
                                                                                    
 מרכז הגישור הקהילתי עירוני רחובות                             

האגף לשירותים חברתיים,אגף החינוך,שרות לעבודה קהילתית, מצ"ילה,רשת חוויות רחובות,ג'וינט 
 פרויקט שיקום שכונות. -ירות לעבודה קהילתית, משרד השיכוןהש -ישראל,משרד הרווחה

 
 

 רה"ע  –רחמים מלול    : לכבוד

 מנהל אגף החינוך -חיים בדש             

 מנהלת האגף לשירותים חברתיים -אירית שיפריס  

 מנהלת מח' חינוך יסודי –שרה והב              

  

 .42/2/9 ו במסגרת אירועי תשעה באדרפעיליות שיתקיימה: ריכוז  הנדון          

 

במגוון ( יתקיימו 2202/9//ביום ג , ט' באדר ב' )( וכן 2422/2/9קרוב, ט' באדר א' )ביום ראשון ה

 רבות בתחום הגישור. פעילויותבתי הספר ברחובות מגוון מ

הגישור התלמידים שיחשפו לתחום  ובמספרהגיוון בתכנים גם תתקיים פעילות , כמו במוקדים רבים 

(,במועדים אלו היא מרשימה  , מורים והוריםשל תלמידים ת רבות ויישוב הסכסוכים ) מדובר במאו

 ביותר.

יום זה יתועד ע"י צוות הטלווזיה הקהילתית) יערכו צילומים בבי"ס שפרינצק, בתחכמוני ובסימלנסקי( 

 גדי בנטל וחנה גרינברג. –בו חברים גם מגשרים מתנדבים  -

רכזת הדרכה   -נעשה ע"י מאיה דניאל  –שעה באדר הפעילויות  מול כלל ב"ס וקידומן ריכוז יום ת

 ועל כך תודתי.  –במרכז הגישור , בתמיכת שרה והב ובסיוע של אביגיל דורה 

 

 יתכן ויתווספו בתי ספר נוספים למועד תשעה באדר ב'(. , על כול הפעיליות )דו"ח חלקי דיווחמצ"ב 

 

 

 כמות תלמידים עילותסוג הפ שם בית הספר
 

מגשר מתנדב         
 מלווה/ איש צוות 

טקס וקבלת פנים  - סמילנסקי 
 כלל בית ספרית.

פעיליות ומערכי  -
שיעור שיועברו ע"י 

התלמידים 

 מאיה דניאל כלל תלמידי בית הספר



-המגשרים לכיתות ג
 ו.

פעילות סיפור +  -
יצירה בעקבות 
 ב.-סיפור כיתות  א

 

יום הלימודים ילוווה  - יבניאלי
בשידורי רדיו אותם 

ישדרו המגשרים 
הצעירים. כולל 

"הפסקה משודרת", 
שתוקדש כולה 
 לנושא הגישור.

מערכי שיעור  -
 -שיועברו בכיתות ד

 ו.
סרטי גישור יוקרנו  0 -

-לשכבות הצעירות א
ג ויתנהל דיון 

בעקבות צפייה 
 בסרט.

 ליזט סלומון  כלל תלמידי בית הספר
 אביגיל דורה

מערכי שיעור  - שפרינצק 
 וחשיפה.

-  
טקס הכתרת  -

 מגשרים צעירים .

 עו"ד יוליוס רוריך כלל תלמידי בית הספר
 

 דודי גבעון

שיעור פעילות שיא  - תחכמוני
בהשתתפות כול 

 תלמידי בית הספר.
משחקים, חידונים,  -

תשבצים ויום אתגרי 
 בנושא גישור.

מערכי שיעור שיכבה  -
 ה+ ו 

-  

 דר' רחל כהן כלל תלמידי בית הספר

מערכי שיעור בנושא  - מעלות משולם
 תקשורת ושיח בונה

-  

 לאה פרינס כיתות ה' ו ו'

שבוע שיח ותקשורת  - ויצמן
 בונה

כיתות יחשפו  6 -
למערכי שיעור 

בנושא תקשורת 
 בונה.

שיח רב תחומי  -
בנושאי גישור 

שיעוברו בצורה 
מגוונת : אנגלית, 

 אמנות וספורט.

יום גישור  -
 -מרוכז ב

 דר בא 1///

 צוות בי"ס  תלמידים. 22/
 מאיה דניאל

 מזל אלגזר שלושה גישורי אמת  - הדרים



. המגשרים יגשרו 
בפניות של תלמידים 

שנמצאים בסכסוך 
ופנו לעזרת 

 המגשרים

לקראת יום הגישור  - בגין
 /42העירוני 

נחשף כול בית  -
הספר לסרט הדרכה 
בנושא גישור + שיח 
פרלמנטרי שהועבר 

ים ע"י צוות התלמיד
המגשרים ויועצת 

בית הספר החשיפה 
התקיימה בין 

  /622-/התאריכים 
 כמו מתוכננן  -

יום גישור  -
 -מרוכז ב

 אדר ב 1///

  כול בית הספר

 סרט+ הדרכה נעם בנות 
 

 מערך שיעור גישור 

 נעמי כהן  כיתות ה' 

 /222/בתאריך  - שריד 
תפתח סדנא 

להכשרת מגשרים 
 צעירים 

 1/הסדנא תמנה 
 תלמידים.

 מאיה דניאל 

 

 לידיעתכם בברכה 

 

 אביבה חלבי 

 מנהלת מרכז הגישור

 

 העתק: 

 ס. רה"ע ומחזיק תיק החינוך –זוהר בלום 

 דורון מילברג –מנכ"ל העיריה 

 מח' שח"ר  -יעל סלע


