המכללה הטכנולוגית של חיל האוויר
בבאר שבע
ייעוד
להוות את בית היוצר לדור הבא של המערך הטכני של חיל
האוויר ולחנך לאזרחות תורמת מעורבת וערכית
חזון
המכללה הטכנולוגית של חיל האוויר בבאר שבע תתמקד
באוכלוסיות הדרום במטרה לטפחם ולהצעידם למצוינות
לימודית ,טכנולוגית וחברתית.
תטפח חינוך ערכי והשכלה טכנולוגית מדעית מתקדמת.
תכין את הבוגרים להצלחה באקדמיה ,בצבא ,ובתעשיות
המתקדמות תוך מיצוי יכולותיהם ,כישוריהם וקידומם
בחברה.
המכללה תהיה בית ללומדים בה ,הלימודים חווייתיים
והשוחרים העיקר.

כי הטכני זה לא רק בי"ס זה חיל האוויר !
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תקנון לימודים

כדי להגיע להצלחה ולמיצוי יכולת אישית ולימודית חשוב לנו שכל אחת ואחד מכם
ידע מהם הציפיות הלימודיות והנהלים הלימודיים הנהוגים בבית הספר שלנו
ויפעלו בהתאם להם.
•

•

•

תקנון הלימודים מסדיר את מסגרת הלימודים במכללה הטכנולוגית של חיל
האוויר בבאר שבע ,והוא נועד להבהיר את הזכויות והחובות של התלמידים
בכל הנוגע ללימודיהם בבית הספר.
תקנון לימודים זה אושר על ידי הנהלת המכללה הטכנולוגית של חיל האויר
שרשאית לשנותו מעת לעת ,עפ”י שיקול דעתה.
ועדה לענייני תלמידים ,בראשות /באישור מנהל בית הספר ,רשאית לאשר
חריגה מהוראות התקנון במקרים מיוחדים.

מה בתקנון?
 .1תוכנית הלימודים
 .2נוכחות בשיעורים
 .3בחינות והערכה
 .4עבודות ותרגילים
 .5מועדי בחינות מיוחדים
 .6היערכות לבחינות
 .7התנהגות בזמן בחינה
 .8היעדרות מבחינות
 .9נוהל חניך מצטיין
 .10חינוך חברתי
.11מרכז משאבים
 .12מיון להקבצות ומעבר בין הקבצות ויחידות לימוד
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 .13פילוג למגמות לימוד
 .14המשך לימודים במכללה
 .15תקנון לימודים בזמן למידה מרחוק

 .1תוכנית הלימודים
•

•

•

תכניות הלימודים בבית הספר הטכני של חיל האוויר בבאר שבע הן בפיקוח
של משרד החינוך.
תכנית הלימודים מבוססת על שיעורי חובה ,תרגילים ומבחנים ,כפי שנקבע
לגבי כל מסלול לימודים .על התלמיד לעמוד בכל הדרישות הלימודיות ,עפ”י
תכנית הלימודים ובמועדים הקבועים לבחינות בכל המקצועות.
עשויים להיות שינויים במערכת השעות ו/או ביטול שיעורים ו/או שינוי
מועדי מפגשים ו/או הוספת מפגשים ,ועל התלמיד חלה החובה לדאוג
ולהתעדכן בשינויים אלו .על התלמיד חלה החובה לבדוק את ההודעות לגבי
השינויים כפי שהם יופיעו במשו"ב ובאתר האינטרנט של המכללה
הטכנולוגית של ח"א שכתובתו , http://techni-bs.iscool.co.il/ :בנוסף
שינויים עיתיים ימסרו לתלמידים גם בקבוצות הווטסאפ.

 .2נוכחות בשיעורים
•

•

•

תלמיד חייב להיות נוכח בכל שיעור /תרגול /שיעור פרטני /תגבור לימודי
אחר הצהריים או בזמן חופשה ,לרבות השתתפות בימי עיון ,הרצאות,
טיולים ומפגשי גיבוש שמהווים חלק מתכנית הלימודים המחייבת את
השתתפות התלמידים.
בכל מקצוע נדרש ציוד לימודי .אי הבאת הציוד הנדרש מונעת מהתלמיד
להגיע להישגים מיטביים ,ויכולה לגרור ענישה בהלימה לה ,על  -פי שיקול
דעתו של המורה.
בנוסף על הנוכחות בכיתה ,חייבים התלמידים לקרוא את החומר
הביבליוגרפי שנתבקשו לקרוא לקראת השיעור ,לעמוד במבדקים בעל-פה
ובכתב ,להכין ולהגיש עבודות-בית ,כפי שיוטלו עליהם על ידי המורה.
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תלמיד ,שמסיבות מוצדקות אינו יכול להשתתף במפגש כלשהו חייב להודיע
על כך בכתב או בעל-פה לצוות המקצועי והחינוכי ,ככל האפשר מראש
(בהתאם לנסיבות) ,בצירוף הנמקה ואישורים מתאימים.
תלמיד שנעדר מיום אחד ועד שלושה ימי לימוד ,חייב לצרף אישור הורים או
אישור רופא .היעדרות מעל שלושה ימים מחייבת אישור רפואי בלבד.
התלמיד מחויב להציג אישורים אלה למורה המקצועי ולמחנך הכיתה לא
יאוחר משבוע ימים מיום היעדרותו לצורך הצדקה ,ולא-תיחשב היעדרות זו
כבלתי מוצדקת.
באחריות התלמיד להשלים את חומר הלימוד שהפסיד בגלל היעדרותו.

 .3בחינות והערכה
•

•

•

•

•

•

בכל סמסטר ,יתקיימו בחינות מעבר במקצועות הלימוד השונים ,אלא אם כן
הודיע המורה על המרת הבחינה בעבודה בכתב.
אופן שקלול הציונים שונה בין מקצוע למקצוע ,ויכול להיות שונה בין
הסמסטרים לפי הנוהל בכל מקצוע .המורה יודיע לתלמידים על אופן שקלול
הציונים בתחילת כל מחצית .מורה יוכל לשנות את משקל העבודות
והבחינות בציון הסופי או לוותר על אחד מרכיבי ההערכה ,באישור מראש
של רכז המקצוע.
רכיב הערכת מורה :ציון זה ניתן על ידי המורה המלמד ומסתמך על תפקודי
התלמיד בתחום הלימודי בזמן השיעורים.
ככלל ייערכו הבחינות (מבחנים ובחנים) בכתב .ניתן יהיה לקיים בחינות
בע”פ או בצורה מתוקשבת במקרים של קשיי למידה מאובחנים שניתן
לגביהם אישור.
מועדי הבחינות יפורסמו במשו"ב ו/או באתר האינטרנט של המכללה
הטכנולוגית של ח"א .שינויים במועדי בחינות כפי שפורסמו יאושרו על ידי
הרכזת הפדגוגית.
מורה רשאי לקבוע (בתיאום עם רכז המקצוע) את היקף החומר שייכלל
בבחינות .המורה יודיע לכיתה זמן סביר מראש על היקף החומר המחייב
בבחינה ,על דרכי התשאול העיקריות ועל משקלות החלקים בבחינה.
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תלמיד שלא מילא את חובותיו הלימודיות ו/או שנעדר ממפגשי המקצוע
בהיקף של מעל  30%ממכסת השיעורים במקצוע (סיבות מוצדקות או לא
מוצדקות) יוקפא ציונו במקצוע.
היעדרות בלתי מוצדקת ביום לפני בחינה ובשיעורים הקודמים לה ,תטיל
ספק בזכותו של התלמיד להיבחן .במקרה זה על התלמיד להציג אישור
רפואי בגין היעדרותו כתנאי להיבחנות.
כל תלמיד שקיבל הודעה המונעת ממנו להיבחן בבחינה מסוימת ,רשאי
לערער עליה בכתב בפני רכז השכבה ורכז המקצוע תוך ארבע ימים מיום
שנמסרה לו ההודעה .רכז השכבה יבקש מהמורה תגובה (בכתב ו/או בע”פ)
על הערעור .החלטת רכז השכבה ורכז המקצוע בנוגע לערעור תהיה סופית
ובלתי ניתנות לערעור.

 .4עבודות ותרגילים
• מורה רשאי לקבוע כי קיימת חובה להגיש עבודת-בית ותרגילים כחלק
ממטלות המקצוע.
•

תלמיד חייב להגיש את העבודות במועדים שנקבעו.

• כל העבודות המוגשות על-ידי התלמיד חייבות להיות פרי עטו של התלמיד.
לעיתים ,באישור המורה ,התלמידים רשאים לעבוד בקבוצות בעת
ההכנה לקראת כתיבת העבודות ,אולם כל תלמיד חייב לנסח את עבודתו
בעצמו ולא במשותף .עבודות שנוסחן דומה תיפסלנה בגין העתקה,
ותהווינה עבירה על תקנון המשמעת.

 .5מועדי בחינות מיוחדים:
•

•

מועד מיוחד יתקיים כאשר תלמיד נעדר ממועד הבחינה הרגיל בשל אחת
הנסיבות המפורטות כאן.
מיותר לציין שתלמיד שבחר שלא לגשת לבחינה ללא סיבה מיוחדת ,לא יהיה
זכאי למועד מיוחד.
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על נסיבות מיוחדות נמנות הסיבות הבאות:
•
•
•
•

•
•

אשפוז של התלמיד בבית חולים
אשפוז פתאומי של קרוב משפחה מדרגה ראשונה בבית חולים
מועד הבחינה הוא במהלך ימי אבל על קרוב משפחה מדרגה ראשונה
מחלה חמורה של התלמיד שאינה מצריכה אשפוז ,עליה נותן הרופא אישור
מפורט המציין את הבעיות התפקודיות של התלמיד על פי בדיקה ביום
הבחינה ,תוך ציון מפורש שהתלמיד אינו מסוגל בשום פנים לעמוד בבחינה
אירוע אישי חריג מקרבה ראשונה
תלמיד הזכאי למועד מיוחד יגיש בקשה לצוות המקצועי והחינוכי בהקדם
האפשרי ולא יאוחר מ 5 -ימים לאחר תום הסיבה המיוחדת המזכה אותו
במועד מיוחד תוך צירוף מסמכים רלוונטיים .תלמיד אשר לא יגיש בקשה
במועד ,מסתכן בכך שלא יתאפשר לו לגשת לבחינה.

 .6היערכות לבחינות:
•

•

•
•

•

על התלמיד להכיר את מערכת הבחינות ולעקוב אחר עדכוני המערכת( .שעות
קיום הבחינה ,משך זמן הבחינה ,מבנים בהם יתקיימו הבחינות ועוד).
על התלמיד לוודא שיש בידיו את חומר הלימוד לקראת הבחינה ואת דרכי
התשאול מספיק זמן מראש.
חשוב להתעדכן בשיעורי תגבור ,אם ישנם ,לקראת הבחינה ולהגיע אליהם.
בחינות לא תתקיימנה בכיתה לא נקייה .אחריות התלמידים לוודא שהכיתה
שלהם נקייה ומסודרת לפני תחילת הבחינה.
יש לוודא שהכיתה נקייה ומסודרת בתום הבחינה.

 .7התנהגות בזמן בחינה:
•

•

טוהר הבחינות מהווה אבן-יסוד בלימודים בכלל ובמכללה הטכנולוגית של ח"א
בבאר שבע בפרט .תלמיד הפוגע בטוהר הבחינות פוגע לא רק בהערכת לימודיו,
אלא גם בחבריו ,שנהגו כהלכה וקיבלו את הציונים הראויים להם.
חל איסור להשתמש בשעת הבחינה במכשירי טלפון סלולאריים או בכל דרך
תקשורת אחרת .אין להעביר בין הנבחנים חומר כלשהו .ילקוטים יונחו בקדמת
הכיתה.
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אין להיכנס למבחנים עם שעונים "חכמים".
על התלמיד להיכנס לחדר הבחינה לפני זמן תחילתה.
בבחינות שאורכן שני שיעורים ,בשלושים הדקות הראשונות ובשלושים הדקות
האחרונות של הבחינה לא תינתן אפשרות לצאת מחדר הבחינה.
בבחינות שאורכן שיעור אחד :לא תינתן אפשרות לצאת מחדר הבחינה ברבע
שעה הראשונה והאחרונה של הבחינה.
לא תותר יציאה מחדר הבחינה של יותר מנבחן אחד בעת ובעונה אחת ובליווי
אחד מהמורים של הצוות המקצועי האחראי על הבחינה.
לא תתאפשר כניסת תלמידים מאחרים לבחינה מעבר ל  10 -דקות איחור אלא
באישור רכז המקצוע.
הכתבה /הקראה /בוחן נייטראלי – יש להגיע בזמן למבנה ולפעול על פי הנחיות
רכז המקצוע או המורה הממונה על התהליך.
תלמיד שלא עונה על הבחינה /מגיש טופס ריק -חייב לציין זאת בפני המורה
המשגיח ולוודא שהמורה ציין זאת וחתם על הבחינה.
יש לקיים שקט מוחלט בכיתה ובמבנה בזמן הבחינה.
בתום הבחינה יש להגיש את הבחינה בצורה מסודרת למורה המשגיח.
אם מתעוררת בעיה כלשהי ,יש לפנות למורה המשגיח.
עם סיום בחינה ויציאה מהכיתה יש לצאת מהבניין כדי לשמור על השקט
במסדרונות כל זמן שהבחינה מתקיימת.
הונאה או ניסיון הונאה בבחינה ,אי ציות להוראות המשגיח ,ניסיון להונאה
בבחינה והפרת הוראות התקנון לגבי בחינות ,מהווים עבירת משמעת חמורה
במכללה הטכנולוגית של ח"א בבאר שבע ויטופלו משמעתית.
כל עבירה על טוהר הבחינות תטופל משמעתית וציון התלמיד יהיה אפס.

 .8היעדרות מבחינות ומבחינות משנה
•

•

על תלמיד שיודע מבעוד מועד שייעדר מבחינה להודיע למורה המקצועי ולצוות
החינוכי על פי נוהל בקשת חניך ,בה יציין את סיבת היעדרותו מהבחינה .
אם נדרש להתייעץ עם הצוות החינוכי/המקצועי /היועצת ,ניתן לפנות אליהם.
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החלטה על אישור מבחן משנה תהיה לאחר קבלת ההצדקה ולאחר התייעצות
הצוות.
בכל היעדרות לא מוצדקת יופעל שיקול דעת של רכז המקצוע עם הצוות
החינוכי.
לא יתאפשרו יותר משלושה מבחני משנה בסמסטר.

 .9נוהל חניך מצטיין
אופן קביעת חניך מצטיין וחניך ראוי להערכה:
חניך מצטיין -חניך שבלט ביחס לכיתתו בהישגיו הלימודיים ובהתנהגותו.
חניך ראוי להערכה -חניך שבלט בפעילותו החברתית  ,בעזרתו לזולת ובמילוי
תפקידו בכיתה.
אופן קביעת חניך מצטיין וחניך ראוי להערכה:
א .תעודת חניך מצטיין  -תוענק בסוף סמסטר לחניך אשר ממוצע
ציוניו הוא  85ומעלה וציון המשמעת שלו לפחות .9
ב .תעודת מצטיין יתרה -תוענק בסוף סמסטר לחניך אשר ממוצע
ציוניו הוא  90ומעלה וציון המשמעת שלו לפחות .9
ג .תעודת חניך ראוי להערכה – תעודת הערכה תוענק לחניך אשר
במהלך הסמסטר פעל באופן חיובי בפעילותו החברתית בבית
הספר /כיתה ועזרתו לזולת.

.10

מיון להקבצות ומעבר בין הקבצות ויחידות לימוד

• המועדים למיון להקבצות ולמעבר בין הקבצות ויחידות יפורסמו לתלמידים
בתחילת כל שנה על ידי רכזי המקצועות הרלוונטיים.
• הקריטריונים למיון להקבצות ולמעבר בין הקבצות ויחידות לימוד יפורסמו
על ידי רכז המקצוע בתחילת השנה.
• ככלל ,התהליך מתנהל לפי התרשים הבא:
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מיון לקבוצות לימוד /הקבצות יח"ל
הישגי התלמיד
המלצת מורה מקצועי ← המלצת רכז המקצוע

אישור רכזת פדגוגית
אישור מנהל במסגרת ועדות פדגוגיות בשכבות/
ועדה פדגוגית ייעודית
ערעורים פרטניים
מסירת המידע לתלמיד ולהוריו במסגרת אסיפת
ההורים  +תיעוד בתיק האישי
• על כל שינוי בהקבצה יקבלו ההורים הודעה.

.11

פילוג למגמות לימוד

• כלל התלמידים מתמיינים למגמות לימוד בסוף כיתה ט.
• המועדים לחשיפה למגמות והמידע עליהן יימסרו לתלמידים במהלך שנת
הלימודים הראשונה בבית הספר על פי לוח הזמנים שייקבע בכל שנה
ויפורסם לתלמידים ולהוריהם.
• להלן שיקולי בית הספר בחלוקה למגמות:
הישגי התלמיד בכיתה ט
נתוני התלמיד במבחני הכניסה לבית הספר (המלצת גף מיון)
המלצת הצוות החינוכי
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בחירת התלמיד
מידע על מגמות הלימוד מופיע באתר בית הספר.

.12

המשך לימודים במכללה -לימודי י"ג -י"ד

• במהלך הלימודים בכיתה י"ב ניתנת האפשרות ללימודי המשך במסלול
טכנאים /הנדסאים במכללה.
• הקריטריונים ללימודים אלה הם על סמך דרישות משרד החינוך ודרישות
בית הספר (הישגים לימודיים ,משמעת ,המלצות סגל חינוכי).
• המידע על אפשרויות לימודי ההמשך ועל הקריטריונים לקבלה יפורסמו
לתלמידים בשכבה י"ב ולהוריהם על פי לוח זמנים שייקבע בכל שנה.
• מיזם חשיפה למגמות מתקיים בביה"ס בכל שנה בחודש מאי.

.13

תקנון לימודי בזמן למידה מרחוק

למידה מרחוק היא שם כולל למערכת למידה המקשרת בין מורה לתלמיד
הנמצאים במקומות מרוחקים ,בניגוד לשיטה הרגילה בה המורה והתלמיד
נמצאים ממש באותו חדר הלימוד.
אחד המאפיינים הייחודיים של שיטת הלמידה מרחוק היא העובדה שהמורה
והתלמיד לא חייבים להיות יחד בדיוק באותו הזמן והמקום .כלומר ,המורה
שולח בזמנו החופשי את חומר הלימודים לתלמיד ,והתלמיד מצידו קורא את
חומר הלימוד ומבצע את המטלות בזמנו החופשי בהתאם למסגרת הזמנים
אותה קובע המורה ,על פי קצב ההתקדמות ועל פי קריטריונים נוספים.
לעיתים מתקיימים מפגשים בו זמנית בין המורה לתלמידים בעזרת תוכנות
מקוונות( .כמו זום ,כיתה מקוונת ועוד)
• ככלל ,חשוב להדגיש שכל המשימות הלימודיות (כמו שיעורי בית,
תרגילים ,הגשת עבודות ובחינות) והדרישות הלימודיות (כמו נוכחות,
השתתפות פעילה) מתקיימות גם בלמידה מרחוק.
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• ההנחיות לגבי מערכת השעות ,הדרישות המקצועיות וההיבחנות
יפורסמו לתלמידים ולהוריהם באתר בית הספר ,במשו"ב ובקבוצות
הוואטסאפ.
• חלה חובה על כל תלמיד להתעדכן באופן שוטף בהודעות ובהנחיות
שיפורסמו.
• יש חשיבות רבה לארגון ולתכנון הזמן שלכם כאשר אתם בבית
ונדרשים ללמוד מרחוק ,הקפידו לבצע בזמן את התרגילים והעבודות
כדי שתוכלו להתקדם כנדרש.
• יש חובה להשתתף בשיעורים המקוונים ,עם עזרים הנלווים של
מצלמה ורמקול פתוחים ,ויש חשיבות להשתתפות פעילה בשיעור על
פי הנחיות המורה המלמד.
• הקפידו לארגן לעצמכם מקום שקט בזמן השיעורים המקוונים.
• חשוב לשמור על התנהגות הולמת בזמן השיעורים המקוונים
ובהתנהלות בקבוצות הוואטסאפ.
• אין לאכול בזמן השיעורים המקוונים.
• יש להכין מחברות ,ספרים ,חוברות וכלי כתיבה לפני זמן השיעור.
• השימוש בצ'אט בזמן השיעור הוא אך ורק לצורכי לימוד.
• בזמן השיעורים המקוונים יש להתלבש בצורה הולמת (למשל ,חולצת
טריקו עם שרוולים קצרים /ארוכים ,לא גופיות).
• תלמיד שיאחר לשיעור המקוון מעבר ל 10דקות ,יירשם לו איחור
מהשיעור ,תלמיד שיאחר לשיעור המקוון מעבר למחצית השיעור,
תרשם לו היעדרות (גם אם המורה אפשר לו להצטרף לשאר השיעור).
• לא תתאפשר יציאה מהשיעור המקוון עד לסופו .על תלמיד
"שמתנתק" בגלל בעיית תקשורת ,לדווח מידית למורה ,ולהתחבר
שוב לשיעור.
• משך שיעור מקוון לא יעלה על  40דקות עפ"י המערכת.
• שמירה על טוהר הבחינות והעבודות חשובה ובאחריות כל תלמיד גם
בלמידה מרחוק.
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• חשוב לעדכן את הצוות החינוכי /המורה המקצועי /היועצת
באירועים חריגים המונעים מכם למידה סדירה ,רצופה ומיטבית
בזמן הלמידה מרחוק.

אנו מאחלים לכל התלמידים בהצלחה רבה בלימודיהם.
"איזהו החכם הלומד מכל אדם"
(מסכת אבות ד' ,א')
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חינוך חברתי
הפעילויות החברתיות בביה"ס הינן חלק מתוכנית הלימודים .מטרת פעילויות אלה
היא לתרום לעיצוב דמותו ואישיותו של התלמיד ופתיחת אופקים חדשים בתחומי
תרבות ,אומנות ונושאים שונים שאינם נלמדים בכיתה.
בית הספר יקיים מגוון פעילויות חברתיות בתוך בית הספר ומחוצה לו במהלך שנת
הלימודים,
א .השתתפות התלמידים בפעילויות החברתיות הינה חובה .היעדרות מפעילות
חברתית כמוה כהיעדרות מיום לימודים ותדווח במשוב ,כמו כן הצוות החינוכי
ישוחח עם התלמיד ,יידע את ההורים ויחייב את התלמיד בהגשת עבודה בנושא
בין אם ההיעדרות מוצדקת או שאינה מוצדקת.
• במקרים חוזרים (היעדרות חוזרת) יגררו הורדת ציון במשמעת ובמקרים
קיצוניים ועדת הערכה.

ב .התנהגות הולמת בפעילות חברתית:
• על התלמיד להתנהג בצורה ההולמת את הפעילות .התנהגות הולמת בעת
פעילות חברתית היא התנהגות שאינה פוגעת בזכותם של האחרים ליהנות
מהפעילות ,והיא מחייבת לכבד את מקום הפעילות ואת האנשים הנמצאים
בו .כללי המשמעת החלים בשטח בית ספר יחולו גם על הפעילות החברתית
מחוץ לבית ספר.
• תלמיד שהתנהגותו חריגה ומסכנת את הסביבה או את עצמו /תלמיד עם
ריבוי בעיות משמעת במהלך השנה לא ייצא לטיול ,לפי שיקול דעתו של
הצוות החינוכי ,רכזי השכבה ומנהל בית ספר .החלטה זו תובא לידיעת
התלמיד והוריו .
• תלמיד שיתנהג בניגוד לכללים (אלימות פיזית  /מילולית ,שתיית אלכוהול,
צריכת סמים ,עישון סיגריות ונרגילות וכו') במהלך הטיול יוחזר לביתו על
חשבון הוריו .
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• לפני כל פעילות חוץ בית ספרית  -סיורים ,טיולים וכדומה יתקיים תדריך בו
יפורטו כל פרטי הפעילות :לוח זמנים ,מיקום ,כללים מקובלים ,וכן יפורטו
כללי הבטיחות -קווים אדומים שאין לעבור אותם.
• יש להגיע לכל פעילות בהופעה הולמת שתכבד את התלמידים והמוסד
החינוכי .אם נדרשת הגעה במדים יש להקפיד על כל כללי הדיגום
האופייניים לבית ספר ,אם נדרשת הגעה באזרחי ,אין להגיע עם גופיות,
חולצות בטן ,חולצות גזורות בכל צורה ,חצאיות או מכנסים לא הולמים
(קצרים יותר מאמצע הירך) ,אין להגיע בנעלי בית  ,כפכפים וכו' .
• בית ספר יידע את ההורים בכל פרטי הפעילות ויקבל את אישורם.
אישור הורים מחויב בחתימה על גבי מסמך כתוב ,ולא בהודעת וואטצפ.
ג .מועצת תלמידים
•
•

•

•
•

•

•

בית הספר מעודד הקמת מועצת תלמידים.
מועצת התלמידים תיבחר בבחירות דמוקרטיות על ידי כלל תלמידי בית
הספר.
כל תלמיד יוכל להגיש את מועמדותו לבחירות כדי לייצג את התלמידים
במועצה.
כל תלמיד יוכל לבחור את מועמדו למועצה.
הבחירות מתקיימות בהליך דמוקרטי ידוע מראש לפי תקנון בחירות שחובר
על-ידי נציגי התלמידים ואושר על ידי כלל בעלי זכות הבחירה.
על מועצת התלמידים להיות מוכרת הן ע"י ציבור בוחריה והן ע"י הנהלת
בית הספר.
תלמיד שאינו מגיע באופן סדיר לבית הספר ,שאינו מקפיד על תלמידות
תקינה ושמעורב בבעיות משמעת כל שהן לא יוכל להיות במועצת תלמידים
או לשאת תפקיד ייצוגי אחר.
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ד .מעורבות חברתית
יום מוקד
יום חשיפה למקומות ההתנדבות והעמותות ברחבי העיר ,מבוצע ע"י רכזת
מעורבות חברתית בכלל השכבות.
כניסה למקום ההתנסות
 יידוע הורים על פרטי מקום ההתנדבות. אישור הורים בטופס המיוחד לכך (נמצא באתר בית הספר). יש לאשר את מקום ההתנדבות מול המחנכת ,ולבדוק האם הוא בנוהלהסדרה עם מנהל חברה ונוער.
התנהלות במקום ההתנסות
 תיאום ציפיות מול איש הקשר (מהות ההתנדבות -מה עליי לעשות). הגעה בתיאום מול איש הקשר. יש לעמוד בלוח הזמנים (לא לאחר ,אם לא הגעת יש לידע את איש הקשר). יש לשמור על תרבות דיבור. אם מקום ההתנסות לא רלוונטי עבורך ,אפשר ומומלץ לסיים יפה באמירה:"המקום לא מתאים לי ,אני אתנדב במקום אחר".
סיום ההתנסות
 התלמיד יחתים את איש הקשר במערכת הטריביו בסיום יום ההתנדבות. יש לדווח למחנך על הפעילות. על התלמיד לסיים את מחויבויותיו לא יאוחר מתאריך  ,20.6לאחר מכן לאיינתן מענה במערכת משרד החינוך.
תלמיד לא יתחיל את שנת הלימודים הבאה ,אם טרם סיים את מחויבותו
במעורבות חברתית בשנה קודמת.

Email:
המכללה הטכנולוגית של חיל האוויר – באר שבע http://techni-bs.iscool.co.il
טלפון – ,08-9907410/2
technibeersheva@gmail.comדרך אילן רמון  1באר שבע,
פקס – 08-9907402

חיל
המכללה הטכנולוגית
טלפון
סימוכין
תאריך

מרכז המשאבים
תקנון זה חל על שוחרים ,חברי סגל צבאי ואזרחי וכל המבקר בספרייה (בהתאם
לאיוש הספרייה)
שעות הפעילות :ימים א'-ה'12:00 -8:00 -
13:00-16:00
יום ו' -הספרייה סגורה.
המבנה הכללי של מרכז המשאבים:
א .ספרייה ציבורית הכוללת מרחב עיון
א .חדר סמינרים
ב .חדר מחשבים פנימי
ד .חדר הנצחה וזיכרון
ה .פטיו – כיתת חוץ
א .ספרייה ציבורית הכוללת מרחב עיון
 יש לכבד את הוראות האחראי ולהישמע להן. אין להכניס תיקים לספרייה ,לרשותכם לוקרים לאחסון התיקיםבכניסה.
 שימו לב! הספרייה אינה אחראית על חפציהם של המבקרים בה. יש לשמור על סדר ,ניקיון ושקט. אין להכניס אוכל ושתייה לספרייה. כניסת תלמידים המגיעים ביוזמתם אינה מוגבלת ,אך שיקול הדעתשל האחראי בהתאם למצב הנתון באותה השעה הוא שיקבע.
 בסיום העבודה יש להשאיר מקום נקי ומסודר. אין להימצא בספרייה בזמן שמתקיים שיעור בכיתה אלא באישורהמורה המלמד/ת.
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 שימוש במחשבים פתוח לכל התלמידים ,אך בעדיפות להכנת עבודותולהקלדתן.
 ליד כל עמדה יהיה טופס שעליו יחתמו המשתמשים. גלישה חופשית באינטרנט מותרת רק כאשר ישנם מחשבים פנויים. קבצים ניתן לשמור בהחסן נייד (דיסק און קי) אישי או לשלוח למייללתיבת הדואר האישי.
 יש להקפיד על שימוש נאות באתרי האינטרנט למען שמירה עלכבודם של כל הנוכחים בספרייה.

ב .חדר סמינרים
מטרת חדר זה לשמש מקום שבו יוכלו להתכנס תלמידים או אנשי סגל
לצורך הרצאה ,השלמות ,הדרכה ,ופעילויות לימודיות או תרבותיות אחרות.
החדר יופעל בנוהלי שימוש ברורים:
 יש להזמינו מראש ,הזמנת החדר תעשה על ידי רישום על גבי לוח שבועישיוצב בכניסה לספרייה.
 במהלך היום החדר יהיה נעול ,מזמין החדר יקבל את המפתח מאחראיהספרייה תמורת הפקדת תעודת שוחר ,והוא זה שיהיה אחראי על פתיחת
החדר ,נעילתו בסיום השיעור שהוא נקי ומסודר ,והחזרת המפתח.
ג .חדר מחשבים פנימי
חדר זה יופעל לצורך העברת שיעורים מתוקשבים במקצועות השונים.
החדר יופעל בנוהלי שימוש ברורים:
 יש להזמינו מראש ,הזמנת החדר תעשה על ידי רישום על גבי לוח שבועישיוצב בכניסה לספרייה.
 במהלך היום החדר יהיה נעול ,מזמין החדר יקבל את המפתח מאחראיהספרייה ,והוא זה שיהיה אחראי על פתיחת החדר ,נעילתו בסיום השיעור
נקי ומסודר ,והחזרת המפתח.
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ד .חדר הנצחה וזיכרון
מרכז המשאבים ייטול חלק בפעילות החינוכית -חברתית השוטפת בבית
הספר ,בשיתוף עם רכזת החינוך החברתי ,קצינת החינוך ,רכזי השכבות
והמחנכים.
פעילות חינוכית זו תתבצע בחדר ההנצחה.
ה .נוהל השאלת ספרי לימוד
השאלת ספרי לימוד לכל שנת הלימודים לזכאים.
השאלת ספרי לימוד תעשה בהמלצת צוות חינוכי ובאישור יועצת השכבה.
השאלת הספרים תהיה בהתאם למלאי הספרים הקיים.
שוחר שיקבל ספרים במסגרת השאלת הספרים יהיה חתום על קבלתם ויהיה
מחויב להחזירם עד לתאריך  10ביוני.
תלמיד שלא יחזיר ספר יחויב בתשלום.
תלמיד שזקוק לספר הלימוד לאחר תאריך זה יפנה לאחראי הספרייה
לקבלת אישור מיוחד לספר הנדרש.
השאלת ספרים עד  14יום
השאלת ספרים תתאפשר רק עם הצגת כרטיס שוחר.
כרטיס השוחר הוא אישי ואינו ניתן להעברה משוחר לשוחר.
אין להעביר ספר מקורא לקורא ללא רישום
השאלת ספרים כוללת ספרי לימוד וספרי קריאה.
בבית הספר מלאי ספרי תנ"ך  ,מילונים באנגלית ולוחות שרטוט -ספרים אלו
נועדו למשך שעות הלימוד בלבד.
השאלת פריטים אלו תעשה רק בהשארת כרטיס שוחר.
ספרי תנ"ך ומילונים לסוגיהם יינתנו להוצאה כאשר תמורתם ימסור
התלמיד את כרטיס השוחר שלו ,כרטיס השוחר יושב למשאיל בהחזרת
הספר.
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ו .פטיו – כיתת חוץ
הפטיו באחריות החונכות.
בכיתת חוץ ניתן לקיים שיעורים באופן סדיר ,לשבור שגרה ולייצר עניין
וסביבת למידה חדשה ומרעננת.
יש לתאם מול רכזת מרכז משאבים עיתוי ללמידה בכיתת חוץ ולהזמין 24
שעות לפני.
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תקנון משמעת
תפיסת המשמעת הינה בסיס הפירמידה של בית הספר ואכיפתה מחייבת את כלל
סגל בית הספר כאחד.
בית הספר מחויב לפקודות ולנהלי חיל האוויר בכל נושא המשמעת ,כאשר נגד
היחידה הינו המנחה המקצועי היחיד בבית הספר בתחום זה.
 .1מניעת אלימות
א .המעורבים באירועי אלימות ,יושעו מהלימודים במשך  4ימים שבמהלכם יזומנו
לוועדת הערכה.
ב .אלימות מכל סוג שהוא ,בכלל זה אלימות גופנית ,מילולית וונדליזם אסורה
לחלוטין.
ג .אין להכניס לתחום ביה"ס :מכשירים וחומרים ,כגון :סכינים ,אולרים ,נפצים,
מצתים ,גפרורים וכדומה ,המסכנים את שלומו הגופני או הנפשי של התלמיד ושל
הזולת.
צוות ביה"ס יחרים מכשירים וחומרים אלה ,והוא מוסמך להעבירם להורי התלמיד
או למשטרה.
ד .הטרדה מינית היא עבירה פלילית.
הטרדה כזו כוללת התייחסות למיניותו של אדם והצעות בעלות אופי מיני .במקרה
של עבירה מסוג זה ביה"ס ינהג עפ"י הכתוב בחוזר מנכ"ל ,כמו כן אסורות הצקות
והטרדות מכל סוג שהוא.
ה .תלמיד שיהיה מעורב בהשחתת רכוש ביה"ס ,יישא בהוצאות הכספיות ובמקרים
מיוחדים
האירוע ידווח למשטרה.
ו .אין לגעת ברכוש הזולת ללא הסכמתו .תלמיד העובר על איסור זה מסתכן
בהרחקה מבית הספר ו/או התערבות המשטרה.
ז .אין לשחק משחקי כדור בתוך מבנה ביה"ס ובחדריו .במקרה של הפרת התקנה
יוחרם הכדור.
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 .2הטלפון הנייד:
* האחריות על הטלפון הנייד מוטלת על התלמיד בלבד .ביה"ס אינו אחראי
לגניבת מכשירים סלולאריים ו/או חפצים יקרי-ערך אחרים.
חל איסור מוחלט על שימוש במכשירים סלולאריים במהלך השיעורים והמבחנים.
א .אין לצלם או להקליט בתוך כתלי ביה"ס במהלך השעורים ,בהפסקות ובכל
פעילות בית-ספרית.
ב .אין להשתמש במכשיר נייד כנגן מוזיקה הן במסדרונות ביה"ס והן בתוך
הכיתות במהלך השיעורים וההפסקות.
ג .בזמן השיעורים הטלפון הנייד כבוי ומאוחסן בתיק או בכוורת.
ד .ניתן להשתמש בטלפון הנייד לצורכי לימודים רק בהנחיית המורה.
 .3עישון ומשקאות אלכוהוליים:
חל איסור מוחלט לעשן ולשתות משקאות אלכוהוליים בתחומי ביה"ס ובסביבתו
וכן בכל פעילות המאורגנת ע"י ביה"ס (גם מחוץ לביה"ס וגם לאחר סיום שעות
הלימודים /הפעילות ).
 תלמיד שיימצא ששתה /שותה משקאות אלכוהוליים בתחומי ביה"ס יורחקמבה"ס.
 -תלמיד שיימצא שעישן /מעשן בתחומי ביה"ס יושעה עד זימון לוועדה.

 .4משימות אחריות
תלמידי בית הספר מבצעים מספר משימות במהלך השנה ,שתכליתן חינוך לאחריות
אישית:
א .תורנות כיתה :אחת למספר חודשים תבצע כל כיתה תורנות ניקיון שבועית
על פי סבב.
מטרת התורנות היא לשמור על סדר וניקיון בכיתה במהלך היום ולקראת
היום שלמחרת ולחנך לאחריות אישית.
ב .מסדר המפקד :תורנות ניקיון כיתתית שמתבצעת אחת לשבוע לפי קבוצות
חלוקה ידועות מראש.
ג .אחת לפרק זמן קצוב ובאופן מחזורי הכיתה תסופח לנגד היחידה ותעסוק
בפעילות לשיפור נראות היחידה.
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ד .תלמיד שיש לו פטור ממשימה מסוימת המאושרת על ידי רופא מומחה
בלבד ,יבצע משימה אחרת.

 .5הופעה ולבוש
בבית ספרנו מונהג קוד לבוש הכולל תלבושת אחידה (מדים) ,תספורת ,צחצוח,
שיער אסוף לבנות ועוד .על כל תלמידי ביה"ס להקפיד על קוד הלבוש היות והוא
תנאי לכניסה לביה"ס.
על תלמידי בית הספר להקפיד על הופעה מסודרת בכל עת בהתאם לפקודות
צה"ל.
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כללי דיגום
 כללי .1חולצה
• יש לכפתר את כל כפתורי החולצה ,פרט לכפתור העליון.
• שולי החולצה יוכנסו לתוך המכנסיים או החצאית.
• תלמיד/ה רשאים ללבוש מתחת לחולצת המדים גופייה לבנה או ירוק זית
בלבד.
• תלמיד רשאי ללבוש ציצית מתחת לחולצה ,ולהוציא את גדילי הציצית
מחוץ לחולצה.
 .2מכנסיים
• תלמיד/ה רשאים ללבוש מכנסיים בעלי שני כיסים פנימיים קדמיים.
• תלמידים בעלי אישור לנוע עם נעל שאינה גבוהה מחויבים לבצע מכפלת
למכנסים.
 .3חצאית
• תלמידה אינה רשאית ללבוש חצאית אלא אם כן היא מקיימת אורח
חיים דתי.
• אורך החצאית לא יהיה קצר מ 3-ס"מ מתחת לפיקת הברך.
• חצאית מוצרת אינה תקנית.
 .4חגורה
• החגורה תושחל דרך כל לולאות המכנסיים.
• החגורה תהיה בצבע כחול – חגורה שסופקה במעמד קבלת המדים.
 .5גרביים
• תלמיד יגרוב גרביים בגוון אפור או שחור בלבד.
• תלמידה תגרוב גרביים בגוון אפור ,שחור או לבן.
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• תלמידה הנועלת נעליים גבוהות ,תגרוב גרביים בצבע אפור או שחור
בלבד.
• על הגרביים להיות מוסתרים מתחת למכנס.
• הגרביים יהיו ללא דוגמאות או קישוטים.
 .6גומיות למכנסיים
• תלמידים הנועלים נעליים גבוהות יקפלו את המכנסיים ויהדקו אותם
מעל הנעליים באמצעות גומיות (הגומיות יהיו בצדם הפנימי של
המכנסיים.).
 .7נעליים
• תלמיד/ה ינעלו נעליים מהסוג שניפק בית הספר.
• תלמיד/ה רשאים לנוע עם נעלי חי"ר.
• תלמידה רשאית לנוע עם נעליים גבוהות (עם הקפדה על גומיות
המוזכרות בסעיף .)6
• תלמידה רשאית לנוע עם סנדלי עור או דמוי עור שצבעם שחור ,ללא
קישוטים ,בעלי רצועה אחת מלפנים ,אחידה ושלמה או רצועה אחת
מלפנים המחוברת בשני חלקיה באבזם או סקוץ'.
• נעילת סנדלים מותר בין התאריכים  1באפריל ועד ה  1בנובמבר.
 .8תספורת
• תלמיד לא יסתפר תספורת עם דירוג חד בשיער (הפרש בין צידי הראש
למרכז הראש לא יעלה על  2דרגות במכונת תספורת) .במקביל לכך שיער
התלמיד לא יעבור את גובה האצבעות 2 .קריטריונים אלה בלבד מהווים
תספורת תקנית.
• מיותר לציין שתספורות החורגות מהנחיות אלו אינן תקניות כגון:
תספורת מוהיקני ,גילוח של צידי הראש בלבד ,גילוח ו"ציורים" וכד'.
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• תלמידה תאסוף את כל השיער ולא רק חלק ממנו ,השיער ייאסף בכל כלי
איסוף שיער בצבע שחור.
• חל איסור על קישוטי שיער כגון קשת ,סיכות מנצנצות וכד'.
• תלמידה לא תגלח חלקים משיער ראשה.
• תלמידה ששיערה קצר ,אם אורך השיער עובר את קו כותפות המדים או
אם נשען עליו תאסוף את שיערה.
• שיער קלוע בצמה ,שיער קלוע במספר צמות לתלמידות נדרש לאסוף.
• אין לקלוע שיער בצורת רסטות.
• תלמידה רשאית לצבוע את שיערה בגוון טבעי בלבד.
• תלמידה לא תצבע את שיערה ביותר משני גוונים טבעיים.
• תלמיד המקיים אורח חיים דתי יהיה רשאי:
א .להאריך את פאותיו עד לקו תנוך האוזן.
ב .לגדל פאות מסתלסלות ,שיהיו סדורות מאחורי אוזניו.
 .9ציפורניים
• תלמיד לא יצבע את ציפורני רגליו ולא את ציפורני ידיו.
• תלמידה רשאית לצבוע את ציפורני ידיה ואת ציפורני רגליה בלק שקוף,
בכל גווני הוורוד בהיר ,או בלק לבן פנינה ,ללא צבעים זוהרים ,זרחניים
ומנצנצים .צבע הלק יהיה אחיד וימרח על כל הציפורן כולה ועל כל
הציפורניים באופן אחיד .הלק לא יכלול קישוטים.
• תלמידה רשאית לצבוע את ציפורני ידיה ואת ציפורני רגליה בשני גווני
לק (פרנץ') בהתאם לצבעי הלק המותרים.
• למען הסר ספק חל איסור בשימוש צבעי לק שאינם מהצבעים
המאושרים כדוגמת" :טיפקס".
 .10תכשיטים
• תלמיד הלובש מדים אינו רשאי לענוד כל תכשיט פרט:
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א .שרשרת אחת בלבד על הצוואר עשויה מתכת עם תליון אחד .למען
הסר ספק ,השרשרת תהיה מוסתרת מתחת לחולצת המדים או
הגופייה.
ב .שעון
• תלמידה הלובשת מדים אינה רשאית לענוד כל תכשיט פרט ל:
א 2 .טבעות סה"כ יענדו על אצבעות הידיים בלבד.
ב .שרשרת אחת בלבד לצוואר עשויה מתכת עם תליון אחד .חל איסור
על ענידת שרשרת הצמודה לצוואר (קולר) .למען הסר ספק ,השרשרת
תהיה מוסתרת מתחת לחולצת המדים או הגופייה.
ג .צמיד מתכת אחד בלבד.
ד .זוג עגילים אחד בלבד  ,עגיל בכל אוזן .העגילים יהיו צמודים לתנוך
האוזן.
• תלמיד/ה לא יענוד עגיל"/פירסינג" .למען הסר ספק ,בנוסף ,יש
להדגיש כי כיסוי הפירסינג באמצעות מדבקות ,פלסטרים וכיו"ב נחשב
כענידת הפירסינג בניגוד לפקודות.

 .11קורס תורן
• תלמיד ביום תורנות ,יבצע עבודות רס"ר על חצי א' כאשר מתחת
יתאפשר ללבוש חולצה שאינה בצבע לבן  /ירוק על פי כללי השילוב
הראוי.
• במידה והתלמיד לא נוכח בתורנות ,ישלימה יום למחרת.
• תלמיד ביום תורנות נדרש להביא איתו כובע ובקבוק מים.

אכיפה וענישה:
בבית הספר מונהגות מספר דרכי אכיפה וענישה בהתאם לאופי העבירה .מרבית
הענישה היא חינוכית אף כי ישנן עבירות המחייבות ענישה וטיפול שונים:
צוות חינוכי (מפקד +מחנך הכיתה) רשאים להחליט בהתאם לאופי העברה ומהות
העבירה עפ"י המדרג הבא:
 וועדת רכזים-ועדה בראשות מפקד ורכז השכבה-ענישה חינוכית.Email:
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 וועדת מד"ר-ועדה בראשות מד"רית בית הספר-השעיה עד  4ימים. וועדת מנהל-ועדה בראשות מנהל בית הספר-מנהל בית הספר רשאי להרחיקאו להשעות תלמיד מבית הספר.

הקפדה של כולנו על כללי בית הספר מאפשרת
אורח חיים באווירה בטוחה ונעימה של לימודים פוריים ומוצלחים.
בברכה,
הנהלת בית הספר
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