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 ו' בכסלו תשפ"ב

10.11.2021 

 2000-1100-2021-0023767סימוכין: 

 

 

 אנשי חינוך יקרים,

 

שנה"ל תשפ"ב נפתחה בתקווה גדולה של חזרה לשגרה ברוכה ויציבה בצל הקורונה, לצד הידיעה כי לפנינו 

 אתגרים רבים במיוחד בהיבטים הרגשיים והחברתיים. 

 

אתם, צוותי החינוך, פועלים ללא לאות כדי לסייע לתלמידים לשוב ללמידה הסדירה, לצמצם פערים 

על כך לימודיים ולקבל את המענים הרגשיים והחברתיים, הנדרשים נוכח תקופת הקורונה המתמשכת. 

 הנכם ראויים להערכה רבה. 

 

עם אקלים חינוכי מורכב הבא לידי לצד מאמצים אלה, ניכר כי גנים ובתי ספר רבים מתמודדים השנה 

ביטוי בעלייה במקרי האלימות. להערכתנו ולהערכת אנשי מקצוע רבים, קיים קשר בין ההתמודדות 

 המתמשכת שחווינו בשנתיים האחרונות לבין המציאות המורכבת עמה אנו מתמודדים כיום. 

 

ם קבוע, לכללים שהיו נהוגים אנו עדים לקשיים בהסתגלות המחודשת הכוללת חזרה להרגלים, לסדר יו

טרם תקופת המשבר. התוצאה הינה מצוקות נפשיות, עלייה בהתנהגויות סיכון, כעסים, עלייה בפגיעות 

הגל העכור השוטף  במרחב המקוון, התנהגות מינית בלתי מותאמת, ונדליזם ואף גילויי אלימות קשים.

 ובעוצמותו.את מערכת החינוך, ולא רק אותה, חריג בהיקפו 

 

אנו נדרשים לפעילות מיידית לבלימת האלימות וכן לפעולות ארוכות טווח שיבטיחו סביבה בטוחה לכל 

 באי מערכת החינוך.

  

לאור כך קיימנו בשבוע האחרון דיוני חירום במטרה לגבש אסטרטגיית בלימה ומניעה ומימוש הצעדים 

הורים, תלמידים, יועצים חינוכיים פסיכולוגים, הנדרשים במערכת, יחד עם השותפים: מנהלים, מורים, 

 אנשי אקדמיה, החינוך הבלתי פורמאלי ואנשי המטה של משרד החינוך בהובלת מנכ״ל המשרד.
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כצעד ראשון, ומתוך החשיבות בהעברת מסר חד וברור של "עד כאן!" הוחלט שמחר, יום חמישי, תעצור 

 מיגור נגע האלימות על גווניה.מערכת החינוך את שיגרת הלמידה ותתמקד כולה ב

 

הוכנו מערכים והצעות לפעילויות ע"י השפ"ח הנמצאים והגנים לצורך כך ועל מנת לסייע לבתי הספר 

באתר משרד החינוך. במרכז כל הפעילויות הללו עלינו להפוך את התלמידים לשותפים ביצירת הפתרונות 

  ות על כל סוגיה. הבית ספריים להבנת המשמעויות, למניעה ולמאבק באלימ

 

מטרות הפעילות לגרום לתלמידים להירתם לנושא, לפתח הנעה אישית וחברתית לקידום אווירה 

שתומכת ב"יחד החברתי", בסובלנות ובמניעת אלימות. עלינו לרתום את כל באי בית הספר. לראות בכל 

ינוי שיבטיח סביבה אחת ואחד מהצוות החינוכי, מההורים, מהתלמידים והתלמידות את שגרירי הש

 בטוחה ואקלים מיטבי לכל באי המערכת.

  

יום זה הוא רק ראשיתו של תהליך עקבי, שיטתי, חסר פשרות שימשך בחודשים הקרובים בו יעסקו בתי 

 הספר, מדי שבוע, בנושא, בשעות שיועדו לכך  לעצירת תופעת האלימות, החרמות והבריונות. 

כחלק מהתהליך משרד החינוך יקיים סדנאות בחדרי המורים, יקצה משאבים לסיוע באמצעות יועצים 

 חיצוניים, יעניק מענה פרטני, יקים מוקד ארצי ויעביר הרצאות וסדנאות להורים בפלטפורמות שונות.  

 כנית מסודרת ועדכונים שוטפים יועברו אליכם באופן רציף ע"י המשרד. ת

 

 כולנו הצלחה באתגר שעומד לפנינו ובטוחה שביחד נצליח. אני מאחלת ל

 בנחישות, באחריות וברגישות נשיב את תחושת המוגנות והביטחון. 

 ברכת עשייה חינוכית משמעותית,

 

 בברכה              

  

 ד"ר יפעת שאשא ביטוןחה"כ                                                                                         

 החינוך תשר 
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