בס"ד
להורי תלמידנו שלום וברכה !
בשאיפה לגדל את בניכם להיות בני תורה שמחים ובריאים אנו משקיעים מאמצים רבים
לקיים אווירה טובה ונעימה בפנימיה שהיא חלק משמעותי מסדר יומם בישיבה.
לשם כך אנו מקפידים בפנימיה על כללים שנועדו לאפשר זאת.
אנו רוצים להציג בפניכם את הכללים למען יכירו כל תלמידינו ,חדשים כותיקים.
הנהלים כולם מחייבים וחשובים.
לכן ,מומלץ לקרוא אותם יחד עם הבנים לפני פתיחת שנה"ל.
להלן הכללים :

* יציאה משטחי הפנימיה :
מטעמי ביטחון ובטיחות ,חל איסור מוחלט לצאת מגבולות שכונת בית וגן ו\או להעדר
מהישיבה ללא אישור מפורש מהרב (בשעות היום) או מהמדריך (בשעות הערב) .
תלמיד היוצא מהפנימיה לאחר מתן אישור צריך להיות זמין טלפונית.
* שהות בפנימיה ללא השגחה :
כחלק מהאחריות המוטלת על כתפינו ,איננו יכולים לאשר שהיית תלמידים בישיבה ללא
שומר ומדריך תורן.
לכן ,בזמנים בהם תוגדר הפנימיה על ידי צוות הישיבה כלא פעילה חל איסור מוחלט לשהות
בה.
* ציוד אישי:
כל תלמיד אחראי על ציודו האישי ,וכל חדר על הציוד החדרי .לצורך כך יש לנעול את הארון
האישי ואת החדר כשלא נמצאים בפנימייה .מומלץ שלא להביא לישיבה ציוד יקר .הישיבה
אינה לוקחת אחריות על גניבות.
* יציאה לשבת:
על כל תלמיד לדאוג לקיפול הציוד האישי שלו לארון בזמן היציאה לחופשת שבת ולהשאיר
את החדר מסודר ונקי.הישיבה מקיימת לעיתים שבתות אירוח בפנימיה .הישיבה לא תהיה
אחראית על ציוד שלא ננעל בארונות.
* נזקים:
נזק הנגרם כתוצאה מבלאי וכדו' ,על התלמיד לדווח מידית לאם הבית.
כל נזק שלא נגרם מבלאי -מימון התיקון יילקח מהמזיק או מכל תושבי החדר.
* כיבוי אורות ונעילת הפנימיה :
שעות כיבוי אורות :כיתות ט' –  .22:30כיתות י' –  .23:00כיתות יא' 23:30-כיתות יב' –
23:45

אנו נקפיד מאוד על הימצאות התלמידים בשעה זו בחדרים ועל אווירה מתאימה .החל משעה
 00:00תינעל הפנימיה על ידי המאבטח וגם תלמיד ששוחרר לארוע וכדו' מחוייב לחזור עד
שעה זו ולאחריה לא תתאפשר כניסה לפנימיה כלל.
* סדר ונקיון :
ברצוננו להמשיך ולשים דגש מיוחד השנה על האחריות האישית בנקיון החדרים ,המסדרונות
ומראה הפנימיה הכללי .צוות הפנימיה ישקיע רבות בקניית צ'ופרים לחדרים נקיים וכד'
ובתוך כך נשמח אם תשתפו פעולה בנושא ותסבירו לבניכם את החשיבות הרבה בסדר ונקיון
והמחוייבות לעמוד בכללי הפנימיה ולבצע נוהל בוקר אשר פרטים לגביו ייתלו בכל חדר
ויוסברו על ידי המדריך ועל שמירה מלאה של הסדר במהלך כל שעות היום.
* מסכים  -מחשבים ניידים  /טאבלטים  /סמארטפונים:
חל איסור על החזקת מחשבים ניידים/טאבלטים בפנימיה .תלמיד הזקוק למחשב נייד לצורך
לימודים חייב לקבל אישור ממנהל התיכון ומנהל הפנימיה .
מחשב שיימצא ללא אישור או תלמיד שיעבור על כללי השימוש -יוחרם המחשב ויוחזר
להורים בלבד.
המידע בעניין שימוש בסמארטפונים בפנימיה נכתב במסמך נפרד-
נא להקפיד לקרוא היטב .
*התנהגות והופעה:
כל כללי ההתנהגות בדיבור ובאווירה וכן כללי ההופעה שיפורטו במסמך נפרד העוסק בנושא,
תקפים במלואם גם בשעות הפנימיה .ברחבי הפנימיה ניתן להסתובב במכנס קצר.
מקררים בחדרים :
כדי למנוע בעיות בטיחות  ,לא תתאפשר הכנסת מקררים לחדרים.
ניתן יהיה לשים מקרר במועדון השכבה בתיאום עם מדריך השכבה .
*פנימיה חלקית -תלמיד הרשום לפנימיה חלקית יישן בפנימיה בימים שני ורביעי בלבד.
בימים אלו התלמיד באחריות הפנימיה וממילא מוטלים עליו כל הנהלים המפורטים במסמך
זה .אין אפשרות לישון בפנימיה לילה נוסף למי שנמצא במסלול פנימיה חלקית.
אשמח לעמוד לרשותכם לכל צורך שהוא  .בהצלחה רבה לכולם ,חופש נעים ושנה מבורכת ,
דוד קינסט
054-6717151
מנהל הפנימיה

