הורים יקרים ותלמידים אהובים!
לקראת פתיחת שנה"ל תשפ"ב הבאה עלינו לטובה ,אנו מבקשים לידע אתכם בדבר תקנון הישיבה.
התקנון נועד להקל על כולנו ולאפשר לנו לקיים את התוכניות הלימודיות ולהגשים את המטרות
החינוכיות בישיבה על הצד הטוב ביותר .שיתוף פעולה מצדכם  -הורים ותלמידים גם יחד יוביל
את כולנו לשנת לימודים מלאת עשיה חיובית מתוך שמחה ואהבה .התקנון מתייחס לתחומי הלמידה
וההתנהגות ומחייב את כל תלמידי הישיבה.

"כי הם חיינו ואורך ימינו"
קיום המצוות ולימוד התורה והעיסוק בה הם מאבני היסוד של הישיבה .כל תלמיד המגיע לישיבה
בהכרח מקבל על עצמו להשקיע מרצו בלימוד התורה וקיום מצוותיה מתוך שאיפה להצליח ותוך
כיבוד התורה ולומדיה .הישיבה תעמיד לרשותו את צוות המחנכים הטוב והמסור ביותר שיעזור בכל
הנוגע ללימוד התורה ושאר המקצועות הנלמדים.

א" .והיו עיניך רואות את מוריך"
יש להישמע להוראות ולהתייחס בכבוד להנהלה ,לרבנים ,מורים ,מדריכים ,צוות המזכירות ,השירות
הרפואי ,עובדי המשק והמטבח ולכל בעל תפקיד אחר בישיבה .התנהגות בלתי נאותה למי מהנ"ל
תביא רישום בתיק האישי .רישום נוסף במחצית יגרור :שיחה אישית /שיחת הורים /הזמנת הורים
והורדה בציון.

ב .המלבין פני חברו ברבים -אין לו חלק לעולם הבא
אין להשפיל חבר ,לכנות בכינויי שמות או לגרום לו לעוגמת נפש בכל דרך אחרת .שמור על לשון נקיה
והימנע מכל אלימות פיזית ומילולית .לא יהיה מקום בקרב תלמידינו לילד הפוגע בחבריו בדיבורים או
במעשים .יובהר :בכל מקרה של קטטה המלווה בהרמת ידיים ,המרים יד על חברו (תהא סיבה אשר
תהא) יושעה מהלימודים ,בהתאם לשיקול דעת ההנהלה.

ג" .ונשמרתם מאד לנפשותיכם"
בתום השיעור ולאחר שחרור הכתה ע"י המחנך /המורה ,היציאה תהיה בנחת ובזהירות .יש להקפיד
על התנהגות נאותה בהפסקות וברור הדבר שאין לשחק במשחקים מסוכנים .אין לעזוב את שטח
הישיבה ללא קבלת רשות .הנהלת הישיבה תנהג בחומרה יתירה לגבי תלמיד היוצא משטח הישיבה
ללא אישור.
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ברור מאליו כי העישון /אלכוהול אסורים בהחלט וללא שום הוראת היתר ,תלמיד שימצא כי עישן או
שתה אלכוהול יושעה מהלימודים בהתאם לשיקול דעת ההנהלה.

ד" .בחכמה פותח שערים"
מסגרת הישיבה מחייבת נוכחות קבועה בכל זמני הלימודים .במקרה של צורך דחוף יש לתאם מראש עם
הנהלת הישיבה .כל היעדרות משיעור/תפילה/פעילות ללא אישור מוסדר תירשם בתיק האישי ,ותטופל.
יש להקפיד על הגעה בזמן לישיבה .תלמיד שנעדר מתפילת שחרית ללא אישור לא יורשה להיכנס לכיתה
ולהצטרף ליום הלימודים ללא שישוחח עם מנהל הישיבה או המוסמך מטעמו ויקבל אישור על כך.
יש לדעת כי איחור ואי עמידה בזמנים הינו גורם משמעותי המפריע לתלמיד בקיום סדר היום ובעיצוב
התנהגותו ובשל כך תלמיד שיאחר בתדירות גבוהה יטופל ע"י המחנך  /מנהל הישיבה עד כדי השעיה
מהישיבה.
כל הפעילויות החברתיות/הלימודיות המתקיימות בימי הלימודים הן חלק ממפעילות בית הספר והן
זכות המחייבת את כל תלמידי הישיבה והיעדרות מהן היא כהיעדרות מסדרי הישיבה
היציאה והכניסה לתלמידים לישיבה וממנה מהשער המרכזי המיועד לתלמידי הישיבה בלבד!
עזיבת שטח הישיבה ו /או הפנימיה בתיאום ובאישור ההנהלה בלבד.

ה" .ויהי ממון חברך חביב עליך כשלך"
אחריות מוטלת על כל תלמיד בכלל ועל תורני הכתה בפרט ,לדאוג לניקיון הכיתה במשך כל זמן
השיעורים וההפסקות ולהרמת הכיסאות בסוף היום .חריטה ,קשקוש או כל נזק אחר לרכוש הציבורי
הינה עבירה חמורה של נזק הרבים אותו אי אפשר להשיב .בכל מקרה של גרימת נזק יש לדווח
להנהלה ולשלם מיידית את מחיר הנזק.
אין לשחק בכדור כלל בכל מבני הישיבה .המשחק במגרש הספורט בלבד.

ו" .בכל דרכך דעהו"  -הופעה מכובדת.
תפילתך והופעתך תהיה כשל בן תורה .בצאתך מן הישיבה -זכור לקדש שם שמים על ידך .יראה מיד
כל המתבונן כי ירא שמים לפניו.
"ולבש הכהן מדו בד" (ויקרא ו') הקפידה התורה על בגדיו של הכהן וקראה להם "מדים" מדיו של
אדם מלמדים על מידותיו .התלמידים יקפידו על לבוש מכובד ההולם בן ישיבה.
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כיפה גדולה ונראית לראשו (לא כובע) ,ציצית הנראית מחוץ לחולצה.
חולצות – חולצות צווארון עם כפתורים בלבד (פולו) ,בצבעים לבן/כחול/אפור בלבד .על החולצות
להיות חלקות ללא כיתוב או ציורים ,לא צמודות מדי ועם שרוולים באורך סביר ולא קצרים מדי.
מכנסיים  -סולידיים ולא משופשפים או מצועצעים ,מכנסיים קצרים אסורים לחלוטין! (על המכנס
לכסות את הרגל בשלמות עד הנעל – יש ללבוש גרביים שלבישתם ניכרת ולא גרבי קרסול וכדומה)
אין ללבוש מכנסי ג'ינס משופשפים/קרועים (גם לא דמוי קרעים) או מכנסי טרנינג.
נעלים סגורות ולא קרוקס  /כפכפים או סנדלי אצבע.
מיותר לציין שאין לענוד שרשראות ,צמידים עגילים וכד' ,הבאים לשייך את האדם לחברה שאנו
מנסים לחנך את תלמידינו שלא להיות כמוה.
הלבוש בהגעה לישיבה וביציאה הביתה יהיה בהתאם לכללים האלו.
תספורת  -שיער באורך סביר (לא קצר מידי ולא ארוך מידי) ,מסורק לפנים או לאחד הצדדים ,על התספורת
להיות אחידה וללא דירוג כלל .אין לעשות תספורת קצוצה מדי בשום אופן!
אם מעירים לך על שיערך ,סימן שעליך להסתפר .הקפד להסתפר לפני חג או מועד 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.
תלמיד שהופעתו החיצונית תהיה מנוגדת לתקנון זה לא יוכל להשתתף ביום הלימודים וייאלץ לשוב לביתו
עד להסדרת הנושא.

ז .טלפון נייד
לתועלת הלמידה מומלץ שלא להביא לישיבה טלפון נייד כלל!
תלמיד הנצרך לטלפון נייד עליו להקפיד שהמכשיר יהיה כזה המשמש לשיחות בלבד וללא חיבור לאינטרנט,
כל מכשיר חכם (סמארטפון) אינו מאושר!
השימוש במכשיר יהיה בשעות הפנימיה בלבד ובמהלך יום הלימודים על המכשיר להיות כבוי ולהימצא
בתיק התלמיד או בחדרו .אין להסתובב במהלך יום הלימודים עם טלפון נייד בכיס אפילו שהוא כבוי.
אין להביא מחשב נייד או טאבלט לישיבה בשום אופן.
מכשירים שע"פ התקנון אין להביאם או שהשימוש בהם נעשה בניגוד לתקנון זה ,יילקחו ע"י ההנהלה
ויוחזרו להורים ע"פ שיקול דעתה.
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הבאת מכשיר שאינו תואם את התקנון מהווה הפרת תקנון חמורה ביותר ותהווה עילה להשעיה מיידית
מהישיבה.
אין הנהלת הישיבה אחראית לכל נזק שייגרם למכשיר לרבות גניבה.

ח .כיתות
על התלמידים להיות בכיתה לפני תחילת השיעור ,ולעמוד בכניסת הר"מ  /המורה.
בתום השיעור תהיה היציאה מהכיתה בנחת.
יש לשמור על סדר וניקיון הכיתה.

אין להכניס בשום פנים ואופן מוצרי אוכל ושתיה לכיתה.
הכניסה לחדר המחשבים אך ורק בליווי מורה.
הכניסה למגרשי הספורט חדרי המשחקים וחדרי הפנימיה בשעות המיועדות לכך בלבד!

ט .בית המדרש:
יש לשמור על קדושת בית המדרש.
יש להחזיר את הספרים למקומם לאחר השימוש.
המקומות בתפילה ובסדרי הלימוד קבועים.
יש להקפיד על שקט מוחלט בזמן התפילות והשיעורים.
חליצת התפילין והטלית רק בסיום התפילה.

י .חדר אוכל:
הקפד לקחת רק מנה המיועדת עבורך.
השימוש בכלים ואוכל אך ורק בחדר האוכל.
עליך לפנות את כליך למקום המיועד בסיום הארוחה.
יש להישמע להנחיות צוות המטבח ולנהוג בהם בכבוד.

יא .הפנימיה:
ההצטרפות לפנימייה מותנית בחתימת התלמיד והוריו על תקנון פנימייה מפורט.
אין להישאר ללון בפנימייה ללא אישור מנהל הפנימיה או מנהל הישיבה.
כל לינה בפנימית הישיבה מחייבת את כללי ההתנהגות של תקנון הפנימיה (תקנון נפרד).
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