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סיכום ישיבת צוות מוגנות
משתתפים :
נציגי המועצה " :עיר ללא אלימות" שלמה גולדמן (רכז מדריכי מוגנות) ומיכל .
בית הספר  :דודו גורן ,שאול אדר.
ועד הורים :ראש צוות מוגנות איריס פירני ,דוד אלמוג  ,איריס פלח ,ניר אילת ,גלית חדד ,שלמה
אפריאט
נציגי תלמידים :שני תלמידים ממועצת התלמידים אשרו הגעה אך לא הגיעו .בעתיד יש להזמין קבוצה
גדולה יותר.
מיכל  :מציגה את נושא "עיר ללא אלימות" – בעיקר בהקשר החינוכי  :מול ביה"ס .מבחינה תקציבית
ממומן חצי /חצי בין המועצה למשרד לביטחון פנים
שלמה גולדמן  :נותן סקירה של אופי הפעילות בבתיה"ס.
מתייחס לתפקידו של ממונה המוגנות בבית הספר ,אולג ,אשר מתפקידו אחראי על מוגנות
התלמידים .עליו להיות ערני להתפתחויות שליליות ,לשמש אוזן קשבת לתלמידים ולהוות "מעין מתווך
" בין המערכת הפדגוגית לתלמידים .אולג נקרא לטפל בבעיות משמעת שמורים לא מצליחים לפתור,
דבר שלדעתנו חייב להשתנות כיוון שהוא פוגע בסמכות המורים .
דודו גורן :מציג את המצב כיום בבי"ס מבחינת מוגנות ,אלימות פיזית/מילולית ,דרכי הטמעה
ואכיפה של תקנון המשמעת.
ראוי לציין את דודו ובית הספר בהתמודדות עם אירוע האלימות שהיה לפני כחודש .יחד עם זאת,
הצוות מצפה לפעילויות מונעות רבות נוספות .
-

לאור אירועי האלימות האחרונים ואופן הטיפול בהם ע"י צוות ביה"ס -הילדים מתחילים להבין
את הגבולות ולקבל את בעלי הסמכות.
מדריך המוגנות – אולג  ,מתערה יפה בחיי ביה"ס ותורם להרגשת המוגנות.
דודו אף התייחס לסדנאות העצמת מורים – וליכולת עמידה סמכותית מול הכיתה

ועד הורים  :עלו מספר נקודות
-

אין מספיק הסברה וחשיפה של תקנון המשמעת לתלמידים והורים
מתוקף תפקידו אולג היה חייב להיות נוכח בפגישה ,אנו מצפים שכך יהיה בעתיד .
נדרשת הרבה עבודה מול ההורים לא רק מול התלמידים.
מחזקים את צוות ביה"ס על הטיפול עד היום באירועי אלימות שונים.
נדרש מיקוד בשכבות ז'  +י'.
התייחסות למשמעות ותוצאות עבירת משמעת ?

*הוגדרו מטרות הצוות :
 .7הגברת המודעות לתקנון המשמעת אל מול התלמידים וההורים .
 .1יצירת תכנית פעולה משותפת עם המועצה ,בית הספר ,תלמידים וועד ההורים שתתמקד
במניעה ,הטמעה ואכיפה
לביצוע :
.7
.1
.3
.4
.5

פרסום באתר ביה"ס על הקמת פורום הורים למוגנות .באחריות דודו .
פרסום פרוטוקול הישיבה באתר ולוועד ההורים  -דודו ואיריס פירני
הכנת רעיונות להטמעה של תהליך המוגנות ודרכים לאכיפה לישיבה הבאה – כולם
טיפול נקודתי בשכבות הבעייתיות  -דודו  /שאול  /הלה
מעורבות מאסיבית יותר של ההורים באחריות ועד ההורים .

