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מלי לוי
נגידת האזור 2014-2015

רוטרי מנהיגים דרך
او ري

Mali Levi

ة ا

District Governor 2014-2015

ישראל ,אזור Israel, District 2490

דברי ברכה נגידת האזור  -מלי לוי
לנשיא מועדון כפר סבא אבי רוקנשטיין ,למרכז הפרויקט רן פרידור ,לחברי מועדון כפר
סבא ,למנהלי ומחנכי בתי הספר היסודיים ולתלמידים אשר לוקחים חלק בפרויקט.
מועדון רוטרי כפר סבא מקיים במסגרת אפיק הקהילה את פרויקט "רוטרי למען הכשרת
מגשרים בבתי ספר יסודיים" פרויקט חדשני אשר נועד לשפר את חיי הקהילה בעיר כפר
סבא בתחום מניעת האלימות והחינוך והקניית ערכי הסובלנות כבר מהגיל הרך.
תהליך הגישור מהווה כלי חשוב בידי בני הנוער ,כלי אשר יוכל לסייע באופן ישיר
לתחושת הביטחון האישי של התלמידים בבית הספר ובמקביל יהפוך במהלך ההכשרה
לדרך חיים אשר יסייע להם במניעת קונפליקטים ואלימות .
ברצוני לברך את כל הנוטלים חלק בפרויקט החדשני ישר כח והצלחה בהעתקתו לבתי
ספר נוספים בכפר סבא ובמסגרת מועדוני הרוטרי אשר יחפצו לקחת בו חלק.
בברכת הרוטרי
"רוטרי מנהיגים דרך"
מלי לוי
נגידת רוטרי ישראל לשנת הרוטרי 2014-2015
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רוטרי מנהיגים דרך
او ري

ة ا
ישראל ,אזור Israel, District 2490

22/06/2014

דברי ברכה יו"ר הוועדה האזורית לאפיק הקהילה –
נג"מ  -גבי אורן
לחברי מועדון כפר סבא ,למנהלי ומחנכי בתי הספר היסודיים ולתלמידים
אשר לוקחים חלק במיזם הגישור.
מועדון רוטרי כפר סבא מקיים במסגרת אפיק הקהילה את פרויקט "רוטרי למען הכשרת
מגשרים בבתי ספר יסודיים" פרויקט חדשני אשר נועד לשפר את חיי הקהילה בעיר
בתחום מניעת האלימות והחינוך והקניית ערכי הסובלנות כבר מהגיל הרך.
הפיכת תהליך הגישור כדרך חיים ,ככזה המועדף לפתרון סכסוכים בדרכי שלום ולא
בדרכי המלחמה )תביעה משפטית(.
ניסיון להביא את עולם הגישור אל תוך מערכת החינוך בכל הנוגע לפתרון סכסוכים בכדי
לייצר אופציה שונה/אחרת בטיפול בנושא זה תוך גיוס כלל המשאבים )סגל ,תלמידים,
מגשר( להצלחת התהליך וליישומו בפועל.
נגישות קלה של הצדדים המסוכסכים להגיע למרכז גישור שבו יוכלו לחתור לפתרון.
המטרה :יצירת כלי תקשורת מסודר לפתרון סכסוכים במערכת החינוך ,הן בקרב
התלמידים והן בקרב סגל החינוך.
העלאת סכסוכים למודעות עוד בראשיתם ולפני שהם מגיעים לאותם מקומות שליליים.
הקטנת מקרי האלימות המילולית/פיזית/חרם.
נתינת כלים ליישוב הסכסוך מעולם הגישור.
בכל פעילויותיו ,מועדון רוטרי משמש כתועמלן הטוב ביותר .אם מועדון רוטרי מגלה
צורך ,אך האחריות לצורך מוטלת על כל הקהילה ,אל לו למועדון לבדו למצוא תרופה,
אלא להביא לתשומת ליבם של אחרים לצורך זה  ,כולל את תשומת ליבם של האחראים
לכך ברָשות ,כך  ,האחריות לנושא תהיה במקום שאליו היא שייכת :כל הקהילה כולה;
וגם אם רוטרי הוא זה שיזם את הפעולה והוביל את המהלך ,מוטב שינסה להביא
לשיתוף פעולה של כל הגורמים ,וייתן להם את כל הקרדיט הנדרש ,אפילו אם ייגרע
מהקרדיט שהמועדון זכאי לו.
עלו והצליחו.
בברכה,
נג"מ גבי אורן
יו"ר הועדה האזורית לאפיק הקהילה
לשנת הרוטרי 2014/2015
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הקדמה
ציטטה
"לא אומרים אי אפשר ,יוצרים אי של אפשר" )עפ"י ג'ון דיואי(
מועדון רוטרי כפר סבא – בהיותו מודע לחשיבות הגדולה של מיגור האלימות והסכסוכים
בקרב נוער וילדים  -יזם פרויקט חינוכי להכשרת מגשרים בבתי ספר יסודיים ,כשהדגש
הוא שרב התלמידים יהיו מקרב ילדים "שובבים" ו"בלתי מקובלים" .מיעוטם מקרב
התלמידים ה"טובים".
לאחר לימוד הנושא על כל צדדיו ,אישרה הנהלת המועדון את התוכנית ונעשתה פנייה
למנהל מחלקת החינוך העירוני שקידם אותה בברכה ודאג לאישור הגורמים הרלבנטיים.
הפרויקט פועל זאת השנה הרביעית ביוזמת ומימון מועדון "רוטרי" כפר סבא בבית
הספר היסודי "ברנר".
הצלחת הפרויקט באה -בין השאר-לידי ביטוי בכך שמנהל מחלקת החינוך החליט לממן
הכנסת הפרויקט לבית ספר נוסף .לאור הצלחתו בשנה הראשונה ,החליטה מחלקת
החינוך לממן המשך הפעלתו בשנה הבאה.
נבדקת האפשרות להרחבה נוספת של הפעילות בכל העיר.
במקביל גם בעיתונות המקומית נכתבו כתבות אוהדות ) ראה נספח מס' (7
התקבלה פנייה מעיריית רעננה המבקשת לקדם פרויקט זה ברעננה.
אנו מקווים שחוברת הסברה והדרכה זו ,בהתחשב בהצלחת הפרויקט בייזום ומימון
חלקי ע"י מועדון "רוטרי" – כפר סבא ,תעודד ותאפשר למועדוני "רוטרי" בארץ לקיים
פרויקט חשוב זה.
מועדוננו ערוך לעמוד לרשותכם.
בהצלחה.
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מבוא
על מהות הגישור
אחת ההגדרות לגישור הינה – "הליך ,אשר בו מתערב בחילוקי דעות צד שלישי,
ניטרלי ,המסייע לצדדים המתעמתים להגיע להסדר מרצון של חילוקי הדעות שלהם
לצורך יישוב הסכסוך ביניהם"(1969 Cooley) .
קונפליקט הוא כוח נורמאלי וחיובי ,שעשוי ללוות גדילה עצמית ושינוי חברתי .המגשרים
לומדים להתמודד עם בעיות שונות ,להקשיב ולהבין נקודות מבט של אחרים ,תוך
שמירת כבודם של כל הצדדים .המגשרים אינם משמשים בתפקידים של שוטרים ,של
שופטים או של יועצים ,אלא מטרתם לקדם ולאפשר את התקשורת בין הצדדים ,כך
שיוכלו למצוא פתרון.
בפרויקט זה אנו מתייחסים לפעולות גישור לתלמידי כיתות ד' -ו' בבתי ספר יסודיים.

התלמידים ,כידוע ,חוששים בזמן סכסוך לפנות למורים ,שמא יפרשו חבריהם את פנייתם
כהלשנה .גם כאשר מתערב המורה בסכסוך ,ישנה נטייה בין התלמידים לפתור את
הסכסוך כך שצד אחד מרוויח והשני מפסיד.
רוב הילדים ,כמו גם המבוגרים ,אינם יודעים להתמודד עם קונפליקטים וחולשה,
המובילים לאלימות ולתופעות שליליות נוספות ,כגון מתח נפשי ופגיעה בהערכה
עצמית'' .לדבריו ,ישנן דוגמאות למכביר ממקרים המגיעים לגישור האופייניים לכלל
התלמידים בבתי הספר .בין השאר נובעים הסכסוכים מהפצת שמועות פוגעות ,ריב על
זמני משחק במגרש הספורט ,ריב על מחשב ועוד.
הייחודיות בפרויקט זה הוא בבחירת 16-18המועמדים המיועדים להיות מגשרים .הם
נבחרים על ידי הנהלת בית הספר ובאישור הוריהם בתמהיל הכולל ילדים "שובבים"
ו"בלתי מקובלים" .מיעוטם מקרב התלמידים "טובים" .
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מטרות הפרויקט
מטרת העל
לפי חזון "רוטרי" מטרת הארגון "לשפר את חיי קהילתם המקומית וקהילות בעולם ,על
בסיס פרויקטים של שירות ,מכוונת מצוינות תוך ניצול הקשרים הבינלאומיים וכישוריהם
המקצועיים".
לכן מטרת העל של פרויקט הגישור לילדים היא:

לשפר חיי הקהילה בעיר בתחום מניעת האלימות והחינוך לסובלנות  -כבר
מהגיל הרך.
מטרות ביניים
ללמד ילדי בתי ספר את תהליך הגישור ולסייע להם להרגיש בטוחים בבית
הספר ,לעזור להם לפתור בעיות הקשורות לאלימות /חברות .לבנות את
הגשר שיעזור להם להבין ולסלוח אחד לשני.
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גורמים מעורבים בתהליך הגישור
•
•

•

מועדון "רוטרי"  -כגורם יוזם ,מממן בשלב ראשוני ,עוקב אחר התקדמות
הפרויקט מהיבט של השגת מטרותיו.
מחלקת החינוך העירונית :
 .1כגורם מאשר את הפרויקט ובשלב השני  -לאחר הצלחתו ,גם
ממשיך לממנו.
 .2קובע את זהות בית הספר בו יתקיים הפרויקט ומלווה אותו בכל
מהלך הפרויקט.
 .3מקיים מכרז לבחירת המגשרת שתכשיר את הילדים המגשרים
ותלווה אותם במהלך תקופת הגישור.
הנהלת בית הספר  -היא הגורם החשוב ביותר להצלחת התוכנית:
 .1ההנהלה אמורה להחדיר את חשיבות הנושא בקרב המורים,
התלמידים וההורים.
 .2לבחור את הילדים שיוכשרו לגשר .להקצות זמן מתאים במערכת
השעות.
 .3לעמוד בקשר הדוק עם המגשרת כל השנה.
 .4להקצות מורה/מדריכה שתפעל עם הילדים כל השבוע בהיעדר
המגשרת.

•

המגשרת  -יכולתה המקצועית ,ניסיונה לעבוד בתחום החינוכי ,ומחויבותה
לפרויקט -הן הבסיס להצלחתו.
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תהליך הכשרת המגשרים
•
•
•
•

הנהלת בית הספר בתיאום עם המגשרת צריכה למנות מורה/יועצת המלווה את
המגשרים בפעילותן היומיומית.
הנהלת בית הספר בוחרת את התלמידים שיוכשרו להיות מגשרים.
קובעת את כל ההסדרים הארגוניים והלוגיסטיים.
הנהלת בית הספר מעניקה בסיום ההכשרה תעודת מגשר עליו חתומים  -בנוסף
להנהלה ,גם נשיא מועדון "רוטרי" המקומי והמגשרת )ראה נספח מס' .(7

פעילות המגשרים
•
•

יש לאתר חדר מיוחד שבו יתקיים הגישור .על דלתו יוסבר בקצרה מהות הגישור,
דוגמת סיפור על תהליך גישור ,שמות המגשרים ותהליכי הגישור.
מתקיימת תורנות יומית של מגשרים אליהם מופנות כל בקשות הגישור של
התלמידים) .בחלק מהמקרים מופנים הילדים לגישור על ידי המורות או על ידי
"משכיני השלום" בבית הספר שהם תלמידים שנבחרו להשגיח בהפסקות על
פעולות הילדים בחצר(.

עלויות
יש לזכור שזהו פרויקט מתמשך .השנה ראשונה היא שנת ההכשרה ואילו מהשנה
השנייה ואילך  -במקביל להכשרת קבוצת גיל חדשה  -יש לתחזק את פעילות המגשרים
הפועלים כבר בבית ספר.
העלויות בשנה הראשונה בפרויקט בבית ספר בכפר סבא ,נעו בין  ₪ 7000ל₪ 8000
ואילו מהשנה השנייה ואילך העלות יורדת לבין  ₪5500ל .₪ 6500-ההוצאה היא לשעות
עבודת המגשרת המבוסס על תעריף של  ₪ 250לשעה )כולל מע"מ(.

-9-

תוצאות
 .1תהליך הגישור הוטמע בבית ספר במלואו ,כל המורים ,התלמידים ואנשי הצוות
החינוכי מודעים לחשיבות הנושא ומשתפים פעולה עם המגשרים.
 .2כפי שצוין בהקדמה ,מנהל מחלקת החינוך בכפר סבא החליט בשלב שני להפעיל
במימון מחלקת החינוך העירונית ,פרויקט הגישור בבית ספר נוסף בעיר )ע"ש
יצחק שדה"(.
 .3הציבור נחשף לפרויקט בסדרת כתבות בעיתונות המקומית )לאחרונה גם
התקבלה פנייה מעיריית רעננה המבקשת ליישם פרויקט זה(.
.4
.5
.6
.7

המנהלת דיווחה שמאז הפעלת תהליכי הגישור לא נרשמו מקרים של ילדים
שבאים להירשם במזכירות עקב בעיות התנהגות .הילדים מעדיפים לפנות
למגשרים ולא למורות במקרי סכסוך.
בעקבות פעולות הגישור נקבעו גם כללי התנהגות בטיחותיים חדשים בבית
הספר .לדוגמא :במשחקי כדור אסור לזרוק כדורים בכיוון לפנים!
הילדים מעדיפים לפנות למגשרים ולא למורות במקרי סכסוך.
הרכב  18הילדים המגשרים השנה הוא ביחס שווה בין כתות ה' – ו'.

 .8נבנה טופס מיוחד )ראה נספח מס'  (2ונקבעה תורנות של  2מגשרים הפועלים
מידי יום ביומו .בבדיקה שערכנו בחודשיים מסוימים התברר כי היו  12מקרים של
גישור!
 .9בפגישה עם הילדים המגשרים טענו  2בנות שהן מרגישות שלא עושות מספיק כי
בתורנות שלהן לא היו מקרי גישור.
 .10ישנם בתי ספר שבהם יש פעילות של ילדים "משכיני שלום" שתפקידם לאתר
אירועים של אלימות או סכסוכים בין ילדים .בבית ספר "ברנר" יש שיתוף פעולה
בין "משכיני שלום" והמגשרים כאשר משכיני השלום מפנים את הילדים
המסוכסכים לפתור בעיותיהם באמצעות הגישור והמגשרים.
 .11בפגישה של נציג מועדון "רוטרי" כפר סבא עם מנהלת בית הספר ,היועצת
החינוכית והילדים המגשרים ,סיפרו הילדים על חוויותיהם .הילדים המגשרים
ספרו בהתלהבות על פעולות הגישור שבצעו על רגשות ההתרוממות והסיפוק
שהרגישו .תלמיד אחד סיפר שאפילו בבית הוא כבר לא רב עם אחיו .ילד מגשר
אחר סיפר על ריב בין ילדים שהסתיים בחברות אמיצה יותר לאחר מכן) .ראה
נספח מס' .(6
 .12מנהלת בית הספר שיבחה אותם על עבודתם החשובה.
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נספח מס'  - 1הצגת המגשרים את תפקידם לילדי בית הספר.

שלום,
שמי____________.
אנחנו נציגי המגשרים בבית הספר.
בבית הספר יש מגשרים מכיתות ה' ו' .עברנו הכשרה במהלך שנה שעברה
וקיבלנו תעודה של מגשרי בית הספר.
תפקידנו לסייע לכם להרגיש בטוחים בבית הספר ולעזור לכם לפתור בעיות
הקשורות לאלימות /חברות .לבנות את הגשר שיעזור לכם להבין ולסלוח
אחד לשני.
חדר הגישור ממוקם צמוד לחדר המורים .יש תיבת פניות התלויה על הקיר
מחוץ לחדר.
אתם מוזמנים לשים שם מכתבים ואנחנו נשתדל לעזור.
בכל יום ,במהלך ההפסקה נציגים מהגישור יפתחו את התיבה ויזמינו את
הילדים לשיחה ,במטרה לפתור את הבעיה /הדילמה.

נשמח לעזור לכם בכל עת!

קבוצת המגשרים
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נספח מס'  – 2דוגמת טופס בקשה לגישור.

בקשה לגישור:
תאריך:

______________

שמות הילדים המבקשים גישור______________________ :

כיתה_________ :
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נספח מס'  - 3דוגמת טופס תיעוד גישור

תאריך )יום ושעה(:
______________________________________

שמות המגשרים:
שמות הילדים:
כתה:

________________________________________

___________________________________________

____________

סיבת הפניה:

______________________________________________

תיאור האירוע:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________

סיכום:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________
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נספח מס'  - 4דוגמת תעודת סיום קורס מגשרים

מועדון רוטרי כפר סבא
אבי רוקשטיין–נשיא המועדון
ת.ד 72 .כפר סבא 44410

וזאת לתעודה
כי התלמידה

_________________

סיימה קורס הכשרת מגשרים ליישוב
סכסוכים בין תלמידים בדרכי גישור
בשנת הלימודים תשע"ג 2013
ותפעל כ"מגשרת בית ספרי".

מירי וקסמן

רוטרי

"ברנר"
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מינה זוהר

נספח מס'  - 5המורות בשבח הגישור
מס'  – 5מפי המורנננננמות על מיזם הגישור

מורות מספרות על פרויקט הגישור בבית ספר ברנר...
• רונית -זו פעילות מבורכת ,השפיעה לטובה על האקלים הבית ספרי,
ומכשירה לחיים באמת! הן את המגשרים והן את המגושרים .ניתן
לראות כיצד זה מצמיח אותם.
• אילה -נעזרתי מאוד בילדים המגשרים לפתרון בעיות .זה הקל עליי
מאוד .הם היו קשובים לכללים .הייתי רוצה שהשנה המגשרים ילמדו
את שאר תלמידי הכיתה את שפת הגישור.
• שרית -מבחינתי כרכזת חברתית ,ניתן לראות כיצד הגישור משלים
את "משכיני השלום" )תלמידים אשר בהפסקות מסתובבים בחצרות
ונותנים מענה לתקריות בין תלמידים( ,ישנו שיתוף פעולה הדוק בין
שני הצדדים .דבר נוסף ,תלמידי בית הספר חשים כי יש להם כתובת
נוספת ומקצועית לפתרון בעיות הנוצרות במהלך היום.
• חלי ,יועצת -פרויקט הגישור הינו משמעותי לתלמידי הגישור בפרט
ולתלמידי ביה"ס והצוות בכלל .תלמידי הפרויקט נחשפו והתאמנו על
כלי משמעותי ביותר -הקשבה .כלי המסייע להם בחיי ביה"ס ובחיים
האישיים .בנוסף ,כלל תלמידי ביה"ס רואים במגשרים כתובת
משמעותית לשיתוף וסיוע בהתמודדות ובפתרון בעיות התנהגותיות
וחברתיות.
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נספח מס'  – 6מפי ילדים שעברו תהליך גישור

מפי תלמידים שעברו תהליך גישור:

שירה כיתה ג' :נפגעתי מכדור ונדמה היה לי שעדי פגעה בי בכוונה.
בגישור הבנתי שהדבר לא נעשה בכוונה והתפייסנו .המגשרים הציעו
רעיון שנעלה את הבעיה בכיתה ונגיע להסכמה שבמשחקי כדור לא
זורקים לכיוון הפנים.
רועי כיתה ב'  :1יעל חברה שלי רוצה להצטרף אלי למשחק ,הבעיה
היא שהיא באה כשאני כבר באמצע משחק והחברים לא רוצים לשתף
אותה.
המגשרים עזרו לנו להבין שאפשר לקבוע אחר הצהרים לשחק ולא רק
בהפסקה .וגם שאפשר לקבוע מראש מתי לשחק בהפסקה.
נועם ושיר כיתה ו' :נועם נפגעה מכך ששיר מתפרצת עליה בלי
שליטה ופוגעת בה .שיר הבטיחה לנסות לשלוט על עצמה ונועם
הבטיחה להיפגע פחות.
למדנו מתהליך הגישור שגם אם משהו כועס ,לא בטוח שזה אישי אלי .ראינו
שבהידברות רגועה אפשר להגיע לפתרון ולא לוותר על חברות טובה.
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בי"ס "ברנר" כפר סבא
מה קיבלתי מההכשרה להיות מגשר/ת
אוקטובר 2013

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•

עידן וולף ה' –1למדתי שמגשר צריך לא להתערב בגישור ורק אם זה נמשך הרבה זמן אז צריך
להתערב .וגיליתי גם תכונה שיש לי – סובלנות.
עידו קפלן ו' – 3למדתי להיות אח טוב יותר וידע גדול יותר על מריבות-איך לפתור בעיות בצורה שווה
מבלי לבחור צד אחד צודק.
יובל שקד ו' – 2למדתי להיות בן אדם נעים יותר ,גמיש יותר .למדתי להיות קשובה לאנשים ,לכבד
יותר את כל האנשים ,גם אם הם שונים ממני .להיות סובלנית וסבלנית .לא לפתח דעות על אנשים
בלי שהכרת אותם.
שחף בק ה' – 2גרם לי לדעת להקשיב יותר טוב ולשתוק יותר .ללמוד מהו גישור ואת תהליכו –
הגינות.
שגיא דמבו ה' – 2בשבילי גישור זו נאמנות.
ליאור שיריאן ו' – 1הגישור נתן לי הכשרה לפתור בעיות
אור משה ה' – 2גישור בשבילי זה כבוד ונאמנות.
עמרי ששון ה' – 1בהתחלה חשבתי שמגשר צריך לשפוט בין ילדים אבל הבנתי שהילדים עצמם בסוף
מציעים את הפתרונות.
רותם שפירא – מה שקיבלתי :גמישות ,למדתי לפתוח את הפה ליד אנשים אחרים ,סבלנות .מה
שלקחתי מהתהליך זה את האומץ לפתוח את הפה ליד ילדים שאני לא מכירה .מה שהיה לי קודם
ונשאר :הוגנות ,צדק ,יושר וסובלנות.
תמר אביבי ה' – 2למדתי להיות יותר ישרה עם עצמי ולראות את החיובי .למדתי להיות סבלנית ולא
"לחפור" ,למדתי להיות שובבה ורצינית ,למדתי להתחבר לכמה ילדים ספציפיים ,למדתי לאהוב את
עצמי.
גיל שובל ה'– 3למדתי עכשיו שיש לי תכונה שקודם לא הייתה לי  :סובלנות.
דנה אדרי ה' – 3קיבלתי מהגישור סובלנות ,קודם היה לי קצת אבל לא מספיק ועכשיו יש לי יותר.
עוד קיבלתי מהמפגשים שוויון בין הילדים שהיה חסר לי פעם והיום כבר יש .וגם כבוד יותר בין
אנשים.
אריאל אילן ו' – 3הגישור עזר לי עם ריבים בבית עם אחותי וגם עם חבר .קיבלתי עזרה לחיים ועכשיו
גם לעזור לילדים אחרים.
ליאם אדרי ה' – 3קיבלתי ידע איך להשלים בין ילדים.
יובל הורוביץ ו' – 3לדעתי גישור זה כבוד ,שמחה ,אושר ועוד .הגישור עוזר לי בבית בבית ספר ובכל
מקום אחר .להיות מגשרת זה להשלים בין ילדים וזה נותן הרגשה נהדרת .אני מודה על כל רגע שאני
במגשרים.

- 17 -

נספח מס  - 7פרויקט הגישור קטע עיתונות –
פורסם ב" צומת השרון"
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פורסם בעיתון "ירוק"
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