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להורים ולתמידים היקרים, ה’ עמכם!

לפניכם תקנון ביה”ס אריאל - פרי עבודה  משותפת של 
שנה.  במשך  התלמידים  ומועצת  ההורים  המורים  צוות 
התקיימו מספר מפגשים  ודיאלוגים מעניינים ותורמים 

עד לתוצר הסופי.
מטרת התקנון להסדיר את אורחות החיים הבית ספריים 

ולאפשר לכל אחד מקהילת ביה”ס לתפקד כמיטב יכולתו 
מוגנותו  על   שמירה  תוך  ביותר  הטובים  להישגים  ולהגיע 

וכבודו.
תקנון בית ספר הוא בעל משמעות חינוכית, משמעות לאקלים בית הספר ומשמעות 

דמוקרטית והוא אחד היעדים של ביה”ס אריאל. 
וכבוד  סובלנות  ארץ,  לדרך  לחנך  הוא  בית הספר  נכתב מתוך אמונה שתפקיד  תקנון 

הדדי  תוך מתן דוגמא אישית.
חברת האדם מושתתת על חוקים, נהלים, זכויות וחובות. 

חוקים ונהלים אינם נתונים לבחירה אישית, הם נקבעים על ידי נציגי הציבור ונבחריו, 
ועל הציבור למלא אחריהם.

החוקים מטרתם לאפשר לכל אחד ליהנות מהחיים מבלי להיפגע בגופו, נפשו ורכושו.
ללמוד  ואף  בקורת  להביע  ניתן  ורגשותיו,  מחשבותיו  דעתו  להביע  אדם  כל  של  זכותו 

ממנה, בתנאי שתאמר בתרבות ודרך ארץ.
אנו מאמינים - בחינוך לסובלנות ולכבוד הדדי, ומוקיעים כל מעשי אלימות .

דבר המנהלת
ויו”ר ועד ההורים



2

נעשה את המיטב והמרב ליצירת אוירה נעימה, 
כפי שכבר נאמר “דרך ארץ קדמה לתורה ואין תורה בלי דרך ארץ”.

התקנון בית הספר יופץ בין כל באי המוסד: תלמידים, מורים, עובדים והורים. 
הוא נגזר מחוזר מנכ”ל משרד החינוך  ומהתקנון המחוזי.

המטרה היא: 
לצמצםה ולמגר את האלימות וליצור תרבות ואקלים בית ספרי המבטיחים: 

בקרב  החברתית  המעורבות  רמת  את  להגביר  שייכות  תחושת  מוגנות,  תחושה 
התלמידים.

וחד משמעיים המשקפים מדיניות אחידה המחייבת את כל  להציג מסרים ברורים 
באי ביה”ס.

תודה על השותפות, בברכה חמה.

מר אלחנן שמואלי  אוחיון אילנה   
מנהלת ביה”ס    יו”ר ועד ההורים 
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מתוך תוכנית חינוכית של ביה”ס אריאל
ביה”ס מושתת בחינוכו על השקפה דתית, ציונית 
המחנכת לתורת ישראל, עם ישראל וארץ ישראל.

אמונה בה’ וחינוך למצוות כדרך חיים.  � 
היחס לכלל ישראל כביטוי נאמן לאחדות ולערבות הדדית.  � 

חינוך למידות וערכים. � 
חינוך למצוינות . ביה”ס מהווה מוסד חינוכי, השואף כל העת למצוינות בכל תחומי  � 

העשייה ומקדם מצוינות בכל תחומי החיים של ביה”ס:  לימודי וחברתי.
פעילויות חברתיות באווירה תורנית המשלבת ביה”ס, הורים וקהילה . � 

מתן הזדמנויות לכל תלמיד באשר הוא. ביה”ס מכיר בשונות של כל אדם ושואף  � 
להעניק ליחיד את העזרה הדרושה לו לפי יכולותיו האישיות תוך חינוך למצוינות 

ולמיצוי היכולת האישית של כל תלמיד.
תמיכה לימודית לצמצום פערים. � 

פיתוח מקצועי של צוות המורים .  � 
פיתוח תרבות המשוב בביה”ס המשוב ככלי לשיפור ולהשבחת העבודה הפדגוגית  � 

של  הצוות.
טיפוח ועיצוב חברה מתוקנת, תורמת לזולת ומעורה בחיי הקהילה.  � 

ביה”ס דוגל בדוגמא אישית של המחנכים
ויחס אישי לכל תלמיד.

אני מאמין ביה”ס
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מתי מוציאים? 
כרטיס ירוק יינתן לתלמיד שיוזם התנהגות המפגינה מעורבות חברתית ויחס טוב לזולת, 
משכין שלום, עוזר בהכנת שע”ב, סיוע לתלמיד חלש, כיבוד תלמיד ששכח אוכל, מבקר 

תלמיד שנעדר בזמן מחלה.
דרכי תגמול:

צבירת 3 כרטיסים ירוקים מכתב להורים חתום ע”י ועדת אקלים והמחנכת
5 כרטיסים הזמנה לטקס + הענקת שי.

בשיעור חברה ימליצו התלמידים על הילד הירוק לשבוע זה.

מתי מוציאים?
איום  השפלה,  גנאי,  מילת  קללה,  צהוב:  כרטיס  מחייבת  מילולית  התנהגות  כל  � 

סחיטה, הקנטה, תנועה מגונה.
הכיתה  כלפי  או  אחרים  תלמידים  הספר,  בית  צוות  כלפי  חצופה  התנהגות  כל  � 

מחייבת כרטיס צהוב.
דרכי הטיפול:

3 כרטיסים מכתב להורים.
5 כרטיסים זימון הורים לשיחה עם המחנכת.

10 כרטיסים ועדת אקלים. )בצוות אקלים שותפים מורים והורים(

תוכנית הכרטיסים

כרטיס ירוק

לצמצום אלימות

כרטיס צהוב



5

מתי מוציאים: 
כל אלימות פיזית ונדליזם או התנהגות ברוטאלית ואלימות מילולית חמורה. כגון: יריקה, 
מכה, בעיטה, נשיכה, דחיפה, סטירה, משיכה, ”חיבוק דב”, זריקת חפץ כלפי ילד אחר, 

שימוש בנשק קר,הורדת מכנסים מחייבת הוצאת כרטיס אדום.
דרכי הטיפול:

כרטיס אדום ראשון שיחת בירור  + מכתב להורים חתום ע”י נציג ועדת אקלים. � 
כרטיס אדום שני הזמנת הילד והורים לשיחת בירור עם המחנכת + מורה מקצועי  � 

במידת הצורך.
לועדת  והוריו  הורים  הזמנת  שלישי  אדום  כרטיס  � 
, מחנך הכיתה  ועדת אקלים  נציגי  ישבו  אקלים שבה 

ונציג הורים מועדת היגוי לדיון בהתנהגויות אלו.
ונקיטת סנקציה משמעותית. במקרה  קבלת החלטות  � 
מחנכי  ע”י  לתלמיד  תינתן  השעיה  על  החלטה  של 
לתקופת  המותאמת  עבודה  ובאחריותם  הכיתות 

השעיה.

כרטיס אדום

“לעולם ידבר אדם בלשון נקיה” 
]דברי חכמים[
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תגובה לאחר הפרת כללי התנהגות
הכלל בפעם ה-1

תגובה לאחר הפרת 
הכלל בפעם ה-2

תגובה לאחר הפרת 
הכלל בפעם ה-3

1. אלימות פיזית
פגיעה פ יזית אסורה 

בהחלט. 
אין להשתמש 

באלימות פיזית מכל 
סוג שהוא:

דחיפות, מכות, 
צביטות, זריקת 

חפצים וכיו”ב.
על התלמידים מוטלת 
“חובת הודעה” לצוות 
בי”ס במקרה בו ידוע 

להם תכנון \ פגיעה 
בתלמיד ביה”ס. 

1. המורה שנכח 
במקום יפעל 

להפסקת הפגיעה.
2. שיחת ברור תיעוד 

בדף ריכוז  אירועי 
משמעת.

3. יידוע ההורים 
במכתב.)ע”פ שיקול 
דעת המורה(. העתק 

תיק א.מ.
4. פעולה מתקנת-

תנצלות, עשייה למען 
האחר.

*במקרים חמורים 
במיוחד אין להמתין 

עד לעבירה שלישית, 
אלא לפעול באופן 
התואם את חומרת 

המעשה.
5. התלמיד יקבל 

כרטיס אדום.

1. המורה שנכח יפעל 
להפסקת הפגיעה.

2. שיחת ברור ותיעוד 
)תיק א.מ(.

3. דיווח להורים בכתב 
וטלפון )העתק תיק 

א.מ( 2 הצדדים.
4.פעולה מתקנת-

התנצלות עשייה למען 
האחר.

5. החלטה על תגובה 
הולמת בהתאם 

לחומרת האירוע, 
לרבות הרחקה.

6. העתקת סעיף 
מהתקנון הנוגע 

לאירוע האלימות. 
7. התלמיד יקבל 

בפעם השניה כרטיס 
אדום.

1. המורה שנכח יפעל 
להפסקת הפגיעה.

2. שיחת ברור 
ותיעוד )המורה ידווח 

למחנך(.
3. הזמנת ההורים 

לשיחה ע”י מחנכת 
הכיתה.

4. השעיית התלמיד 
מביה”ס )ע”פ חומרת 

המקרה(.
5. פעולה מתקנת-

התנצלות עשייה למען 
האחר.

*בזמן ההשהיה 
בבית יבצע התלמיד 

משימה חינוכית 
ערכית מוגדרת.

*באחריות התלמיד 
להשלים את החומר 

הלימודי. 
6. יישקל שיתוף 

גורמים נוספים חוץ 
בית ספריים בטיפול. 

7. גיבוש תוכנית 
אישית לתלמיד.

8. קבלת כרטיס אדום 
עם השעייה.

ולהורים ן לתלמידים  תקנו

חברך  כבוד  “יהי 
חביב עליך כשלך“

]פרקי אבות[
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תגובה לאחר הפרת כללי התנהגות
הכלל בפעם ה-1

תגובה לאחר הפרת 
הכלל בפעם ה-2

תגובה לאחר הפרת 
הכלל בפעם ה-3

1א’. אלימות פיזית  
חמורה

כגון: שימוש בכלי 
מסוכן, זריקת אבנים, 

אלימות של קבוצה 
כלפי פרט אלימות 

חוזרת ונשנית 
ואלימות של תלמיד 

כלפי מורה.

1. המורה / איש צוות  שנכח במקום יפעל להפסקת הפגיעה.
2. שיחת ברור ותיעוד בתיק אישי.

3. יידוע והזמנת ההורים באופן מיידי.
4.התלמיד יושעה מביה”ס- על פי שיקול דעת של צוות ביה”ס ועל – 

פי חוזר מנכ”ל.
5. במקרה הצורך יש לפנות למשטרה על פי חוזרי מנכ”ל.

1ב’. פגיעה מינית 
פגיעה בעלת אופי 
מיני של תלמידים 
בתלמידים אסורה 

בהחלט.
כגון: הרמת חצאית, 

הצצה בשירותים, 
הורדת מכנסים, 

חיבוק ונישוק בעל 
אופי מיני, חשיפה של 

איברים מוצנעים.

1. בפעם ראשונה - שיחה עם התלמיד\ה ותיעוד השיחה תיוק בתיק 
משמעתי כיתתי.

הזמנת הורים ותיעוד השיחה עם המחנך. הוספת גורם חינוכי נוסף 
בהתאם לשיקול דעת המחנך.

במידת הצורך
2. הקמת צוות בין מקצועי לטיפול בטווח הקצר והארוך על פי חוזר 

מנכ”ל.
3. חובת דיווח לפקיד סעד או למשטרה.

4. השעיית התלמיד על פי שיקול צוות ביה”ס ובהתאם לחוזר מנכ”ל.

1 ג’. גלישה באתרי 
אינטרנט

חל איסור מוחלט לגלישה באתרים “לא צנועים” במסגרת שיעורי 
המיחשוב בביה”ס.

פעם ראשונה - ידוע ההורים ואזהרת התלמיד לפני השעיה וקבלת 
כרטיס אדום.

פעם שניה - התלמיד יושעה.
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תגובה לאחר הפרת כללי התנהגות
הכלל בפעם ה-1

תגובה לאחר הפרת 
הכלל בפעם ה-2

תגובה לאחר הפרת 
הכלל בפעם ה-3

2.אלימות מילולית
פגיעה מילולית כפי 
שהוגדרה ע”י הצוות 

החינוכי של ביה”ס 
אסורה בהחלט.

1. המורה שנכח במקום יפעל באופן מיידי להפסקת הפגיעה.
2. שיחת ברור, והוצאת כרטיס צהוב.

2א’. במקרה של 
אלימות מילולית 

חמורה 
כגון: השפלה, 

התעללות, פגיעת 
קבוצה בפרט, אלימות 
חוזרת ונשנית ופגיעת 

תלמיד במורה.

1. המורה שנכח במקום  יפעל באופן מיידי להפסקת הפגיעה.
2. שיחת ברור.

3. תגובה חינוכית הכוללת שיחות אישיות  וכיתתיות על פי הצורך.
4. ידוע הורי התלמיד הפוגע -  תיוק המכתב  בתיק אישי.

הוצאת כרטיס אדום.
5. השעיית התלמיד  על פי שיקול דעת ביה”ס.

6. גיבוש תכנית אישית  לתלמיד.

2ב’. חרם של קבוצה 
כנגד יחיד אסורה  

בהחלט.
חרם או נידוי או 

כל מהלך חברתי, 
שמשמעו דחייה של 
ילד ובידודו בחברה 

אסורה בהחלט.

1. הקמת צוות בין מקצועי לטיפול בטווח הקצר והארוך.
2. הזמנת הורי התלמיד הפוגע לשיחה-  תיעוד השיחה בתיק אישי.

3. גיבוש תכנית אישית  לתלמיד ולכיתה.
הוצאת כרטיס אדום.

3. פגיעה ברכוש
אין לפגוע ו/או 

להשחית רכוש ציבורי 
ופרטי. בית הספר 

אינו אחראי על רכוש 
התלמידים. 

1. שיחת ברור ותיעוד.
2. יידוע ההורים.

3. תשלום עבור הנזק או תיקונו.
הוצאת כרטיס אדום.

4. השעיית התלמיד על פי שיקול דעת צוות ביה”ס.
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תגובה לאחר הפרת כללי התנהגות
הכלל בפעם ה-1

תגובה לאחר הפרת 
הכלל בפעם ה-2

תגובה לאחר הפרת 
הכלל בפעם ה-3

4 א. סמכות המורה
יש להתנהג באופן 

נאות על פי הכללים 
הנהוגים בכיתה. 

יש להתנהג בהתאם 
להוראות המורה - 

כולל מורה ממלא/ת 
מקום.

1. שיחה עם התלמיד.
2. אזהרה בע”פ.

3. תיעוד התהליך 
בטבלת מעקב 

הנמצאת בכיתה.

1. שיחה עם התלמיד.
2. מכתב להורי 

התלמיד, לא לתיק 
אישי.

3. אזהרה לגבי 
הצעדים שיינקטו 

באם, תישנה 
התנהגות זו.

4. תיעוד התהליך 
בטבלת המעקב.

הוצאת כרטיס צהוב.

1. שיחה עם התלמיד.
2. הזמנת ההורים 

לשיחה.
3. תישקל השעיה 

מביה”ס ו/או צעדים 
נוספים בהתאם 
לחומרת האירוע.
4. בניית תכנית 

אישית לתלמיד על 
ידי המחנך/ יועצת.
5. תיעוד התהליך 
ותיוק בתיק אישי.

4 ב. תלמידים.
א.הכנת שעורי בית.

ב.הבאת ציוד.

1. שיחה עם התלמיד.
2. אזהרה בע”פ.

3. תיעוד התהליך 
בטבלת מעקב 

הנמצאת בכיתה.

1. שיחה עם התלמיד.
2. מכתב להורי 

התלמיד, לא לתיק 
אישי.

3. אזהרה לגבי 
הצעדים שיינקטו 

באם, תישנה 
התנהגות זו.

4. תיעוד התהליך 
בטבלת המעקב.

1. שיחה עם התלמיד.
2. הזמנת ההורים 

לשיחה.
3. תישקל השעיה 

מביה”ס ו/או צעדים 
נוספים בהתאם 
לחומרת האירוע.
4. בניית תכנית 

אישית לתלמיד על 
ידי המחנך/ יועצת.
5. תיעוד התהליך 
ותיוק בתיק אישי.

“יהי מורא רבך כמורא 
שמים”

]פרקי אבות[
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תגובה לאחר הפרת כללי התנהגות
הכלל בפעם ה-1

תגובה לאחר הפרת 
הכלל בפעם ה-2

תגובה לאחר הפרת 
הכלל בפעם ה-3

5. עמידה בזמנים
יש להגיע לביה”ס 

בזמן ולהקפיד 
להיכנס לשיעור מיד 

בתום ההפסקה. 
יש להיות נוכחים 

במהלך כל השיעורים 
ולא לעזוב את שטח 

ביה”ס ללא קבלת 
אישור.

1. רישום האיחור.
2. שיחת ברור .

1. רישום האיחור.
2. שיחת ברור.
3. במקרה של 

איחורים חוזרים 
יוזמנו ההורים לשיחה 

עם מחנכת הכיתה 
4. תיעוד התהליך.

1. רישום האיחור.
2. שיחת ברור ואזהרה 

עם הורים ומחנכת 
הכיתה. )יותר משלוש 

פעמים( האיחורים 
וההיעדרויות 

מהשיעורים נמשכים, 
יש לערב גורמים 
נוספים בביה”ס: 
מנהלת, יועצת, 

ובמידת הצורך-קצינת 
ביקור סדיר.

4. תיעוד התהליך.

6. שימוש בטלפונים 
ניידים

שימוש בטלפון נייד 
במהלך השיעור 
אסורה בהחלט.

צילום \ הקלטה 
באמצעות הטלפון 

הסלולרי אסור 
בהחלט.

1. שיחת ברור 
והתראה הוצאת 

כרטיס צהוב.

1. שיחת ברור הוצאת 
כרטיס צהוב. 

2. הזמנת ההורים 
לשיחה.
3.תיעוד.

1. במקרים חוזרים 
של שימוש בטלפון 
נייד ביה”ס ישקול 

ענישה מתאימה כולל 
השעייה מביה”ס.   

הוצאת כרטיס אדום  
והחרמת  הפלאפון 

ומסירתו להורים בלבד.
2. תיעוד.

6 א’. שימוש 
בטלפונים ניידים בין 

כתלי ביה”ס.

1. ביה”ס אינו אחראי על נזק שייגרם למכשיר הטלפון- האחריות על 
מכשיר הטלפון הינה על התלמיד והוריו.

2. פניית התלמיד להוריו במקרים של מחלה או בעיה כלשהי תיעשה 
אך ורק בידיעת צוות ביה”ס ובאמצעות מזכירות ביה”ס. 
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תגובה לאחר הפרת כללי התנהגות
הכלל בפעם ה-1

תגובה לאחר הפרת 
הכלל בפעם ה-2

תגובה לאחר הפרת 
הכלל בפעם ה-3

7. הופעה הולמת
תלמידים - יש להגיע 

לביה”ס בהופעה 
הולמת וצנועה 

כדלהלן: בנות ד’-ו’ 
חצאיות מתחת לברך.

בנים כיפה וציצית.
חולצות בית ספר 

בצבע תכלת לשיעור 
ספורט בצבע כחול 

כהה ולטקסים בצבע 
לבן.

בימי שישי ניתן להגיע 
ללא חולצת בית ספר 
בכל מקרה יש להגיע 
עם חולצה התואמת 
את אופי בית הספר.

תלבושת הורים - 
הורים המבקשים 

להיכנס לשטח 
בית הספר עליהם 
להגיע בתלבושת 

צנועה - חולצה עם 
שרוול, מכנס ארוך או 

חצאית.
אבות יכנסו עם כיפה.

1. שיחת ברור.
2. יידוע ההורים.

3. תיעוד.

הורה לא יהיה רשאי 
להיכנס לבית הספר 
ללא תלבושת צנועה 

ע”פ התקנון.

1. שיחת ברור.
2. הזמנת ההורים 

לשיחה ע”י מחנכת 
הכיתה.

3. תיעוד.

1. שיחה עם מחנכת 
הכיתה.

2. החלטה על תגובות 
נוספות ע”י צוות 

ביה”ס.
3. במידת הצורך 

תגובש תכנית 
התערבות.

4. תיעוד.
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 פניית הורה לתלמיד שאינו ילדו
פניית הורה לתלמיד שאינו ילדו בדרך של איום או תקיפה אסורה בהחלט.

כדי לברר מה ארע.  גם לא  ולא לפנות לתלמיד,  ביה”ס  יש לפנות להנהלת  בכל בעיה 
במידה שההורה תקף או איים לתקוף תוגש נגדו תלונה במשטרה כחוק  ותיאסר כניסתו 

לביה”ס.

פניית הורה לעובד הוראה
אין  פניית הורה לעובד הוראה תיערך במועד שנקבע מראש. 
לשוחח עם המורה בתחילת השיעור או במהלכו. במקרה של 
פתוחים,  תקשורת  ערוצי  למזכירות.  לפנות  יש  דחופה  בעיה 
ההורים  בין  ברורה  כללים  ומערכת  הדדי  כבוד  של  יחסים 
תמיד  לשאוף  יש  לכן   - פעולה  לשיתוף  תנאי  הם   - למורים 

להידברות ולנהל שיח באווירה חיובית וטובה.

במקרים של השגת גבול
במקרים של השגת גבול של הורים באופן המפריע לפעילות 

הודעה  לאחר  וזאת  המוסד,  בצוות  או  בתלמידים  בפגיעה  איומים  תוך  או  החינוכית 
מתאימה של מנהל מוסד החינוך האוסרת עליהם להיכנס לתחומי המוסד, חלה חובת 

דיווח למשטרה או לפקיד הסעד.

נוהל פניית הורים





“שנראה כל אחד מעלת חברינו ולא חסרונם 
שנדבר כל אחד את חברו בדרך הישר והרצוי”


