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ז"ח שבט, תשע"כ  

               
 

שלום,  להורים  
תחושת מיטבי המקדמת  פר תכנית שמטרתה יצירת אקלים חינוכיסהתחלנו ליישם בבית ההשבוע 
ומקנה תחושת יכולת והעצמה. ,בטחוןו מוגנות  

ר התנהגויות שאינן מקובלות.וגימלעודד את התלמידים תוך הוא לחזק, להעצים והתכנית  רציונאל  
 

צוות מעורבות  ,למידדיאלוג מורה תת, מנהלהמעורבות אישית של  להצלחת התכנית: חשוביםגורמים 
.מעורבות הורים בתהליך, תלמידים והפעלתםהמורים, ה  

 

 כיצד תפעל התכנית הלכה למעשה?
 לתוכנית זו עוצבו שני טפסים חדשים:

תיעוד אירועי אלימות והתנהגות בניגוד לכללים  -טופס תיעוד אירוע )לבן(
 ולתקנון.
.  אירועותתעד את התטפל תקיים בירור, המורה אלימות יתועד.  כל אירוע

יועבר למחנכת. דרכי התגובה יהיו בהתאם לתקנון ובהלימה התיעוד טופס 
דרכי התגובה:  פירוט . להלןלחוזר מנכ"ל  

 

 

 

 

 

 

 תגובות  להפרת כללי התנהגות כללי התנהגות
ימנע באופן לה יש.1

אלימות מכל סוג מ מוחלט
 .שהוא

כל פעולה הפוגעת בתלמיד, 
 או עובד ביה"סבמורה, ב
תחשב   ,כל אדם אחרב

 לפעולה אלימה.
מעשה של  -אלימות פיזית

 תוקפנות
)מכה,דחיפה,צביטה, 

 יריקה , זריקת חפצים(.
אמירה -אלימות מילולית

 גורמת לעלבון, השפלהה
או אמירה מאיימת, קללה 

 וכו... (.

 
 המורה שנכח במקום  יפעל להפסקת הפגיעה.  – בפעם הראשונה א.

 .  הנוכח ע"י המורה  עם המעורבים תיערך שיחת בירור  וטיפול  באירוע
 תיעוד אירוע .האירוע  יתועד בטופס 

 המורה שנכח במקום  יפעל להפסקת הפגיעה.   בפעם השנייהב. 
 .  הנוכח ע"י המורה  עם המעורבים תיערך שיחת בירור  וטיפול  באירוע

 תיעוד אירועהאירוע  יתועד בטופס 
תתקיים שיחה עם מחנכת הכיתה ומניעת הפסקה יידוע ההורים בשיחה 

 טלפונית. 
 הפגיעה. המורה שנכח במקום  יפעל להפסקת   – בפעם השלישיתג. 

 . הנוכח ע"י המורה  עם המעורבים תיערך שיחת בירור  וטיפול  באירוע
תיעוד אירוע . זימון הורים לשיחה עם המחנכת האירוע  יתועד בטופס 

 וסגנית /מנהלת  והשעיית התלמיד מיום לימודים .
 המשך טיפול הצוות הבין מקצועי בניית תוכנית  התערבות אישית .
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התנהגות חיובית.ל מתן חיזוק והערכהטופס להעצמה ו -"אכפת לי" )צהבהב( טופס   
ת ובשיעורים נאמני "אכפת לי", בהפסקו -יוענק ע"י מורים ותלמידים טופס

 לילדים על התנהגות נאותה )על פי הערכים הרשומים בדף(.
ערך הבא בזכות איזו התנהגות מוענק הטופס ויקיף את ה פרטממלא הטופס י

. יטוי בהתנהגות התלמידלידי ב  
להראות את הטופס שקיבלו למחנכת הכיתה.  תלמידיםבאחריות ה  

שבוע תוכרז הכיתה המצטיינת כל טפסי "אכפת לי" ירוכזו ע"י המחנכת ובסוף 
 בכריזה. 

. הגביע בתום השבוע יועבר לכיתה הזוכה הבאה.ותעודת הערכהלכיתה יוענק גביע   
 במקביל להעצמה כיתתית, תעשה גם העצמה  אישית לילדים שיקבלו טפסי "אכפת לי" 

  בתדירות גבוהה.

את הכיתה בפרס. כהות להצטיינות בתחום מסוים אשר יזכיתתי כמו כן יוענקו תעודות  

זרחי המרכזת שעוברים סדנא עם עידית מקבוצת נאמנים  הבחרבמקביל למורות, נ -נאמני "אכפת לי" 
תתכנס תלמידים זו  טפסי "אכפת לי" במהלך ההפסקות. קבוצתלו יחלקו התכנית. נאמנים אאת 

 לישיבות חשיבה וביצוע להעלאת האקלים החינוכי מיטבי.

בית  שמגלים אכפתיות כלפי ניקיון חצרותילדים  ראינו ילדים שאכפת להם!שבוע זה מהלך כבר ב
מריבה וכיתתו הריעה לו על שלא הגיב וקיבל  ניסה להציק, לפתח שגילה איפוק כשילד ילד. הספר

ומאידך הילד שהציק נרשם לו טופס דיווח אירוע ותגובה להתנהגותו בהלימה  איפוקו "אכפת לי", על

 ...שיתוף ילדים מכיתה קטנה במשחק כדורגל, עזרה לחבר שנפצע ועוד ועוד לתקנון.

 .על את התוכנית יותר ויותרדיווחים, על מנת שניי םשמח לשמוע מכנאנו רק בהתחלה... ו

 לכולנו. תודה ובהצלחה
 
 

 עידית מזרחי                                                                                              אהובה פוקס
 נהלת בית הספראישי                                                                   מ-רכזת העצמת קשר בין

 

 
 


