
תקנון
לכבוד

הורי תלמידי ותלמידות מוסדות החינוך משיח קידס אונליין

שלום וברכה,

שביןהמיוחדתבשותפותהכרהמתוךגובשהתקנוןהספר.ביתתקנוןאתלעיונכםלהעבירשמחיםאנו

הבית,כותליביןמתקייםשלנוהספרשביתהעובדהבחשיבותההכרהומתוךהספרביתלביןהבית

ההנהגותאתבביתלהנהיגההורים,לכם,שיעזורמסמךגיבשנולפיכך,ביניהם.להפרידניתןלא-ולמעשה

הראויות למסגרת שהיא "בית חינוך", גם בית - וגם חינוך.

אנו מציעים שתקראו את התקנון ביחד עם בנכם/בתכם, תסבירו את משמעותו ותחתמו עליו יחד.

בית–חינוךביתאונליין".-קידס"משיחפועללשמהאשרהמטרהקיוםאתולוודאלשמורנועדהתקנון

לרביהתקשרותמתוךישרותודיעותטובותמידותשמים,יראתהתורה,ואהבתללימודבושמחנכים

מה"מ שליט"א וקיום השליחות היחידה – קבלת פני משיח צדקנו.

הביתההורים,ביןמלאפעולהשיתוףרקהללו.והיעדיםהמטרותלקיוםמלאיםשותפיםבכם,רואיםאנו

והמוסד יביא את התוצאות עבור ילדכם.

לעמוד בכל הנאמר בו.ולהתחייביחד עם ילדכםהנכם מתבקשים לקרוא בעיון את התקנון

צעדיםלרבותתקנון,הפרתשלמקרהבכלבחומרהלפעולאונליין"קידס"משיחהנהלתבסמכות

משמעותיים.

עללחתוםישבביה"סאחדמילדיותרויש(במידהוהתלמיד/ההוריםזוגע"יחתוםהתקנוןאתלהחזיריש

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



הביתוהתנהלותהנהגת

כךוחבריו.כיתתועלובעקיפיןהתלמידעלרבותמשפיעההלימודיםבשעותשלאאףבבית,ההנהגה

הלמידהואףבביתוהיוםרובנמצאהתלמידבוספרנובביתוכמהכמהאחתועלרגילספרבביתהדברים

עצמה מתבצעת מתוך הבית.

עלבביתוהאווירהלביןבביה"סהחינוךביןסתירהעםלהתמודדיאלץלאהתלמידולמעןכן,עלאשר

ההורים להתחייב כי:

התלמיד לא ייחשף לאינטרנט שאינו מסונן..1

יהודיםידיעלשלאשהופקותכניותאושיריםסרטים,עיתונים,לספרים,ייחשףלאהתלמיד.2

יראי שמיים.

הםאם(אףפיזיתאומילולית-אלימיםותכניםסרטיםלמשחקים,יחשףלאהתלמיד.3

בהפקה המוגדרת כחרדית)

הנהגת התלמיד/ה

תלבושת והופעה

וצנועחסידיבלבושלהופיעהתלמיד/העללכןהתלמיד/ה,בחינוךמכריעגורםמהווההחיצוניתההופעה

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:

בניםבנות

הכתפייםמקוארוךשיערתסרוקת:●

חייבלאקצרשיערכולו.אסוףיהיה

להיות אסוף.

אינהוצמודהשאינהחולצהלבוש:●

.ללא כתובות,בצבע אדום

פתח הצוואר מכוסה.●

שרוול המכסה את המרפק●

גםהברכייםאתהמכסהחצאית●

בישיבה.

אתהמכסותגרבייםאוגרביונים●

הברך.

פיג'מהעםאופןבשוםלהגיעאין●

לבית הספר.

ומעליהציציתהכולל:מלאלבוש●

חולצה ללא כיתובים או תמונות.

-להלכהמתאימהתספורת●

והשארת פיאות לאורך רוב האוזן

מכנסיםללבושישבכיתהמעל●

ארוכות.

אין לבוא בפיג׳מה או בהעדר חולצה.●

משמעת ודרך ארץ:

על התלמיד לנהוג בקבלת עול ולציית לכל אחד מצוות בית הספר..1

החברים.ועםהצוותכללעםארץובדרךבנימוסבנחת,לדברהתלמידעל.2

אין לדבר בשפה לא נקייה, בניבול הפה ח"ו או בסגנון רחובי..3

יש לשבת לאורך כל השיעור מול המחשב עם מצלמה דלוקה..4

במידה ותלמיד חרג, המורה יקיים שיחה אישית ותעדכן את ההורים בהודעה..5

הישנות התופעה תטופל בזימון הורים ובמידת הצורך מעורבות ההנהלה..6

ולאבמחשבאחרדברשוםלפתוחאיןללימוד,שקשורבמהרקלעסוקישהלימודיםבזמן.7

להתעסק באפשרויות השונות שבתוכנה.

אישורללאההפסקה,בשעתלאגםהלוח,עלתמונותאוסרטוניםסרטים,משחקים,לשתףאין.8

המורה.

עלולשמורצורךכשישלסייעאחרים,תלמידיםכלפיישראלובאהבתבכבודלנהוגהתלמידעל.9

אווירה חברית בכיתה.

לילדהמתאימיםובנושאיםוחיוביותטובותבמיליםעדינה,בשפהרקיהיההתלמידיםביןהדיבור.10

חסידי.



שמירת הזמנים

התלמיד יכנס לכיתה בתחילת הלימודים..1

תלמיד מאחר יוכל להיכנס לכיתה אך ורק באישור מההורים בהודעה למורה ופירוט סיבת האיחור..2

מעל ארבעה איחורים בלתי מוצדקים, נדון עם ההורים על דרכים להתמודד עם הקושי..3

יש להקפיד על כניסה בזמן לכיתה לאחר ההפסקות..4

הכיתה ננעלת בסיום הלימודים ובהפסקה הגדולה..5

יציאה מהכיתה לפני תום הלימודים תתאפשר רק בהודעה מראש ע"י ההורים..6

יש לעדכן את המורה על היעדרות ידועה מראש..7

בסיועבמחברותהנכתבואתבכיתההנלמדאתישלים–לימודיםימיאושיעוריםשהחסירתלמיד.8

חבריו או בעזרת המחנך והמורים המשלימים.

שותפות ההורים בלמידה

וציוד:למידהסביבת

הלימוד יהיה במקום קבוע, באזור שקט ומסודר ..1

יש ליצור פינת לימוד מסודרת עם שולחן או מכתביה וכן כיסא (שאינו מסתובב או מתגלגל)..2

מדף)או(תיקמסודרבמקוםמרוכזיםיהיוהלימודיםוציודהקלמרהחוברות,הספרים,כלל.3

וסמוכים לפינת הלימוד.

ובחפצים.בשולחן,האישי,בציודוסדרניקיוןעללהקפידהתלמידהעל.4

הלמידה תתקיים ממכשיר קבוע ותקין (מחשב או טאבלט. לא סמארטפון!)..5

להיעשותצריכההחסימה.ביה"סע"ינוספותואפשרויותאינטרנטחסימתתותקןהמכשירעל.6

ע"י התוכנה של ביה"ס ומהווה תנאי להשתתפות בלימודים.

על ההורים לדאוג קליטת אינטרנט יציבה במקום הלימוד..7

יש להצטייד במצלמת אינטרנט תקינה (אלא אם כן היא מובנית במכשיר)..8

ומיקרופוןבאוזניותלהשתמשישלחלוטין,שקטהאינההסביבהבאםבאוזניות.להצטיידחובה.9

מסוג המבודד ומסנן רעש.

יש להצטייד בכל ספרי הלימוד, החוברות, המחברות, כלי הכתיבה ושאר הציוד הנדרש..10

יש להדפיס את הדפים הנשלחים על ידי המורים ולרכזם באופן מסודר בניילונית או כיו"ב..11

אתוליידעבהקדםהחסרוהשלמתלתיקוןלדאוגישתקינותאיאובציודחוסרשלבמקרה.12

המורה.

תקשורת בין הצוות וההורים

שמירת קשר של ההורים עם הצוות החינוכי וההנהלה הינה חשובה והכרחית..1

אחד הכלים החשובים לתקשורת רצופה הוא הדף קשר והמשוב עליו..2



באמצעותהתלמיד/ההתקדמותאחרלמעקבבהםולהשתמשהקשרדפיאתהדפיסלהקפידיש.3

שאלות וחזרה על הנלמד. בתחילת השבוע יש לשלוח משוב למורה על כך.

ספריתביתהכלל(השקטה)העדכוניםלקבוצתוכןהכיתתיתהוואטסאפלקבוצתלהצטרףיש.4

ולעקוב אחר עדכוני המורים וההנהלה.

הכיתהלענייניבנוגעיעזורו"רעהואתול"אישלכיתההנוגעיםלעדכוניםמיועדותהקבוצות.5

באופןזאתלעשותישכלשהו,פרטיעניןלברראולמורים/ותלפנותצורךוישבמידההכלליים.

אישי ומכובד בהתכתבות פרטית וכמובן שלא בקבוצה.

חובה על כל הורה להשתתף באסיפות ההורים הכלליות והפרטניות..6

במידה ואין באפשרותכם להגיע אנא תאמו מועד פרטי עם המחנך/ת..7

שהתקייםלימודאוהנהגהלכלבנוגעספיקותאותהיותישולהוריםבמידה-התלמיד/הלטובת.8

אוהמחנךמולבירורלבצעאלאהתלמידה,בנוכחותאועםשיחהכךעללנהלאיןהספר,בבית

המנהלת באופן פרטי וללא רעש.

שימו לב!

התלמידים.שלהטובלחינוכםהכרחיתהינההתקנוןכללישמירת

בעזהשי"ת שנזכה לעשות ולקיים כפי שנדרש בשיחת הקודש משמחת תורה תשנ"ב:

"אל תגעו במשיחי  אלו תינוקות של בית רבן".

 אחד הביאורים בזה (נוסף לפירוש במפרשים ):

הענייןעםתוכםבתוךלגמריחדוריםנעשיםשהתינוקותבאופןלהיותצריךרבןביתשלתינוקותחינוך

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

ו.פיעללנהוגומתחייביםאותומקבליםאנוהתקנון.כלליכלאתשקראנומצהיריםאנו

_______________                          _____________                         ____________

חתימת האב                              חתימת האם                             חתימת התלמיד/ה

תאריך: ______________

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


