
 9/11/22נבון  -ישיבת הנהגה מוסדית 
 

 אג׳נדה מתוכננת: 

 אקלים ביה"ס, מניעת אלימות ואורחות חיים + הקמת וועדה ייעודית לנושא.   -  20:00-20:30

 צוותים חינוכיים. -יחסי שותפות הורים  - סקירה ודיון   -  20:30-21:00

 שנתית לכל ועדה. עבודה משותפת בוועדות ובניית תכנית עבודה   -  21:00-22:00

 ועדות בהן נדון: 

 ועדת אירועים 

 ועדת בטיחות ותעבורה

 ועדת מדיה

 ועדת אקלים חברתי 

 ועדת ניקיון. 

 

 

שירלי (מנהלת ביה"ס), ליהי (סגנית ורכזת פדגוגית), ספיר (חנ"מ), הילה (רכזת שילוב), טל   נוכחים צוות: 

  צת), מאיה (סגנית). (יועצת), לינוי ד. (מחנכת ורכזת ב'), כליל (מחנכת ויוע

עדי וסרמן (ה' כליל), דביר ולדפוגל (א' לינוי), שרון בניאן (ג' דניס), נועה עשור (ב'    נוכחים הנהגת ההורים:

גלית), דנה סגל (ה' הגר), קרן זילבר (ב' לינוי דדון), אורית רפאלין (ד' לאורה), קובי חיים (ד' מיתר), שי חכם  

 (א' גל), זיו עומר (ו' הילה). 

אופיר פלטר, רון אור נחמני, נטלי חסון, ליאת אמויאל רטנר, מיכל שוורץ, יעל  נוכחים הורים (אשר נרשמו): 

 עזריאל, גל בן עמי כץ, ליטל אהרון, גרנברג, אפרת ספיר, ליטל ערד, שירי דניאל, אילנית רכטר. 

=== 

 

 י והצוות. פתיחה (זיו): לקראת הישיבה שי ואני עשינו עבודת הכנה ארוכה מול שירל

הצגנו את השאלות בנושא האקלים החברתי ומניעת האלימות, דייקנו את הצרכים ופערי המידע, ונקבל מענה  

 לגבי הרציונל, הדרכים לעידוד אקלים חיובי, דרכי ענישה ועוד. 

 בהמשך יהיה דיון פתוח ונקים ועדה אשר תמשיך לטפל בנושא. 

 

 סקירה של שירלי בנושא אקלים חברתי: 

שנים עם קורונה    3שנים מתוכם   4בתוך   40 - ל  5שנים. כמות הצוות גדלה פי  4  - ביה"ס פי ארבעה בצמיחת 

 ופוסט קורונה. 

 המטרה: לייצר שנה "רגילה". 

 בקיץ הצוות ערך הכנה:  

חשיבה ודיוק בעקבות השולחנות העגולים שנערכו ביוני שנה שעברה ומשוב ההורים שנשלח ע"י   - 

 שירלי בתחילת יולי. 

בעקבות הנ"ל התקבלה החלטה על הידוק המדרג ואורחות החיים, שיפור העדכון להורים (נוצרה   - 

תבנית מעודכנת שמקלה על קבלת המידע בפן הלימודי והחברתי), וכוללת משימה לתלמיד.ה (חשבון  

 ושפה) אחת לשבועיים + עם בדיקה ומשוב חוזר מהמורה. 

 הורים (בליווי עירוני ושפ"ח).  במקביל תוכנן מתווה ופעילות בנושא שותפות  - 

פדגוגיה: ממשיכים בהעמקה והטמעה של הפדגוגיה הייחודית ותהליכים ייחודיים. לכך נקצה מפגש   - 

 אחר. 

יצרנו מחברות מסע המלוות את הילדים לאורך המסעות.כל תלמיד מקבל מחברת שכזו המלווה אותו   - 

 יכי רפלקציה. במהלך המסע ונותנת תמונה על תהליכי המסע ומשלבת תהל

 

 הכיתות בביה"ס: רב גוניות, הטרוגניות. מיקרוקוסמוס של החברה הישראלית. קרובות למלאות. 



משולבים בכל כיתה), מחוננים, עולים חדשים, לקויות למידה,   1-3מגוון תלמידים: חינוך רגיל, חינוך מיוחד (

כי כמות התלמידים המשולבים אצלנו  קשיים רגשיים, חברתיים, הפרעות קשב. זה נכון לכל בתי הספר (אם 

 גדולה יותר מהממוצע העירוני). 

 (סרטון חוק השילוב). 

חוק השילוב וההכלה: ההורים הם אלו הבוחרים מסגרות ולעתים בוחרים מסגרת שלא לפי המלצת הצוות.  

ת את  לעתים לוקח זמן עד שמזהים מה הקושי. במקביל קיצוץ במשאבים: המדינה שילבה, אך לא מסוגלת לת 

 הסיוע לשילוב. 

 . תחושת פוסט טראומה בעקבות הקורונה.50% -החרדה הארצית בקרב ילדים עלתה בכ 

 רגשי הפך מרכזי. -עובדים על מיומנויות חברתיות. הנושא החברתי 

 מחסור.  35%מחסור בסייעות לילדים הזכאים לכך. היום עדיין  50%פתחנו את השנה עם 

 ים לכך (פסיכולוג, טיפול רגשי…). אין גורמים טיפוליים לילדים הזכא

 חסרות מורות שילוב. 

 ניתן להפנות לפסיכולוג חיצוני של משה"ח, אך חשוב שיהיה גם בביה"ס. 

 השילוב אינו הנקודה היחידה המשפיעה על הטרוגניות הכיתה.

 

 מה נעשה בביה"ס בתחום האקלים: 

  הידוק אורחות החיים והמדרג (מתבסס על חוזר מנכ"ל).  )1

  יים נוגעות בכלל הנושאים (תלבושת, הגעה בזמן, הפרעה בשיעור ועוד). אורחות ח 

 צריכים לחשוב על איך הגעה באיחור (לדוגמה) משפיעה על הילד והכיתה. 

  אפס סובלנות לאלימות.  )2

  ילדים רבים כל הזמן, אבל אסור שזה יגיע לאלימות. 

  אחרת". לא מספיקה תשובה של תלמיד "לא אעשה את זה יותר", אלא "מה אעשה 

  עפ"י מודל אפר"ת (מה קרה מבחינתך, כיצד מתפרש, איך הרגשתי, מה אעשה אחרת). 

 דף האחריות מבוסס על זה. 

 
 

 בהפרדה אסור למורה לגעת פיזית. בד"כ עוצרים כשמגיע מבוגר, אך לא תמיד. 

 כשיש מסוכנות, מפרידים. 

 ההפרדה הפיזית. קו דק בין הרצון לעצור לבין הרצון לא להיקלע להאשמות לגבי 

 יותר ממורה אחת מטפלת (צוות נוסף).   -באירוע חריג (עוצמה גדולה ותוצאה קשה)  

 ארוע שכזה מדווח לפיקוח ולעירייה. ההורים שילדיהם היו מעורבים יודעים שדווח. 



 

להרחיק  שאלה: האם ניתן להרחיק ילד עם מקרים חוזרים? התשובה: לא. ביה"ס כפוף לחוזר מנכ"ל ולא ניתן  

 ילד מביה"ס מעבר להשעיה כפי שמוגדרת בחוזר המנכ"ל. 

 הורה: מטרת ביה"ס להוות פלטפורמה לשינוי. 

 

  הזדמנויות לשיפור לפני השעיה.  4המדרג היה בנוי מארבעה שלבים: לילד היו 

 המדרג השנה צומצם לשלושה שלבים במטרה להדק את המשמעת. 

 יובית לפני שיושעה. השלבים נועדו לאפשר לילד להשתפר בצורה ח

 השעיה אינה פשוטה לילדים ולהורים. 

זה אינו יום כיף! האמירה לגבי השעיה אינה נעימה. מסבירים לילד שהוא מורחק מהכיתה והכיתה צריכה יום  

 שבו הוא לא יכול להיות שותף בו 

  שאלה: מה קורה כשילד מציק לאחר, והשני מגיב? 

חליטה לגבי התגובה. האמירה לילד זה אם מציקים לך תפנה  שירלי: בכל אירוע נערך ברור והמחנכת מ

 למורה. אם תגיב באלימות התגובה תהיה לפי המדרג. 

 בתום המחצית המדרג מתאפס. גם אחרי השעיה. הזדמנות לדף חדש. 

 החל מהשנה, השעיה תצויין ביומן מסע. 

 המדרג הוא כלי עזר למניעת אלימות. לא הכלי היחידי. 

 

 ם הכיתה אחרי שחוותה אירוע אלימות? הילדים מסביב נסערים. האם מטפלים בזה? שאלה: מה עושים ע

תשובה: המחנכת היא הגורם המרכז והמטפל. מחנכות מתייעצות מה לעשות ולעתים מערבות את טל וכליל  

היועצות. נכנסים לכיתה ומדברים על הנושא מול הכיתה כולה. לא תמיד מיידית. לעתים אחרי מספר ימים. לא  

תמיד מדברים על המקרה הספציפי בשל צנעת הפרט. יש סרטונים של משה"ח המסבירים את המהות, או  

 סיפור מתאים. הילדים מבינים את ההקשרים שלהם, והם מדברים על רגשות. 

 שאלה: מה המסר? איך גורמים להם להרגיש מוגנים אחרי אירועי אלימות חוזרים? 

ע, שיח עם המעורבים המיידים, פעילות חברתית ורגשית בכיתות. זהו  תשובה: נוכחות הצוות, טיפול בכל ארו

 תהליך. 

 

 
 

 שיחות אישיות: כשילד מרגיש שיש לו עם מי לדבר, הוא יודע לעצור התרחשות ולדבר. 

 שאלה: האם הילדים יודעים מי המורה המגבה כאשר המורה נעדרת? 



 .תשובה: יש מורה מגבה קבועה, והילדים יודעים לפנות אליה

 ליהי: החוסן של הילדים הוא גם להרגיש שההורים סומכים על הצוות. זה משפיע על הילד. 

 הורים: קשה לחכות עם מקרים דחופים בהם המחנכת לא נמצאת. 

שירלי: המידע מועבר למחנכת והיא תטפל ביום למחרת. באירועים דחופים יועצת/סגנית תיצור קשר ותעדכן  

. הם לא מעוניינים לעבוד שלא עפ"י תנאי העבודה. יש בקשה  Z-א בן דור הבמה שארע. חלק גדול מהצוות הו

 וציפיה שלהן לכיבוד הגבולות ומועדי הפניות שפרסמנו. לא פעם יש פער בין הגדרות הדחיפות. 

הורה: אתם מפספסים משהו גדול. יש קבוצות ווטסאפ והורים מדברים. אין ניהול של אירועים מול ההורים. אם  

ענה ל"ממלכת אי הוודאות" (ואנחנו לא נותנים), אנחנו מייצרים חשדנות, אי הסכמה, חוסר אמון.  לא ניתן מ

 התוכנית העניינת היא מה קורה מרגע שקרה המקרה ועד שכולם יודעים. 

 נחלק להורים שרוצים להגביר אש, להורים שרוצים לעזור, ולהורים שזה לא מעניין אותם. 

 הווטסאפים מתפוצצים. 

תשובה: אתה צודק ומעלה נקודה נכונה. לכן ביקשנו את שותפות ההורים. בזמן שהווטסאפים מתפוצצים,  

 הצוות עובד מול ההורים הרלוונטיים, יש נושא של חסיון וזכויות פרט ואלו תהליכים מורכבים. 

יטופל   - ילה נושא התקשורת של אירועים להורי הילדים המעורבים, כלל ילדי והורי הכיתה, ואם צריך הקה

 בוועדת אקלים חברתי ובוועדת מדיה ותקשורת. 

 לינוי: אנחנו שומעות שיח לא קל. אנחנו מטפלות בכל אירוע סביב השעון. אנו זמינות להורים כל הזמן. 

הורה: אנחנו אחראים לנעשה בביה"ס פי כמה וכמה ומאשר הצוות. אנחנו לא כאן כדי לבקר, אלא כדי להציע  

 משהו מתפספס. אנחנו רוצים להגיד שמתפספס ולעבוד יחד על פתרון. עזרה. יש תחושה ש

שירלי: תודה! יש כאן קבוצה גדולה שאומרת שמעריכה את העבודה הקשה של הצוות. זו לא תמיד התחושה  

 שמתקבלת ע"י כלל ההורים. 

 ורים עם הרגעה. הורה: ילד שנפגע, אני רוצה לשלוח אותו לבי"ס ולהגיד לו "אתה מוגן". צריך להיות שיח לה

 צוות. -נושא הודעות פוגעות במורות יעלה בשולחנות עגולים וינוסח באמנת הורים

 יחד. שירלי: המטרה לקחת את העבודה המשותפת שלנו לקבוצות עבודה קטנות. לפרק את מה עוזר או לא 

 הורה: צריכים לדבר גם על אפס סובלנות לאלימות של הורים נגד הצוות. 

 ום בשיתוף מלווה מטעם הרשות ומלווה מהשפ"י כדי לטפל בנושא האקלים. שירלי: הקמנו פור

 נעשה סקר אקלים בין הילדים (לתלוי לו"ז משרד החינוך). 

 

 עוד התמודדות: 

קבוצות חברתיות: אנו פועלות לכך שכל ילד ישתתף בקבוצה חברתית במהלך שנת לימודים. מדובר על  

חברתיות וקשרים חברתיים. ילדים היושבים יחד ומסייעים אלו לאלו  קבוצות קטנות הפועלות לחיזוק מיומנויות 

 (חלק מההורים לא מסכימים להשתתפות כדי שלא יפסידו חומר). 

 18.11 - שישי חברתי: אחת לחודש, סביב נושא אקלים, מנהיגות, שונות. יום הפעילות הראשון יהיה בשישי ה

 

 
 



 ושיש נכונות לשינוי. הורה: רואים שיש שינוי מהשנה שעברה,  

 

 הורה: מדוע אין משחקי כדור בהפסקה? 

יש כמות תלמידים גדולה בכל הפסקה ואין מספיק שטחי משחק שניתן לחלק בצורה סדירה (כך שלא רק מי  

שתופס ראשון יוכל לשחק). משחק בכדור בהפסקה גורם לאינטריגות וצריך מורה תורנית במקום שתדע  

טנים ו"דורסים" אחד את השני, במקביל יש גם מגבלה על כמות הצוות התורן  לתווך. הילדים לא ערים לק

 האפשרי.  

בשבוע) ומחנכות יוצאות לשעת   4במקום יצרנו מפגשי בחירה בנושא, הפסקות פעילות הכוללת משחקי כדור (

שר ייתן  משחק כדורגל פעם בשבוע, לפי החלטתן. אנו מחפשות דרכים נוספות לייצר משחק שיתופי עם ליווי א 

 מענה לצורך. 

  הנושא יעלה בוועדה גם כן. 

 

 

 
 

שירלי: תקשורת והכלה: רואים הבדל בין כיתות שבהן יש תקשורת טובה וחיובית, והבנה לחשיבות ההכלה  

והשילוב של ילדים שונים. אנחנו מאוד מאמינות בזה ורוצות בכך וזקוקות לשיתוף הפעולה ולתקשורת טובה  

 אתכם ההורים. 

 

תודה לשירלי ולצוות על ההירתמות. היה חשוב הדיון הזה. שרטטנו מגרש כדי להבין היכן אנו נמצאים.  שי: 

 שנקבע בפגישות ההכנה. flowהעלינו סעיפים רבים מתוך 

 צריכים לחשוב בעולם השיח, איך אנחנו יכולים לתמוך בביה"ס ולעזור. 

 

   



 ניית תכנית משותפת עם צוות ביה"ס: הקמת ועדת אקלים חברתי אשר תמשיך בדיון, עבודת מטה וב

 

 ועדת אקלים חברתי: 

 אופיר פלטר 

 יעל עזריאל 

 נועה בן ארצי 

 מעין מאור 

 אפרת ספיר 

 נורה יודצק 

 דיאנה יצחקי 

 ליטל אהרון 

 רון אור נחמני 

 

עיבוי ועדת תקשורת ומדיה אשר תסייע בשיקוף הנעשה בביה"ס ובשיפור הקשר בין ההורים לבין ביה"ס.  

 בלת דביר ולדפוגל: הוועדה בהו 

 

 תקשורת ומדיה: 

 דביר ולדפוגל 

 אופיר פלטר 

 נורה (מיתר) 

 ענבל ניר צבי 

 הדס גרינברג 

 

  

  

  ות הבא  ות בהם לא הספקנו לדון יעלו בישיב נושאים* 

  

  

 רשם: זיו 

 

 


