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 נוכחים חברי הוועדה:

 

 שם תפקיד

 שמואל בוקסר יו"ר-ראש העיר

 גיל אנוקוב סגן יו"ר

 סמדר אהרוני  עירהחברת מועצת 

 אסתי יוסף  מנהלת אגף החינוך 

 רומנו  שאול חבר המועצה 

 

 מוזמנים נוכחים:

 

 שם תפקיד

 אפרת דמארי ראש מטה ראש העיר

 אילנית חן מנהלת מחלקת בתי ספר יסודי

 יורם לוין מנהל מחלקת בתי ספר העל יסודי

 לימור רט  מנהלת מחלקת גני ילדים 

 רפאל בוקעי  חינוך-מחלקת פרט מנהל

 אברהמי -נמןדקלה וי מנהלת המחלקה לשירות פסיכולוגי

 כפיר פוניי וצעיריםנוער  מנהל אגף קהילה,

 ינון שרז  וועד ההורים בבתיה"סיו"ר 

 רועי חייט  יו"ר וועד ההורים בבתיה"ס

 מזרחי-ורד צברי מנהלת עיר ללא אלימות 

 וטורי-אושרת אזולאי רכזת תחום מוגנות ופרויקטים קהילתיים
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 על סדר יום:

 

 נושא סד'

 התמודדות מול תוקפנות ותופעות אלימות במוסדות החינוך 1

 לנס ציונה במוסדות החינוך 140פעילות  2

 

 :מהלך הדיון

נס ציונה נמצאת במקום טוב, אך עלינו הנושא עולה לדיון מתוך הבנה ש מה ההיפך מאלימות?

ו, מתארת את המצב בחברה לחשוב איך אפשר שיהיה יותר טוב. תופעת האלימות לצערנ

 לאחרונה, המטרה לחולל ולהעמיק מדיניות מניעה.

רים רגשות ודיווח של תלמידים, את המצב הנוכחי, עובדות ע"י סק הציגה -מנהלת אגף החינוך

 .באמצעות מצגת מורים והורים

 מענה חברתי, רגשי, ערכי, יםבגני הילדים שנותנבתיה"ס ופירוט התכניות והמענים שניתנים ב

 המענים שניתנים ע"י השירות הפסיכולוגי.תכניות רשותיות( ווביות מהגפ"ן תכנב)

 : איך נרתום את ההורים והקהילה לשיח אחר?דיון שעסק בשאלההתקיים 

 : ההורים מוצפים, כל המידע הנפלא לא מגיע אליהם.טען ש ועד ההוריםו

את ההורים כדי  הקולות והתחושות אצל ההורים שהאלימות עולה. אנחנו צריכים לשתף

 סיירת הורים. על ידי אולישלא תהיה אלימות, 

הגיע למקומות של הילד ששולף לא ל -תכניות מניעתיות ן דגש על אגף החינוך הסביר שנית

 סכין ואז לפעול.

מענה מיידי.  וניתןכל אירוע של אלימות בעיר, מגיע למוקד הרשות לביטחון קהילתי הסבירה ש

 גם בנס ציונה יש אלימות וסמים, אך עדיין ההיקף יחסית לערים שכנות, הוא לא ברמה מדאיגה.

והפצתה בתוך ועדים  תליווי מובנה של ועדי ההורים ליצירת אמנה יישובי-לפעולההצעה סוכמה 

 בית ספריים. 

 

 בתהליך התהוות, נדווח על כך במפגש הבא. -שנה לעיר  140תכניות 
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