
בית החינוך המשותף חוף השרון

אורחות חיים 
ותקנון



אורחות חיים
קשר מורה – תלמיד

בית הספר שואף לקדם דיאלוג בין מורים לתלמידים מתוך אמונה שכל תלמיד זקוק לאמפתיה, 
להקשבה ולתמיכה. על התלמיד להרגיש משמעותי ורצוי בבית הספר, והמורה הוא בוגר אחראי 

ומשמעותי לתלמידיו וביכולתו לקדם את התפתחותם. תפקידו של בית  הספר כארגון  מקדם 
דיאלוג הוא לייצר מנגנונים בית ספריים, קבועים בזמן ובמקום אשר יאפשרו זאת.  כדי לתת מענה 

לכל פרט יצרנו את המנגנונים הבאים:

כל תלמיד יוזמן לפגישה אישית עם המחנך שלו בתחילת שנת הלימודים ובמהלכה. בשיחה  
יאתרו המחנכים את נקודות החוזק של התלמידים ומידע נוסף שיסייע להם להכיר אותם,

לצורך הכרות ומתן מענה נדרש.

בית הספר יפעל למצות את אפיקי החיבור של התלמידים לבית הספר על בסיס יכולות 
התלמידים בתחומים שונים. למשל: פעילות במועצת תלמידים, פעילות קישוט, טיפוח הנוי, 

השתתפות בנבחרות ספורט, מובילי טקסים וכדומה.

במהלך השנה המחנכים ייערכו שיחות אישיות וקבוצתיות עם התלמידים ויפעלו לטפל בבעיות 
לימודיות ואישיות ככל יכולתם.

בכיתה ז' יתקיים פרויקט חונכות אישי לתלמידי השכבה, במהלכו ייפגשו עם אחד המורים 
המקצועיים בבית הספר לפגישה אישית בכל מחצית. 

אורחות חיים ותקנון
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פניות אישיות למורים

בית הספר מאמין בתקשורת ובדיאלוג בין מורים ותלמידים, בין הורים למורים ובין המורים לבין 
עצמם, ורואה בתקשורת ובדיאלוג כלים חשובים להתפתחות ולקידום אישי, לימודי ומקצועי וכמובן 

לתחושת שביעות הרצון.
יחד עם זאת, כדי לאפשר לכל השותפים לתפקד באופן מיטבי יש להגדיר לוחות זמנים סבירים 

לתקשורת זו ועקרונות להתנהלות מוסכמת.
בית הספר יפרסם בתחילת שנת הלימודים את דרכי התקשורת עם מורי בית הספר ושעה 

שבועית קבועה המיועדת לפגישות. הפגישות תקבענה בתיאום מראש.
ההורים מתבקשים ליצור קשר עם המורים בעת הצורך, רק באמצעות הדרך בה בחר המורה,

ולא להתקשר לטלפון הנייד של מורה, שלא פרסם את מספרו.
המורה יגיב לפנייה טלפונית או לפנייה באמצעות המשוב תוך שני ימי עבודה.

ימי שישי ושבת וימי חופשה אינם מוגדרים כימי עבודה, לעומת זאת יום חופשי של המורה
באמצע השבוע הינו יום עבודה.

תגובה אפשרית יכולה להיות "קיבלתי את פנייתך, אבדוק ואחזור אליך עד יום...",
או "אטפל בפנייתך ואחזור אליך עד יום...".

המורה יהיה זמין לפגישה עם הורה )המעוניין בפגישה(,  תוך שבוע. )אם ההורה אינו יכול להגמיש את
עצמו למועד שהציע המורה , הפגישה תדחה  למועד שנוח לשניהם ובתנאי שההורה הבין שכך קרה(.

פניות שאינן סובלות דיחוי )ילד שלא חזר לביתו, אסון חלילה( יש לפנות באופן מיידי בשעות 
עבודה לאסתי, מזכירת בית הספר, בטלפון 09-9596509 והיא תעמוד בקשר עם הגורמים 

הרלוונטיים. לאחר שעות העבודה יש לפנות אל המחנך, ובהיעדרו אל רכז השכבה.
בנוסף, התלמידים מתבקשים לפנות אל המורים ולהסתייע בצוות החינוכי כדי לפתור את 

הקשיים, אם מתעוררים כאלה, בשעות הלימודים, ולהימנע ככל האפשר מבקשת עזרה מההורים 
במשך הפעילות היום יומית. כל מורה יגדיר את אופן ושעות התקשרות המועדפים עליו ועל פיהם 

יש לנהוג.
.info@hfs.school :פניות להנהלת בית הספר ניתן לשלוח למייל



התאמות לימודיות
תפיסת בית הספר

בית הספר מאמין כי עליו לעשות מאמץ להכשיר את כל תלמידי בית הספר להתמודד במסגרת 
חיים נורמטיביים. כתוצאה מכך עליו לסייע לתלמידים בעלי לקויות הלמידה ולהכשיר אותם 

להתמודד עם הקשיים באמצעות אסטרטגיות למידה חלופית.
"בעולם האמיתי" יידרש התלמיד לקריאה, להבנת הנקרא, לכתיבה ולחשבון ולרוב לא יהיה מי 

שיסייע לו בפעולות יום יומיות אלה, לכן עליו לרכוש מיומנויות אלה באופן מיטבי.
מתן התאמות בדרכי ההיבחנות הוא השלב האחרון בהתמודדות ויבוא לידי ביטוי רק בתיכון )מלבד 

הארכת זמן שתתאפשר בשלבים מוקדמים יותר(. עד אז יעשה בית הספר מאמץ לעזור לתלמידים 
בעלי לקויות למידה לרכוש מיומנויות אלה תוך עקיפת נקודות הקושי וחיזוק היכולות הקיימות.

מדיניות בית הספר ומדיניות משרד החינוך בעניין ההתאמות היא לדחות את מתן ההתאמות 
לתלמידי החטיבה ולשלבם ככל האפשר בהתנהלות הבחינה הרגילה.

בשנות התיכון לקראת בחינות הבגרות יפעל בית הספר לפי הנחיות משרד החינוך באשר למתן 
התאמות לימודיות.

התנהלות בית הספר בתחום לקויות למידה

בכיתות ז' ו-ח' - המורים המלמדים ידאגו להכיר היטב את סגנונות הלמידה של כל תלמידיהם
ואת נקודת החוזק שלהם.

בשנים אלו ייאתר בית הספר את התלמידים המתקשים ויסייע להם להצליח בדרכים מגוונות. 
במקביל ישתף בית הספר את הורי התלמידים ובמקרה הצורך יפנה אותם לאבחון מקצועי.

תלמידים בכיתות ז' ו-ח' שעברו ועדת שילוב ומשולבים במרכז הלמידה  ילמדו ויבחנו על פי 
המלצות ועדת השילוב.

בכיתה ט' – במחצית השנייה של כיתה ט' יחלו המורים בתהליך הכנה לקראת ועדת התאמות 
בתיכון. תלמידים שאותרו בכיתות ז' או ח', עברו אבחון פסיכו-דידקטי וקיבלו המלצה להתאמות, 

יתנסו בהתאמות לפי החלטת ביה"ס.

בכיתה י' ואילך – ביה"ס פועל על פי הנחיות משרד החינוך באשר לתהליך הגשת בקשות להתאמות 
עבור התלמידים. לצורך כך, לאורך כיתה י', התלמידים שמומלצות להם התאמות באבחון, יתנסו 
בהתאמות אלו. ביה"ס יוכל להגיש בקשות להתאמות עבור תלמידים שהאבחון שלהם הגיע לידי 

ביה"ס עד לסוף דצמבר. אבחונים שיגיעו בשלב מאוחר יותר, ביה"ס אינו מתחייב שיוכל להגיש 
בקשה באותה שנה.
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וועדת התאמות בבית הספר

ועדת התאמות הבית ספרית מיועדת לתלמידי י' ואילך. ועדה זו דנה בהמלצות האבחונים ומחליטה 
אם תוגש בקשה להתאמות למשרד החינוך עבור תלמיד זה או אחר. החלטה זו תימסר להורים וינתן 

להם זמן לערער עליה.
תלמיד שיבחר לא להשתמש בהמלצות שהומלצו לו – הוא והוריו יחתמו על ויתור באופן מסודר. 

ביצוע ההתאמות בבית הספר

כל התלמידים מכיתה י' ואילך שהגישו אבחון ליועצת בעבר ועד לתחילת שנת הלימודים יקבלו 
תשובה בתום המועצות הפדגוגית באשר להתאמות אותן ביה"ס יכול לאשר.

עד לקבלת אישור של הועדה המחוזית להתאמות במשרד החינוך - התלמידים נבחנים ללא התאמות.
מרגע קבלת האישור, התלמידים ייבחנו על פי ההתאמות שאושרו להם, פרט למבחנים מותאמים 

במקצועות רבי מלל.
בכיתות ז' וח' ובמחצית ראשונה של ט' יסייעו המורים לתלמידים להצליח בדרכים מגוונות

)בנק שאלות, הארכת זמן, הערכה חלופית(. בשלב זה לא ניתנות התאמות.
במחצית השנייה של ט' יתבקשו תלמידים מסוימים להיבחן במספר דרכים כדי להתנסות בדרך 

המיטיבה איתם.
תלמידי השילוב ותלמידי כיתות חינוך מיוחד ייבחנו בהתאם להמלצות הצוות המלווה אותם.

נוהל שעות פרטניות

עם כניסתו של בית הספר לרפורמות אופק חדש ועוז לתמורה, זכינו לשעות פרטניות בנוסף לשעות 
ההוראה הרגילות.

שעות אלה מאפשרות למורים ולתלמידים: למידה מסוג אחר, יחס אישי, דיאלוג, תגבור לימודי, 
העשרה, קידום מצטיינים, קבוצות קטנות ואווירה נינוחה.

השעות הפרטניות נתפסות כשעות לימוד לכל דבר ועניין, והן מהוות חלק ממערכת השעות האישית 
של התלמיד ושל המורה. השעות הן משאב יקר לבית הספר ועל התלמידים והמורים להפגין כלפי 

שעות אלו מחויבות עמוקה ונוכחות סדירה. כל תלמידי בית הספר נהנים מהאפשרויות הטמונות 
בשעות הפרטניות, אולם לא כולם באופן שווה. חלק מהשעות הפרטניות של המחנכים מוקדשות 

לשיחות אישיות עם תלמידיהם. מעבר לכך ניתנות שעות פרטניות לתלמידים על פי הצורך כפי 
שהוא מוגדר על ידי בית הספר.

חלק ניכר של השעות הפרטניות של המורים המקצועיים, מושקעות בתוכנית החונכות "מישהו לרוץ 
איתו", הניתנת לתלמידי שכבת ז' כדי לסייע בקליטתם ולרווחתם האישית.
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מספר עובדות שכדאי לדעת:

השעות הפרטניות ניתנות במהלך יום הלימודים ובסופו )ביום הארוך( ובמידת האפשר,
בשעת אפס )07:45(.

השעות הפרטניות ניתנות על ידי מורים מצוות בית הספר, ולאו דווקא על ידי המורה המלמד 
באותה כיתה.

בשעה פרטנית משתתפים בו זמנית עד חמישה תלמידים.

מחנך רשאי להוציא תלמיד משיעור על מנת לקיים אתו שיחה אישית.

הוריו של תלמיד שמקבל סיוע או העשרה ארוכי טווח בשעות פרטניות מקבלים עדכון על כך 
מהמורה מקצועי.

נתוני השתתפות בשעות פרטניות מעודכנים על ידי המורים במשוב, וניתן לעקוב אחריהם.

שיעורי הסיוע נערכים בהתאם למיפוי שנערך בכיתה ומשתנים בסוף כל סמסטר.

חלק מהשעות הפרטניות משמשות כשעות סיוע לפרט בתחומים שאינם לימודיים.

הסכמי המורים מאפשרים להם להשתמש בשעות הפרטניות לצורך מתן התאמות לימודיות 
לתלמידים זכאים. כתוצאה מכך עלול להשתבש מידי פעם רצף השעות הפרטניות הניתנות 

לתלמידים.
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תקנון
בתחילת שנת הלימודים יסבירו המורים לתלמידיהם את חשיבות האקלים הכיתתי ותרבות השיח. 

חשיבותה של סביבת למידה נוחה המאפשרת הקשבה, דיון בטוח בכיתה וביטוי ללומדים.
בבית החינוך המשותף חוף השרון התלמידים והתלמידות צריכים להגיע בזמן לשיעורים, להניח 

את הטלפון בתיק - כבוי, להניח על השולחן את הציוד הנדרש, להיות קשובים ומכבדים את סביבת 
הכיתה ואת חבריהם לכיתה. על מנת להבטיח סביבה בטוחה זו גובשו מחדש הוראות התקנון 

המצורפות פה.

ציון התנהגות ותפקוד לימודי 

בתעודות המחצית יוצגו לצד הציון האקדמי שמשקלו 80% ציון התנהגות שמשקלו 10% וציון תפקוד 
לימודי שמשקלו 10%. הציון הסופי ישוקלל משלושת המרכיבים הללו בתוספת שיטת המנות.

ציון ההתנהגות וציון התפקוד הלימודי מתחילים ב-100 ומושפעים מהערכת המורה על התפקוד 
וההתנהגות ומהפרת הנהלים כפי שמופיעים בתקנון )ראו פירוט בהמשך(.

שימוש בניידים ומחשבים אישיים

על התלמידים לשמור את הטלפונים הסלולריים שלהם  ומכשירים מקוונים אחרים בתיקים, כשהם 
כבויים או במצב שקט. תלמיד שיעשה שימוש במכשיר הנייד או במחשב האישי שברשותו ללא 
אישור המורה במהלך שיעור, ימסור אותו למורה. המכשיר יוחזר בסיום יום הלימודים במזכירות

בית הספר או חטיבת הביניים. שימוש בטלפון הסלולרי בשעה האחרונה של יום הלימודים,
יחייב את התלמיד להפקיד את הטלפון במזכירות בבוקר היום שלמחרת.

הפרה חוזרת של סעיף זה תגרור הורדת 10 נקודות מציון ההתנהגות בנוסף למסירת המכשיר. 

נוהל איחורים

התלמידים נדרשים להיות בכיתה בצלצול.
תלמיד שמגיע לשיעור עד 5 דקות מהצלצול, נחשב כמאחר והמורה יכניסו לכיתה וירשום 

לתלמיד איחור במשו"ב.
תלמיד שמגיע לכיתה לאחר 5 דקות מהצלצול, אינו רשאי להיכנס לכיתה, והוא נחשב כנעדר 

מהשיעור. 
כל 3 איחורים שיירשמו לתלמיד במקצוע יגררו הורדת 10 נקודות מציון ההתנהגות.
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אכילה בכיתה

כל מורה רשאי להגדיר בכיתתו את כללי האכילה במהלך השיעור.
ניתן לאפשר או לאסור אכילה במהלך כל השיעור או בחלקים על פי הנחיה ברורה של המורה.

בכל מקרה יש לשמור על ניקיון הכיתה.

התנהגות במהלך השיעור

תלמיד המפריע למהלך השיעור ומוצא מהכיתה, ירשמו לו שתי הערות במשו"ב: 
- הערת הפרעה משום שהפריע למהלך השיעור.

- הערת היעדרות משום שהוצא מהכיתה ולא נכח בשיעור במלואו. 
המורה יתעד את האירוע בהערה מילולית במשו"ב.

תלמיד הצובר 3 הפרעות במקצוע יישאר ליום ארוך והדבר יגרור להורדת 20 נקודות מציון התנהגות. 
תלמיד הצובר 6 הפרעות במחצית בכלל השיעורים - הוריו יוזמנו לבית הספר לשיחה עם

רכז/ת השכבה.
תלמיד שהפרעותיו עולות על 10 במחצית בכלל השיעורים - תירשם לו הערה פדגוגית בתעודת המחצית.

ציוד לימודי

על התלמיד להביא את הציוד הנדרש לשיעור ולהניחו על השולחן לפני תחילת השיעור.
תלמיד שהגיע לשיעור ללא ציוד לימודי, תירשם לו הערת אי הבאת ציוד במשו"ב ולא תינתן לו 

האפשרות לצאת מהשיעור להביאו.
לאחר כל 3 הערות ירדו 20 נקודות מציון התפקוד הלימודי.

הערכת מורה

בנוסף למדדים שצויינו, יוכלו המורים לקבוע את ציון ההתנהגות והתפקוד הלימודי גם על-פי 
הערכתם את יחסו של התלמיד ומגוייסותו ללמידה במהלך השיעורים )על הקורה בכיתה במהלך 

השיעורים והדיאלוג שלהם עם התלמיד/ה בעל-פה(.

יציאה מהכיתה במהלך השיעור

במהלך השיעור אין אפשרות לצאת מהכיתה. 
המורה יוציא תלמיד להתאווררות רק בתיאום מראש עם מחנך/כת הכיתה.

בזמן השיעור חל איסור על שוטטות תלמידים במסדרונות בית הספר.
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נוהל היעדרויות

נוכחות סדירה היא חלק מהלמידה, ולכן יהיה לה ביטוי בהערכת התלמיד. אנו כוללים את מספר 
ההיעדרויות והחיסורים של כל תלמיד בכל מקצוע בחישוב הסופי של הציונים. תלמיד שנוכחותו 

אינה סדירה )נעדר משיעורים, מגיע באיחור, עוזב את הכיתה ללא רשות וכד'( פוגע ברצף הלמידה 
וביכולת ההתמדה שלו, הדרושים לתפקוד סביר עבורו ועבור חבריו לכיתה.

תלמידים נדרשים להגיע לכל השיעורים כסדרם.
בהערכת הישגי התלמיד יילקחו בחשבון ההיעדרויות, על פי שיטת המנות.

תלמיד שהוצא מהכיתה בשל התנהגות לקויה תירשם לו היעדרות מהשיעור.
תלמיד חטיבת הביניים, שאינו נכנס לשיעור ללא אישור מהצוות החינוכי, ישאר ליום ארוך 

להשלמת השיעור שהפסיד.
חל איסור על יציאה מבית הספר ללא אישור של גורם חינוכי מוסמך. תלמיד שיעזוב את

בית הספר ללא אישור יושעה ליום אחד, בהתאם להחלטת הצוות החינוכי.

להלן טבלת חישוב הציון לפי שיטת המנות:

הערות:
ההיעדרויות שעל בית הספר להכיר בהן כמוצדקות ולא לחשב אותן בעת הערכת הישגי התלמיד 

בתום כל תקופת לימוד, כמפורט להלן:
היעדרות בשל אבל על קרוב מדרגה ראשונה – שבוע ימים.

)היעדרות בשל אבל על קרוב משפחה שאינו מדרגה ראשונה תידון על ידי רכז השכבה ומנהל החטיבה(.
היעדרות בשל שמחה של קרוב מדרגה ראשונה – יום אחד.

היעדרות בשל זימון ללשכת גיוס או למבדקים לצבא.
)בתנאי שהוצג אישור התייצבות בפועל ולא מכתב הזימון(.

היעדרות בשל שירות לקהילה, פעילות חברתית בבית הספר, פעילות בתנועת נוער, התרמות וכד' –
בכמות ובתחומים המאושרים מראש על ידי בית ספר.
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השפעה על הציון הסופיהיעדרות ממקצוע לימודי

3+בין 0% ל-5%

0בין 6% ל-15%

5-בין 16% ל-20%

7-בין 21% ל-25%

9-בין 26% ל-30%

15-מעל 30%



היעדרות בשל שני מבחני תיאוריה ושני מבחנים מעשיים בנהיגה. 
היעדרות בשל אשפוז/בדיקה רפואית )בתנאי שיוצגו האישורים המתאימים(.

היעדרות שלושה ימים ומעלה בשל מחלה )בתנאי שיוצג אישור רופא(.
)היעדרות בשל הרחקה מלימודים – לא תוצדק על ידי המחנך(.

הצדקת ההיעדרויות על ידי המורים והמחנכים תתבצע עד שבועיים בלבד מהאירוע.
לא תתבצענה הצדקות בדיעבד.

תלמיד שלו מעל 30% היעדרויות מוצדקות ולא-מוצדקות יחדיו, לא יהיה זכאי לבונוס של 3 נקודות 
לפי שיטת המנות.

היעדרות ממבחן או מפעילות חברתית המתקיימת בשעת שיעור דינה כהיעדרות לא מוצדקת מהשיעור. 

היעדרויות לרגל נסיעה לחו"ל: לפי הוראות משרד החינוך אסור לצאת לחו"ל במהלך שנת הלימודים.
בית הספר לא יוכל להיענות לבקשות מיוחדות בשל יציאה לחו"ל. כל תלמיד היוצא לחו"ל חייב 

לדווח על כך במכתב מהוריו עד שבועיים לפני היציאה מהארץ. היציאה לחו"ל אינה מקנה אפשרות 
למועד מיוחד מעבר לנוהל המפורט בנוהל מועדי ב'. חובת הבאת אישור יציאה לחו"ל נוגעת גם 

לתלמידי ווינגייט.

אלימות פיזית, מילולית ו-וונדליזם

בית החינוך המשותף חוף השרון שואף להגן על ביטחונם של כל באי בית הספר, תוך יצירת אקלים 
חינוכי מיטבי. כללי ההתנהגות בחלק זה מבוססים על חוזר מנכ"ל עה/8)ב( ניסן התשע"ה-אפריל 2015.

תלמידים המעורבים באירוע אלימות או וונדליזם יושעו מבית הספר ליום אחד, לאחר בירור עם 
התלמידים והצוות החינוכי ויחזרו אליו עם הוריהם לשיחה עם הגורמים החינוכיים המתאימים. 

כלל האירועים יתועדו בתיקם האישי של התלמידים המעורבים.
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תלבושת אחידה

)מתוך חוזר מנכ"ל תשע/8א', כ"ג בניסן התש"ע, 7 באפריל 2010(
"סעיף זה מחיל על חטיבות הביניים ועל בתי הספר היסודיים במערכת את החובה להנהיג תלבושת 
אחידה ומנחה לגבי התהליך החינוכי הקשור בכך. הנהגת תלבושת אחידה בבתי ספר אלה, שהיתה 

רשות עד עתה, תהיה חובה החל משנת הלימודים התשע"א. בחטיבה העליונה מומלץ להנהיג 
תלבושת אחידה.                                                                              

התלבושת האחידה היא ביטוי חיצוני לתפיסה חינוכית-ערכית שבבסיסה עומדים ערכי השוויון, 
הצניעות, השייכות הקהילתית והאחווה. מטרתה – העמקת ערכים אלו והקלה על הנטל הכלכלי 
המוטל על ההורים. התלבושת האחידה תורמת לאקלים בית-ספרי מיטבי והקטנת הנראות של 

פערים כלכליים במוסד החינוכי".

קוד לבוש ותלבושת אחידה מחייבת לתלמידי חוף השרון

בית הספר הוא מקום ציבורי וחינוכי על כן נקבע נוהג קוד לבוש ותלבושת אחידה חדשים בתקנון 
בית הספר, כתוצאה מתהליך שיזמו התלמידים בשיתוף עם ההנהלה והמורים.
האמור להלן פונה לבנים ובנות כאחד ומחייב את התלמידים בכיתה ומחוץ לה.

קוד לבוש
יש להגיע לבית הספר עם: 

חולצות המכסות את הכתפיים והבטן. 
חולצה לבנה חלקה לטקסים הבית ספריים.

חולצות אטומות שאינן שקופות.
חל איסור על גופיות/חולצות תנועות נוער.

תלבושת אחידה כוללת:
חובה להגיע עם חולצה קצרה חלקה בצבע אחיד עם לוגו של חוף השרון.

מעל חולצת בית הספר ניתן ללבוש:
סווטשירט בצבע אחיד )ללא כיתובים מקדימה או מאחור(.

עליונית/סוודר/סריג/פליז )פתוח או סגור( בצבע אחיד )ללא פסים, לא נקודות... צבע אחיד(.

בשיעורי  חינוך גופני תלבושת ספורט מלאה, )איסור על גופיות ומכנסיים עם רוכסן(.
תלמידים שלא יהיו לבושים לפי קוד הלבוש שהוגדר לא יוכלו להיכנס לשיעורים.
תלמידי שכבת י"ב מחוייבים בקוד הלבוש אך לא חייבים לבוא בתלבושת אחידה.
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איסור עישון

בבית הספר העישון אסור!
עפ"י חוזר מנכ"ל )1/99(, חל איסור על התלמידים לעשן בשטח בית הספר ובחצרות כמו גם 

בפעילויות מחוץ לבית הספר.                                                                 
תלמיד החטיבה העליונה שיעבור על הוראה זו יוזהר, הודעה תימסר להוריו ותירשם הערה בתיקו האישי.

אירוע נוסף יגרור הרחקה מיום לימודים על ידי הרכז/המחנך.      
תלמיד חטיבת הביניים שיעבור על הוראה זו יורחק מלימודים, הודעה תימסר והוריו ותירשם הערה 

בתיקו האישי. התלמיד יוזמן עם הוריו לשיחה לאחר הרחקה.                                         
מורים ועובדים רשאים לעשן אך ורק בפינה שהוקצתה לכך. 

אורחים מתבקשים לא לעשן.

מעבר בין רמות לימוד באנגלית ובמתמטיקה

בית הספר מאמין כי כל תלמיד צריך למצות את יכולותיו וללמוד ברמה הגבוהה ביותר בה יוכל 
להצליח ולחוות חווית לימודים טובה ומשמעותית.

בית הספר לוקח אחריות לסייע לתלמידים לממש את הפוטנציאל שלהם בתחומים אלה.
יחד עם זאת כדאי לדעת כי הפער בין רמות הלימוד השונות במקצועות הינו משמעתי. הוא בא 

לידי ביטוי בנושאים הנלמדים בכל רמה, בכמות התלמידים בכל כיתה )התלמיד נדרש להיות 
לומד עצמאי(, בספרי הלימוד ובספרי העזר, בדרך ההוראה וברמת הדרישה להכנת שיעורי הבית 

והעבודות, וכתוצאה מכך המעבר, מיושם הנוהל הבא:
ישנם מקרים בהם היוזמה למעבר מרמת לימודים אחת לאחרת תעשה על ידי המורה המלמד. 

המורה יפנה לתלמיד וזאת לאחר שזיהה יכולות גבוהות.
תלמיד המבקש לעבור מרמה אחת לאחרת יגיש טופס בקשה לרכז המקצוע. הטופס מצוי בחדר 

המקצוע באתר בית הספר. הטופס יהיה חתום על ידי התלמיד ועל ידי הוריו.
תלמיד יוכל להגיש את הבקשה לשיפור רמת הלימודים אם ממוצע ציוניו הוא 90 ומעלה, ויוכל 

להגיש בקשה לעבור לרמה נמוכה יותר אם ממוצע ציוניו נמוך מ-60. לצורך מעבר לקבוצת 
המצוינות בחט"ב על ממוצע ציוניו להיות 95.

הבקשות יידונו בארבעה מועדים לאורך השנה - בסוף השבוע הראשון ללימודים )מיועד בעיקר 
לתיקון טעויות השמה(, לאחר המבחן הראשון, בסוף הסמסטר הראשון ובסוף שנת הלימודים.

תשובות לבקשות לשיפור ברמת הלימודים תותנה בעמידה בציון 65 ומעלה במבחן מעבר
)בציון 70 ומעלה למצוינות באנגלית( בו יידרש התלמיד לעמוד בחומר של רמת הלימודים 

הגבוהה, לתלמיד יינתנו נושאי הבחינה ומועדה בצורה מסודרת בעת מתן התשובה, המעבר 
למצוינות באנגלית יותנה גם שיחה בעל פה באנגלית.
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בסיום התהליך, בשבוע לאחר מבחן המעבר, תשלח רכזת המקצוע הודעה רשמית במשו"ב 
לתלמיד ולהוריו, למחנכת הכיתה, למורה העתידי, למורה הקודם, לרכז הפדגוגי ולמזכירה 

המטפלת בהעברה הממוחשבת.
מבחני קיץ: תלמיד שמעוניין לשנות את שיבוצו יוכל לגשת למבחן קיץ במתמטיקה ובאנגלית 

לקראת השיבוץ לשנת הלימודים הבאה.
כדי להיבחן על התלמיד להירשם לבחינה מראש אצל רכזת המקצוע על פי הנחיות שיפורסמו 

באתר בית הספר.

מעבר בין מסלולים בחטיבת הביניים

בחטיבת הביניים אנו מאפשרים בחירה ממגוון רחב  ומעניין של מסלולים מתוך מטרה לסייע 
לתלמידנו לפתח ולשכלל מיומנויות וכישורים שטמונים בהם, או כאלה שהם מעוניינים לגלות.

זו עוד אחת מהדרכים בהן בית הספר חוף השרון משלב למידה שאינה פורמלית, באמצעות צוות 
מקצועי ומיומן, שברובו נמנה על סגל בית הספר.

המסלולים הם מנהיגות, אמנות, כדורסל, כדורשת, מגדר )לשכבות ח' וט' בלבד(, הנדסייה, ניווט, 
תיאטרון ומוסיקה. כל תלמיד/ה משולב/ת במסלול אותו הוא/היא בוחר/ת למשך כל השנה.

שעות המסלולים משובצות בתוך יום הלימודים:
שכבת ז' - 3 ש"ש

שכבת ח' - 3 ש"ש
שכבת ט' - 2 ש"ש

מעבר בין מסלולים יתאפשר אך ורק בשבוע השלישי של הלימודים, לאחר שבועיים של התנסות 
במסלול, בקשה של מעבר למסלול חלופי תופנה לרכזת המסלולים והבקשה תישקל בהתאם 

למספר התלמידים הנמצא במסלול המבוקש ובתנאי הקבלה של אותו מסלול )במידה ויש כאלו(.

מעבר בין מקצועות בחירה בחטיבה העליונה

מקצוע  בחירה בחטיבה העליונה הוא תנאי לקבלת זכאות לתעודת בגרות, ובמקרים רבים תהיה 
לבחירה השלכה על הרישום למוסדות להשכלה גבוהה, לכן בית החינוך חוף השרון מעודד את 

תלמידיו לבחור שני מקצועות מוגברים. בית הספר מאמין בלמידה מתוך עניין ומתוך בחירה, ועל כן 
יבוא לקראת התלמיד עד כמה שניתן ויסייע לו להשתלב במקצועות הבחירה המתאימים לו.

כדי להבטיח את עמידתו של התלמיד בתנאי תעודת הבגרות, פנייה למעבר בין מקצועות בחירה 
תיעשה אל רכז/ת השכבה בלבד.
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כשבוע מהגשת הבקשה תערך שיחה עם הרכז/ת, בה יבדקו נתוניו, סיכויי הצלחתו ואת ההתאמה 
לתעודת הבגרות האישית שלו בתיאום ושיתוף רכזי המקצועות הרלוונטים והרכז הפדגוגי.

המועד בו יוכל להשתלב במגמה החדשה יתואם בהחלטה משותפת עם התלמיד ועם הוריו,
תוך התייעצות עם הרכז הפדגוגי. המעבר למקצוע בחירה חדש יתאפשר רק לאחר חתימת 

הגורמים המתאימים על "טופס מעבר מקצוע בחירה".
השמטה של מקצוע בחירה תעשה רק לאחר שיחה עם התלמיד והרכז הפדגוגי ובאישור חתום של הוריו.

נוהל מעבר בין כיתות אם

החלוקה לכיתות אם נעשית פעמיים במשך שש שנות לימודיו של התלמיד בבית הספר - עם כניסתו
לחטיבת הביניים ועם כניסתו לחטיבה העליונה.

בית הספר משקיע מחשבה רבה בחלוקה לכיתות אם, ומביא בחשבון שיקולים רגשיים, חברתיים, 
פדגוגיים ועוד.

שינוי במצבת התלמידים עלול להפר את האיזון העדין עליו הושתתה כיתת האם, ולכן העברות 
נעשות לעתים רחוקות בלבד.

תלמיד מכיתה ז' או מכיתה י', שאינו שבע רצון מהשיבוץ שלו יוכל להגיש בקשה העברה ליועצת 
השכבה או לרכז/ת עד 3 שבועות מתחילת שנת הלימודים )אמצע ספטמבר( צוות המורים הכולל 

את המחנך של התלמיד, היועצת ורכז השכבה, ידון בבקשה וישיב לתלמיד לאחר חודש למידה.

נוהל קיום מבחנים ובחנים

מבחנים ובחנים הם חלק בלתי נפרד מתהליכי הלמידה הנערכים בבית ספר. הבקרה על תהליכי 
הלמידה לתפקודו של התלמיד ולהתנהלותו של המורה.

כדי לאפשר לנו למצות את המרב מכל אחד מכלי ההערכה והמדידה אנו מביאים מספר כללים הכרחיים.

טוהר בחינות והערכות חלופיות

בית הספר כבית חינוך, שם לו למטרה להקפיד על טוהר הבחינות, כחלק מחינוך למצוינות.
תלמיד שייתפס בפגיעה בטוהר הבחינות או בהעתקה בהערכה חלופית, מבחנו או עבודות ייפסלו 

וציונו יהיה 0.
תלמיד שנתפס בהפרה של טוהר הבחינות לא יהיה זכאי לתעודת הצטיינות ללימודים בשנה בה 

אירע המקרה. ציונים אלה ישוקללו בציוני הסמסטר, או בציון הבית ספרי )במקרה שהבחינה הייתה 
בחינת מתכונת(.

תלמיד שנתפס  בהפרה של טוהר הבחינות לא יהיה זכאי למועד ב' והוריו יקבלו הודעה על כך מבית הספר.
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מבחנים

לוח המבחנים נקבע לאחר התייעצות  עם רכזי המקצועות השונים ועם מועצת התלמידים,
ולאחר שנלקחו בחשבון מועדי החופשות, הטיולים, הפעילויות המתוכננות, פעילויות הספורט 

ותנועות הנוער ועוד. הלוח מפורסם לתלמידים באתר בית הספר ובמשו"ב.
במועדי המבחנים הקבועים בלוח המבחנים לא יחולו שינויים, אלא במקרה קיצוני )במקרה כזה 

יפורסם השינוי באמצעות המשו"ב(.
לוח המבחנים יכיל לכל היותר שלושה מבחנים בשבוע לתלמיד.

על התלמידים לגשת לכל המבחנים על פי לוח המבחנים. 
המבחנים יימסרו לתלמידים באופן אסתטי ומכובד.

משקלו של כל סעיף יצוין באופן ברור על גבי המבחן הנמסר לתלמיד.
החומר למבחן יכלול את כל החומר שנלמד בכיתה מתחילת השנה ועד שיעור אחד לפני מועד 

הבחינה, אלה אם כן נמסר לתלמידים שבוע לפני הבחינה באופן מפורש חומר אחר.
המבחנים יוחזרו בדוקים לתלמידים לכל היותר כעבור שבועיים מיום הבחינה.

מיד עם סיום הבדיקה יוקלדו כל הנתונים לתוכנת המשוב ויהיו נגישים לרכז המקצוע, למחנך, 
להורים ולתלמידים.

ימי חופשה של מערכת החינוך אינם ימי עבודה, ולכן לא יובאו בחשבון בלוחות הזמנים.

מועדי ב'

למועד ב' זכאי לגשת תלמיד שנעדר ממבחן ותלמיד שמעוניין לשפר ציון.
כל תלמיד זכאי לגשת לשני מבחני מועד ב' בסמסטר.

ציון מועד ב' יהווה 100 אחוז והוא הקובע גם אם הוא נמוך מציון המבחן הראשון.
לא יתאפשר מועד ב' במקרים של הערכה חלופית.

במקצועות בהם יש שני מבחנים במחצית, מועד ב' יחליף רק את אחד המבחנים.
לתלמידי י"א-י"ב לא יהיה מועד ב' לשיפור הציון במחצית ב'.

מקרים חריגים בהם ניתן יהיה להיבחן בשלושה מבחנים ידונו בוועדה מיוחדת בהשתתפות
רכז השכבה ומנהל/ת החטיבה. 

ההרשמה למועדי ב' תהיה מקוונת והיא מחייבת את התלמיד.
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בחנים

מורה יכול לערוך בוחן בכל שיעור שהוא מלמד בו על פי מערכת השעות, תוך הפעלת שיקול דעת 
והתחשבות בפעילויות הבית-ספריות ובתנאי שבוחן שערך קודם כבר הוחזר לתלמידים.

היקף החומר בבוחן לא יכיל יותר מ-3 שיעורים.
ביום בו נערך מבחן ניתן לערוך בוחן אחד בלבד.

הבחנים יוחזרו לתלמידים כעבור שבועיים כשהם בדוקים.
מיד עם סיום בדיקתם יעדכן המורה את תוכנת המשוב בנתונים, וינגיש אותם להורים ולתלמידים. 

מבחני קיץ

תלמידים בעלי שלושה ציונים שליליים או יותר, יחויבו במבחן מעבר לכיתה הבאה.
אם לא יעברו או לא ייגשו למבחן שיערך בסיום החופשה – לא יוכלו להיכנס לכיתתם החדשה.

ערעור על ציון הבחינה

תלמיד המבקש לערער על הערכת בחינתו ועל הציון הסופי רשאי לפנות למורה המקצוע 
בבקשה לבדיקה מחודשת של מבחנו.

במידת הצורך יהיה התלמיד רשאי להמשיך ולערער בפני רכז המקצוע ומחנך הכיתה.
רכז המקצוע יבדוק את המבחן או יימנה מורה מטעמו שיעשה זאת. במקרה שנמצא פער של 

מעל 10 נקודות לעומת הבדיקה המקורית ניתן יהיה לשנות את הציון.

ציון סופי בתעודה

משקלם של המבחנים, הבחנים וההערכה הניתנת באמצעות כלי הערכה נוספים בקביעת סיום 
הסמסטר יהיה עד 80%.

בחישוב הסופי בכל מקצוע יילקחו בחשבון שני נתונים נוספים:
תלמידאות, או תפקוד לימודי: 10% מהציון ייקבעו על בסיס הערכת עבודתו השוטפת של התלמיד 

הכיתה והשקעתו במטלות השונות המוטלות עליו )למשל: מילוי מטלות במהלך השיעור, הכנת 
שיעורי בית, עמידה בלו"ז, הבאת ציוד לימודי, הבאת מחשב וכדומה(.

התנהגות: 10% מהציון ייקבעו על בסיס התנהגותו של התלמיד: הגעה בזמן לשיעורים, הפרעות, 
שימוש חוזר בנייד או במחשב האישי ללא אישור ועוד - בהתאם לתקנון בנושאים אלה.
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נוכחות  סדירה: מאחר שהנוכחות הסדירה היא חלק מהלמידה, עבודה בכיתה, הבאת ציוד 
וכדומה, יש לכלול את מספר ההיעדרויות והחיסורים של כל תלמיד בכל מקצוע בחישוב הסופי 

של הציונים בכל גליון הערכה ובציון הבית-ספרי המסכם )שיטה המנות(.
בנושא הזה יש לפעול על פי הנחיות סעיף 6.6-2 של חוזר הוראות הקבע ח/8א', "הנוכחות

בבית הספר כמרכיב בהערכת ההישגים בחינוך העל יסודי". 

ציון הגשה בית ספרי לבחינות הבגרות

הנחיות הנוגעות לבחינות מתכונת מתוך חוזר המנכ"ל ס"ב 5 א':
כדי לשמור על אחידות ועל שוויון במתן ציונים לתלמידים נקבעה הנוסחה הבאה לקביעת ציון

בית ספרי )ציון הגשה(:
במקצוע שנלמד שנה אחת, יורכב הציון הבית-ספרי כדלהלן:

70%: הציון השנתי )ממוצע 2 הסמסטרים(.
30%: ציון בחינת המתכונת.

אם המקצוע נלמד במשך שנתיים, יורכב הציון הבית-ספרי כדלהלן:
20%: הציון השנתי של השנה הראשונה.

50%: הציון השנתי של השנה השנייה.
30%: ציון בחינת המתכונת.

הערכה חלופית:
החל משנת הלימודים תשע"ה ציון הבגרות יכלול מרכיב של הערכה חילופית במשקל של 30% 

)ובאזרחות 20%(.

פעילות חברתית-ערכית

אנו מאמינים שתפקידנו לחשוף את התלמידים לנושאים נוספים וחשובים מעבר לתכנית הלימודים 
ובכך להרחיב את אופקיהם, לפתח חשיבה ביקורתית ולהעשירם. לכן בית החינוך מקיים פעילות 

חברתית-ערכית אשר הינה חלק מתוכנית הלימודים.
בית החינוך מתאים את הפעילות לנושאים המאפיינים כל שכבה ובנוסף מקיים גם פעילויות בית ספריות.

הפעילויות כוללות טיולים שנתיים, קונצרטים, הצגות, סמינרים, מסע לפולין ועד.
בית החינוך מקפיד לשמור על איזון בין פעילויות אלה ללימודים ודואג לתקופות בהן לא מתקיימות פעילויות.

נוכחות בכל הפעילויות הינה חובה והנושא מקבל אזכור בתעודות הניתנות לתלמידים.
הנוכחות והתפקוד בפעילויות חברתיות הם גם קריטריון להשתתפות בפעילות חוץ בית-ספרית,

כמו טיולים ומשלחות ייצוגיות.
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בית החינוך המשותף חוף השרון


