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 51-010252ובני נוער מס'  לקידום מעמד הילדועדה  פרוטוקול          
 

בחדר   (7102 אוקטובר 72)  תש"ף ראשון כ"ח שהתקיימה ביום לקידום מעמד הילד ובני נוער ועדה ה מישיבת 
 ברמלה.   0רחוב ויצמן  בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר,, הישיבות ע"ש אפריאט ז"ל 

 
 :וכחים נ 

                                 יו"ר הועדה  -רונן רוטשטיין עו"ד 
 חבר מועצה -שלומי פנטה 
 חבר מועצה -הראל שוהם 

 (02:72)נכנסה בשעה  חברת מועצה - רותם כהן כחלון
 ציבור תנציג - לה נחום'אנג

 ספרהמנהלת מח' בתי -לירון כרמלי
       מנהל המחלקה לשירותים חברתיים  - אייל קהלני 

                                      ראש צוות ילד ונוער -גוטמן מאירסיגל 
 עירונית  יו"ר סיירת הורים  -איציק בוצר 

 נוערנציג משטרה, מחלק    -אלון  חנן 
 (  ביה"ס אומניםיו"ר ועד הורים )  -שלמה גבר

 יו"ר מועצת תלמידים העירונית  - מןבן פק
 מועצת נוער עירוני-סתיו גבר
 עירונית  מועצת נוער -אור לביא

 מזכירות העירייה   -עו"ד שלי ביטון 
  

 :חסרים
 סגן רה"ע   -מאור אשש 

 נציגת ציבור  - רעות גולדמן
 נציגת ציבור   -לודמילה יסקוב 

 איריס מסטאי   -מנהלת בית ספר שרת 
 מנהל יחידת נוער עירונית   -יואב נדב 

 
 

 על  סדר היום : 
 
 .  פעילות סיירת הורים בעיר )איציק בוצר( .0

 עדכון של צוות עידוד וגיוס חניכים לתנועות הנוער בעיר )עו"ד רונן רוטשטיין(.  .0

 מניעת אלימות בבתי הספר ומאבק בתופעת החרמות )מועצת הנוער העירונית(.  .3

 
 

  יו"ר הועדה :עו"ד רונן רוטשטיין,   -פתיחה     

 

 גיוס חניכים לתנועות הנוער.  - בין היתר בנושאדנו  בוועדה הקודמת, 

  יגבש מסמך שמטרתו לגייס חניכים לתנועות הנוער בעיר.הוחלט להקים צוות אשר 

 מסמך זה יועבר לאישור הגורמים המקצועיים ברשות והנהלת העיר. 

מניעת אלימות בבתי הספר  ב.סקירה אודות פעילות סיירת הורים בעיר,  א.כיום נתמקד בשני נושאים עיקריים :  

 בדגש על תופעת החרמות. 
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 מר איציק בוצר   -פעילות סיירת הורים עירונית  .א

את חשיבות פעילות הסיירת וציין כי הסיירת  עירונית, מר איציק בוצר הציג בפני חברי הועדה יו"ר סיירת הורים

פעילה במרחבים ובגנים הציבוריים בהם נמצאים בני נוער במטרה לאתר בעיות אלימות, מקרי רווחה ומפגעים. 

 הסיירת עובדת בשיתוף פעולה מלא עם עיר ללא אלימות. 

 מקשר ) מאחר ומדובר בחינוך הבלתי פורמאלי ישנה פתיחות ושיתוף של בני הנוער כמו כן, הסיירת מהווה חוט 

 עם המתנדבים בסיירת ( בין בני הנוער  לבין המערכת העירונית .         

  , מנהלת מח' בתי הספר, גב' לירון כרמלי:מניעת אלימות בבתי הספר ומאבק בתופעת החרמות .ב

במערכת החינוך העירונית בכל שכבות הגיל מתבצעות פעילויות מגוונות למניעת אלימות הן ברמת הטיפול והן ברמת 

המניעה. יודגש כי כל בתי הספר מתנהלים ע"פ הנחיות שפ"י ובכל שכבות הגיל מתבצעות פעילויות, סדנאות, 

 מיניות וכדומה.  הרצאות, למידה בנושא כישורי חיים, ערבות הדדית, ערכים, אלימות,

 מהן הפעולות הנעשות במסגרת אגף החינוך והנוער למניעת אלימות בבתי הספר? - לשאלת הוועדה

: עובדי קידום נוער  תכניות התערבותכחלק מהעבודה המשותפת עם משרד החינוך, אגף החינוך שילב בבתי הספר 

צות ריצה, טיפולים רגשיים קבוצתיים ופרטניים, בבתי הספר,  פסיכולוגים, טיפול באמנויות, אמנויות לחימה, קבו

 נולוג קליני. יחונכים לילדים בכל המגזרים ובכל בתי הספר, קרימ

 , קשר של אגף החינוך באמצעות רכזי מוגנות בבתי הספר עיר ללא אלימותשיתופי פעולה רבים עם קיימים  בנוסף,

 מדריכי רחוב וסיירת הורים. עם 

 קיימים שיתופי פעולה רבים עם משטרת ישראל הן ברמה השוטפת והן בפעילות יזומה.  

לכלל  521ו חשיפת מוקד הינ העירונית  עיר ללא אלימות בתוך מערכת החינוךקט חשוב שהובילו דוגמא לפרוי

 . מטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת  -הוא מוקד ארצי   521מוקד  . התלמידים

 מטרת המוקד לייצר סביבה בטוחה עבור ילדים ובני הנוער במרחב המקוון. 

, מוביל אותו מנהל  71:11ספר פתוח כל יום עד שעה הבית  -  0/12ת טכנולוגי"אמי  -דוגמא נוספת לפרויקט 

 שממשיך את מנהל הבוקר. במסגרת הפרויקט ישנן פעילויות מגוונות להעצמת תלמידים, מניעת אלימות, 

 שוטטות והעשרה. 

 

 של תלמידי תיכון ) פרויקט" נאבקים בבריונות "  פרויקט  ישנו כי מציין  "ר מועצת נוער עירוניתמן, יובן פק

 . ( אשר חונכים ילדים בכיתה ח' בכל הקשור לאלימות, חרמות , בריונות ברשת וכדומה  'לילנטל '  

 ר בהם הם לומדים הם , ישנה תחושת מגונות.נציגי תלמידי מועצת הנוער מציינים כי בקרב בתי הספ

                                                                                      
 מנהל המחלקה לשירותים חברתיים, מר אייל קהלני :  -היבטים בנושא האלימות  .ג

הקשור לתופעת האלימות. בין יתר המחלקה לשירותים חברתיים משקיעה משאבים רבים בהיבט הטיפול בכל 

 . הפעולות שנעשות ניתן מענה לקורבנות תקיפה מינית, אלימות במשפחה,  צריכת סמים בקרב בני הנוער

 יתרחב שיתוף הפעולה עם ניידת הרחוב של על"ם.  7171בשנת 

"ס קלור(, מיזם נור, המחלקה מעניקה מגוון מענים לנערות במצוקה בכלל זה : מרכז פעילות לנערות ערביות ) מתנ

 בית חם לנערה ומענה פרטני. 
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 חבר המועצה, הראל שוהם : 

 , יגובש מסמך מסודרצוות עידוד וגיוס חניכים לתנועות הנוער בעירהתקיימה ישיבה ראשונה של  .א

 ) שיטת עבודה /המלצות וכו'(.  

 יש לבחון אפשרות להסעות תלמידים לפעילות של תנועות הנוער ) יש פיילוט של הסעות קק"ל לצופים(.  .ב

 

 רותם כחלון: חברת המועצה , גב' 

 הכנה לצה"ל. תנועות נוער, מודעות להשכלה גבוהה, מבקשת שבמסגרת הדיונים בוועדה יעלו הנושאים הבאים : 

     

  יו"ר הועדה :, עו"ד רונן רוטשטיין -סיכום  

"נאבקים בבריונות" פרויקט פגישה עם לירון כרמלי ויואב נדב  בנוגע לבחינת הרחבת מועצת נוער עירונית תקיים  .0

 תיאום הפגישה באחריות יואב נדב.   -לבתי ספר נוספים 

 באחריות עו"ד רונן רוטשטיין.   -בוועדה הבאה יוצג מסמך  בנושא עידוד וגיוס בני נוער לתנועות הנוער  .7

 באחריות עו"ד רונן רוטשטיין ואיציק בוצר.   -ייערך סיור של חברי הועדה עם סיירת הורים  .3

 

 

 
 
 

                                                                                                          עו"ד רונן רוטשטייןעו"ד שלי ביטון                                                                      
                                                                                            יו"ר הועדה                                              מזכירות העירייה                                 

                  
                                                                                                                                                      

 
 
 
 
 

 , רמלה .0252אוקטובר 


