
ביה"ס הממלכתי ע"ש דוד בן גוריון קריית מוצקין

אורחות חיים בבית הספר

טווח תגובות למעשי אלימותפעולות חינוכיות/ טיפוליותאירוע האלימות
אלימות מילולית בין תלמידים:

)מילות גנאי, כינויים מעליבים, איום, 
לעג על רקע גזעני, פגיעה בהורים, 

אחר...(

•תכנית חינוכית אישית 	
•בחירת התנהגות מתקנת 	

•פעם ראשונה - רישום הערה בתיק  	
כיתה

•פעם שנייה - מכתב להורים 	
•פעם שלישית - ענישה בהתאם  	

להחלטת הצוות החינוכי ובהתאם 
לחומרת האירוע ובהלימה לחוזר 

מנכ"ל
אלימות מילולית כלפי צוות המוסד 

החינוכי
•בחירת התנהגות מתקנת 	

•זימון ההורים לשיחה 	
•שיחה מיידית עם מנהלת בית הספר 	

•יידוע ההורים 	
•אזהרה לפני השעיה/ השעיה 	
•יידוע גורמי הפיקוח במשה"ח 	

אלימות פיזית:
 נוכחות באירוע אלימות תוך כדי 

עידוד והתלהמות
                                                           

אלימות פיזית:
מכה, בעיטה, נשיכה, דחיפה, צביטה, 
סטירה, חניקה שימוש בחפצים וכדומה

                                                            
 אלימות פיזית:

מעשי בריונות כולל הצקות וחרם

•בעת ההשעיה: ביצוע מטלה חינוכית.  	
•שיחה של התלמיד והוריו עם מנהלת  	

בית הספר.
•התחייבות התלמיד לקחת אחריות על  	
מעשיו ולא לבצע מעשה דומה בעתיד

•יידוע גורמים טיפוליים חוץ בית ספריים 	

•פעם ראשונה - רישום הערה בתיק  	
כיתה, יידוע ההורים ושלילת משחק 

חופשי בהפסקה
•פעם שנייה - אזהרה לפני השעיה,  	

שיחה עם מנהלת בית הספר
•פעם שלישית - נוכחות ההורים בבית  	

הספר או השעיה מחוץ לבית הספר
•יידוע גורמי פיקוח  	

•כינוס ועדה לצורך נקיטת צעדים עפ"י  	
חוזר מנכ"ל

אלימות פיזית: התנהגויות סיכון עצמי 
וסיכון אחרים

עפ"י חוזר מנכ"ל

אלימות פיזית כלפי צוות 
המוסד החינוכי

•בעת השעיה: ביצוע מטלה חינוכית.  	
•שיחה של התלמיד והוריו עם מנהלת  	

בית הספר.
•התחייבות התלמיד לקחת אחריות על  	
מעשיו ולא לבצע מעשה דומה בעתיד

•יידוע גורמים טיפוליים חוץ בית ספריים 	

•זימון מיידי של ההורים 	
•יידוע הפיקוח במשה"ח 	
•השעיה מבית הספר  	

אלימות בעלת גוון מיני, מילולית ופיזית: 
פגיעה בפרטיות הגוף כולל הצצה, 

חשיפת הגוף ונגיעה

עפ"י חוזר מנכ"ל

פגיעה ברכוש הפרט והכלל בכיתה, 
במסדרונות ובחצר בית הספר

•שיחה עם התלמיד 	
•עבודות חינוכיות הקשורות בשמירה על  	

הסביבה הבית ספרית

•יידוע ההורים 	
•תשלום עבור הנזק לרכוש 	

אלימות במרחב הווירטואלי כולל 
השמצה, עלבון, איום, התחזות, הפצת 

שמועות, הסתה, צילום ללא ידיעת 
המצולם, שימוש לרעה בתצלומי אחר, 

איום להפצה של צילום וכדומה

•שיחה עם התלמידים המעורבים ופתרון  	
הבעיה בדרכים של שיח מכבד

•בחירת התנהגות מתקנת 	

•רישום הערה בתיק כיתה  	
•יידוע מנהלת בית הספר 	

•יידוע ההורים 	
•אזהרה 	

•השעיה ויידוע הפיקוח במשה"ח 	
•במקרים מיוחדים העברה לגורמי החוק 	

מקרי אלימות שהובאו לידיעת הצוות- יטופלו בהקדם ובמקרים חמורים יועברו לטיפול רשויות החוק.
כל מעשי האלימות יתועדו. במקרים של אלימות חריגה, תתכנס ועדה שתטפל במקרה שלא על פי מדרג התגובות 

ובהלימה לחוזר מנכ"ל.
• עידוד שיח מכבד בין התלמידים ייעשה באמצעות תכניות: מפתח הל"ב, כישורי חיים, תכנית מצמיחים )"עיר ללא  	

אלימות"(, מועצת התלמידים ומגשרים.
*מידי שנה תערך חשיבה מחודשת על התקנון ואישרור התקנון מחדש

חל איסור על פגיעה או ניסיון לפגיעה 
באחר, מתוך כוונה או שלא מתוך כוונה. 

 “אין לקחת את החוק לידיים”!
הבחירה בשימוש באלימות מכל סוג, תגרור 

הורדת ציון בתעודה בסעיף “התנהגות”
במקרי אלימות חמורים אופן הטיפול יהיה 

נתון לשיקול דעת הנהלת בית הספר 
ובהתאם לחוזר מנכ”ל. 

לתהליך בניית התקנון חברו יחד צוות 
ביה”ס, ההורים והתלמידים 

במטרה לאפשר לתלמידי ביה”ס לחוש 
מוגנים ולהסדיר את אורחות החיים בביה”ס.
בית הספר הינו סביבה מוגנת וזכותם של 

כל באי בית הספר לחוש מוגנים.  
כל אלימות אסורה בהחלט! 



טווח התגובות במקרה של פעולות חינוכיות/טיפוליותהתנהגות בשגרההתחום
הפרת כללי התנהגות

•זכותם של המורים והתלמידים ללמד במהלך השיעור 	
וללמוד ללא הפרעה ולנהל שיחה תוך 

שמירה על כללי שיח נאותים
•בכניסת המורה לכיתה, על התלמידים  	

לעמוד במקומם בשקט
•על התלמידים להשמע להנחיות  	
המורים ולהוראותיהם ולבצע את 

המשימות הלימודיות
•קימה ממקום הישיבה באישור המורה  	

בלבד
•אין להפריע למהלך השיעור 	

•יציאה מהשיעור באישור המורה בלבד  	
ובנשיאת תג "אישור יציאה"

•בכל יציאה מהכיתה, יש לשמור על  	
שקט והליכה רגועה )ללא ריצה( 
במסדרונות בית ספר. אין לשוטט 

בבית הספר

•שיחה עם התלמיד 	
•יידוע ההורים 	

•זימון ההורים לשיחה 	
•תכנית חינוכית אישית 	

•אזהרה 	
•תיעוד בתיק כיתה 	

•שלילת משחק חופשי  	
בהפסקה

•שיחה עם מנהלת בית  	
הספר

•הרחקה לכיתה מקבילה  	
לשיעור אחד

•הרחקה לכיתה מקבילה  	
להמשך יום הלימודים

•השעיה בתוך בית הספר 	
•השעיה מחוץ לבית הספר 	

שיעורי בית 
וציוד לימודי

•שיעורי בית יינתנו במידה ובהלימה  	
לשכבת הגיל

•על התלמידים לדאוג להכנת שיעורי  	
הבית

•על התלמידים לדאוג להגיע לשיעור  	
עם הציוד הנדרש 

•חובת התלמידים לדווח למורים  	
בתחילת השיעור במקרה של אי הכנת 

שיעורי הבית
•יש להגיש עבודות בזמן שנקבע 	

•באחריות תלמידים הנעדרים משיעור  	
מכל סיבה, להתעדכן בשיעורי הבית

•שיחה עם התלמיד 	
•יידוע ההורים 	

•השלמת שיעורי בית  	
בבית-הספר לאחר שעות 

הלימודים
•תכנית חינוכית אישית 	

•תיעוד בתיק הכיתה 	
•החל מהפעם השלישית של  	
אי הכנת שיעורי הבית או אי 
הבאת ציוד - יידוע ההורים 

במכתב ורישום בתיק הכיתה
•הורדת ציון בתעודה בסעיף  	

"הכנת שיעורי בית ומשימות"

•יתבצע תיאום בין המורים, לגבי במבחנים 	
תאריכי המבחנים

•החומר למבחן יינתן בכתב, שבוע  	
מראש

• המבחן יהיה מודפס באופן ברור,  	
מרווח ואסתטי

•מבחנים ומבדקים יתבצעו על פי  	
הוראות משרד החינוך

•התלמידים ישמרו על שקט וטוהר  	
המידות במהלך המבחן

•עבור תלמידים שלא נכחו במבחן,  	
יתואם מועד חדש, תוך התחשבות 

במועדי מבחנים אחרים
•תלמידים הזכאים להתאמות בדרכי  	

היבחנות, יקבלו את זכאותם בהתאם 
להחלטת ועדת ההתאמות הבית-

ספרית ובהתאם לחוזר מנכ"ל

•שיחה בכיתה 	
•מטלת הערכה חלופית 	

•תיעוד בתיק כיתה 	
•יידוע הורים 	

•העתקה במבחן תגרור  	
הורדת ציון

•המורה תבהיר לתלמידים ולהורים את ציונים 	
מרכיבי הציון בכל מקצוע

•להורי תלמיד ניתנת הזכות לשקיפות  	
לגבי הציון שניתן לילדם במבחן, 

בעבודה ובתעודה

•בהתאם לחוזר מנכ"ל  	
יתקיים מדרג הערכות 
שונה לתלמידי א'-ג' 

ולתלמידי ד'-ו'

•תלמידים ישתפו ילדים אחרים חברתי 	
במשחקים

•פתרון מחלוקות בדרכים מכבדות  	
ובסיוע אנשי צוות ותלמידים מגשרים

•במצבי תחרות ובעקבותיהם,  	
התלמידים יתנהגו בצורה מכבדת 

והוגנת.

•שיחה עם התלמיד 	
•שיחה בכיתה, תוך שמירה על  	

כבוד התלמידים המעורבים
•יידוע ההורים 	

•בחירת התנהגות מתקנת 	
•תכנית כיתתית לפיתוח  	

תקשורת בין אישית
•תוכנית אישית  	

להתמודדות עם תסכול

•תיעוד בתיק כיתה 	
•הרחקה לכיתה מקבילה  	

לשיעור אחד
•הרחקה מהשיעור הבא  	

באותו המקצוע. השלמת 
הנלמד באחריות התלמיד

•שלילת משחק חופשי  	
בהפסקה



טווח התגובות במקרה של פעולות חינוכיות/טיפוליותהתנהגות בשגרההתחום
הפרת כללי התנהגות

נוכחות ועמידה 
בזמנים

•יש להגיע לבית הספר בזמן 	
•במהלך היום, יש להיכנס לשיעור מיד  	

עם תום ההפסקה
•תלמיד הנעדר מעל שלושה ימים  	

נדרש להציג אישור רפואי
•על התלמיד לדאוג להשלמת חומר  	
לימודי באחריות ובתמיכת ההורים 

ובסיוע הצוות החינוכי
•יש ליידע בכתב את מחנכת הכיתה  	

לגבי כל היעדרות

•שיחה עם התלמיד 	
•זימון ההורים לשיחה 	

•רישום איחור במזכירות  	
וכניסה לכיתה עם פתק 

אישור
•שלילת משחק חופשי  	

בהפסקה
•דיווח לקצין ביקור סדיר 	

•אין להביא מכשירים טכנולוגיים מכשירים טכנולוגיים 	
יקרי ערך לבית הספר. האחריות על 

מכשירים אלו על ההורים והתלמידים 
בלבד

•המכשירים הסלולריים של התלמידים  	
נאספים מידי בוקר ומאוחסנים 

במזכירות בית הספר עד סיום יום 
הלימודים

•יש להפקיד את המכשיר הסלולרי  	
כשהוא כבוי

•שיחה עם התלמיד 	
•זימון ההורים לשיחה 	

•פעם ראשונה – אזהרה  	
ויידוע ההורים

•פעם שנייה – המכשיר יופקד  	
בכספת בית הספר ויוחזר 

אך ורק לידי ההורים.

•התלמידים יגיעו בתלבושת נקייה, הופעה ותלבושת 	
מסודרת, צנועה ומכבדת

•חולצה בצבע אחיד )לבחירה( עם  	
סמל מודפס של ביה"ס

•עליונית )סווטשרט( בצבע אחיד עם  	
סמל מודפס של ביה"ס

•מכנסיים או חצאית בצבע אחיד 	
•לשיעורי חינוך גופני: חולצה בצבע  	

צהוב או לבן עם סמל ביה"ס, מכנסי 
ונעלי ספורט

•במועדים מיוחדים: חולצה לבנה עם  	
סמל ביה"ס

•חל איסור על: גופיות, מכנסונים,  	
חולצות בטן, חצאיות מיני, כפכפים, 

נעלי עקב, איפור, לק בציפורנים, 
עגילים לא צמודים וצבעי שיער

•שיחה עם התלמיד 	
•זימון ההורים לשיחה 	

•תיעוד בתיק כיתה 	
•אזהרה ויידוע ההורים 	

•עפ"י חוזר מנכ"ל- לא ניתן  	
להשתתף בשיעור חינוך 
גופני ללא נעלי ספורט 

ובגדים מותאמים
•הורדת ציון בתעודה בסעיף  	

"תלבושת" 

•התלמידים ישחקו באזורים המחולקים בהפסקה 	
על פי שכבת הגיל

•אין להישאר בכיתה או במסדרון מלבד  	
בימים גשומים

•יש להשמע להוראות המורים התורנים  	
ולהיעזר בהם במידת הצורך

•אין לצאת עם אוכל להפסקה. הפסקת  	
האוכל תתקיים בכיתות לאחר הפסקת 

עשר
•עם הצלצול יש לחזור מייד בצורה  	

רגועה לכיתה, ללא ריצה במסדרונות

•שיחה עם התלמיד 	
•הצעת פעילויות משחק  	

חלופיות
•זימון ההורים לשיחה 	

•תיעוד בתיק כיתה 	
•שלילת משחק חופשי  	

בהפסקה

•כל הציוד הנלווה באחריות התלמיד ציוד נלווה 	
והוריו

•מותר להביא כדורי ספוג ואין להביא  	
כדורים קשיחים

•תלמיד המגיע לבית הספר רכוב על  	
אופניים, ינעל אותם בחניית האופניים
•אין להגיע לביה"ס באופניים חשמליים 	

•שיחה עם התלמיד 	
•זימון ההורים לשיחה 	

•חפץ שהבאתו לבית הספר  	
אסורה, יופקד במזכירות עד 

סיום יום הלימודים
•במקרה חוזר, יופקד  	

במזכירות בית הספר ויוחזר 
אך ורק לידי ההורים

•יש לשמור על כללי ההתנהגות טקסים 	
המקובלים בטקסים

•שיחה עם התלמיד 	
•הגשת עבודה בנושא  	

הטקס
•זימון ההורים לשיחה 	

•תיעוד בתיק כיתה 	
• שיחה עם מנהלת  	

בית הספר



טווח התגובות במקרה של פעולות חינוכיות/טיפוליותהתנהגות בשגרההתחום
הפרת כללי התנהגות

פעילות חוץ 
בית ספרית

•יש להתנהג כראוי ולהישמע להוראות  	
המורה/המדריך

•כל יציאה מחייבת אישור הורים בכתב 	
•משיקולים פדגוגיים ובהלימה לחוזר  	
מנכ"ל בנושא, ניתן להתנות יציאת 

תלמיד בליווי אישי של הורה או מישהו 
מטעמו

•יציאה מבית הספר תתאפשר  	
בתלבושת מלאה בלבד

•שיחה עם התלמיד 	
•הגשת עבודה בנושא  	
הפעילות שהתקיימה

•אי קבלת סמכות תגרור  	
יידוע ההורים באופן מיידי ואף 
הזמנתם לאסוף את התלמיד 

ממקום הפעילות
• ללא אישור יציאה בכתב  	

ו/או תלבושת מלאה, יישאר 
התלמיד בהשגחה בבית 

הספר

יציאה משטח 
בית הספר

•אין לצאת מתחומי בית הספר בשעות  	
הלימודים

•חובה לצאת משטח בית הספר בסיום  	
יום הלימודים

•יציאה משטח בית הספר במהלך יום  	
הלימודים תתאפשר רק בליווי הורה 
או אדם מטעמו והצגת אישור יציאה 

ממזכירות בית הספר לשומר

•שיחה עם התלמיד •יידוע ההורים	 	
•יידוע גורמי הפיקוח במשה"ח 	

כניסת הורים 
לתחומי בית הספר

• יש להישמע להוראות מאבטח  	
בית הספר

•הכניסה באישור מזכירות בית הספר  	
בלבד  

•חל איסור על כניסת הורים לכיתות  	
במהלך יום הלימודים. הורה שנכנס 
בתאום מראש, ימסור פרטיו לשומר 

לרישום 
•חל איסור על פניה של הורים לתלמידי  	

ביה"ס כל טיפול בארועי משמעת 
יעשה ע"י צוות ביה"ס בלבד

•העברת ציוד לילדים תתבצע רק  	
באמצעות השומר/מזכירות בית הספר

•שיחה עם ההורה •אזהרה והפעלת גורמי החוק 	 	
לפי הצורך

•לצורך מענה מותאם לצרכי התלמידים, קבלת מידע 	
ההורים ימסרו למחנכת הכיתה מידע 

רלוונטי לגבי ילדם
•ההורים יקבלו מידע ממחנכת הכיתה  	

על תפקוד ילדם בתחום הלימודי, 
ההתנהגותי והחברתי

•יתקיימו מפגשים בין ההורים והצוות  	
החינוכי, בימי הורים ופגישות מיוחדות 

על פי בקשה של אחד הצדדים
•ההורים מתבקשים להיכנס לאתר  	
הכיתה ולאמצעי הקשר האחרים 

לפחות פעם בשבוע על מנת להתעדכן 
במתרחש

•הודעות על פעילויות בית ספריות  	
יפורסמו באתר בית הספר

•תלמידים והורים מוזמנים לפנות למורה פנייה למורה 	
בשעות שהוגדרו בתחילת השנה 

ונמסרו להורים
•לשם פתרון בעיה יש לפנות קודם  	

למחנכת או למורה מקצועית
•פגישות עם הנהלת בית הספר/צוות  	

טיפול בפרט-בתאום מראש
•יש לשמור על שיח מכבד בעת הפנייה 	

•שיחה עם ההורה •במידת הצורך הפניית 	 	
התלונה לגורמי החוק

•יש להשמע להנחיות אנשי הצוות קבלת סמכות 	
החינוכי

• שיחה עם מחנכת הכיתה 	
• בחירת התנהגות מתקנת 	

•תיעוד בתיק כיתה 	
• במקרים חוזרים, שיחה עם  	
מנהלת בית הספר בנוכחות 

ההורים


