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אקדמיה יסודית קינג סולומון

משפחת "קינג סולומון" 
מאמינה ודוגלת בשמירה 

על כבודם ומוגנותם של כל באי בית הספר, 
מעודדת ומחזקת התנהגות חיובית 
ומגנה בתוקף כל סוג של אלימות.

לא מספיק לאהוב ילדים, צריך להבין אותם ולהתייחס אליהם 
כבני אדם, להעניק להם את אותם הזכויות והכללים, אותן 

ההתחייבויות אשר מחייבים את המבוגרים"

)יאנוש קורצ'אק(



דבר המנהלת
חברי קהילת "קינג סולומון",

מסמך אורחות חיים זה הינו פרי עבודתנו המשותפת- מורים, הורים ותלמידים.
המסמך מביא לידי ביטוי את תקוותנו, אמונתנו ובחירתנו לחיות יחד בחברה מכבדת, 

הוגנת, מאפשרת ומעצימה.
לתפישתנו, ביה"ס משקף את החברה מחד ומהווה כלי לעיצוב החברה מאידך, כך יש 

לנו את הזכות והחובה לעצב את הדור הצעיר ולהשפיע על דמות חברתנו בעתיד.
אנו מאמינים, שבאמצעות דיאלוג, תהליכי שיקוף ותיווך, לצד הצבת גבולות וחיזוקים 

חיוביים ומתוך אמונה בכוחם החיובי של הילדים, יוכלו אלה לחוש תחושת מוגנות ולהיות 
טובים יותר לעצמם ולסביבתם.

מאחלת לכולנו, שדרכנו תצלח ונראה בבית ספרנו דרך קבע התנהלות חברתית 
מכבדת ומכובדת, שוחרת שלום סבלנית וסובלנית.

ציפי אברהמי מנהלת ביה"ס 
וצוות המורים והעובדים

דבר הנהגת ההורים
תלמידי והורי בית הספר שלנו הם חלק ממשפחה מיוחדת; 

משפחת קינג סולומון הרחבה, 
ואנו שואפים תמיד לשמר את האווירה החמה והמשפחתית ששוררת בבית הספר.

הנהגת ההורים בבית הספר צועדת יד ביד עם צוות בית הספר וההנהלה, 
ותומכת ביצירת חיי קהילה משגשגים, בריאים ונעימים לכל.

אנו תומכות בערכים חברתיים שיונהגו באופן סינרגי בין הצוות החינוכי, התלמידים 
וההורים;

ערכים של כבוד הדדי וסובלנות, למידה, אחריות אישית ואחריות לזולת, חברות ושיתוף 
פעולה. 

אלה הן, בראייתנו, אבני היסוד בבניין קהילת קינג סולומון. 
ויחד, נוכל לראות את הבניין הזה ממשיך להיבנות ומגיע לגבהים חדשים.

בהצלחה!

גלי ידיד )ה2(
עדי סנילביץ-דינובצקי )ד1, ב1(
יו"ריות משותפות הנהגת הורים

דבר מועצת התלמידים
מתוך  חיים,  אורחות  מסמך  לכתיבת  שותפים  ביה"ס,  של  הצעירה  ההנהגה  חברי  אנו, 
הבנה ברורה של חשיבות הצבת גבולות ערכיים ויצירת מודל לאורח חיים מכבד לכל אחת 

ואחד מבאי ביה"ס.
אנו מאמינים בסביבה לימודית וחברית שתאפשר לנו לצמוח, לגדול ולמלא את 

תפקידנו בהצלחה כאזרחי הדור הבא של מדינת ישראל

מועצת התלמידים



מסמך אורחות חיים הולם את חוק יסוד כבוד האדם וחרותו ואת חוק זכויות התלמיד, 
תוך שמירה על כבודם של אנשי הצוות החינוכי של בית הספר והתלמידים

זכותו של כל תלמיד להתפתח וללמוד בסביבה בטוחה ומוגנת   
זכותם של תלמידים ללמוד בסביבה המאפשרת תהליך לימודי וחברתי תקין     

בסביבה השומרת על כללי התנהגות נאותים בין אדם לחברו, בין תלמידים,   
מורים והורים  

מגנים התנהגות שלילית
... תגובות חובה במקרה של אלימות פיזית ...

אירוע ראשון – מניעת הפסקה – התלמיד ישהה בחדר "פסק זמן" לשם ברור, תיעוד 
והבהרת ההתנהגות המצופה, שיחה עם שיחה עם מחנכת הכיתה, יידוע הורי התלמידים 

המעורבים .

אירוע שני – מניעת שתי הפסקות   - התלמיד ישהה בחדר "פסק זמן" לשתי הפסקות 
רצופות. בהפסקה הגדולה בשיחה עם תורנית "פסק זמן" לבירור ותיעוד פרוטוקול 

ובהפסקה השנייה – כתיבת מכתב התנצלות.
בנוסף, שיחה עם מחנכת ומנהלת בית הספר ומכתב יידוע ואזהרה לפני השעייה 

שישלח להורים )המשך טיפול בארוע ייעשה ע"י המחנכת(

אירוע שלישי – השעייה מיום לימודים והגשת משימה.
יום למחרת ההשעייה: התלמיד יגיע עם הוריו לשיחה עם מנהלת ומחנכת הכיתה. 

בנוסף, תנתן הערה בתעודה בסעיף התנהגות.
פעילות תורמת: תורנות התלמיד כתורן הפסקה גדולה יחד עם מורה תורנית בחצר.

תגובות במקרים של אלימות מילולית: התנהגות מילולית שפוגעת ואינה מכבדת את 
המרחב הפרטי והרגשי של הילד/ה ואת כבודו/ה.

1. שיחה אישית עם מחכנת הכיתה.
2. התנצלות בכתב )סמוך למקרה( מצד התלמיד הפוגע בפני התלמיד הנפגע.
3. פעולה מתקנת כלפי התלמיד הנפגע )וכלפי חברי הכתה:(משימה חינוכית(.

בנוסף, ע"פ שיקול דעת המחנכ/ת:
 מניעת הפסקה: התלמיד ישהה בחדר "פסק זמן".

 יידוע הורי התלמיד
 הזמנת הורים לשיחה עם המחנכת

תגובות במקרים של הפרעה חוזרת בזמן שיעור
התלמיד יורחק מהשיעור ויעבר לחדר ספח – לביצוע משימה לימודית, במקרה חריג – 

יישלח לשיחה עם מנהלת בית הספר ויידוע הורים.



תגובות במקרים של אלימות מילולית/ השפלה/ חוסר כבוד כלפי צוות חינוכי
 מניעת הפסקה ושהייה בחדר "פסק זמן" לשיחה עם המורה.

 התנצלות בכתב של התלמיד בפני המורה.
 יידוע ההורים

 עדכון ושיחה עם מנהלת בית הספר.

תלמידאות - הגעה בזמן לשיעורים

איחור בבוקר – רישום האיחור, כניסה לשיעור באישור כתוב של ההורה, המחנכת 
תשוחח עם ההורים לגבי השלכות האיחור )מבחינה לימודית וחברתית(.

איחור לשיעור במהלך היום – רישום האיחור , על התלמיד להשלים בהפסקה את משך 
הזמן שאחר ולבצע משימה לימודית.

מספר האיחורים יצויינו בתעודה.

תלבושת - יש להגיע לבית הספר בתלבושת אחריד, יש להקפיד על שיער אסוף, אין 
להגיע עם לק צבעוני בציפורניים.

אי הגעה עם תלבושת פעם ראשונה – רישום, המחנכת תשוחח עם התלמיד ועם 
ההורים.

אי הגעה עם תלבושת פע שניה – רישום , המחנכת תשוחח עם התלמיד, מכתב רשמי 
להורים המסביר כי בפעם הבאה יאלצו ההורים להגיע ולהביא תלבושת.

אי הגעה עם תלבושת פעם שלישית – על ההורים להגיע לבית הספר ולהביא תלבושת 
לילד/ה או שהתלמיד יישלח הביתה.

שמירה על רכוש בית הספר:
יש לשמור על רכוש ביה"ס, רכוש החברים וסביבת ביה"ס. כל מקרה השחתה יטופל 

ע"י הצוות החינוכי.
 מכתב להורים עם העתק לתיק אישי.

 התלמיד יבצע פעילות חינוכית לפי שיקול דעת הצוות החינוכי

 תשלום בגין גרימת הנזק.

בקינג סולומון מחזקים התנהגות חיובית
צל"ש כתתי 

ביום שישי מחנכי הכיתות יתייחסו לתלמידים באופן המציין ומשבח התנהגות טובה. 
דוגמה להתנהגות חיובית

 שיתוף תלמידים במשחק בהפסקה.
 שמירה על שיח הולם וחברי

 יכולת לפתרון בעיות/חילוקי דעות בדרכי נועם.
 יכולת איפוק והתגברות על כעסים

 עזרה לחבר במצוקה

המסמך כתוב בחלקו בלשון זכר , אך מתייחס כמובן, לשני המינים.


