביה"ס. בימי

.יש להגיע בחולצת התלבושת הלבנה  
בחורף יש ללבוש עליונית בצבע אחיד עם סמל בית הספר. ביום 

שישי, בטקסים ובימי חג יש להגיע עם חולצת ביה"ס לבנה 
 ועליונית לבנה עם סמל ביה"ס.

 הופעה אישית . 'ה
, המכבדת את בבית ספרנו יש להגיע בהופעה אישית הולמת

 :לפיכךהתלמיד ואת באי ביה"ס. 
פתח צוואר עגול או "וי", יש להקפיד על החולצות להיות בעלות מ  

 /גב/בטן.כי החולצה לא תהיה גזורה ולא תחשוף כתפיים
 ו כיסוי ראש אחר.א אין לחבוש במהלך השיעור כובע

 י אצבע.קבקבאין לנעול 
 אין לצבוע את השיער.
 הציפורניים.אין להגיע עם לק על 
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הירך או עד למחצית  יםשמגיע ים,קצר יםללבוש מכנס מותר
 ם.מכנסים ארוכים ללא קרעי

תגובה לתלמיד המופיע ללא תלבושת או בהופעה אישית דרכי 
  :שאינה נאותה

שיגיע בהופעה שאינה תואמת את התקנון הוריו ייודעו תלמיד 
עה ההולמת את התקנון/ להביא חולצת ויתבקשו לדאוג להופ

 ס."פי מביהבית ספר עבורו או לקבל בגד חלו

 חגיגות וציון ימי הולדת .'ו
, כדי גישתנו החינוכית דוגלת ביחס שווה כלפי הלומדים. לפיכך

להביא בלונים/מתנות שונות  איןלמנוע תחרות ותחושת עלבון, 
לבית הספר כדי לציין ימי הולדת. ניתן ורצוי לכתוב ברכות 

 ואיחולים.
 דרכי תגובה:

לא יוכל להכניסם  תלמיד שיגיע עם בלון / בלונים/ מתנות שונות 
 לבית הספר וגם לא להשאירם אצל השומר למשמרת.

ומניעת פגיעה חברתית בביה"ס  גלישה בטוחה באינטרנט . 'ז
 ומחוצה לו
 טלפון מכשירי כמו, ובטכנולוגיה האינטרנט ברשת השימוש
 חברתית תקשורת כולל והוא הכלל נחלת להיות הפך, ניידים

 צוות עם ביחד מדיניות נקבעה,  כן על. הכלל במרחב מסועפת
 להשתמש לכולנו לסייע שמטרתה והורים תלמידים, הספר בית
.למיניהן האינטרנט ברשתות נכון  

הגלישה באינטרנט ושימוש באמצעים הטכנולוגיים, המצויים 
בביה"ס במהלך יום הלימודים, מותרת לצורך לימוד ובהתאם 

 להנחיות המורה בלבד.

 התצלום את ולהעלות חברו את לצלם תלמיד על איסור חל. 1
.לרשת  

: תיותבכל סוגי הרשתות החבר מקוונת פגיעה על איסור חל. 2
 לרבות ומבזים מביכים תכנים העלאת, חרם, מילולית פגיעה

.הקלטות  או צילומים  
  אפשריות )בהתאם לחומרת המעשה(: תגובה דרכי

.המעורבים התלמידים עם בירור שיחת . קיום1  
.הנפגעשל ו הפוגע של ההורים דועיי.  2  
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.הפרט צנעת על שמירה תוך הכיתה עם שיחה קיום.  3  
(.פסיכולוגית/ יועצת) הספר בית צוות של וליווי מעקב המשך.  4  
. בנושא עבודה כתיבת.  5  
.חברתית פגיעה על ח"דו מתן.  6  
 עברת  . במקרי פגיעה חמורים תישקל השעיה מביה"ס/ ה7

 לפקידת סעד.  הפגיעה לטיפול משטרתי או/ו    
. החינוכי הצוות דעת לשיקול בהתאם יינתנו נוספות **תגובות  

 אתר ביה"ס . 'ח
באתר ביה"ס תוכלו להתעדכן בפעילויות ביה"ס, כולל תמונות 

התלמידים באתר. באתרי הכיתות מתפרסמות הודעות שוטפות. 
 אנו מבקשים ומצפים שההורה יתעדכן באופן קבוע.

 שימוש בטלפון ביה"ס וטלפונים ניידים. 'ט
תלמידים הזקוקים להתקשר להורים מסיבות שונות, יישלחו 

 של המורה. עם אישור כתוב  למזכירות רק
ניתן להביא טלפון סלולרי לביה"ס, אך יש לכבותו ולהכניסו 

וניתן להדליקו רק עם סיום יום  ,לתיק לפני הכניסה בשער
 ורק במרחב קומת הכניסה( 13:30)בשעה  הלימודים.

 ביה"ס אינו אחראי על שמירת המכשירים מפני חבלה/ גניבה.
 דרכי תגובה:

שימוש בטלפון במהלך יום הלימודים, יוביל להחרמתו )לרבות 
ע"י  אך ורק להוריםמשחקים וקבלת הודעות( ויינתן חזרה, 

 מנהלת בית הספר.
 כספים  . 'י

חל איסור מוחלט על החזקת כספים ודברי ערך בביה"ס. לא 
 .נישא באחריות אם יאבדו/ יגנבו

 ספרית יציאה לטיולים/הצגות/ פעילות חוץ בית . א"י
. תלמיד שלא לפני כל יציאהחובה הוא  אישור יציאה לפעילות 

 ביא את האישור במועד לא יצא לפעילות. י
 .ביה"ס+ נעלי ספורט+ כובעבתלבושת  יש להגיע לכל טיול

 התנהגות והשתתפות בטיולים ובפעילויות בית ספריות. ב"י
כלל כללי התנהגות נאותה ומכבדת בכל הפעילויות מחייבים את 

 התלמידים.
ההשתתפות בטיולים ובפעילות פנים וחוץ בית ספרית היא חלק 

 מתכנית החובה של ביה"ס.
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 דרכי תגובה:
במקרה של התנהגות לא נאותה בטיולים/סיורים/הצגות וכד', 

 המנהלת תחליט על:
 א. התניית השתתפות בסיור/טיול בליווי מבוגר.

 ב. מניעת השתתפות בפעילות עתידית.
 בכיתות ובביה"ס -איכות סביבה. ג"י

על כל כתה להקפיד על הניקיון בכיתתה. במהלך השנה מתבצעת 
 תורנות ניקיון חצר )תורנות איכות סביבה(.

יאכלו התלמידים בכתות. ילד אשר לא סיים  את ארוחת הבוקר
את ארוחתו בזמן הפסקת האוכל, ישב במרחב הקומה ויסיים 

 ת הספר.את הארוחה. אין לאכול בחצר בי
בשל רצוננו להירתם לשמירה על הסביבה, השתדלו 

משימוש בשקיות ניילון והרגילו את הילדים לקופסאות  להימנע 
כלים שקיות מתכלות. כמו כן, בביה"ס מ מזון לשימוש חוזר/

פחים: לפסולת  בכל כיתה ישנם שני  יר וסוללות. למחזור ני
 . ולנייר

 התנהגות בהפסקות .י"ד
ומסדרונות בית הספר מוצבים מורים תורנים אשר בחצרות 
 כתובת לכל בעיה שמתעוררת במהלך ההפסקה. מהווים

 בכדורי ספוג בלבד –משחקים בהפסקה 
ניסיון העבר מצביע על פגיעות פיזיות רבות כתוצאה מכדורים 

קשיחים )כדורסל וכדורגל(. לפיכך, כיתה שיש לה תורנות משחק 
ב"כדור כיתתי " שנמצא בכיתתה לזמן באחד המגרשים תשתמש 

 ההפסקה בלבד.
גם בלי  -אין להביא כדורים קשיחים לביה"ס. )כדור קשיח 

 (רק בסוף יום לימודים אוויר, יוחרם במהלך ההפסקה ויוחזר
 ניתן להביא כדורי ספוג לביה"ס.

יש להימנע ממשחקים המסכנים את התלמידים, אין לטפס על 
 ' .גגות, גדרות, חלונות וכו

 אין להביא לביה"ס קלפי משחק תקופתיים.
 .ך ההפסקה, יש לפנות למורה התורןבכל קושי העולה במהל

 חלוקת מגרשים. ו"ט
חלוקת מגרשים תיעשה ע"י המורים לחינוך גופני. התלמידים 

פעולה ולכבד את ההחלטות כדי למנוע ויכוחים  מתבקשים לשתף
תלויה טבלת חלוקת  בין תלמידי הכיתות. בלוח המודעות תהיה

רוע בית ספרי או יהמגרשים לכתות לפי ימים.) יום שבוטל בשל א
 כיתתי לא יושלם על חשבון כיתה אחרת( 
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 דרכי תגובה:
כיתה שלא תכבד את כללי החלוקה וההתנהגות במגרש, תבוטל 

 זכותה למגרש לשבוע.
 ריצה במסדרונות  ז."ט

דו. על ההולכים לצנת את התלמיד הרץ ואת ריצה במסדרון מסכ
 כן, חל איסור לרוץ במסדרונות ביה"ס.

 מורים/ יועצתשיחות עם . ז"י
תלמיד יוכל לפנות אל המורה/ היועצת בכל עניין ובקשה ולקבוע 

 זמן לשיחה.
הורים המעוניינים לתאם שיחה חייבים לעבור על פי ההיררכיה 

וללא עקיפת סמכות ומתוך כבוד למורה: מחנכת, מורה 
 מקצועית, יועצת, מנהלת. 

 נוהל כניסת מבקרים  .ח"י
עבור  דוגמה"מערכת היחסים בין ההורים למורים משמשת 

הדדי. של כבוד  דוגמההילדים ומודל לחיקוי. חשוב שתהיה זו 
המורים והצוות החינוכי הם אנשי מקצוע בתחום החינוך. כדי 
שיוכלו לעמוד במשימה זו יש לכבד את מקצועיותם ולאפשר 

 )מתוך חוזר מנכ"ל(. להם אוטונומיה בהפעלת שיקולי הדעת" 
על מנת לאפשר לצוות לבצע את עבודתו במקצועיות, ולתלמידים 

קפיד על ללמוד באווירה רגועה ושקטה, אנו מבקשים לה -
 הכללים הבאים:

 הספר, אך -ם ללוות את ילדיהם לביתהורים מוזמני
 .07:55השעה לפני מתבקשים לעזוב 

 הספר נערך ליום הלימודים. לכן, הורים מתבקשים -צוות בית
בשאלות/בקשות/בירורים בזמן המעבר לפנות אל הצוות  שלא

 עם המחנך  הורים מוזמנים ליצור קשר  והכניסה לכיתות. 
 .תופי המוסכם א-על

  אל מורים מקצועיים או במקרים דחופים ניתן לשלוח מכתב
עם הילד/ה או להתקשר למזכירות ביה"ס ולבקש למסור את 

פרטי ההתקשרות עם כל צוות ביה"ס  ההודעה לאיש הצוות.
 מצויים באתר הבית ספרי.

 הספר תתאפשר רק להורים המוזמנים -הכניסה לשטח בית
הספר -הורה המגיע לבית הספר.-יתלפגישה עם צוות ב

ע למזכירות ויבקש לשחרר את בנו/ביתו מכל סיבה שהיא יגי
 שיזמנו את ילדו.
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  ,יתאפשר לילד לצאת מבית הספר לפני תום יום הלימודים
ממזכירות בית הספר ובליווי מבוגר  רק עם אישור חתום

 לפחות. 18. לא ניתן לשלוח אחים שאינם בני בלבד

  למסור ציוד/ארוחת עשר לילדיהם ששכחו הורים המבקשים
והכיתה.בצירוף פתק עם שם הילד  ישאירו זאת אצל השומר

 בסוף יום הלימודים,  ורים המבקשים לאסוף את ילדםה
ולהמתין לילדם מחוץ מתבקשים להגיע בשעה המדויקת 

המשך למידה בכיתות מסביב.  למבנה ביה"ס על מנת לאפשר
 במרחבי ביה"ס ולהמתין לילדים הנוספים.   להישאר אין

הלומדים בכיתות  ידה של הדבר מפריע להמשך למ
 ובמרחבים.

 לשטח בית הספר, גם אם  כניסת הורה עם נשקא תתאפשר ל
הינו בעל תפקיד המאפשר נשיאת נשק. הנוהל חל בימי שגרה 

   ובטקסים. 

נוספות למנהלת ביה"ס שמורה הזכות להחליט על דרכי תגובה 
 וזאת בהתאם לחומרת המעשה.לדרכים המצויות בתקנון, 




