מחשב/מדיה/אינטרנט
ההשלכות מחשיפת – יתר למדיה אצל ילדים הן :ירידה ברוחנית ,ביכולת הריכוז ובהצלחה בבית הספר .לפיכך
נקבעו הכללים הבאים:
• באינטרנט חייב להיות מותקן סינון מירבי.
• המחשבים המיועדים לשימוש הילדים בעת הצורך חייבים להיות מחשבים נייחים הממוקמים במקום מרכזי
בבית ,כשהמסך פונה לחזית (כלפי חוץ).
• השימוש לילדים באינטרנט ללא פיקוח הוא אסור .השימוש באינטרנט מוגבל אך ורק לצורך פרויקטים
הקשורים לבית הספר.
• כשההורים אינם בבית המחשב חייב להיות חסום בקוד שידוע אך ורק להורים.
• התלמידים אינם מורשים להשתמש במחשב נייד לבד בחדרם.
• מדיה  ,משחקים עיתונים וחומרי קריאה חייבים להיות מותאמים לבית חרדי.
• משפחות השולחות את ילדיהם לשחק בבתים של ילדים אחרים צריכות להרגיש נוח ובטחון בכך שהילדים
לא יהיו חשופים לתכנים לא ראויים.
• בכדי לכבד את הרגישות והגבולות של משפחות שונות אנו ממליצים לא לאפשר גישה למדיה בעת שחברים
מבית הספר מתארחים בבית ,אלא אם נתנה רשות מראש.
• המוסיקה המושמעת בבית או במכונית צריכה להתאים לבני תורה .מוסיקה חילונית ומוסיקה לא יהודית הן
מחוץ לאתיקה של בית הספר.
• הגבלת זמן למשחקים אלקטרוניים בבית .ירידה בריכוז ,בהתפתחות ושיתוף הפעולה בבית הספר נצפו אצל
ילדים כתוצאה מחשיפה למשחקי וידיאו וזמן מסך ממושכים .זמן מסך חייב להיות מוגבל .טלויזיה אסורה.
• חל איסור גמור להביא נגנים ומשחקים אלקטרוניים לבית הספר בכל זמן ,כולל הזמן של ההסעה( .כל
מכשיר אלקטרוני שימצא בבית הספר – יוחרם למשך שבוע).

קוד לבוש
קוד הלבוש של ההורים חייב לשקף את העדינות של הציבור החרדי .ההורים צריכים להיות לבושים בצורה
מכובדת המשמשת דוגמא לילדיהם ומחזקת את הערכים עליהם ילמדו בבית הספר.
אבות
הופעה מכובדת בחולצת צווארון ובמכנסיים כהים.
אמהות
כיסוי ראש מלא .מטפחת או פאה במראה עדין .קוד הלבוש של האימהות חייב להיות מותאם לרמת הצניעות
המתבקשת מהילדות כדי לשמש דוגמא ובכדי למנוע מסרים סותרים( .עליוניות המכסות את המרפק ועצם
הבריח ,חצאיות המכסות את הברך ,נעלי אצבע אינן ראויות לשימוש מחוץ לבית).

תלבושת בית הספר
המקום בו ילדינו ילמדו תורה מקביל לבית המדרש .לפיכך הורים וילדים חייבים להיות לבושים בהתאם .בבקשה ,על
מנת למנוע חיכוכים מיותרים ,בידכם למנוע אותם בקלות אם תוודאו כי ילדיכם לובשים את תלבושת בית הספר.
בנים
 1 .1חולצות כיתה א'-ו' :חולצות פולו צבעוניות חלקות בעלות שרוול ארוך או קצר וחולצות פולו לבנות לראש חודש.
כיתות ז'-ח' :חולצות כפתורים ליום חול וחולצות לבנות לראש חודש.
 2 .2מכנסיים שחור כחול כהה או בז' .אפשרי גם מכנסי ברמודה (אורך הברך) בהתאם לעונות השנה( .אסורים
מכנסי טרנינג קצרים ,מכנסי אימון וג'ינס).
 3 .3גרביים הילדים חייבים ללבוש גרביים בכל זמן.
 4 .4נעליים נעליים סגורות או נעלי ספורט בצבעים עדינים (לא קרוקס או נעלי בית).
 5 .5סודרים/קפוצ'ונים אוברולים שחורים או כחולים כהים או סודרים עם רוכסנים .כתובים או ציורים אסורים.
בנות
 1 .1חולצות כיתות א'-ו' :חולצות פולו צבעוניות חלקות בשרוולים ארוכים וחולצות לבנות לראש חודש.
כיתות ז'-ח' :חולצות בית ספר מכופתרות (פרטים בהמשך).
 2 .2חצאיות כחולות כהות או שחורות – המכסות את הברך.
 3 .3גרביים  -מגיעות עד הברכיים( .מכיתה ה' ומעלה הגרביים חייבות לכסות את הברך או גרביונים/ירכונים).
צבעים :שחור ,כחול כהה או לבן .אין לבוא בטייצים וגרביים קצרות.
 4 .4נעליים – נעליים רגילות ,נעלי ספורט במראה מכובד או סנדלים.
 5 .5סודרים/קפוצ'ונים אוברולים שחורים או כחולים כהים פשוטים או סוודרים עם רוכסנים .כיתובים או ציורים -
אסורים.
6 .6בכדי לשמור על אוירה צנועה ועדינה אין היתר לבוא לבית הספר באיפור ,לק בציפורניים ,תכשיטים בולטים
ועגילים מתנדנדים ארוכים.
 7 .7מסיבות של צניעות והיגיינה השיער חייב להיות אסוף בכל זמן.

אוכל
• אנו מאמינים שאוכל בריא גורם לאוירה בריאה ולכן ממתקים וחטיפים לא-בריאים אסורים בבית הספר.
•חטיפים בריאים כוללים :פירות ,ירקות ,קרקרים ,פריכיות ,בייגל ,חטיפי אנרגיה מגרנולה ,חטיפים מפירות
יבשים ,ביסקוויטים פשוטים (ללא ציפוי שוקולד) ווופלים  -מומלצים.
• כל מוצרי המזון חייבים להיות 'חלב ישראל' ובהכשר בד"ץ.
• שתיה – רק מים .לא שתייה מתוקה או משקאות מוגזים.
• בראש חודש הילדים מורשים להביא חטיפים מלוחים ,כגון -ביסלי ,דוריטוס (לא ממתקים או שוקולד) ממתקים
המכילים סוכר – יוחרמו.
• בכדי למנוע קנאה ,ביציאות הילדים מורשים להביא כמות של  3סוגי חטיפים מקסימום.
• ממתקים מתוקים ומשקאות מוגזים שמורים לאירועים מיוחדים הכוללים מסיבות של סיומי חומש ,משניות או
גמרא .דבר זה יחזק את החשיבות והטעם הטוב של לימוד תורה.
• משרד החינוך אוסר על ילדים את השימוש במים רותחים .לפיכך 'מנה חמה' וכד' אסורים בבית הספר.

חגיגות ימי הולדת
חגיגות ימי הולדת הנחגגים בבית הספר חייבים להיות מתואמים עם הרבה או המורה .כל מחנך/ת יחליט על אופי
החגיגה בכיתתו/ה.
אנו מתנגדים לחגיגות ימי הולדת מחוץ לבית הספר לחברים מבית הספר .למרות זאת ,אם הורים עומדים על מסיבה
עם חברים/ות ,החגיגות אמורות להיות פשוטות ולא מנקרות עיניים בכדי למנוע קנאה ותחרות.

חתימה

תאריך

