
 הקוד האתי של תיכון חדש הרצליה

קוד אתי של ארגון הוא מסמך המתאר את הערכים, את המידות ואת ההתנהגויות אשר 
החברים בארגון נוטלים על עצמם כביטוי למחויבותם למטרותיו. הקוד האתי של התיכון 
החדש בהרצליה נוצר מתוך מעורבות כלל הגורמים הקשורים בו, מתוך אחריות והבנת 
הנורמות המתחייבות, בהיותו כפוף למשרד החינוך ולעיריית הרצליה. המורים בתיכון 
החדש בהרצליה מכירים באחריותם כלפי מקצועם, כלפי התלמידים כאזרחים עתידיים 
בחברה הישראלית וכלפי הוריהם כשותפים לעשייה החינוכית. הקוד האתי של התיכון 

ף את אופיו המיוחד של המוסד ותואם את רוח החדש בהרצליה ייחודי לרוח הארגון, משק
 .הקוד האתי הכללי של אנשי החינוך וההוראה בישראל

 יעדים מקצועיים

התיכון החדש שם לו כמטרה לאפשר לכלל השותפים בביה"ס לרכוש ידע, לפתח יכולות 
אקדמיות, חברתיות, תרבותיות ודרכים לביטוי עצמי. התיכון החדש רואה לנגד עיניו את 

ת התלמיד, הרחבת אופקיו, קידומו ללומד מתמיד, משכיל, חוקר, רגיש, חברותי טוב
ויצירתי. התיכון החדש רואה לנגד עיניו את רווחת התלמיד, את אורחותיו, את זיקתו 
לנכסי התרבות האנושית והיהודית ואת הפיכתו בעתיד לאזרח בוגר מעוצב באישיותו 

מקת ערכים של דרך ארץ, של כבוד הדדי, במדינה דמוקרטית. התיכון החדש פועל להע
של אמון, של אחריות, של שוויון הזדמנויות, של סובלנות ושל קבלת השונה. לצורך כך 

 .עמלים מורי התיכון החדש ביצירת סביבה הוגנת, מכילה, מאתגרת ומעוררת השראה

 מחויבות מקצועית

מיד עומדת בראש המורים בתיכון החדש חשים מחויבות וכבוד למקצועם. טובת התל
סדרי העדיפויות של מורי התיכון החדש. המורים שואפים לשמש דוגמה אישית בעשייה 
החינוכית. המורים שוקדים להעלות את כושרם המקצועי והפדגוגי, להתעדכן בתפיסות, 
בשיטות הוראה והערכה, בפיתוח יוזמות ותוכניות לימודים. המורים בתיכון החדש 

ת הארגון ולקידומו מתוך נאמנות לחזון החינוכי שלו, מתוך ממקדים מאמציהם להצלח
 .הקפדה על מוסר עבודה ואחריות אישית לנעשה בו

 מחויבות כלפי התלמידים

בנוסף לאמור לעיל יפעלו המורים בתיכון החדש למיצוי הפוטנציאל הגלום בתלמידיהם 
י התיכון מתוך אכפתיות, רגישות והקשבה לצורכיהם, להתפתחותם ולרווחתם. מור

החדש יפעלו להנחיל כושרי חשיבה ולמידה עצמאית, מידות טובות וכישורי חיים 
לתלמידיהם. מורי התיכון החדש יטפחו בתלמידים בחינה עצמאית של דעות ועמדות תוך 

אישיים בין -פיתוח חוש ביקורת ותהליכי קבלת החלטות. האקלים החינוכי והיחסים הבין
דיאלוג מתמשך, על רגישות, הגינות, שוויוניות, דרך ארץ  המורים לתלמידים יושתתו על

וכבוד הדדי. לעולם תהיה הקפדה על גבולות ברורים של אסור ומותר. המורים יטפלו 
בבעיות משמעת על פי התקנון של ביה"ס ויפעלו לבנות עם התלמידים מערך נורמות 

חינוכי חשוב ביצירת  מחייבות להתנהגות הולמת בביה"ס. מורי התיכון החדש רואים ערך
 –שפה בהירה, ברורה ואחידה בפיתוח התרבות הארגונית לכלל השותפים בביה"ס 

מורים ותלמידים כאחד, כדי להגיע למשמעת ולהתנהגות נאותה בביה"ס. כל מורה יכבד 
את זכות התלמיד לדעת על מצבו הלימודי, כדי לסייע בידו לשפר הישגיו. כל מורה יקפיד 



ות ופרטיות המידע אודות תלמידיו. המורים בתיכון החדש ידאגו להבטיח על שמירת סודי
 .את שלומם הפיזי והנפשי של תלמידיהם

 מחויבות כלפי ההורים

המורים ישתפו את ההורים בכל הקשור לילדיהם לקידומם החינוכי והלימודי. המורים 
המורים יקפידו ידאגו לקיומו של דיאלוג מתמשך עם ההורים מתוך כבוד ואמון הדדיים. 

ליידע את ההורים בכל סדרי ביה"ס ונהליו, מצבם הלימודי של ילדיהם וכל הקשור אליהם 
מבחינה חברתית מתוך מודעות ורגישות למשפחה ולבית שמהם מגיע הילד. המורים 
יקפידו על שמירת סודיות של פרטים אישיים מחיי משפחת התלמיד. כל חשיפת מידע 

משיקולים מקצועיים טהורים לנוגעים בדבר בלבד. מחויבות תהיה בהסכמת ההורים או 
המורים לעמיתיהם המורים בתיכון החדש ינהגו כבוד כלפי עמיתיהם ויימנעו מלפגוע בהם 
בכל דרך שהיא. המורים ידאגו לפיתוח תרבות ארגונית המכילה משוב, ביקורת בונה, 

ן וידע מקצועי, ישתפו פעולה תמיכה והפרייה הדדית. המורים יעבדו בצוות, יחלקו ניסיו
 .להגשמת המטרות החינוכיות של ביה"ס ויסייעו בקליטת אנשי הוראה חדשים

 


