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אמנה בית הספר התיכון ולדורף הרדוף
בית הספר שואף להיות מרחב התחנכותי לכל הבאים בשעריו ,תלמידים ,מורים
והורים .אמנה זו היא הבסיס לעבודה משותפת ,מתוך אמון ותקשורת ,שהם אבן
היסוד ליצירת מרחב התחנכותי מצמיח.
בכדי לאפשר אווירה התומכת במטרה זו ,כל באי בית הספר נדרשים לפעול לפי
ערכיה כדי לאפשר עבודה משותפת:
כבוד האדם
בית הספר רואה את כבוד האדם באשר הוא אדם כערך חינוכי בסיסי ומרכזי בחיי
בית הספר .בית הספר מקדיש תשומת לב מיוחדת ליחס מכבד בין תלמידים ,מורים
והורים .ערכים של סובלנות ,שיחה פתוחה וכנה ,הקשבה ,מתן כבוד לכל
אינדיבידואל ,הכרות עם עצמי ועם האחר הם בלבו של בית הספר .מכאן שבית הספר
הנו מרחב נקי מאלימות פיזית או מילולית.
נוכחות
נוכחות בכל פעילויות בית הספר מאפשרת חוויה לימודית חינוכית שלמה ,על כן היא
חלק מחובות התלמיד .הגעה בזמן לשיעורים ולפעילויות ביה"ס כגון :השתתפות
קבועה בהתכנסויות בוקר ,חגים ,טקסים ,טיולים וכו' היא חלק מחובה זו .כל היעדרות
מבית הספר פוגעת בהליך לימודי וחינוכי מלא ובכלל זה היעדרויות לצורכי חופשה
בזמן לימודים.
אנו מבקשים מההורים לשים לב לכך ולהיות מתואמים עם מחנכי הכיתה.
לבוש
לבוש הנו חלק מיחס מכבד למרחב ציבורי התחנכותי .כל באי בית הספר נדרשים
להגיע אליו בלבוש הולם הכולל נעליים או סנדלים.
אין ללבוש בגדים חושפניים ו/או קרועים באופן פרובוקטיבי ויש לכסות בגדים
תחתונים.
ניקיון ושמירה על רכוש
בית הספר משקיע משאבים רבים בשמירה על חזות אסתטית נקייה ובשמירה על
הסביבה .מרחב פיזי אסתטי ומטופח מאפשר מרחב תומך להתחנכות ולמידה .הכבוד
לסביבה לניקיון ולשמירה על הרכוש הם באחריות כל באי בית הספר.

טלפונים ניידים ומכשירי שמע
אנו רואים בשימוש בטלפון נייד בשעות פעילות בית הספר גורם מסיח דעת ומפריע
ליכולתם של התלמידים להתרכז במשימותיהם הלימודיות ולהיות פנויים ופתוחים
למפגשים חברתיים ובין אישיים .לא יתאפשר שימוש בטלפונים ניידים בכל שעות
פעילות בית הספר ,בשיעורים ובהפסקות כאחד ,במרחב בית הספר ומחוצה לו.
אם יש צורך בטלפון נייד לאחר שעות הלימודים ,התלמיד ישאיר את הטלפון
כבוי בתיק .אם יש צורך בשיחה דחופה במהלך שעות הלימודים ,התלמיד יכול
לעשותה לאחר קבלת אישור מהמחנך במרפסת המזכירות.
עישון ואלכוהול
עישון וצריכת אלכוהול מזיקים לבריאות .עישון וצריכת אלכוהול במרחב בית הספר
ומחוצה לו אסורים בכל שעות הפעילות ,כולל אירועים בית ספריים ,טיולים ,הצגות
ועוד.
סמים
הסמים הם חומרים משני תודעה בעלי השפעה ארוכת טווח ,הפוגעים בהתפתחות
הגופנית והמנטלית של בני אדם בכלל ושל בני נוער בפרט .תפקודם של תלמידים
הצורכים סמים יורד באופן חמור עד כדי פגיעה ממשית ביכולת שלהם להתעניין
בעולם ,לעמוד במשימות לימודיות ולממש את הכוחות הגלומים בהם.
שימוש בסמים אסור באופן מוחלט בכל שעות היממה ולאורך כל השנה.
אנו מאשרים כי קראנו בעיון את אמנת בית הספר וכי בחתימתנו זו אנו מתחייבים
לפעול על פייה:
תאריך__________ :
שם התלמיד_____________

חתימה

______________.

שם ההורה _____________ שם ההורה _____________.

