
 נספח לתקנון ביה"ס

 נוהל ביקור סדיר

 להורי ותלמידי חטיבת הביניים,

 תלמיד/ה יקר/ה,

החוזר המוגש לך בזאת בא להסדיר את נוכחותך בביה"ס במהלך שנת 

 הלימודים.

ם בשיעורים היא תנאי הכרחי לקיום תהליך למידה תקין נוכחות התלמידי

 ולהצלחה בלימודים.

 האחריות לנוכחותך בכל השעורים מוטלת עליך באופן ישיר. 

נוכחות לא סדירה בביה"ס ובשיעורים פוגעת ברצף הלמידה וביכולת ההתמדה 

 הדרושים לתפקוד תקין. 

לומד, ובהליכות בשל לידיעתך, ציוניך עלולים להיפגע במקצועות אותם הנך 

 היעדרויות ואיחורים מרובים, כמפורט בחוזר זה.

 

 היעדרויות:

 על התלמידים להגיע באופן סדיר לבית הספר. 

 ]א'[ הן: 8היעדרויות מוצדקות על פי חוזר מנכ"ל ס"ח

 עד שבוע ימים.  –היעדרות בשל אבל על קרוב משפחה מדרגה ראשונה  .1
 יום אחד.  –מדרגה ראשונה היעדרות בשל שמחה של קרוב משפחה  .2
היעדרות בשל זימון ללשכת גיוס או למבדקים לצבא ]בתנאי שהוצג אישור  .3

 התייצבות בפועל ולא מכתב הזימון[.
היעדרות בשל שירות לקהילה, פעילות חברתית בבית הספר, פעילות  .4

בכמות ובתחומים המאושרים מראש על ידי  –בתנועת נוער, התרמות וכו' 
 בית הספר. 

 עדרות בשל מילוי תפקידים בבית הספר ]שמירה בשער, תורנויות וכו'[.הי .5
 היעדרות בשל עד שני מבחני תיאוריה ושני מבחנים מעשיים בנהיגה. .6
 היעדרות בשל אשפוז/בדיקה בבית חולים ]בהצגת האישורים המתאימים[. .7
 היעדרות מעל ארבעה ימים בשל מחלה.  .8
ית חוזרת ]בהצגת אישור רפואי היעדרות בשל קיומה של בעיה רפואית/כרונ .9

 חד פעמי המעיד על היות המחלה כרונית[. 
 ]א'[8חוזר מנכ"ל ס"ח 

על פי חוזר מנכ"ל ונהלי ביה"ס היעדרויות כגון:  נסיעה לחו"ל, נופש, השעיה 

משעור/יום לימודים יחשבו להיעדרויות לא מוצדקות. ביה"ס לא יהיה אחראי 

 את זכאותו למועד ב'.  להשלמת החומר הנלמד והתלמיד יאבד



ביקור ה נתבמקרה של היעדרויות רבות מוטלת על ביה"ס חובה לדווח לקצי

 סדיר, ולטפל עפ"י הנהלים המחייבים.

להלן פירוט "שיטת המנות" על פיה תחושב השפעת ההיעדרויות על הציונים 

 במקצועות השונים:

 מכלל השעורים בכל מקצוע 20%תלמיד שבמהלך מחצית ייעדר עד  .א
 ישפיע הדבר על הערכת תפקודו במקצוע והעניין יטופל משמעתית.

מכלל השעורים בכל  30% -ל 20%תלמיד שבמהלך מחצית ייעדר בין   .ב
נקודות מהציון הסופי בכל אחד מן המקצועות  10מקצוע, יופחתו לו  

 בהם נעדר.
מכלל השעורים בכל  30%תלמיד שבמהלך מחצית ראשונה ייעדר מעל  .ג

 . 40יהיה מקצוע ציונו 
במקרים של בעיית ביקור סדיר חמורה, לא יינתן ציון סופי במקצוע  .ד

ותופיע הערת הסבר על כך: "לא ניתן להעריך הישגיו/ה בשל ריבוי 
 היעדרויות לא מוצדקות".

 שחרורים:

אין לעזוב את שטח ביה"ס לפני תום הלימודים ללא טופס שחרור חתום על ידי 

הלה. התלמיד ישתחרר בליווי ההורים או המחנכת או רכזת השכבה או ההנ

באמצעות אישור בכתב מההורים, בו יצוין כי ההורה מבקש לשחררו על 

 אחריותו, וללא ליווי מבוגר. 

 איחורים:

איחור לשיעור הוא גורם המפריע למהלכם התקין של הלימודים. לתלמיד 

יוניו  המאחר לשיעור תירשם הערה, יערך בירור משמעתי, והדבר ישפיע על צ

 בהליכות. תלמיד המרבה לאחר לא יורשה להיכנס לכתה. 

 

 

 

 

 

 

 


