כללי התנהלות לתלמידים תשפ"ב
הישיבה היא בית לגדל בו תלמידי חכמים ,אוהבי תורה ,יראי ה' ,מעורבים חברתית ופועלים לבנות את אישיותם .השאיפה
היא שתלמיד יגדל בתורה ובדרך ארץ ויתקדם מבחינה לימודית למיצוי אישי .זכינו לבנין לימודים חדיש ובו יש אפשרויות
רבות להתקדמות והתפתחות אישית ואנו מחוייבים לשמירה עליו ועל כל הציוד שיש בו.
 .1כל פעילות ושיעור חיוניים להתקדמות האישית .על כל תלמיד להגיע בזמן לישיבה ולהיכנס בזמן לכיתה כשהוא מוכן
ומאורגן לתפילה או לשיעור (ציוד מלא) .בזמן של למידה מרחוק התלמיד צריך להיות נוכח בזמן ,בלבוש מלא ועם מצלמה
פתוחה.
 .2דרך ארץ קדמה לתורה .התנהגות אלימה מכל סוג ,אין לה מקום בין כתלי הישיבה .כל מקרה של אלימות פיזית
ומילולית יטופל בחומרה (גם אם לא באופן מיידי) עד כדי השעיית התלמיד מהישיבה על פי הכללים שנכתבו בשיתוף
התלמידים.
תלמיד שיזיק לרכוש ,אחראי לתיקונו במקביל לתהליך חינוכי.
 .3הנחיות בריאותיות ובטיחותיות -על כל תלמיד להקפיד על הנחיות הבטחון ,הבטיחות והבריאות של הישיבה ומשרדי
החינוך והבריאות .תלמיד שלא מתנהל על פי ההנחיות לא יוכל להשתתף בפעילויות לימודיות או חברתיות.
 .4רכוש יקר ערך .התלמיד אחראי לציודו האישי ועליו לשמור עליו .אין הישיבה אחראית לציוד של תלמידים .אנחנו
ממליצים לא להביא לישיבה או לפעילויות וטיולים ציוד יקר ערך ,שעשוי להינזק.
 .5הסחת הדעת מהלימודים והחברה הנגרמת בגלל מכשירים סלולריים ואלקטרוניים היא גדולה .אנו מבקשים לחיות
באווירה ישי בתית המאפשרת צמיחה אישית וריכוז בעבודת ה' ובלמידה .לא יראה מכשיר אלקטרוני בידי תלמיד
מתחילת יום הלימודים ועד לסופו .המכשירים ייאספו בתחילת היום ויוחזרו בסיומו .במידת הצורך לשימוש במכשירים
ללמידה ,המורים יוציאו אותם מהמשרד ויחזירו אותם בסיום הפעילות .
 .6על הכיתה והחצר להישאר נקיים במשך כל היום .אין ללמוד בכיתות מלוכלכות .במקרה של כיתה מלוכלכת ,ניקוי
הכיתה ייעשה על חשבון זמנם של התלמידים .בסוף היום התלמיד אחראי לאסוף את הלכלוך ,לפנות את השולחנות
ולהכניס את הציוד האישי ללוקרים או לתיקים ולהרים את הכיסא.
 .7אין להיכנס לחדר האוכל מחוץ לשעות הארוחות ואין להיכנס למטבח ללא רשותו של גלעד או אחראי המטבח .הציוד
והאוכל במטבח אינם שייכים לישיבה ולכן יש חשש גזל בנגיעה או בשימוש בהם ללא רשות .אין להוציא אוכל ,כלים או
חלב מחדר האוכל.
 .8בישיבה נדרשת צורת לבוש ונראות ההולמות בן תורה .על התלמידים להסתפר כיאה לתלמיד ישיבה (ללא בלורית בולטת,
גילוח בצדדים או שיער ארוך מאחורה .אין לצבוע או לחמצן את השיער ואין להגיע עם עגיל או נזם) .יש להיכנס לשטח הישיבה בלבוש מלא:
חולצה ללא הדפס שאינו מתאים ,מכנסיים ארוכים שאינם קרועים וללא כפכפי אצבע או נעלי בית .אין להסתובב יחף
בשטח הישיבה .בשיעורי חנ"ג ובטיולים ,ניתן ללבוש מכנסיים קצרים וחובה להגיע עם נעליים סגורות.
 .9אין להיכנס לחדר המורים .תלמיד אשר מעוניין לשוחח עם מורה בעת ההפסקה יקבע עם המורה מתי והיכן יפגשו .ע"פ
הוראות משרד החינוך ,אין נגישות של תלמידים למים חמים או למיקרוגל.
 .10המזכירות נועדה לאפשר ניהול תקין של הישיבה .כדי לתת מענה לצרכים החשובים של כולנו ,תלמיד ייכנס למזכירות
רק אם הוא זקוק לשירות מהמזכירה.
 .11במהלך יום הלימודים אין לצאת משטח הישיבה .במקרה של צורך לשחרור מוקדם ,יש להביא אישור בכתב מההורים
ולהעבירו לר"מ או לאחד מאנשי ההנהלה .לתלמיד יימסר אישור יציאה ,אותו יש לתת לשומר .אין לצאת מעבר לגדר,
לכל צורך שהוא ,ללא תיאום עם השומר.
 .12על מנת למנוע אבדן שיעורים יש לקבוע תורים לרופאים ושיעורי עזר לאחר שעות הלימודים.

אנו מאמינים בכל אחד מכם ,ומצפים לפתיחת שנה מתוך התחדשות ודבוק חברים.
בתפילה שנמצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם,
הנהלת הישיבה

