בס"ד

אב תשע"ח

חידוד נהלים לקראת תשע"ט
.1

.2

.3
.4

.5

.6

שינוי בזמני השיעור ונוהל תפילה
השיעור הראשון מתחיל בשעה  8:10באמירת ברכות התורה וברכות השחר.
בתום ההקדמה לתפילה מתקיים שיעור ראשון עד .9:00
בשעות  9:00-9:15תפילת עמידה.
 9:15-10:00שיעור שני.
בנות שמאחרות יישארו בסוף היום להשלמת השיעור.
(מצ"ב לוח זמני השיעורים המחודש).
הופעה באולפנה
הגעה לתחום האולפנה (וגם בקרבתה) בהופעה הולמת ,הגעה לתחום האולפנה
בהופעה הולמת שמשמעותה :חולצות  3/4בכל הצבעים ,פתח עגול ,חלקות עם סמל
טל רמות ,חצאית עד הברך .נעליים או סנדלים (אי אפשר להגיע בכפכפי אצבע לא
בטיחותי ולא מכובד).
מכשירים ניידים
המכשירים יאספו כל בוקר ויוכנסו לסלסלות בארון סגור ויוחזרו בסוף היום.
שחרור בנות ליציאה משטח האולפנה
אין אפשרות לצאת משטח האולפנה ,זהו עניין ביטחוני ,גם לא לקניית אוכל.
שחרור בנות יעשה ע"י מחנכת הכיתה .על הבת להביא אישור כתוב מהורה.
המחנכת תכתוב פתק שחרור ובו תציין שעת שחרור ותאריך.
במידה והמחנכת לא נמצאת ניתן לגשת למנהלת החטיבה או למנהלת התיכון.
היעדרויות
כל היעדרות חייבת תאום עם המחנכת – אם ידועה מראש ,באם אינה ידועה מראש
באחריות ההורים והתלמידה לדווח לאולפנה ,רצוי למחנכת הכיתה בשיחת טלפון
מסרון או מייל'.
עמידה בזמנים
יש להגיע לאולפנה לא יאוחר משעה  8:10על מנת שהשיעור הראשון יתחיל בזמן
תלמידה תאחר תישא בתוצאות האיחור.
בחטיבה – תלמידה שמאחרת תשאר בסוף היום.
בתיכון – תלמידה שמאחרת תשלים את השיעור שהפסידה ,או בסוף יום או בימי
חופשה.

 .7מבחנים
יש לגשת ולהיבחן במועד.
יקבע יום השלמה אחת לחודש לצורך השלמת מבחנים.
במידה והמבחן כולל התאמות אין התחייבות לתת התאמה לבת שלא נגשה למבחן
במועדו.
גם מבחנים שייערכו בימי השלמה אין התחייבות לתת לבת התאמות.
 .8רכוש האולפנה
רכוש האולפנה נועד לשיפור וקידום הלמידה ,לנוחות הצוות והבנות וליצירת אווירה
נעימה ברחבי האולפנה.
יש לשמור על רכוש האולפנה בקפדנות יתירה (זבל לפח ,מחברות ספרים וניירת
בלוקר).
בת שתפגע ברכוש האולפנה תשלם קנס על הפגיעה ברכוש
 השירותים נועדו לשימוש הצוות והבנות יש לשמור על ניקיונם ועל הסדרבהם לטובת כולנו .אין לחבל ,ללכלך ,לזרוק ניירות לרצפה וכד' ברחבי
השירותים.
 .9שפה נקייה
צוות האולפנה והבנות נדרש לשמור על שפה נקיה ומכבדת .מתוך כבוד הדדי ומתוך
יחס הוגן לזולת .יש להקפיד על דיבור הולם וראוי.
 .10שתיה ואוכל
אין הזנה באולפנה לכן יש להיערך בהתאם.
בהפסקת עשר ניתן לרכוש כריכים ,סלטים ,מאפים לרווחת הבנות.
מכשירי השתייה יישארו באולפנה עם שתיה לא מוגזת.
 .11מזכירות האולפנה
מזכירות האולפנה נועדה לצרכי המורות.
אין להיכנס למזכירות אלא אם התלמידה נשלחה למשרד ,ברורים ניתן לעשות דרך
המורות.
נהלים אלה יעזרו לכולנו ליצור אווירה מיטבית באולפנה.

