בית הספר המחוזי סיוסת
חוק שמירת הכבוד של כל תלמיד(דסה)
תגובה לתקרית
בריונות ,הטרדה ואפליה -לשימוש המחוז/בית ספר בלבד
חלק א  .טופס תלונה של דסה
טופס תלונה של דסה חייב להיות באתר של בית הספר וצריך לתקשר אותו להורים ולתלמידים כל שנה.
הבן אדם שדיווח את התקרית צריך למלא את הטופס (או האדם שקיבל את התלונה ו/או הבן אדם שמנהל את
החקירה) ולהגיש אותה לרכז.

מחוז בית הספר  --------------------------------------בית הספר--------------------------------------
רכז של התוכנית --------------------------------------תאריך היום-------------------------------------
שם ומעמד של האדם שמדווח את התקרית----------------------------------------------- -----------
ם דיווח בעילום שם

תפקיד של בן אדם שמדווח( סמן אחד)

ם

התלמיד הנפגע ם תלמיד(עד)

טלפון……………..

ם

הורה/אפוטרופוס

ם

חבר צוות

ם

אחר……….

אי מיל………………………………

שם התלמיד הנפגע ( התלמיד שהוטרד,שהציקו לו ,או שהפלו נגדו).

שם של הנפגע/ים כביכול ----------------------------------------------------------------------------
תאריך וזמן התקרית-----------------------------------------------------------------------------------
מה הייתה המעורבות שלך בתקרית-------------------------------------------------------------------

ם

היתי מעורב ישירות בתקרית

ם

צפיתי בתקרית

איפה התקרית התרחשה (סמן כל מה ששייך)

ם

שמעתי על התקרית

ם בבית ספר

ם קפיטריה

ם אוטובוס

ם מסדרון

ם שירותים

ם כיתה

ם אולם ספורט

ם לא בשטח בית
הספר

ם חדר הלבשה

ם אירוע בבית
הספר

ם תקשור אלקטרוני

ם אחר (תאר)

סוג התקרית (סמן כל מה ששייך)
●
●
●
●
●

ם
ם איומים מילוליים ( רכילות ,קריאת שמות ,השפלותִ ,התגָרּות  ,להיות רשעיםְ ,ל ִה ְתגַרֹות ולאים)
ם פסיכולוגי (התנהגות בלי מילים ,להפיץ שמועות ,הדרה חברתית ,איומים)
ם התעללות ( התנהגות או הצהרות שגורמות לבן אדם לפחד מנזק גופני)
ם סייבר בולינג (השתמשות לא נכונה בטכנולוגיה/מדיה חברתית כדי להציק ְ ,ל ִה ְתגַרֹות ,לאיים ולפרסם
מגע פיזי (בעיטות ,אגרופים ,יריקה ,מעידות ,דחיפות ,לקחת חפצים אישיים)

תמונות ( סקסטים)
●

ם

משהו אחר (פרט)

מי היה מעורב בתקרית?

(סמן כל מה ששייך) ם

תלמיד

ם

שכיר

ם

אחר---------------

תאר בפירוט על התקרית מה קרה? ( היה כמה שיותר ספציפי) מה אמר או עשה העברין כביכול? אם
( אם נחוץ הוסף עמודים נוספים)
אפשרי ,צרף העתקים של הודעות טקסט ,אימייל  ,וכולי

האם היו מבוגרים במקום כשזה קרה ,מה הם עשו?

איזו השפעה היתה מעורבת (אם ידוע) (סמן כל מה ששייך)

ם

ם צבע

גזע

ם דת

ם

סקס

ם

ם

התנהגות דתית

ם

אחר (תאר)

משקל/מידה

ם נכות

שמות של עדים אחרים שיתכן שהיו במקום

האם התלמיד הפסיד ימי לימודים בעקבות המקרה?

ם

לא

ם כן מספר ימים שהיה חסר--------------

תאר את ההשפעה של התקרית הזאת על התלמיד (הנפגע)

האם המצב מתמשך?

ם

כן

ם

מה אתה חושב צריך לעשות בנידון?

לא

ם

מוצע

ם נטייה מינית

ם

קבוצה אתנית

ם

מין

למידע נוסף ולעזרה בכל זמן ,צרו קשר עם הנהלת בית הספרת ,רכזי התוכנית ,יועצים וחברי צוות (עם
מי שיותר נוח לכם).

