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עו"ד ניסן בן חמו  -אני פותח את ישיבת הוועדה למיגור האלימות.
 .1דיווח איילת קלכמן מנהלת ביה"ס הדמוקרטי:
איילת – מנהלת ביה"ס הדמוקרטי מעבירה דיווח על הפעילות הנעשית בביה"ס שמטרתה לייצר "שפה
גישורית" בין התלמידים  .זהו תהליך ושפה חלופיים לכל התנהגות אלימה והמטרה היא להניע את
התלמידים לאחוז בה ולפעול בדרכה כדרך חלופית לכל גילויי האלימות.
איילת קלכמן :בבית ספר "קדם" השפה הגישורית מוטמעת בבית הספר מגיל  3כל קונפליקט או סכסוך נפתר
באופן של שיח גישורי ,ילדים בחצר עושים גישור האחד לשני .אופן הגישור הנעשה בחצר ונקרא גישור לא
פורמלי בו ילדים יודעים להגיד מה מתאים להם ומה לא בעיקר לקיים שיח של צרכים ,מכיתה א' עד יב'
פועלת ועדת משמעת ,ועדת משמעת היא דרך נוספת לפתרון קונפליקט בין אדם לאדם )ילד או מבוגר( או אי
ציות לחוקי בית הספר ,בוועדת משמעת מכהנים כל ילדי בית הספר מכיתה א' עד יב' כשופטים בסבבים.
ילדים שמגיעים לוועדת משמעת כתובע או נתבע מספרים את המקרה על פי נקודת מבטם .חברי הוועדה
שואלים שאלות ומנסים להבין מה קרה.
המטרה היא שכל ילד ילמד לקחת אחריות על האופן בו הוא בוחר להתנהל במרחב.
בסוף הדיון ועדת משמעת מגיעה להחלטה המחייבת את הנתבע .ועדת משמעת היא הסמכות העליונה בבית
הספר העוסקת בסכסוכים בבית הספר .לילד יש זכות להגיש ערעור במידה ולדעתו ההחלטה שהתקבלה אינה
תואמת את מעשיו או אם הרגיש כי השופטים לא החליטו באופן הוגן .לוועדת משמעת נתבעים ילדים ואנשי
צוות.
 .2דיווח עליזה בר און – פעילות מרכז גישור :
גישור -מרכז הגישור עובד ופועל באחריות מחלקת הרווחה ,במסגרתו ניתנו הכשרות למורים במספר בתי ספר
יסודיים ותיכוניים וכן לתלמידים .לדברי איילת מנהלת בית הספר הדמוקרטי דרך ההתמודדות בבעיות
אלימות מתקיימת באמצעות השפה הדיאלוגית הגישורית ,מספר תלמידי בית הספר השתתפו בשנתיים
האחרונות בקורסים שהתקיימו על ידי מרכז הגישור ומביאים את השפה והשיטה לבית הספר .המנהלת עצמה
בוגרת קורס גישור וכן מספר אנשי צוות שמסייעים בהטמעת השפה הגישורית.
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