הכפר הירוק ע"ש לוי אשכול בע"מ
כפר הנוער הניסויי
למנהיגות סביבתית ולמצוינות
כללי יסוד להתנהגות ובטיחות בכפר
תלמידים והורים יקרים,
במסמך זה קובצו הכללים עליהם הינכם מתבקשים להקפיד בכפר הירוק.
כללים ונהלים אלו באו על מנת להבטיח את שלומכם וביטחונכם ולאפשר אוירה נעימה ומקדמת בחיי היום יום.
כללי היסוד להתנהגות נגזרו מחזון הכפר הירוק ונכתבו על בסיס השקפה ,כי כל אדם זכאי ליחס של כבוד באשר הוא
אדם .הכללים נכתבו בשיתוף מועצת התלמידים של הכפר הירוק .נא קראו היטב את הנהלים וחתמו עליהם.
הכפר הירוק שומר לעצמו את הזכות לשנות את כללי הלבוש ,ההופעה וכד' ..במהלך שנות התחנכותו של התלמיד בכפר
הירוק.
זכויות המתחנך בכפר הירוק
רשאי להתחנך בכפר הירוק כל מי שמקבל מרצונו החופשי את סמכות מחנכיו ואת החלטות הוועדות והמועצות השונות
הפועלות בכפר הירוק ,אשר פועל על פי חוקי ההתנהגות המקובלים בכפר ואשר מסוגל לעמוד בדרישות הבסיסיות
ולהיות אחראי על מעשיו ודרכי פעולתו.
תלמיד המתחנך בכפר הירוק רשאי להביע את דעותיו והשקפותיו באופן תרבותי ,דמוקרטי ואחראי .לא יופלה תלמיד
המתחנך בכפר הירוק בשל דעותיו ,השקפותיו או תפיסת עולמו.
רשאי לפנות למזכירות הנוער כל אדם המתחנך בכפר הירוק .מזכירות הנוער תטפל ברווחת הפרט והחברה ותדאג לשמר
וליצור חברה בריאה וטובה בכפר .הגורמים הטיפוליים ,ובכלל זה היועצות החינוכיות ,עומדים לשרות החניכים ,ובכל
מקרה ניתן לקבל עזרה ,טיפול וייעוץ ע"י צוות היועצות והצוות החינוכי.

כללי בטיחות בכפר הירוק:
נוהלי בטחון
יש להישמע להוראות השומר בשער.
.1
אין לצאת /להיכנס דרך הגדרות אלא דרך השערים בלבד.
.2
אין לחצות את הכביש מחוץ לכפר אלא על הגשר להולכי הרגל.
.3
אסורה היציאה לים.
.4
השחייה בבריכה היא בשעות הפתיחה ובנוכחות המציל בלבד.
.5
אין לנסוע בטרמפים.
.6
חל איסור מוחלט על כניסה לשטח הפנימייה ובית הספר עם רכב:
.7
לתלמידים  ,הוריהם ואורחים אחרים – החנייה מותרת אך ורק בחניונים המורשים.
אין להבעיר אש מסוג כלשהו בחדרים ובכתות( ,לרבות נרות) ,או בשטח של הכפר ללא תאום מראש עם קצין
.8
הביטחון.
חל איסור לקנות /למכור /להחזיק :סכינים ,אגרופנים ,אקדחי אויר ,קשתות ,רוגטקות ,או כל דבר העלול לפצוע
.9
או לסכן חיי אדם .זכרו ,מדובר בעבירה על החוק ובסכנה לפתיחת תיק פלילי.
כל יציאה מן הכפר תעשה על ידי קבלת אישור כתוב וחתום ע"י אנשי הצוות החינוכי או מזכירות ביה"ס.
.10
נוהלי בטיחות בנסיעות הביתה או בחזרה לכפר
יש להישמע לאחראי ההסעה.
.1
העלייה והירידה מהרכב תעשה רק במקומות מותרים ע"פ החוק וכאשר הרכב בעצירה מוחלטת.
.2
אין להניח ציוד במעברים.
.3
חל איסור לעמוד במהלך הנסיעה.
.4
יש לשמור על השקט ועל תרבות הנסיעה.
.5
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.6
.7
.8

חל איסור על זריקת חפצים מהרכב ועל הוצאות אברים מחלון רכב ההסעה .בנוסף ,יש להתייחס בכבוד ובאופן
הולם לחבריך להסעה.
חובה לחגור חגורות בטיחות ברכב.
תלמיד שיחרוג מנוהלים אלו יורחק מההסעות לאלתר ויאלץ להגיע לכפר ולחזור לביתו בכוחות עצמו.

נוהלי בטיחות בטיולים וסיורים מחוץ לכפר
יש להישמע להוראות אחראי הטיול ,המדריכים המקצועיים והצוות המלווה.
.1
יש להצטייד בציוד אישי :נעליים ,כובע ,בגדים מתאימים ומיכל מים.
.2
להימנע ממגע /חיכוך עם זרים.
.3
המטיילים יצעדו בעקבות מוביל הטיול ,לא יעקפו אותו ולא יסטו מהתוואי שבו הקבוצה צועדת.
.4
במקרה של ניתוק מהקבוצה ואיבוד הקשר יש להישאר במקום עד להגעת עזרה.
.5
במהלך הטיול יש לנהוג ע"פ כל הכללים והנהלים הנהוגים בכפר הירוק (שתייה ,עישון ,וכד').
.6
בטיחות חשמל
אין לבצע אלתור ,תיקון או התקנה כלשהי במערכת החשמל.
.1
כל מכשיר חשמלי המובא מהבית חייב באישור תקינות של חשמלאי הכפר.
.2
אסור לשטוף במים את הקירות באזור השקעים כאשר החשמל מחובר.
.3
אין לתלות מנורות אולטרה סגולות בחדרים.
.4
בכפר הותקנה מערכת גילוי אש ועשן מצילת חיים בעלות של מאות אלפי שקלים – נא לא לפגוע בה.
.5
חל איסור חמור להשתמש /לפגוע בציוד הכיבוי .השימוש בציוד במקרה שריפה והדרכה בלבד.

כללי התנהגות בכפר הירוק
עבודת תלמידים בכפר הירוק
עבודת התלמידים מהווה חלק בלתי נפרד מתהליך ההתחנכות בכפר הירוק .אנו רואים בעבודת התלמידים
.1
אמצעי לחינוך הנוער לאחריות אישית ,לאקטיביזם ולמעורבות ,לתרומה לקהילה ולסביבה ועוד .החל מכיתה ט'
כל תלמיד בכפר נדרש לעבוד לפחות משמרת בשבוע (כ 3-שעות) במסגרת מערכת השעות או בתכנית אישית
הנקבעת בתיאום עם המחנך.
ככלל ,התלמיד יכול לבחור במקום העבודה הרצוי לו .ברם ,לא תמיד ניתן להיענות לכל פנייה ובמקרה שכזה
.2
תתבצע תחלופה ,כך שכל תלמיד יוכל לעבוד בסופו של דבר במקום עבודה לפי בחירתו.
היעדרות מעבודה תחשב למוצדקת רק אם תלווה באחד האישורים הבאים :אחות הכפר ,רופא ,אישור מחנך או
.3
איש צוות פנימייה או אישור מרכז הענף .היעדרות לא מוצדקת תגרור אחריה תגובה חינוכית חריפה הכוללת
הורדת הציון בעבודה בתעודה והשלמת המשמרות החסרות בתוספת משמרות נוספות במהלך השנה (לעיתים
בזמן השעורים) ובמהלך החופשות .במקרים בהם ההיעדרויות חוזרות ונשנות תישקל הפסקת הלימודים
לצמיתות.
לפני תחילת העבודה יש לקבל הסבר ממרכז הענף על כל הוראות הבטיחות שבענף ובעבודה הספציפית.
.4
יש להגיע לעבודה בבגדים ובנעליים מתאימים.
.5
יש להשתמש בכל אמצעי המיגון הנדרשים (נעליים גבוהות ,משקפי מגן ,קסדה וכד').
.6
במקרה של ספק בנוהל עבודה יש לפנות למבוגר האחראי.
.7
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נהלי הופעה חיצונית בביה"ס
שיער הראש
 .1חל איסור על צביעת השיער בגוונים שונים ו/או בגוון שאינו צבע טבעי.
 .2חל איסור על גילוח שיער הראש -כולו או חלקו
 .3תספורות חריגות ובכלל זה חלקים מגולחים בשיער או/ו שיער בשני גבהים אינם מקובלים בכפר הירוק.
אי מילוי ההוראות הנ"ל יוביל להשעיה מידית של החניך לביתו להחזרת המצב לקדמותו ובכלל זה צביעה מחודשת ו/או
צמיחת השיער.
קעקועי גוף
הכפר הירוק כמוסד חינוכי קבע כי חל איסור על קעקועי גוף .אי לכך ,חל איסור על לבוש החושף קעקועים קיימים .כמו
כן ,חשיפת כתובת קעקע תוביל לשלילת הזכות להתרחץ בבריכת הכפר.
פירסינג
אין להסתובב בתחומי הכפר הירוק עם פירסינג .פירסינג גלוי יוחרם ע"י הצוות החינוכי ויועבר אך ורק לרשות ההורים.
תלבושת
בכפר הירוק נהוגה תלבושת אחידה לשכבות ז'-ט' .לשכבות י'-י"ב לא נהוגה תלבושת אחידה .יחד עם זאת יש לשמור על
קוד לבוש המקובל במוסד חינוכי ,דהיינו יש לשמור על לבוש הולם ולא חושפני.
למען הסר ספק ,אין להגיע לבית הספר בחולצות בטן ,חזיות ,כותנות לילה למיניהן ,גופיות ,תחתוני בוקסר ונעלי בית.
יש לשמור על לבוש המתאים למוסד חינוכי ולא להגיע לבית הספר בלבוש המתאים לבילוי ערב כגון חצאיות "מיני"
ונעלי עקב.
קוד לבוש לבית הספר:
חלק עליון -חולצה עם שרוול (לא גופיה) ללא בטן חשופה
חולצה עם שרוול
חולצה לא שקופה
חולצה לא חושפנית
חלק תחתון -מכנסיים  /שמלה /חצאית עם אורך מינימום עד הברך.
(אין להגיע עם מכנסונים קצרצרים).
חטיבת ביניים – תלבושת אחידה עם סמל בית הספר.
חוק החולצה הלבנה
באירועים הבאים יש להגיע בחולצה לבנה חלקה (ללא הדפסים)
* טקסי זיכרון (יום הזיכרון ליצחק רבין ,יום השואה ,יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל)
* חגים (ראש השנה ,חנוכה ,שבועות)
* טקסים מיוחדים בביה"ס (טקס הענקת תעודות ,טקסי סיום וכיוצא בזה)
* קבלת שבת
חוק חובת הדיווח
על המתחנכים בכפר הירוק חלה החובה למנוע ולדווח מיידית על מצבי סיכון לחיי הסובבים אותו כגון :החזקת כלים
וחפצים מסוכנים ,פגיעה פיזית בגוף ,ניסיון אובדני ושימוש בסמים ואלכוהול.
זכאות לעליית כיתה
הכפר הירוק הוא בי"ס של מצוינות המעוניין להבטיח זכאות לתעודת בגרות מלאה ואיכותית לכל תלמידיו .פועל יוצא
מכך הוא ,שתלמיד אשר יצבור  3שליליים ומעלה ,לא יוכל לעלות כיתה בכפר הירוק.
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חוק פורים
בפורים מתקיים בין שאר החגיגות נשף מרכזי לכל תלמידי הכפר הירוק .כל כללי ההתנהגות בכפר חלים גם במהלך
הנשף .יש לשים לב :חל איסור מוחלט וגורף להביא חברים ,בני זוג וכדומה לנשף.
כללים המתייחסים להתנהגויות חריגות בכפר הירוק ודרכי הטיפול בהם
פגיעה בחי ובצומח
החי והצומח בכפר הירוק הינו מאפיין ייחודי לכפרנו .בכפר הירוק חיים ומקננים טווסים רבים ואף עופות שונים .כמו כן,
הסביבה הכפרית מאפשרת גידול של בלי חיים מסוגים שונים והחניכים עושים מאמצים רבים לשמר את בעלי החיים
ולהשיב בעליי חיים שמצאו בתי גידול אחרים בעקבות תהליכי העיור באזור .אי לכך ,עלינו להמשיך ולשמור על הצומח
ולהגן על החי .יש להתייחס בכבוד לבעלי החיים הסובבים אותנו .אסור לרדוף אחרי טווסים ,תרנגולות וכל בעל חיים
אחר המהלך באופן חופשי בינינו .כל פגיעה והתעללות בחי או בצומח תביא לידי הרחקה מיידית מהכפר הירוק.
השחתת רכוש
השחתת רכוש הינה עבירה על החוק הפלילי במדינת ישראל .השחתת רכוש וגרימת נזק לרכוש בכפר הירוק מהווה
פגיעה בחברה ובאיכות החיים של המתחנכים.
יציאה לים
חל איסור מוחלט על יציאה לים .עבירה על איסור זה תגרור השעיה מידית מהכפר ,דיווח להורים ולמשרד החינוך
ובמקרים מסוימים אף הרחקה לצמיתות.
אלימות
בכפר הירוק נהוג לפתור קונפליקטים באמצעות הידברות ובירור ,וודאי שלא באיום ,בהפחדה או בהפעלת אלימות
כלשהי.
גניבה
גניבה מהווה פגיעה חמורה ברכוש הפרט ובפרט עצמו .כל מקרה של גניבה יוביל להחזרת הרכוש הגנוב או שווה ערך
לו.
עישון
העישון פוגע בבריאות ומהווה מטרד לסביבה כולה .אי לכך ,ולאור החלטת משרד החינוך האוסרת על עישון במוסדות
החינוך ,העישון בתחומי הכפר הירוק אסור .מתחנך אשר יעבור על תקנה זו יטופל משמעתית ע"י הצוות החינוכי.
שימוש באלכוהול ו/או בחומרים ממכרים
שימוש באלכוהול ו/או בסמים מהווה סיכון לסובבים ועלול להביא לפגיעה בפרט ובחברה .בני הנוער המתחנכים בכפר
הירוק ואנשי הצוות החינוכי עושים מאמצים רבים כדי למגר את הנגע .בכפר הירוק חל איסור חמור על שתיית אלכוהול
או שימוש בכל סם שהוא והתגובות שתינקטנה תהיינה חמורות ביותר.
דרכי הטיפול באירועים החריגים הנ"ל ידונו לגופו של עניין .לרשות הצוות החינוכי ומועצת התלמידים עומדות
אפשרויות התגובה הבאות :הטלת משימות חינוכיות הקשורות באופן ישיר או עקיף למעשה ,יידוע ההורים
והזמנתם לשיחה ,מכתב לתיק האישי ,הורדת הציון בהתנהגות בתעודה ,השעיה מהכפר הירוק ,דיווח לפיקוח
במשרד החינוך ובמקרים מסוימים דיווח לרשויות החוק ואף הרחקה לצמיתות מהכפר הירוק.
שונות
 .1אין לטפס על גגות ובמיוחד על גגות שבירים.
 .2הכניסה לחדר הכושר תעשה בנוכחות מדריך כושר מוסמך בלבד.
 .3במידה ונתקלתם במפגע בטיחותי כלשהו המסכן לדעתכם את התלמידים והעובדים יש להודיע לאדם מבוגר/לקב"ט
מוקדם ככל האפשר.
 .4חל איסור ללכוד /לגדל נחשים ,עקרבים.
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 .5חל איסור על הכנסת בע"ח וגידול בע"ח פרטיים.
 .6אין להגיע לחניון המוסך ולמתקנים הסמוכים אליו ללא ליווי איש צוות.
 .7חל איסור מוחלט על קשר בין-אישי של השכבות הבוגרות עם תלמידים ותלמידות בכיתות ז' –ח'.
 .8חל איסור על שהיית בן ובת בחדר סגור.
 .9בפנימייה ,חל איסור על המצאות בן במיטתה של בת ולהיפך ,גם אם מדובר בשהייה תמימה ביותר.
 .10לא מומלץ להגיע לכפר עם אופניים .במקרה שכזה חובה להגיע עם קסדה ולהציב את האופניים בכניסה .חל איסור
לנסוע בתחומי הכפר באופניים ובסקייטבורד.
 .11חל איסור על תלמידים להתארח בחדרי הסטודנטים (יג'-יד') או לארח אותם בחדרים.
 .12ידוע לנו ,שבמקרה של עזיבה של הכפר מרצון ,אין אפשרות  -בשום פנים ואופן  -לחזור וללמוד בכפר הירוק.
 .13על התלמיד לשאת עימו כסף ,טלפון נייד וחפצי ערך .בכל מקרה אין הכפר אחראי לאובדן או לגניבה של חפתי ערך
וחפצים בכלל.
 .14ידוע לנו וזה מקובל עלינו לחלוטין שכל תלמידי כיתות ח' משתתפים בשתי משמרות שנתיות כל אחד (בסה"כ כשש
שעות בשנה) בתורנות בחדר האוכל.
 .15ידוע לנו כי חל איסור מוחלט על שריקות באירועים ,בהופעות ובטקסים בכפר הירוק.
 .16בסיורים חד יומיים וליום הראשון בטיול השנתי – תלמידי החוץ יצטרכו להביא עמם ארוחת צהריים
ארוזה מהבית.

אישורים
 .17אני מאשר/ת לבני/בתי להשתתף ,במהלך שנות לימודיו בכפר ,באירועי ובתחרויות ספורט הנערכות בכפר
ומחוץ לכפר ,הן כמשתף פעיל והן כצופה.
 .18אני מאשר לבני/ביתי להשתתף ,במהלך שנות לימודיו/ה בכפר ,בטיולים השנתיים ובכל הטיולים והסיורים
הלימודים האחרים מטעם בית הספר.
 .19אני מאשר/ת לבני/בתי להתאמן בחדר הכושר.
 .20אני מאשר לבני/ביתי להשתתף בצילומים – וידיאו וסטילס .כמו כן הנני מאשר למוסד החינוכי לעשות
שימוש בתוצרים לצרכים פנימיים וחינוכיים ולצרכי שיווק ופרסום של המוסד בלבד.
 .21אני מאשר לבני/ביתי להופיע ולהתראיין באמצעי התקשורת השונים במסגרת כתבות שונות על
המוסד בחינוכי.
 .22מקובלת עלינו לחלוטין החלטת ההנהלה ומועצת התלמידים של הכפר הירוק לפיה התלמידים
יישאו בעלות כל נזק שיגרם לכיתתם ולביה"ס (אם לא ידוע מי גרם לנזק).

אני מאשר בזאת שקראתי את המסמך ,הבנתי אותו ואקפיד על מילוי הנהלים.
__________
תאריך

_____________
שם התלמיד

________________
שם ההורה/ים

_____
כיתה

___________________
חתימת התלמיד

____________________
חתימת ההורים
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