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נוכחים:
 .1עדי שילינג גלזר  -נציגת הנהגת הורים בית ספר "רימון"
 .2שרית כהן  -נציגת הורים ,בית ספר "רימון"
 .3שרון פרבר  -סגנית יו"ר הנהגת הורים בית ספר "הדר"
 .4קארין אלטנאני  -נציגת הנהגת הורים בית ספר "דרך"
 .5כרמית אזגורי  -יו"ר הנהגת הורים בית ספר "עמל"
 .6סוזי אברהמי  -נציגת הנהגת הורים בית ספר "עמל"
 .7אורן גיא  -נציג ועד חינוך של שכונת שרונה
מטרת הפגישה  -יצירת שיתוף פעולה לקידום מיזם "תנו לגדול על שקט"
הנושאים שנידונו במפגש:
.1

סקירת המצב הקיים:
עדי מעדכנת שברימון המצב טוב .בפסח החלו לחשוף את ההורים למיזם ונשלח פלייר וסקר
.1.1
ראשוני )בכיתה א'(ממנו עלה שישנם שישה תלמידים אשר כבר מחזיקים סמארטפון ומתוך
אלה שאין להם מעל  80%בעד .לעומת זאת ,בכיתות מקבילות נראה שההיענות נמוכה
יותר .נוצר קשר עם ויקי מ"עיר ללא אלימות" והוא יזם חיבור עם הגב' אסנת חכמון ,מנהלת
אגף החינוך ,שמצידה מאוד התלהבה מהרעיון .אסנת אינה שוללת אפשרות לפיה העירייה
ואגף החינוך ייקחו חלק בהובלת המיזם ,אך מבקשת בשלב הראשוני גיבוי של הורים .הייתה
התכנסות של כל ראשי ההנהגות שם הוצגה היוזמה בנוכחות אסנת .בעירייה אין שום
התקדמות .פגישה אחרונה התקיימה לפני כחודש .רז ,יו"ר הנהגה של רימון ,נכנס גם הוא
לתמונה ודיבר עם אסנת.
נציגי ההורים בבתי הספר האחרים מעידים כי לא התקיימה פעילות רצינית בנושא בבתי
.1.2
הספר השונים .במקרים בהם כן עלה הנושא הייתה היענות חלקית של ההורים.

.2

הגדרת מטרות:
מטרת העל היא לעורר מודעות בקרב הורים ותלמידים ,בעיקר בגילאי היסודי אך לא רק,
.2.1
לסכנות הקיימות ברשת ובמדיה הדיגיטלית  -החל סכנות של קרינה ,דרך סכנות שנוגעות
להתפתחות הילד בראיה של חשיפה ממושכת למכשירים דיגיטליים ,תופעות של שיימינג
וסייבר בולינג )בריונות רשת( וכלה בעבריינות רשת )הכוללת עבריינות מין והונאות(.
לפיכך ,הפעילות תתמקד בראש ובראשונה בחשיפת ההורים לידע רלוונטי לנושא שיעסוק
.2.2
בסכנות השונות הקיימות ברשת וישקף להורים למה נחשפים ילדיהם ברשת .בהמשך
לפעילות זו יינתן מידע משלים להורים כיצד עליהם לנהוג כדי להגן על ילדיהם ואלו פעולות
הם יכולים לבצע בנושא )וביניהן רכישת טלפון בטוח לילדי בית הספר היסודי( .כמו כן ,קיים
צורך בפעילות חינוכית בקרב תלמידי בית הספר.

.2.3

.2.4

.2.5

.2.6

.3

כחלק מפעולות ההסברה ,יחשפו ההורים למידע בקשר למיזם "תנו לגדול על שקט"  -מיזם
חברתי שלוקחים בו חלק קהילות הורים שונות ברחבי הארץ ואשר עיקרו הימנעות מחשיפה
מוקדמת ובלתי מבוקרת של ילדים בגילאי יסודי לרשת האינטרנט ,בעיקר באמצעות טלפון
חכם ,ובכך הם חשופים לכל הסכנות שהוזכרו לעיל.
הנהגת ההורים תיצור פלטפורמה בעזרתה הורים יוכלו לרכוש טלפונים בטוחים ברכישה
מרוכזת בתיווך נציגים בועדי הכיתות או דרך נציג שיהווה איש קשר .האפשרות הזו תינתן
בתור התחלה כדי להקל על התהליך ובכך לעודד את ההורים לרכוש את הטלפונים
הבטוחים .בהמשך התהליך הזה מיועד להיות כחלק משגרה שנתית בבתי הספר כאשר
חלוקת הטלפונים תתבצע באופן חוויתי בשטחי בית הספר .אפשר לקבוע מועד קבוע בשנה
)למשל במהלך השבוע הלאומי לבטיחות בגלישה שמתקיים בחודש פברואר בכל שנה
במקביל ליום האינטרנט הבטוח אשר מופעל על ידי האיחוד האירופי( .במקביל יינתן מידע
לגבי אפשרות לרכישה עצמאית.
ההנהגה רואה בגיוס אגף החינוך ועיריית כפר-יונה למיזם כמטרה חיובית אשר יכולה לתת
חשיפה רבה יותר ובעלת משקל רב יותר בקרב ההורים .עצם שיתוף הפעולה בין הנהגות
ההורים לעירייה הוא מעשה מבורך .קיימת הסכמה בקרב המשתתפים שראוי שהמיזם הזה
יהיה נדבך בתוך נושא רחב יותר שמהותו בטיחות ברשת ויוכל לפנות גם לקהלים אחרים
)בני נוער ובוגרים( .עם זאת ,הוחלט שבמקביל לפעולות שייתבצעו מול העירייה ואגף החינוך
תתבצענה פעולות ראשונות מול קהילת הורי בית הספר לחשיפה ועידוד רכישת טלפונים
בטוחים כבר בשנת הלימודים הקרובה תש"פ.
ככלל ,המטרות שלנו הן חשיפה והגברת המודעות באופן פתוח שאינו כופה דעה כזו או
אחרת על ההורים ומתיר את הבחירה החופשית של כל משפחה .בשום אופן אין צפי
להסכמה של  100%מההורים להשתתפות במיזם .הסכמה בקרב רוב ההורים בכל כיתה
תחשב להישג גדול אך גם הסכמה של מספר הורים בודדים היא מבורכת ותקבל את מלוא
תשומת הלב.

אסטרטגיות עבודה ופעולות אופרטיביות:
לקראת שנת הלימודים הקרובה הנהגת ההורים תיזום פעולות בקרב קהילת הורי בית הספר
.3.1
למען חשיפת נושא הבטיחות ברשת ועידוד רכישת טלפונים בטוחים .הפעולות תתמקדנה
בשכבות הגיל א'-ג' ותתבצענה באופן שונה לכל שכבה.
שכבת א'  -המטרה היא חשיפה ראשונית למיזם והכנת התודעה לקראת השנים
.3.1.1
הקרובות .יהיה צורך שיגיע נציג לאסיפת ההורים הראשונה או אסיפה כללית )תלוי
בנוהג הקיים בכל בית ספר( ,שבדרך כלל מתקיימות ערב תחילת שנת הלימודים,
ושם יחשוף את ההורים לנושא וליוזמה שמובלת על ידי הנהגות ההורים .כיוון שאנו
יודעים שישנם הורים שרוכשים טלפונים לילדיהם כבר בגיל הזה  -יש צורך לחשוף
אותם לנושא ולתת להם את האפשרות להצטרף לרכישת הטלפונים.
שכבת ב'  -יש צורך בנוכחות של נציג באסיפות ההורים של תחילת שנה שם יחשפו
.3.1.2
ההורים לנושא ולאפשרות הרכישה .במקביל יש להעביר חומרים באופן מתון
בקבוצות הוואטסאפ של הורי התלמידים ובעמודי הפייסבוק .עלתה אפשרות לשלוח
סקר הורים אינטרנטי לצורך בדיקת נכונות ההורים להשתתף במיזם.
שכבת ג'  -בגלל שבשכבת הגיל הזו אנו יודעים שרוב גדול של ההורים כבר רכשו או
.3.1.3
ירכשו טלפונים לילדיהם במהלך השנה יש צורך בפעולות יותר אינטנסיביות .כבר
במהלך חודש אוגוסט תהיה הפצה של תכנים שמכוונים לשכבות הגיל האלה ותהיה
חשיפה למיזם ולשיתוף הפעולה של הנהגות ההורים .ישלח סקר הורים בכל כיתה
ותקודם רכישה קבוצתית שבמקרה הצורך גם תתבצע יותר מפעם אחת לאורך שנת
הלימודים.

.3.2

.3.3

.3.4

.3.5

.3.6

תיפתח תיקיה משותפת ב DRIVEלשיתוף קבצים ואיסוף חומרים קיימים ,מהם כל נציג בית
ספרי יוכל להשתמש הן כראות עיניו ולהתאים את החומרים הרלוונטים לו ,והן לצורך שיתוף
מידע.
כאמור ,אנו נצטרך לפעול ברמה השיווקית ,לעיתים גם באופן אינטנסיבי ,אך לעולם לא
באופן אגרסיבי שעלול לעורר התנגדות או הירתעות מהנושא ו/או לפגוע ברגשותיהם של
הורים שדעתם בנושא שונה .יש צורך בשיח מכבד ומכיל שעיקרו לעורר מודעות בקרב הורים
לסכנות שברשת בעיקר בטווח הגיל של בית ספר יסודי.
יש למסור מידע וכלים להורים שהחליטו כן לרכוש טלפון חכם וכן להורים בכיתותיהם כבר יש
קבוצה גדולה של תלמידים עם טלפונים חכמים וקבוצות וואטסאפ כיתתיות שבהם נוכחים
התלמידים.
יש צורך ביצירת קשר עם אגף החינוך ,מנהלות בתי הספר והיועצות לצורך החדרת תכנים
חינוכיים בנושא .החל מעיסוק של המחנכות בנושא ,שיחות של היועצת ,פעילויות בית
ספריות והבאת תכנים חיצוניים לילדים )כגון הצגות ,הרצאות וכד'( ולהורים.
הנהגות ההורים תיזום שיחות עם אגף החינוך והעירייה לצורך הירתמות שלהם לנושא.

לסיכום,
הייתה פגישה מוצלחת וחיובית שבה נציגי הנהגות ההורים הביעו בנוכחותם את נכונותם להוביל
תהליכים משמעותיים למען תלמידי העיר ולצאת מחוץ לגבולות בית הספר לצורך שילוב ידיים של כלל קהילת
ההורים בעיר .שיתוף הפעולה בין הנהגות ההורים ,שתחילתו בפגישה זו ,הוא יצירת כוח משמעותי להובלת
המיזם הנ"ל וסימן דרך לכל היוזמות הבאות שנרצה להנהיג בקהילת התלמידים וההורים בעיר .שיתוף פעולה
כזה יש בו מן הכוח להוביל דעה בקרב ההורים וליצור מציאות טובה יותר לילדינו ולכלל תושבי העיר .יש צורך
בהמשך שיח שוטף בין הנהגות ההורים ויצירת קשר עם כל אחד מועדי הכיתות בבתי הספר לצורך העברת
חומרים.

תודה רבה לעדי על האירוח ועל כל הפעולות שעשתה במהלך החודשים האחרונים.
ישר כח לכל מי שהקדיש מזמנו והגיע באמונה ועם רצון להוביל תהליכים משמעותיים בעיר.

