
 

 

 

 

 

 בס"ד

 פתח תקוה –תקנון ישיבת "ידידיה" 

 

ישיבת ידידיה הוקמה בכדי לחנך את תלמידיה לאהבת תורה ויראת שמיים , הקניית מידות 

טובות וכבוד בין איש לרעהו, הישיבה שואפת לבסס את הרגלי הלימוד של תלמידיה, לשפר את 

 ב התלמידים.הישגיהם ולהגביר את הרגשת השייכות, האחריות והמוטיבציה בקר

 

 דרך ארץ קדמה לתורה: .א

 

יש להשמע להוראות ולהתייחס בכבוד להנהלה, לרבנים, מורים, מדריכים, צוות המזכירות,  

השירות הרפואי, עובדי המשק והמטבח ולכל בעל תפקיד אחר בישיבה.  אל המחנך/ מורה יש 

 לפנות בגוף שלישי.

צורך ע"י המנהל או סגנו, התלמיד ייקרא מקרה של חוסר דרך ארץ יטופל ע"י המחנך ובמקרה ה

 לשיחת ברור ורישום בתיק האישי. במקרה והדבר יחזור חלילה יושהה התלמיד מהישיבה .

בתום השיעור ולאחר שחרור הכתה ע"י המחנך/ המורה תהיה היציאה בנחת ובזהירות. יש 

 להקפיד על התנהגות נאותה בהפסקות. אין לשחק במשחקים מסוכנים. 

 המוכר/ המחזיק/ המשתמש בנפצים, חזיזים וכד' יורחק מיידית מהישיבה המביא/

 ברור מאיליו כי העישון אסור בהחלט בכל שעות היום.

 

 :כמוך לרעך ואהבת .ב

 

 לשון על שמור. אחרת דרך בכל נפש לעוגמת לו לגרום או שמות בכינויי לכנות, חבר להשפיל אין

 בחבריו הפוגע לילד תלמידינו בקרב מקום יהיה אל. ומילולית פיזית אלימות מכל והימנע נקיה

 חברו על יד המרים, ידיים בהרמת המלווה קטטה של מקרה בכל: יובהר. במעשים או בדיבורים

ההנהלה ובמקרים חמורים  דעת לשיקול בהתאם, ימים לשלושה יושעה( תהא אשר סיבה תהא)

 .אף יותר מכך

 

 עמידה בסדרי הישיבה וזמניה: .ג

מחייבת נוכחות בכל ימי הלימודים. במקרה של צורך דחוף יש לתאם עם הנהלת מסגרת הישיבה 

הישיבה. העדרות משיעור / תפילה / פנימיה, ללא אישור מוסדר תביא לרישום בתיק האישי 

 וטיפול הולם. היציאה והכניסה לתלמידים לישיבה וממנה מהשער המרכזי בלבד!

שנעדר מתפילת שחרית לא יורשה להכנס לכיתה יש להקפיד על הגעה בזמן לתפילות.   תלמיד 

ולהצטרף ליום הלימודים ללא שישוחח עם מנהל הישיבה או המוסמך מטעמו ויקבל אישור על 

 כך. 

איחור ואי עמידה בזמנים הינו גורם משמעותי המפריע לתלמיד בקיום סדר היום ובעיצוב 

מחנך/ סגן מנהל הישיבה עד כדי התנהגותו ובשל כך תלמיד שיאחר בתדירות גבוהה יטופל ע"י ה

 השהייה מהישיבה.

 



 

 

 

 

 

כל הפעילויות החברתיות/הלימודיות המתקיימות בימי הלימודים הן חלק ממפעילות בית הספר 

 והן זכות המחייבת את  כל תלמידי הישיבה והיעדרות מהן היא כהעדרות מסדרי הישיבה 

 

 משטח היוצא תלמיד לגבי בחומרה נהגתת הישיבה. רשות קבלת ללא הישיבה שטח את לעזוב אין

 .אישור ללא הישיבה

 

 הופעת בן תורה מבחינת הלבוש והתספורת: -" בכל דרכך דעהו" .ד

 

זכור לקדש שם שמים על ידך. יראה  -תפילתך והופעתך תהיה כשל בן תורה. בצאתך מן הישיבה

 מיד כל המתבונן כי ירא שמים לפניו.

 

 הלבוש:

ו'( הקפידה התורה על בגדיו של הכהן וקראה להם "מדים" מדיו של  "ולבש הכהן מדו בד" )ויקרא

אדם מלמדים על מידותיו. לבוש ההולם בן ישיבה. כיפה גדולה ונראית לראשו )לא כובע( , ציצית 

 לגופו בכל שעות היום מחוץ לחולצה.

 

)בצבעים כחול/שחור/לבן/תכלת(  כפתורים )פולו וכד'( חלקות 3חולצות עם צווארון ו ביום חול:

ללא צבעים  Vללא כיתובים או ציורים, לא צמודות ועם שרוולים באורך סביר ולא קצר. ללא 

 רועשים כגון: אדום, צהוב וכו'.

 מכנסיים סולידיים ולא משופשפים או מצועצעים, מכנסיים קצרים אסורים לחלוטין! 

 עים !כמו"כ אין ללבוש  מכנסי ג'ינס משופשים/מרוק 

 ולא כפכפים או סנדלי אצבע. עם גרביים ם או סנדלים רכוסים יעלינ

כמובן ללא שרשראות, צמידים וכד', הבאים לשייך את האדם לחברה שאנו מנסים לחנך את 

 .תלמידינו שלא להיות כמוה

 מכנסיים כהות וחולצה לבנה מכופתרת, ))לא טריקו( בשבת:

יידית של הלבוש. פעם נוספת תיקרא הפרת משמעת על אי עמידה בתקנון הלבוש תצריך החלפה מ

 כל המשתמע מכך.

 

 התספורת:

 

נדרש התלמיד לא להפגין באמצעות שיער ראשו: לא שחץ ויהירות, לא זולות, לא שיער פרוע, אלא 

שיער באורך  סביר, מסורק לפנים או לאחד הצדדים, לא "מדרגות", "קוצים", "שביל אמצע", או 

מעירים לך על שיערך, סימן שעליך להסתפר. הקפד להסתפר לפני חג או מועד  חימצון וכד'. אם

ולפני אירועים חשובים, כבד בהופעתך את הסביבה שבה אתה חי, כיאה לבן ישיבה, יש להשאיר 

פאות עד העצם העליונה )בלי שפיצים( ללא השחתת פאות בשום צורה. כל תספורת שאינה הולמת 

 סיבה להשהייה מהישיבה ע"י המנהל / סגנו עד שתסודר. את התלמיד וכדלעיל, תהווה

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 הפנימיה: .ה

 

פנימיה אינה מקום לינה תחלופי לבית, אלא מקום המנסה להקנות לתלמיד דרכי התמודדות עם 

חיי חברה ועם אורח חיים של ישיבה, דווקא לא בתנאים הרגילים של הבית. המנע מלהביא 

מכניסה אותך לאוירה שאינה מתאימה לישיבה. התנהג בצניעות לפנימיה מוזיקה לועזית או כזו ה

גם כשאתה בחדרך. ניתן להביא לפנימיה ספרים או עיתונים המתאימים לבני ישיבה בלבד. 

)התיעץ עם רבך מה מתאים(, הכניסה לפנימיה בשעות שיאושרו ע"י צוות ההדרכה בלבד. 

 למתאימים בלבד ! -הפנימיה

ן שנקבע וזכור כי גזל שינה לא ניתן להשיבה. על כל הפרה של אחד הקפד על כיבוי אורות בזמ

 מהתנאים תוכל הנהלת הישיבה והפנימייה לקבוע כי התלמיד אינו מתאים לפנימיה.

 

 מפורט. פנימיה תקנון על והוריו התלמיד בחתימת מותנית לפנימיה ההתקבלות

 

 פלאפונים: .ו

 

פו אסורה בצורה מוחלטת. על המכשירים החזקת טלפון נייד מתחילת יום הלימודים ועד סו

להיות כבויים ומופקדים במשרד ההנהלה. תלמיד שיימצא בידו טלפון שלא הופקד מכשירו 

 יוחרם. 

אף אם נמנע מהדיון על יכולת הקלקול למכורים למכשירים הניידים למינהם, דבר ברור הוא כי 

רות להורים אסור באופן מוחלט בכדי למנוע תחרות, לחץ חברתי בין התלמידים והוצאות מיות

 – להביא סמארטפונים )כגון אייפון וגלקסי( אייפד, מחשבים ניידים וכד' לבין כתלי הישיבה

מכשיר שימצא ברשות תלמיד יוחרם ויושב להוריו לאחר כשלשה חודשים ולא יוקדם מסוף שנת 

 הלימודים )המאוחר ביניהם(.

 מכשיר לרבות גניבה.אין הנהלת הישיבה אחראית לכל נזק שיגרם ל

 

 אני מאשר כי הבנתי את האמור על כל פרטיו 

 ומקבל על עצמי לנהוג בהתאם.

 

 חתימת התלמיד     חתימת ההורה

 

______________________   _______________________ 

 

 בברכת בשם ה' נעשה ונצליח

 הנהלת הישיבה


