אגף החינוך ומחלקת נוער וקהילה
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אלימות

דבר ראש העיר

דבר מחזיק תיק נוער וצעירים ומנהלת מחלקת נוער וקהילה

תושבים יקרים,
אמנת החינוך העירונית למניעת אלימות מהווה בראייתי ,אבן דרך חדשנית חשובה לפעילות נמשכת
של העיר ראש-העין לחיזוק כישורי החיים של הדור הצעיר ולטיפוח ההון האנושי במדינת ישראל.
האמנה הינה חלק ממכלול שיתופי פעולה ויוזמות מקוריות ,שאנו מובילים במסגרת התוכנית ‘עיר
ללא אלימות’ .מטרתנו  -לחזק את הקהילה העירונית ולאפשר לה להתפתח ולשגשג מתוך תחושת
מוגנות וביטחון.
האמנה מכבדת את כל החתומים עליה ויוצרת שפה משותפת להתנהגות ראויה ,לדיאלוג ולהעצמה
של כל השותפים לה.
אני מוקיר תודה לכל אלו שהביאו לחתימתה ויביאו למימושה בפועל בעתיד ,גם כמודל איכותי לחברה
ולמדינת ישראל כולה!

החינוך הבלתי פורמאלי מושתת על עקרונות של השתתפות וולונטרית ,התנדבות ,ותרומה קהילתית,
בשעות הפנאי ,של הילדים ובני הנוער.
למרות ובשל עקרונות אלו ,אנו מצפים מכל מי שנוטלים חלק במסגרות הבלתי פורמאליות השונות,
לכבד את המסגרת בה הם פועלים ולהפגין אחריות והתחשבות במדריכים ובכלל המשתתפים.
חשוב לזכור שלכל מסגרת חינוכית יש כללי התנהגות וגבולות ברורים ומוגדרים ,המותאמים לאופי
ולעקרונות ההפעלה של אותה מסגרת .באמנה מוגדרים תחומים בהם כללי ההתנהגות במסגרת הבלתי
פורמאלית שונים מאשר במסגרת הפורמאלית ובאחרים הכללים זהים.
אנו שמחים וגאים להיות שותפים לאמנת חינוך עירונית למניעת אלימות ,מאמינים ביכולות הגבוהות
של בני הנוער והילדים בעיר להגשים את עצמם תוך כיבוד ערכי האמנה ,וקוראים להם לתרום לעיר
ולהעצים את הקהילה.

משה סיני
ראש-העיר

עופר בביוף
מחזיק תיק נוער וצעירים

דבר מחזיקת תיק החינוך ,מנהל אגף החינוך ומנהלת מחלקת בתי-הספר

דבר המפקחת המתכללת של ראש-העין במשרד החינוך

העשייה החינוכית עומדת בראש סדרי העדיפויות של ראש-העין! כאנשי חינוך ,אנו מודעים לכך
שסביבה בטוחה ומוגנת לכל קהילת בתי-הספר והגנים ,הינה התשתית ההכרחית לעשייה חינוכית
אמיתית וללמידה משמעותית.
אנו מאמינים שקוד התנהגות עירוני אחיד וברור מהווה נדבך חשוב ביצירת שפה משותפת וקידום אקלים
מיטבי במערכת החינוך ,שיאפשרו לכל תלמיד לממש את כישוריו ויכולותיו.
לאחר שהשקענו עבודה רבה בכתיבת אמנת החינוך העירונית למניעת אלימות ,אנו גאים היום לחתום
עליה .אנו מודים לכל מי שנרתמו לסייע להשלמת המשימה ,ומתחייבים לפעול ליישום האמנה
ולהטמעתה בכל בתי-הספר והגנים בעיר .אנו קוראים לכל חברי קהילת החינוך העירונית ללמוד את
האמנה ,לגבות אותה ולתת יד ליישומה בפועל.

מפקחי משרד החינוך הפועלים במערכת החינוך בראש העין מברכים על התהליך החשוב והמשמעותי
של גיבוש מסמך האמנה היישובית למניעת אלימות ,ליצירת אקלים מיטבי במערכת החינוך ולטיפוח
איכות חיים בעירנו.
תהליך גיבוש האמנה נעשה תוך שיח חינוכי-חברתי מעמיק ,אשר התפתח בקרב כלל המנהיגות
החינוכית בעיר ,וזאת בתחושת שייכות ומחויבות לטיפוח חברה אזרחית סובלנית ,אכפתית ,מכבדת
ושומרת חוק.
האמנה היישובית ,מעצם היותה הסכם בין השותפים המבוסס על הידברות ,תהווה מנוף לקידום שיתופי
פעולה מוסכמים גם בהמשך.

סיגל שיינמן
מחזיקת תיק החינוך
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אבי קמינסקי
מנהל אגף החינוך

אריאלה בר-עמי איטקיס
מנהלת מחלקת בתי-הספר

ליאת מוסרי
מנהלת מחלקת נוער וקהילה

מינה ענתבי
מפקחת מתכללת ראש העין
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בס”ד

דבר יו”ר ועד ההורים העירוני
ראש העין הינה “מיקרוקוסמוס” של החברה בישראל .הנושאים המעסיקים את החברה בארץ ,נמצאים
אחד לאחד גם אצלנו בעיר :החל מיחסי דתיים חילוניים ,שילוב בין תרבויות שונות ,אובדן הסמכות
ההורית ,התנהגויות סיכוניות של בני נוער ועוד.
לנו ההורים תפקיד מרכזי בחינוך ילדינו :עלינו האחריות לחנך אותם להיות אזרחים טובים יותר כבר מגיל
צעיר  -ולהשתלב בתרומה לקהילה .עלינו גם האחריות להתבונן בהם ,להבין את מצוקותיהם ולתת להם
את המענה המתאים והנכון .מעל לכל עלינו האחריות להיות שותפים בהצבת גבולות ולחנכם להתנהג
כראוי בבית ,בבית-הספר ולאחר מכן בתנועות הנוער ובפעילויות הפנאי.
אמנה זו מהווה כלי עבודה חשוב לנו ולכל חברי קהילת החינוך העירונית .רק בעבודה משותפת נצליח
לחנך דור טוב יותר ולמנוע אלימות בקרב ילדים ובני נוער ובחברה בכלל .באחריותנו לוודא ,שכל השותפים
לתהליך אכן מכבדים את האמנה ונוהגים בה באופן שוויוני והדדי .בהצלחה לכולנו!
דני אבידור
יו”ר ועד ההורים העירוני

דבר מנהלת התכנית ‘עיר ללא אלימות’ בראש-העין
התכנית ‘עיר ללא אלימות’ ,המופעלת ע”י המשרד לבטחון פנים ,החלה לפעול בראש-העין באפריל
 ,2010וכיום ניתן לומר בגאווה ,שהיא השתלבה היטב בעשייה העירונית העשירה ואף מינפה אותה.
עיקר חוזקה של התכנית הינו בבניית שיתופי פעולה בין הגורמים השונים בעיר ,בהעברת מידע ביניהם
ובאיגום משאבים.
התוכנית יזמה והקימה סיירת הורים ומשתפת פעולה עם גורמי הרווחה ,האכיפה ,החינוך והפנאי ועם
אירגוני הנשים ובני הנוער .הכל במטרה למנוע אלימות ,להפחית שתיית אלכוהול והתנהגויות סיכוניות
ולשפר את תחושת הבטחון של תושבי העיר.
תהליך כתיבת אמנה זו הינו מאבני היסוד של התכנית ,ואני מודה לכל מי שנתנו יד ועשו להשלמתה
ולהוצאתה מן הכוח אל הפועל!
לילך טל-ניר
מנהלת התכנית ‘עיר ללא אלימות’ בראש-העין

תוכן עניינים

פרק א

אחריות אישית:
נוכחות ועמידה בזמנים6....................................................................................................................
הופעה ותלבושת6..............................................................................................................................
שמירה על הסביבה7..........................................................................................................................
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מילוי הוראות הצוות החינוכי8..........................................................................................................
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התנהגויות סיכון :עישון ושתיית אלכוהול10.................................................................................

פרק ב

אקלים מיטבי ללא אלימות11..........................................................................................................

פרק ג

החינוך הפורמאלי והחינוך הבלתי פורמאלי12..............................................................................

פרק ד

מארג היחסים בין השותפים בעשייה החינוכית13......................................................................

פרק ה

מימוש האמנה תוך אחריות הדדית של השותפים לעשייה החינוכית14.................................

תהליך כתיבת האמנה
תהליך כתיבת האמנה היה מרתק וחשוב לא פחות מהתוצר עצמו.
זכינו לשבת יחד סביב שולחנות עגולים ,מנהלים ,צוותי חינוך ותלמידים ,מפקחים והורים ,אגף החינוך,
מחלקת נוער וקהילה ,מועצת תלמידים עירונית ותנועות הנוער  -נציגות אותנטית של הקהילה
המגוונת והנפלאה של ראש-העין .ישבנו יחד ודנו בסוגיות חינוכיות  -ערכיות ,ביטאנו צרכים ושאיפות
וגיבשנו מסמך ,המבוסס על הסכמה רחבה של כל השותפים לעשייה החינוכית בעיר.
הקשה והאמיתי עוד לפנינו  -הטמעה יסודית ועקבית של עקרונות האמנה ,התאמת תקנוני בתי
הספר ושמירת האמנה כמסמך חי ותוסס.
* מטעמי שמירה על רצף ונוחות הקריאה ,האמנה מנוסחת בלשון זכר אך מכוונת לנשים וגברים כאחד
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פרק א :אחריות אישית
 .1נוכחות ועמידה בזמנים
הגעה עקבית ורציפה למסגרת החינוכית ,הינה ביטוי לאחריות אישית
ותנאי בסיסי לתחושת שייכות והצלחה .כל באי המסגרת החינוכית
יקפידו על עמידה בלוח זמנים.
לשם השגת המטרה נקבעו ההדגשים הבאים:
במערך החינוך הפורמאלי
* הגעת צוות בית הספר והתלמידים תתבצע בזמן בכל בוקר.
* הכניסה לשיעורים תהיה מיד עם תום ההפסקה.
* הנוכחות במהלך כל השיעורים והפעילויות החברתיות תהיה
רציפה ועקבית.
* שהייה ,במהלך השיעורים ,תהיה בתוך הכיתה בלבד ובהתאם
למערכת השיעורים.
* יציאה מהכיתה תתאפשר באישור מורה בלבד.
* יציאה מבית הספר במהלך יום הלימודים תתבצע באישור הורים
(בבית הספר היסודי נדרש ליווי מבוגר).
* יש להעביר הודעה מראש ובכתב על היעדרות.
* היעדרות מפאת מחלה מחייבת הבאת אישור הורים או רופא.
במערך החינוך הבלתי פורמאלי
* הגעת צוות המדריכים ובני הנוער לפעילות תתקיים מתוך בחירה
ומתן כבוד למסגרת ולערכיה.
* ההשתתפות בפעילות תהיה עקבית ורציפה ,מתוך אחריות אישית
וערבות הדדית.

במערכת החינוך הפורמאלי -
טווח תגובה לשיקול בית הספר
בהתאם לחוזר מנכ”ל
* *רישום ותיעוד
* *שיחת בירור
* *יידוע ההורים
* *קביעת מטלה חינוכית
* *גיבוש תכנית לחיזוק האחריות
* *הזמנת הורים לשיחה
* *השלמת שעות (בפעילות למען
ביה”ס או להשלמת חומר)
* *עירוב גורמים נוספים בבית הספר:
רכז ,יועץ ,מנהל ,פסיכולוג
* *ביקור בית
* *דיווח לפיקוח ,לאגף החינוך
ולקצין ביקור סדיר
* *במקרי שוטטות חוזרים :כינוס
וועדה בין מקצועית
* *ביטוי בתעודה

 .4התנהגות ותפקוד

* טווח התגובה בחינוך הבלתי פורמאלי יופיע בסוף הפרק.

 .2הופעה ותלבושת
הופעה מכובדת יוצרת אווירה של כבוד ושייכות .הבאים בשערי
המסגרת החינוכית יכבדו את כללי הלבוש הנהוגים בה.
לשם השגת המטרה נקבעו ההדגשים הבאים:
במערך החינוך הפורמאלי
* יש להגיע בחולצת תלבושת ,בצבעים המותרים ,עם סמל בית הספר.
* חולצת התלבושת תהיה הלבוש העליון ,למעט מעיל בעונת החורף.
* המכנסיים והחצאיות יהיו באורך צנוע.
* אין להגיע בבגדים גזורים ,חשופים או קרועים.
במערך החינוך הבלתי פורמאלי
* המדריכים והחניכים יגיעו בתלבושת ובהופעה המכבדת את המסגרת
ואת המשתתפים בה.
* בתנועות הנוער  -החניכים יגיעו לפעילות בתלבושת התנועה.
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 .3שמירה על הסביבה
סביבה חינוכית נעימה תורמת לתהליך החינוכי .הבאים בשערי
המסגרת החינוכית ישמרו על סביבה נקייה ומסודרת.
לשם השגת המטרה נקבעו ההדגשים הבאים:
במערך החינוך הפורמאלי ובמערך החינוך הבלתי פורמאלי
 שמירה על הרכוש והמתקנים הציבוריים.
* שמירה על סדר וניקיון.
* שמירה וכבוד לרכוש הפרטי של הזולת.

במערכת החינוך הפורמאלי -
טווח תגובה לשיקול בית הספר
בהתאם לחוזר מנכ”ל
* *רישום ותיעוד
* *שיחת בירור
* *יידוע ההורים
* *קביעת מטלה חינוכית
* *גיבוש תכנית לחיזוק האחריות
* *הזמנת הורים לשיחה
* *עירוב גורמים נוספים בבית הספר:
רכז ,יועץ ,מנהל ,פסיכולוג
* *ביטוי בתעודה
* *מניעת כניסה לשיעור (תוך דאגה
למקום חלופי ודרישה להשלמת
החומר)

אקלים חינוכי מיטבי מקדם תהליכים לימודיים-חברתיים ומאפשר
צמיחה אישית .הבאים בשערי המסגרת החינוכית ישמרו על אווירה
מכבדת ונעימה.
לשם השגת המטרה נקבעו ההדגשים הבאים:
במערך החינוך הפורמאלי
* שמירה על אווירה מכבדת בין כל באי בית הספר.
* פנייה של אדם לאדם תיעשה באופן מכובד תוך שמירה על כבוד הדדי.
* קבלת המורה בכבוד בתחילת השיעור.
* מילוי הנחיות ומטלות הניתנות על ידי המורה.
* הבאת הציוד הלימודי הנדרש בכל שיעור והוצאתו מן התיק.
השיעור יתקיים תוך הקפדה על:
 השתתפות באופן מכובד וברשות המורה.
 ישיבת התלמידים במקום.
במערך החינוך הבלתי פורמאלי
* המדריכים והחניכים יקפידו על אווירה מכבדת ונעימה.

במערכת החינוך הפורמאלי -
טווח תגובה לשיקול בית הספר
בהתאם לחוזר מנכ”ל
* *רישום ותיעוד
* *שיחת בירור
* *יידוע ההורים
* *קביעת מטלה חינוכית או עשייה
חינוכית מתקנת
* *גיבוש תכנית לחיזוק האחריות
* *הזמנת הורים לשיחה
* *עירוב גורמים נוספים בבית הספר:
רכז ,יועץ ,מנהל ,פסיכולוג
* *דרישה לתשלום תיקון הנזק
* *ביטוי בתעודה

במערכת החינוך הפורמאלי -
טווח תגובה לשיקול בית הספר
בהתאם לחוזר מנכ”ל
* *רישום ותיעוד
* *שיחת בירור
* *יידוע ההורים
* *קביעת מטלה חינוכית
* *גיבוש תכנית לחיזוק ההתנהגות
* *הזמנת הורים לשיחה
* *עירוב גורמים נוספים בבית הספר:
רכז ,יועץ ,מנהל ,פסיכולוג
* *כינוס וועדה בין מקצועית
* *המלצה להתערבות טיפולית
* *מניעת כניסה לשיעור ו/או העברה
לכיתה מקבילה עד יום
* *השעיה פנים בית ספרית למספר ימים
* *העברה קבועה לכיתה אחרת
* *השעיה מבית הספר ע”פ שיקול
דעת מנהל
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פרק א :אחריות אישית
 .5מילוי הוראות הצוות החינוכי
הישמעות להוראות צוותי החינוך ,גם אם אינם המורים או
המדריכים הישירים ,הינו תנאי להבטחת ביטחונם ובטיחותם
של התלמידים והחניכים.
לשם השגת המטרה נקבע ההדגש הבא:
במערך החינוך הפורמאלי ובמערך החינוך הבלתי פורמאלי
* התלמידים והחניכים יישמעו להוראות הצוות החינוכי.

 .6שימוש בטכנולוגיה אישית
הבאים בשערי המסגרת החינוכית יקפידו על שימוש הולם,
מכבד ומנומס במכשירים ניידים.
לשם השגת המטרה נקבעו ההדגשים הבאים:
במערך החינוך הפורמאלי
* מומלץ לא להביא מכשירים טכנולוגיים פרטיים לבית הספר.
בית הספר אינו אחראי לכל נזק ,אבדן או גניבה.
* אין להשתמש בטלפון הסלולארי בזמן השיעור (כולל בחינות).
* אין להניח את הטלפון הסלולארי על השולחן או בכיס במהלך השיעור.
* חל איסור על צילום או הקלטה בזמן שיעור או כל פעילות חינוכית אחרת.
* אין להשתמש בכל מכשיר טכנולוגי אחר במהלך השיעור.
* הטלפון הסלולארי או כל מכשיר טכנולוגי אחר יימצא בילקוט כשהוא כבוי.
* השימוש במחשבים במהלך השיעורים ייעשה לצורכי למידה בלבד,
באישור ובהנחיית המורים.
* במהלך פעילות מחוץ לבית הספר ייעשה השימוש במכשירים
הטכנולוגיים באישור ובהתאם להוראות הצוות החינוכי.
במערך החינוך הבלתי פורמאלי
* שימוש במכשירים טכנולוגיים בזמן פעילות פוגע הן בהשתתפות
האישית והן בשיתוף הפעולה הקבוצתי ולפיכך אין להשתמש בהם
אלא במקרי חירום ובאישור המדריך.
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במערכת החינוך הפורמאלי -
טווח תגובה לשיקול בית הספר
בהתאם לחוזר מנכ”ל
* *רישום ותיעוד
* *שיחת בירור ואזהרה
* *דרישה להתנצלות
* *יידוע ההורים
* *קביעת מטלה חינוכית
* *גיבוש תכנית לחיזוק ההתנהגות
* *הזמנת הורים לשיחה
* *עירוב גורמים נוספים בבית הספר:
רכז ,יועץ ,מנהל ,פסיכולוג
* *כינוס וועדה בין מקצועית לדיון
על בניית תכנית טיפול
* *בניית תכנית אישית
* *העברה לכיתה מקבילה עד יום
* *ריתוק בזמן ההפסקה
* *השעיה פנים בית ספרית למספר ימים
* *ביטוי בתעודה
* *השעיה מבית הספר ע”פ שיקול
דעת מנהל
* *המלצה להעברה לבית ספר אחר

 .7התנהגות במרחב הווירטואלי
התקשורת הווירטואלית מהווה אמצעי נוסף לקידום שיח ויצירת
קשרים חברתיים ,כאשר היא נעשית באופן ראוי .התקשורת
במרחב הווירטואלי תיעשה באופן מכובד.
לשם השגת המטרה נקבעו ההדגשים הבאים:
במערך החינוך הפורמאלי
* השימוש ברשתות החברתיות יתבצע בהלימה לגיל המותר על פי חוק.
* פנייה לחברים תיעשה בכבוד.
* יש להקפיד ולשמור על פרטיות ועל צנעת הפרט.
* יש לקבל אישור של כל המעורבים להעלאת תכנים ,תמונות וסרטונים.
* חל איסור על השימוש ברשתות חברתיות לקשרים חברתיים
ובינאישיות בין מורים לתלמידים.
* איש צוות חינוכי לא ייזום ולא יגיב לתקשורת עם תלמידים
ברשת החברתית.
* הצוות החינוכי יטפל במצבי פגיעה ,מצוקה וסיכון שפורסמו ברשת
החברתית ואשר הובאו לידיעתו.
במערך החינוך הבלתי פורמאלי
* פנייה לחברים ולצוות המדריכים תיעשה בצורה מכובדת וראויה
תוך שמירה על פרטיות כל הצדדים.
* הצוות החינוכי יטפל במצבי פגיעה ,מצוקה וסיכון שפורסמו ברשת
החברתית ואשר הובאו לידיעתו.

במערכת החינוך הפורמאלי -
טווח תגובה לשיקול בית הספר
בהתאם לחוזר מנכ”ל
* *הקמת צוות ‘חיים ברשת’
* *הדרכת הורים ותלמידים לשימוש
בטוח ומכבד ברשת האינטרנט
* *שיחת בירור
* *יידוע ההורים
* *קביעת מטלה חינוכית הקשורה
לתופעה
* *הזמנת התלמיד והוריו לשיחה
* *עירוב גורמים נוספים בבית הספר:
רכז ,יועץ ,מנהל ,פסיכולוג
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פרק א :אחריות אישית
 .8התנהגויות סיכון :עישון ושתיית אלכוהול
שמירה על אורח חיים בריא תורמת לאיכות חיים ולרווחה נפשית.
מומלץ לפעול למען מסגרות חינוכיות נקיות מעישון.
לשם השגת המטרה נקבעו ההדגשים הבאים:
במערך החינוך הפורמאלי ובמערך החינוך הבלתי פורמאלי
* אין לעשן סיגריות ונרגילות במסגרות החינוך הפורמאלי והחינוך הבלתי
פורמאלי ובכל פעילות מטעמן.
* אין לשתות אלכוהול במסגרות החינוך הפורמאלי והחינוך הבלתי
פורמאלי ובכל פעילות מטעמן.

במערכת החינוך הפורמאלי  -טווח תגובה לשיקול בית הספר בהתאם לחוזר מנכ”ל
* *רישום ותיעוד
* *שיחת בירור חובה במקרי עישון
* *יידוע ההורים  -חובה
* *קביעת מטלה חינוכית הקשורה לתופעה  -חובה
* *הזמנת התלמיד והוריו לשיחה והצעת תכנית התערבות
* *עירוב גורמים נוספים בבית הספר :רכז ,יועץ ,מנהל ,פסיכולוג
* *ביטוי בציון בתעודה
* *השעיה ליום אחד בעל-יסודי
* *התניית השתתפות בפעילויות בליווי מבוגר או מניעת השתתפות
* *שתיית אלכוהול במהלך פעילות מחוץ לבית הספר :החזרה למוסד
החינוכי והמשך טיפול
* *באירועי שתייה לשוכרה שהתקיימו מחוץ לבית הספר ומחוץ לשעות
הפעילות ,בית-הספר מחויב לבדוק את פרטי האירוע ,ליידע את ההורים,
לקיים שיחה חינוכית עם התלמידים המעורבים ועם כלל התלמידים,
להציע תכנית טיפול ובמקרים חריגים בהם יש צורך בהגנה על תלמיד -
לדווח למשטרה ולנקוט צעד משמעתי

טווח התגובה במערך החינוך הבלתי פורמאלי בנושא
אחריות אישית (פרק א’)
* שיקוף ההתנהגות הבלתי נאותה לחניך
* במקרה של ארוע חריג או התנהגות בלתי נאותה החוזרת על עצמה:
 שיחת הבהרה
 עריכת חוזה חינוכי
 הקמת צוות חשיבה של המדריכים ובניית תכנית התערבות
 הרחקה מפעילות
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פרק ב :אקלים מיטבי ללא אלימות
התנהגות תוך שמירה על כבוד הדדי מקדמת אקלים חינוכי מיטבי.
אסורה אלימות לסוגיה :פיזית ,מילולית ,מינית וחברתית (חרם ,הצקה ,הטרדה והפצת שמועות).
אסורה פגיעה ברכוש.
לשם השגת המטרה נקבעו ההדגשים הבאים:
במערך החינוך הפורמאלי
* נוכחות תומכת וסמכותית של הצוות החינוכי במרחבי המסגרת החינוכית תתקיים לאורך כל שעות
הפעילות (בשיעורים ובהפסקה).
* הצוות החינוכי שנוכח במקום בו מתרחשת פגיעה פיזית ,מחויב לפעול להפסקת הפגיעה באופן מיידי
(באמצעות הפרדה בין ניצים או על ידי קריאה למבוגרים נוספים ,לניידת מוסדות חינוך או למשטרה).
* הצוות החינוכי יתייחס גם לאירועי אלימות או פגיעה ברכוש ,המתרחשים מחוץ לתחומי המוסד החינוכי
או מעבר לשעות פעילותו .במקרים קיצוניים יש בסמכות הצוות החינוכי לנקוט בצעד משמעתי.
* הצוות החינוכי יקיים תהליכי טיפול בכל המעורבים באירועי האלימות.
במערכת החינוך הפורמאלי טווח תגובה לשיקול בית הספר בהתאם לחוזר מנכ”ל
* *עצירת האירוע
* *שיחת בירור עם התלמידים המעורבים ואזהרתם
* *רישום ותיעוד האירוע והטיפול בו
* *יידוע המחנך וההורים
* *הטלת עבודה בנושא “אלימות וסכנותיה”
* *שיחה עם הכיתה תוך שמירה על צנעת הפרט
* *ביטוי בתעודה
* *בבית ספר יסודי מניעת הפסקה (בליווי מבוגר)
* *העברה לכיתה מקבילה באופן קבוע
* *בניית תכנית חינוכית/טיפולית
* *השעיה מבית הספר (מספר ימי ההשעיה בהתאם לחוזר מנכ”ל)
* *במקרי אלימות בעת טיולים החזרת התלמיד מן הטיול
* *חובת דיווח ע”פ חוזר מנכ”ל לפקיד סעד ,משטרה ,פיקוח כולל ,מינהל החינוך ,הורי התלמיד
* *הכרזת מצב אירוע חמור בבית הספר וכינוס וועדה פנים בית ספרית
* *בניית תכנית אישית
* *הפנייה לגורמי טיפול
* *התניית השתתפות בטיול עתידי בליווי מבוגר (תוך הודעה מראש) או מניעת השתתפות
רצוי שטווח התגובה למעשי אלימות יכלול היבטים נוספים מעבר לענישה כגון נוכחות מוגברת של מורים ,שיתוף בין
מורים ,הורים ותלמידים ,הקמת צוותי חשיבה ופעולה ,פיתוח מנהיגות ואחריות של תלמידים ,תיעוד ,יידוע ,פרסום
ושקיפות ,בניית תכניות ,ליווי לטווח ארוך ועוד.
אם התלמיד מסרב למלא את הסנקציה שהוטלה עליו בעקבות מעשיו לפי התקנון הבית ספרי וע”פ הנהלים ,התלמיד
יוזהר ובהמשך ישקול בית הספר החמרה בענישה.
באירועי אלימות מילולית ו/או פיזית כלפי הצוות החינוכי יתווספו גם התגובות הבאות:
* *שיחה בין התלמיד לבין איש הצוות הנפגע ובהתאם לצורך שיחה נוספת בין התלמיד לבין בעל תפקיד נוסף
בבית הספר (יועץ ,פסיכולוג ,מחנך ,רכז ,מנהל)
* *השעיית התלמיד מבית הספר לפי שיקול דעת המנהל
* *דרישה לפעולה מתקנת כלפי איש הצוות הנפגע
* *כינוס וועדה על ידי מפקח בית הספר
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פרק ב :אקלים מיטבי ללא אלימות
במערך החינוך הבלתי פורמאלי
טווח התגובה על אירוע אלימות יכלול:
* הפסקה מיידית של המקרה.
* התערבות ישירה בשיחה אחד על אחד מול הנער ואחר-כך ,במידת הצורך ,גם מול הקבוצה.
* עריכת חוזה אישי.
* במידה ואירוע אלימות חוזר על עצמו :הרחקה מפעילות והתניית חזרה.
* צוותי החינוך הבלתי פורמאלי מחויבים בחובת דיווח על אירועים כפי שנקבע בחוק.

פרק ג:
החינוך הפורמאלי והחינוך הבלתי פורמאלי
החינוך הפורמאלי והחינוך הבלתי פורמאלי הינן מסגרות המשלימות זו את זו ומהוות את התשתית
החינוכית המלאה.
* העושים במלאכת החינוך הפורמאלי והחינוך הבלתי פורמאלי יתמכו ויעודדו את התלמידים והחניכים
להשתתפות עקבית במסגרות אלו.
* תכניות העבודה של מסגרת החינוך הפורמאלית ושל מסגרת החינוך הבלתי פורמאלית יועברו זו לזו,
על מנת לאפשר מיצוי מיטבי של המשאב החינוכי הכולל ,כך שיתאימו וישלימו זו את זו.
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פרק ד :מארג היחסים בין השותפים
לעשייה החינוכית
יצירת אקלים מיטבי במסגרת החינוכית ובקהילה הינה מטרה משותפת לכלל הגורמים .שיתוף פעולה
בין ההורים והצוות החינוכי ,תוך מתן כבוד הדדי ,שקיפות והכרה בסמכות ובאחריות של כל צד ,יאפשר
שיח פורה ויקדם את תהליך חינוכו של הילד.
לשם השגת המטרה נקבעו ההדגשים הבאים:
במערך החינוך הפורמאלי
* באי המסגרת החינוכית יחברו יחדיו לגיבוש מדיניות ובניית תכניות התערבות לקידום אקלים
בטוח וצמצום אלימות.
* המסגרת החינוכית תפעל בשקיפות ובשותפות בטיפול בבעיות משמעת .בעת התרחשות אירוע
משמעתי או אירוע אלימות ,יקיימו כל המבוגרים המשמעותיים בחייו של התלמיד שיח משותף לגיבוש
דרכי טיפול משותפות.
* שיח הדדי בין הצוות החינוכי וההורים יתבצע תוך הקפדה על:
 כבוד לזמנים ולמועדים שנקבעו.
 כניסה למוסד החינוכי בהתאם לכללים ולנהלים של המוסד.
 פנייה בשפה נעימה ומכבדת.
 פנייה של הורה תיעשה על פי מדרג הסמכות הקיים במסגרת החינוכית .עקיפת סמכות ופנייה
שאינה לפי המדרג תוחזר לטיפולו של הגורם המתאים.
 תתאפשר פנייה באמצעי תקשורת טכנולוגית שאושרו על ידי כל הצדדים.
 פניית הורה אל איש צוות ברשת החברתית לא תתקבל ותיענה בערוצי תקשורת חלופיים.
 קיום הפגישה במיקום שקט המכבד את המשתתפים.
* אסורה פנייה של הורה לתלמיד שאינו ילדו במטרה לברר ,לאיים ,להרתיע או לפגוע.
פנייה כזו תטופל כאירוע חריג.

במערך החינוך הבלתי פורמאלי
* על מנת לשמור על דיאלוג המקדם שיתוף פעולה ,על כל השותפים להקפיד על פניה בשפה
נעימה ומכבדת.
* נוהל תקין של סדר הפניה הינו :מדריך ישיר ,רכז ,מנהל.
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פרק ה :מימוש האמנה תוך אחריות הדדית של
השותפים לעשייה החינוכית
שפה משותפת ,מדיניות אחידה ועקביות ביישום של כל השותפים לעשייה החינוכית ,יתרמו לקידום
מערכת החינוך העירונית ולהצלחתה.

 .1אחריות התלמידים והחניכים:
* להכיר ,ללמוד וליישם את האמנה העירונית מתוך הכרת חשיבותה ותרומתה לאורח חיים מיטבי.
 .2אחריות צוותי החינוך:
* להכיר ,ללמוד וליישם את האמנה מתוך הכרת חשיבותה.
* להוות דוגמה אישית לכל הערכים וההתנהגויות המיוצגים באמנה העירונית.
* להפיץ את האמנות לכלל התלמידים ,החניכים והוריהם בכל תחילת שנה.
* להעלות את האמנה העירונית לאתר האינטרנט שלהם (או לבצע הפנייה אליו).
* לפעול להטמעת האמנה בקרב ציבור המורים ,המדריכים וההורים בכל שנה ,במסגרת תכנית
העבודה שלהם.
* להקדיש שיעור/מפגש להטמעת האמנה בקרב התלמידים והחניכים במהלך השנה.
* להוסיף את תקציר האמנה העירונית בפתיח למסמך האמנה המוסדי.
* לתלות את תקציר האמנה העירונית בחדר המנהל/ת ,מסדרונות בית הספר ,מבני הפעילות.
* לקיים תהליך של התאמת התקנון המוסדי לערכים ולהתנהגויות הבאים לביטוי באמנה העירונית.
* להשתתף בוועדת אמנה עירונית לדיון ורענון האמנה.
*

 .3אחריות ההורים:
* להכיר ,ללמוד וליישם את האמנה מתוך הכרה בחשיבותה.
* להוות דוגמה אישית לכל הערכים וההתנהגויות המיוצגים באמנה העירונית.
* להשתתף בוועדת אמנה עירונית לדיון ולרענון האמנה.

 .4אחריות העירייה:
* להכיר ,ללמוד וליישם את האמנה מתוך הכרה בחשיבותה.
* להוות דוגמה אישית לכל הערכים וההתנהגויות המיוצגים באמנה העירונית.
* להיענות לפניית הורים על פי מדרג הפניות שנקבע בתקנון הבית ספרי או באמנה העירונית.
* לגבות את כל השותפים לעשייה החינוכית בקבלת החלטות המבוססת על העקרונות המנחים
את האמנה העירונית.
* לדאוג להעלות את האמנה העירונית לאתר העירוני.
* לסייע בהדפסת האמנה העירונית ובהכנת שלטים מתאימים לתלייה בכל מסגרות החינוך.
* לדאוג לפרסום האמנה עירונית ,עקרונותיה וערכיה בכל שנת לימודים.
* לקיים מדי שנה מפגשי “שולחן עגול” לדיון חינוכי בין השותפים בכתיבת האמנה ויישומה.
 .5אחריות משרד החינוך:
* ללמוד ולהכיר את האמנה העירונית.
* להשתתף בוועדת האמנה העירונית לדיון ולרענון האמנה.
* להיענות לפניית הורים על פי מדרג הפניות שנקבע בתקנון הבית ספרי או באמנה העירונית.
* לגבות את כל השותפים לעשייה החינוכית בקבלת החלטות המבוססת על העקרונות המנחים את
האמנה העירונית וחוזר מנכ”ל.
* להיות שותפים ליישום האמנה במסגרות החינוך השונות.

הבהרות:
* כל אמנה או תקנון בית ספרי יכילו ציפיות להתנהגות נאותה ומדרג תגובות ברור ומותאם.
* בכל מקרה של אי התאמה בין האמנה העירונית לאמנה הבית ספרית ייבדק העניין ובכל מקרה
האמנה הבית ספרית היא המחייבת ,בכפוף להוראות חוזר מנכ”ל.
* האמנות הבית ספריות יכולות להרחיב ולפרט את האמור באמנה העירונית.
* אי ידיעת האמנה או אי הכרתה אינן פותרות מקבלת מדרג התגובה.
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אמנת
למניעת

חינוך עירונית

אלימות

חי ִ ּים;
חפֵץ ַ
ה ָ
ֶׁ ,
האִיש
מִיָ -
לרְאֹות טֹוב.
אהֵב יָמִיםִ ,
ֹ
ֹׁונ ְ ָך מֵ רָע;
לש
נְצֹר ְ
מרְמָ ה.
בּר ִ
ד ֵ
מ ַּ
ׂ ָפתֶיךִָ ,
ּושְ
ׂה-טֹוב;
סּור מֵ רָע ,וַעֲשֵ
דפֵהּו.
ׁלֹום ו ְ ָר ְ
ש שָ
קׁ
ב ֵּ
ַּ
[ תהילים ,פרק ל”ד ]

אגף החינוך ומחלקת נוער וקהילה

משרד החינוך

