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 קהילה יקרה,
 

 אנו מתכבדים לשתף אתכם במסמך אורחות החיים בבית חינוך רון.

מחשבה רבה של הצוות החינוכי מתוך הבנה שאורח החיים בבית הספר הושקעה זה  במסמך

 הינו אחד מאבני היסוד בדרכנו החינוכית.

 החיים המשותפים יחד מחייבים כל אחד ואחת מאיתנו לקחת אחריות אישית לשמירת נהלי 

 ההתנהגות בבית החינוך.

 יאפשרו לכולנו להתנהל בהרמוניה וערבות הדדית. שמירה על אורחות החיים המצורפים

 

ש שפה וביומקווים שמסמך זה ישמש את כולנו לגים לכם על הבחירה בדרך והשותפות אנו מוד

 תתמוך את העשייה החינוכית בבית הספר.אשר שותפת מ

 

 יחד נשמור על הכללים, לקידום אורחות החיים בבית החינוך, 

 

 ,בברכה

 צוות בית החינוך.
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 לבוש והופעה

יש להגיע לבית הספר בתלבושת אחידה, פשוטה ונוחה, שתאפשר פעילות גופנית ואומנותית. 
 הלבוש יהיה שלם ומסודר על פי ההנחיות הבאות : 

בצבע  סווטשרטחולצה עם שרוולים בצבע אחיד עם סמל בית הספר. מעליה אפשר  לבוש עליון :
או החושפות את הבטן, או בסגנון  אחיד בלבד. אין לבוא בגופיות או בחולצות חסרות שרוול,

 "גזור" או ״קרוע״.

יש לנעול נעלים או סנדלים המאפשרים פעילות גופנית. אין לבוא בנעלי עקב, נעלי  נעליים:
 פלטפורמה כפכפים או קרוקס. לשיעורי ספורט יש להגיע בנעלי ספורט. 

חומצן, צבוע או עם ג'ל השיער צריך להיות מסודר ואסוף . אין לבוא בשיער מ שיער וקישוטים:
בשיער. אין לבוא לבית הספר עם איפור או לק על הציפורנים. אפשר לענוד תכשיטים עדינים: 

 שרשרת וצמיד דקים, שני עגילים צמודים לאוזן, אחד בכל אוזן.

      

 באים בחולצה לבנה. –/חגים וטקסים בימי שישי 

 

 היעדרויות מלימודים
      

על כל התלמידים להיות נוכחים באופן  .שמירת הרצף הלימודי והחברתינוכחות קבועה חשובה ל
 קבוע במהלך כל השיעורים ולא לעזוב את הכיתה ללא קבלת אישור. 

      08:00 הלימודים מתחילים בכל יום בשעה

עפ"י חוזר מנכ"ל חל איסור להיעדר מביה"ס לצורך חופשות בארץ ובחו"ל. אם תלמידים נעדרים 
על ההורים לידע את המחנכים מראש, וחובת התלמידים והוריהם לשאת באחריות מסיבה זו, 

 של השלמת חומר הלימוד. חובת ביה"ס לדווח על כך לקצינת ביקור סדיר.

 תופעה חוזרת של איחורים/חיסורים

תופעה חוזרת של איחורים וחיסורים תוביל להזמנת ההורים והתלמיד/ה לשיחה עם מחנכת 
 הכיתה .
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 אישי ציוד
 

  יש להגיע לבית הספר עם הציוד הנדרש לכל השיעורים )מחברות, כלי נגינה, קלמרים
 ותיק(.

 .על הציוד להיות ללא מיתוג  

  .אין להביא לבית הספר משחקים, מצלמות, קלפים, אוספים, כדורים אישיים 

  .יש להימנע מהגעה לבית הספר עם חפצים יקרי ערך 
  לאובדן או נזק של רכוש התלמידים.בית הספר אינו אחראי   
 

 מזון

 ה ובקבוק מים אישי )אין יש להגיע לבית הספר עם ארוחת בוקר מזינה, בריאה ועשיר
 להביא משקאות ממותקים(

  .אין להביא ממתקים, חטיפים ומסטיקים 
 יתקיימו אך ורק בתוך כיתות הלימוד. ארוחות הבוקר  

 חל איסור להכניס לבית הספר אגוזים וסומסום. 
 

     

   מבנה וציוד

משאבים רבים הושקעו מבנה וציוד בית הספר, נועדו לשרת את כל באי המקום. מאמצים ו
 .החצר והמתקנים ,בעיצוב הכתות

כל השחתה או פגיעה בציוד, מבנה, ריהוט, עזרי לימוד, חפצי נוי ומתקנים תחייב את התלמיד 
 ומשפחתו בתיקון הנזקים או במימון העלויות הכרוכות בו.

 
 אלימות

 
 כל מקרה של אלימות יטופל בכובד ראש ובהלימה לאירוע.

ר עדכון ההורים תיערך שיחת בירור אשר ביום התקרית ייעשה בירור ראשוני של המחנכת. לאח
 טיפול. הבסופה תתקבל החלטה להמשך 

 באופן מיידי. במקרה אלימות חריג יוזמנו ההורים
 
 
 
 
 
 
 

      



 

, פ"ת3משה פלד   6092318-03 בית חינוך אנתרופוסופי  –רון    
 

 

 טלפונים ניידים

סכנה בית ספר יסודי  הצוות החינוכי רואה בשימוש בטלפונים סלולרים בגילאים הצעירים של
 . אשר עשויה לפגוע בדרך החינוכית שבחרנו בבית החינוך, בעלת השפעה 

 בית הספר וחזרה(מכיתה ד' )גיל הליכה אל לבית הספר ניתן להגיע רק עם טלפונים "טיפשים" 

  במרחב הסמוך לו. ואין להשתמש בטלפון נייד בשטח ביה"ס 

 התלמידים יוכלו ליצור קשר טלפוני בשעת הצורך באמצעות הטלפון הקווי של בית הספר.        

 ( יישארו בתוך התיקים כבויים.בלבד "טיפשים"טלפונים טלפונים ניידים ) 
 

  שנעשה בהם שימוש בניגוד לנוהל, יופקדו טלפונים ניידים, שיוצאו מחוץ לתיק או
 במזכירות ויוחזרו להורי התלמיד בסיום שיחה משותפת.

 

 אין להגיע עם שעונים חכמים. 
 

      טיולים

 כללי הבאים:חלים עליהם חלק מתכנית הלימודים  הינםטיולים 

 חולצות עם שרוול קצר או ארוך ללא גופיות.  -לבוש 

 הברכיים.מכנסיים באורך          

 נעלי הליכה סגורות ונוחות.         

 כובע שוליים או מצחייה.        

 יש להביא אוכל מזין בריא. -מזון 

 אין להביא חטיפים, ממתקים, מסטיקים ושתייה ממותקת.        

 ליטרים של מים לכל טיול. 3חובה על כל תלמיד להביא        

 תיק נוח וקל המיועד לטיולים .      

 ן לצאת לטיולים עם טלפונים ניידים ומצלמות, משחקים אלקטרונים וכו'.אי 

 תקשורת תתקיים באמצעות טלפון נייד של מחנך, מורה או הורה מלווה.          

  .לכל טיול יש לצרף אישור יציאה החתום בידי ההורים 


