תקנון
לכבוד
הורי תלמידי ותלמידות מוסדות החינוך משיח קידס אונליין
שלום וברכה,
אנו שמחים להעביר לעיונכם את תקנון בית הספר .התקנון גובש מתוך הכרה בשותפות המיוחדת שבין
הבית לבין בית הספר ומתוך ההכרה בחשיבות העובדה שבית הספר שלנו מתקיים בין כותלי הבית,
ולמעשה  -לא ניתן להפריד ביניהם .לפיכך ,גיבשנו מסמך שיעזור לכם ,ההורים ,להנהיג בבית את ההנהגות
הראויות למסגרת שהיא "בית חינוך" ,גם בית  -וגם חינוך.
אנו מציעים שתקראו את התקנון ביחד עם בנכם/בתכם ,תסבירו את משמעותו ותחתמו עליו יחד.
התקנון נועד לשמור ולוודא את קיום המטרה אשר לשמה פועל "משיח קידס  -אונליין" .בית חינוך – בית
שמחנכים בו ללימוד ואהבת התורה ,יראת שמים ,מידות טובות ודיעות ישרות מתוך התקשרות לרבי
מה"מ שליט"א וקיום השליחות היחידה – קבלת פני משיח צדקנו.
אנו רואים בכם ,שותפים מלאים לקיום המטרות והיעדים הללו .רק שיתוף פעולה מלא בין ההורים ,הבית
והמוסד יביא את התוצאות עבור ילדכם.
הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את התקנון יחד עם ילדכם ולהתחייב לעמוד בכל הנאמר בו.
בסמכות הנהלת "משיח קידס אונליין" לפעול בחומרה בכל מקרה של הפרת תקנון ,לרבות צעדים
משמעותיים.
יש להחזיר את התקנון חתום ע"י זוג הורים והתלמיד/ה (במידה ויש יותר מילד אחד בביה"ס יש לחתום על
תקנון נפרד עם כל ילד).
התקנון נחלק לשלושה חלקים:
א .אופן הנהגת והתנהלות הבית ,בהתאם לערכים חסידיים חרדיים.
ב .אופן הנהגת והופעת התלמיד/ה.
ג .סיוע ההורים ללמידה

הנהגת והתנהלות הבית
ההנהגה בבית ,אף שלא בשעות הלימודים משפיעה רבות על התלמיד ובעקיפין על כיתתו וחבריו .כך
הדברים בבית ספר רגיל ועל אחת כמה וכמה בבית ספרנו בו התלמיד נמצא רוב היום בביתו ואף הלמידה
עצמה מתבצעת מתוך הבית.
אשר על כן ,ולמען התלמיד לא יאלץ להתמודד עם סתירה בין החינוך בביה"ס לבין האווירה בביתו על
ההורים להתחייב כי:
 .1התלמיד לא ייחשף לאינטרנט שאינו מסונן.
 .2התלמיד לא ייחשף לספרים ,עיתונים ,סרטים ,שירים או תכניות שהופקו שלא על ידי יהודים
יראי שמיים.
 .3התלמיד לא יחשף למשחקים ,סרטים ותכנים אלימים  -מילולית או פיזית (אף אם הם
בהפקה המוגדרת כחרדית)

הנהגת התלמיד/ה
תלבושת והופעה
ההופעה החיצונית מהווה גורם מכריע בחינוך התלמיד/ה ,לכן על התלמיד/ה להופיע בלבוש חסידי וצנוע
כפי גדרי ההלכה וכפי תקנון רבני חב"ד.
ההופעה הכללית תהייה נקייה ,מסודרת ולא מרושלת.
בתאריכים חסידיים ובראש חודש יש להגיע עם חולצה לבנה או בגד יותר חגיגי.

להלן כללי הלבוש וההופעה:

בנים

בנות
●

תסרוקת :שיער ארוך מקו הכתפיים

●

יהיה אסוף כולו .שיער קצר לא חייב
להיות אסוף.
●

חולצה ללא כיתובים או תמונות.
●

לבוש :חולצה שאינה צמודה ואינה
בצבע אדום ,ללא כתובות.

●

פתח הצוואר מכוסה.

●

שרוול המכסה את המרפק

●

חצאית המכסה את הברכיים גם

לבוש מלא הכולל :ציצית ומעליה
תספורת

מתאימה

להלכה

-

והשארת פיאות לאורך רוב האוזן
●

מעל כיתה ב יש ללבוש מכנסים
ארוכות.

●

אין לבוא בפיג׳מה או בהעדר חולצה.

בישיבה.
●

גרביונים או גרביים המכסות את
הברך.

●

אין להגיע בשום אופן עם פיג'מה
לבית הספר.

משמעת ודרך ארץ:
 .1על התלמיד לנהוג בקבלת עול ולציית לכל אחד מצוות בית הספר.
 .2על התלמיד לדבר בנחת ,בנימוס ובדרך ארץ עם כלל הצוות ועם החברים.
 .3אין לדבר בשפה לא נקייה ,בניבול הפה ח"ו או בסגנון רחובי.
 .4יש לשבת לאורך כל השיעור מול המחשב עם מצלמה דלוקה.
 .5במידה ותלמיד חרג ,המורה יקיים שיחה אישית ותעדכן את ההורים בהודעה.
 .6הישנות התופעה תטופל בזימון הורים ובמידת הצורך מעורבות ההנהלה.
 .7בזמן הלימודים יש לעסוק רק במה שקשור ללימוד ,אין לפתוח שום דבר אחר במחשב ולא
להתעסק באפשרויות השונות שבתוכנה.
 .8אין לשתף משחקים ,סרטים ,סרטונים או תמונות על הלוח ,גם לא בשעת ההפסקה ,ללא אישור
המורה.
 .9על התלמיד לנהוג בכבוד ובאהבת ישראל כלפי תלמידים אחרים ,לסייע כשיש צורך ולשמור על
אווירה חברית בכיתה.
 .10הדיבור בין התלמידים יהיה רק בשפה עדינה ,במילים טובות וחיוביות ובנושאים המתאימים לילד
חסידי.

שמירת הזמנים
 .1התלמיד יכנס לכיתה בתחילת הלימודים.
 .2תלמיד מאחר יוכל להיכנס לכיתה אך ורק באישור מההורים בהודעה למורה ופירוט סיבת האיחור.
 .3מעל ארבעה איחורים בלתי מוצדקים ,נדון עם ההורים על דרכים להתמודד עם הקושי.
 .4יש להקפיד על כניסה בזמן לכיתה לאחר ההפסקות.
 .5הכיתה ננעלת בסיום הלימודים ובהפסקה הגדולה.
 .6יציאה מהכיתה לפני תום הלימודים תתאפשר רק בהודעה מראש ע"י ההורים.
 .7יש לעדכן את המורה על היעדרות ידועה מראש.
 .8תלמיד שהחסיר שיעורים או ימי לימודים – ישלים את הנלמד בכיתה ואת הנכתב במחברות בסיוע
חבריו או בעזרת המחנך והמורים המשלימים.

שותפות ההורים בלמידה
סביבת למידה וציוד:
 .1הלימוד יהיה במקום קבוע ,באזור שקט ומסודר .
 .2יש ליצור פינת לימוד מסודרת עם שולחן או מכתביה וכן כיסא (שאינו מסתובב או מתגלגל).
 .3כלל הספרים ,החוברות ,הקלמר וציוד הלימודים יהיו מרוכזים במקום מסודר (תיק או מדף)
וסמוכים לפינת הלימוד.
 .4על התלמידה להקפיד על ניקיון וסדר בציוד האישי ,בשולחן ,ובחפצים.
 .5הלמידה תתקיים ממכשיר קבוע ותקין (מחשב או טאבלט .לא סמארטפון!).
 .6על המכשיר תותקן חסימת אינטרנט ואפשרויות נוספות ע"י ביה"ס  .החסימה צריכה להיעשות
ע"י התוכנה של ביה"ס ומהווה תנאי להשתתפות בלימודים.
 .7על ההורים לדאוג קליטת אינטרנט יציבה במקום הלימוד.
 .8יש להצטייד במצלמת אינטרנט תקינה (אלא אם כן היא מובנית במכשיר).
 .9חובה להצטייד באוזניות .באם הסביבה אינה שקטה לחלוטין ,יש להשתמש באוזניות ומיקרופון
מסוג המבודד ומסנן רעש.
 .10יש להצטייד בכל ספרי הלימוד ,החוברות ,המחברות ,כלי הכתיבה ושאר הציוד הנדרש.
 .11יש להדפיס את הדפים הנשלחים על ידי המורים ולרכזם באופן מסודר בניילונית או כיו"ב.
 .12במקרה של חוסר בציוד או אי תקינות יש לדאוג לתיקון והשלמת החסר בהקדם וליידע את
המורה.
תקשורת בין הצוות וההורים
 .1שמירת קשר של ההורים עם הצוות החינוכי וההנהלה הינה חשובה והכרחית.
 .2אחד הכלים החשובים לתקשורת רצופה הוא הדף קשר והמשוב עליו.

 .3יש להקפיד הדפיס את דפי הקשר ולהשתמש בהם למעקב אחר התקדמות התלמיד/ה באמצעות
שאלות וחזרה על הנלמד .בתחילת השבוע יש לשלוח משוב למורה על כך.
 .4יש להצטרף לקבוצת הוואטסאפ הכיתתית וכן לקבוצת העדכונים (השקטה) הכלל בית ספרית
ולעקוב אחר עדכוני המורים וההנהלה.
 .5הקבוצות מיועדות לעדכונים הנוגעים לכיתה ול"איש את רעהו יעזורו" בנוגע לענייני הכיתה
הכלליים .במידה ויש צורך לפנות למורים/ות או לברר ענין פרטי כלשהו ,יש לעשות זאת באופן
אישי ומכובד בהתכתבות פרטית וכמובן שלא בקבוצה.
 .6חובה על כל הורה להשתתף באסיפות ההורים הכלליות והפרטניות.
 .7במידה ואין באפשרותכם להגיע אנא תאמו מועד פרטי עם המחנך/ת.
 .8לטובת התלמיד/ה  -במידה ולהורים יש תהיות או ספיקות בנוגע לכל הנהגה או לימוד שהתקיים
בבית הספר ,אין לנהל על כך שיחה עם או בנוכחות התלמידה ,אלא לבצע בירור מול המחנך או
המנהלת באופן פרטי וללא רעש.
שימו לב!
שמירת כללי התקנון הינה הכרחית לחינוכם הטוב של התלמידים.
בעזהשי"ת שנזכה לעשות ולקיים כפי שנדרש בשיחת הקודש משמחת תורה תשנ"ב:
"אל תגעו במשיחיאלו תינוקות של בית רבן".
אחד הביאורים בזה (נוסף לפירוש במפרשים):
חינוך תינוקות של בית רבן צריך להיות באופן שהתינוקות נעשים חדורים לגמרי בתוך תוכם עם העניין
והנקודה של "משיח" ,כך ,שכאשר רק מביטים על ילד יהודי ,מה רואים?  -משיח!
כל מציאותם היא "משיח" – הגילוי ד"אתה הראית לדעת כי השם הוא האלוקים ,אין עוד מלבדו".
מתוך ציפייה ודרישה להתגלותו של הרבי מה"מ שליט"א תיכף ומיד ממש.
בברכה,
צוות ההנהלה
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

ספח חתימת הורים ותלמיד/ה
אנו מצהירים שקראנו את כל כללי התקנון .אנו מקבלים אותו ומתחייבים לנהוג על פיו.
____________
חתימת האב

_____________
חתימת האם

_______________
חתימת התלמיד/ה
תאריך______________ :

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

