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איגרת להורים ולצוותי החינוך בעקבות התנהגות אלימה
לצערנו ,בימים האחרונים אנו עדים לאירועים קשים וכואבים אשר התרחשו בכמה בתי ספר בעיר
רמלה ,אירועי אלימות הורים כלפי מורים .בנוסף היו אירועים קשים מסוג אחר של הסתה
ואלימות פרועה ברשתות החברתיות נגד מורים ומנהלים.
למרבה הצער ,תופעות אלו מרימות ראש בדרכים בלתי לגיטימיות ומנסות לשנות את השיח
המכבד שאותו מובילה הנהגת ההורים העירונית .הפעם ,התופעות אינן נקודתיות ,הן רחבות
ומדאיגות ,מתעצמות ומאיימות .הן לא מאיימות רק על הסדר הבית ספרי אלא גם על חוסנה של
מערכת החינוך ככלל.
אנו וועד ההורים העירוני ביחד עם אגף החינוך והנוער בעיריית רמלה מוקיעים את ההתנהגויות
הפסולות ,ונפעל יחד למגר כל תופעת אלימות פיזית ומילולית ,בריונות ואלימות מכל סוג שהוא
ואף ברשתות החברתיות.
מבחינתנו אלימות מכל סוג שהיא הינה חציית קו אדום ,שאיננו יכולים לעבור עליה לסדר היום.
בית הספר הוא בית חינוך לא רק לרכישת השכלה ,אלא גם להקניית ערכים .ערכים של כבוד
הדדי ,וסובלנות שמונחלים בבתי הספר וישפיעו על כלל מערכת החינוך ובהמשך על החברה כולה.
במטרה ליצור מרחב פעולה ברור ולייצר שפה אחידה ,כך שכל המערכת תדבר בשפה אחת וידועה
מראש ,בכוונתנו לקדם חזון חינוכי משותף להנהגת ההורים העירונית ,לאגף החינוך והנוער
בעירייה ,הפיקוח ,מנהלי בתי הספר ,על"א ומועצת התלמידים .חזון השם דגש על בטחון
ומוגנות במוסדות החינוך ,לצד דיאלוג מכבד בין כל באי בתי הספר ,תוך שהוא מאפשר ביטוי
לייחודיות המוסד החינוכי והפרט שבו .חזון זה ,יאוגד לכלל אמנה שתופץ לכלל בתי הספר.
שיתוף פעולה בין ההורים והתלמידים לצוות החינוכי ,הוא המפתח להצלחת מערכת החינוך
ולמניעת האלימות .מניעת האלימות בבתי הספר ברמלה תזכה להתייחסות מועדפת ואחראית
מצדנו ,ולאפס סובלנות הן ברמה הבית ספרית והן ברמה המשטרתית.
ועדי ההורים ישתפו פעולה עם מנהלות ומנהלי בתי הספר והמורים לשם פעולה תקיפה כנגד מקרי
אלימות חריגים בבתי הספר  .הועד העירוני לא ייתן גיבוי להתנהגות אלימה של הורים ותלמידים
במוסדות החינוך.
אנו יוצאים באמירה ברורה וחד משמעית שאלימות אינה פותרת עימותים .אנו מגנים כל מעשה
אלימות :אלימות פיזית ,אלימות מילולית ,אלימות ברשתות החברתיות ובאינטרנט ,אלימות
כלפי רכוש וכל אלימות מכל סוג .על התלמידים ,ההורים ,המורים ומנהלי בתי הספר תחול
אחריות לכבד ולקיים תקנון שייגזר מאמנה זו.
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