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חדשות

¢עיר ללא אלימות¢

מסכמת שנת
פעילות בנס ציונה
מאת :יונתן כהן.
תוכנית עיר ללא אלימות
הפועלת בעיר נס ציונה החל
משנת  2010סיימה שנת
פעילות נוספת .התוכנית
פועלת בחמישה תחומים :
אכיפה ,חינוך ,רווחה ,פנאי
והקשר עירוני רחב.

להלן הצצה לעשייה
המגוונת בתחום החינוך:

בבתי הספר העל יסודיים
פועלים מדריכי המוגנות רועי
פארתי ,גיא משולם ושיפי קרין
שנמצאים בבקרים בבתי הספר
ואותם מנחה מקצועית מיכל

בר אוריאל .בנוסף ,מדריכי
המוגנות מגבירים נוכחות
גם בערבי חופשות ,מועדים
ובעיקר בימות החופש
הגדול .העבודה נעשית
בשיתוף פעולה עם אגף
הנוער.
בנוסף מנחים מדריכי
המוגנות קבוצות חברתיות
לתלמידים נבחרים במעבר
בין כיתה ו' לחטיבה והקיץ
פעלו  3קבוצות חברתיות.
בתקופות החגים (סוכות,
חנוכה ,פסח) מקיימת
התוכנית הכשרות לכל
העוסקים עם בני נוער בעיר
בנושאים מגוונים הקשורים
להתנהגויות סיכוניות בגיל

צוות התכנית "עיר ללא אלימות"

ההתבגרות ומניעתן ,וביניהם:
התמודדות עם שתיית
אלכוהול ,פגיעות מיניות,
המרחב הווירטואלי ועוד.
השנה התבצעה התכנית
בשיתוף עם אגף החינוך
והשרות הפסיכולוגי ,לשלוש
ק ריות ה ח י נוך בעיר,
להתמודדות עם שתיית
אלכוהול ,שכללה תחרות
פוסטרים וסלוגנים עירונית,
כשהפוסטרים הנבחרים
פורסמו ברחבי העיר .הצוותים
החינוכיים עברו הכשרה הן
על ידי היועצות והן על ידי
מרצה חיצונית .בנוסף התוכנית
סייעה בהרצאות בנושאים אלו
על פי בקשות בתי הספר.
בבתי הספר היסודיים פועלות
מספר תכניות :תכנית "אילנות
גבוהים"  -פועלת זו השנה
הרביעית ומעניקה הדרכה
הורית ,צוותית ופרטנית
למשפחות נבחרות על ידי בתי
הספר.
במספר בתי ספר התקיימה
בשכבות ד תכנית בטיחות
ברשת עם דנה אבירם,
במסגרתה הועברו סדנאות
לתלמידים ,לצוות המורים
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ולהורים בנושא ובסיומה
הוקמה אמנת רשת בכל כיתה
ונאמני רשת.
שכבות ה במספר בתי ספר
אחרים הקימו קבוצת
מצמיחים בליווי "עמותת
מצמיחים" להגברת נורמות
מצמיחות בתקשורת בין
הילדים ומניעת אלימות
מילולית ופיזית .תכנית זו
ממשיכה בשני בתי ספר גם
בשנת הלימודים הקרובה .כמו
כן קבלו בתי ספר הרצאות
וסדנאות בנושא סמכות,
תקשורת ועוד ,על פי בקשתם.
בגני הילדים פועלת תכנית
"אילנות בגנים" המעניקה
הדרכת הורים וצוות למשפחות
נבחרות .העבודה בשיתוף
פעולה מובילה להתמודדות
משותפת עם נושאים מורכבים
למניעתם וצמצומם של
אירועים אלימים ואנטי
חברתיים.
לאחרונה נכנסה לתפקיד
מנהלת התכנית בנס ציונה ורד
מזרחי צברי ,שהחליפה את
אורית מועלם ששימשה
כמנהלת התכנית בנס ציונה
החל מראשיתה.

