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  (0202 פברוארב 11)  תש"ף שלישי טז'שהתקיימה ביום לקידום מעמד הילד ובני נוער ועדה ה מישיבת 
 ברמלה.   1רחוב ויצמן  בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר,, בחדר הישיבות ע"ש אפריאט ז"ל 

 
 משתתפים:                                                                               :וכחים נ

 מנהלת המוקד העירוני -לני ממן       יו"ר הועדה  -רונן רוטשטיין עו"ד 
 העירייהמזכירות   -עו"ד שלי ביטון                                            חברת מועצה - רותם כהן כחלון

 נוער ילד וראש צוות  -גוטמן  מאור סיגל                                   מנהל יחידת נוער עירונית  -יואב נדב 
 רכזת אזרחות פעילה -מור בן יאיר 

 מנהלת אגף החינוך והנוער -אלונה קליימן 
                                            מנהל המחלקה לשירותים חברתיים  - אייל קהלני 

 ישראל( )מ. חוקר ילדים ונוער  - משה אשכנזי
 

 :חסרים
 סגן רה"ע   -מאור אשש 

 חבר מועצה -שלומי פנטה 
 חבר מועצה -הראל שוהם  

 נציגת ציבור  -רעות גולדמן 
 נציגת ציבור   -לודמילה יסקוב 

 נציגת ציבור - אורלי ארביב
 נציגת ציבור -לה נחום'אנג

 איריס מסטאי   -מנהלת בית ספר שרת 
 יו"ר מועצת תלמידים העירונית  -בן פקמן 

 
 ./51:5הועדה התחילה בשעה 

 נדון :
 

 הצגת נתונים ) מצגת (.   -עידוד הגיוס לצה"ל  .5
 

 יו"ר הוועדה :   -דברי פתיחה, עו"ד רונן רוטשטיין 
 הועדה היום תדון בעידוד הגיוס לצה"ל, נושא שאנו רואים בו חשיבות רבה. 

 יודגש כי בכוונת העירייה להתמקד בתכנית עבודה סדורה בנושא. 
 

 להלן עיקרי הדברים:

 סבב היכרות.  .5

 הצגת מצגת ע"י יואב נדב, מנהל יחידת הנוער ומור בן יאיר, רכזת אזרחות פעילה : ./

 תמצית :
 ברשות. םים לגורמים הרלוונטיייהצגת נתוני גיוס רשות 
 .הצגת פעילות הכנה לצה"ל בעיר 

  .מטרות ויעדים לשנת תש"ף 
 

עלות הבמטרה ל ,גורם מתכלל שאחראי על כלל תכניות ההכנה לצה"ל ברשות - מרכז הכנה לצה"ל ברמלה .3

 טחון.יאת אחוז המתגייסים לשירות משמעותי בקרב המועמדים לשירות הב

 מישורים: שני הפעילות במרכז עובדת ב      

 פעילות בחינוך הפורמאלי בשעות הבוקר. .א

 פורמאלי(. בלתי )פעילות אחר הצהריים  .ב
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 נוער, צעירים צבא.  - תכנית ניצו"ץ .4

 רשויות מקומיות. 02 -אשלים. התכנית מופעלת בכ -שיתוף פעולה של משרד הרווחה וג'וינט 

העלאת אחוזי הגיוס ברשות וצמצום הנשירה של חיילים בסיכון תושבי  -מטרות העיקריות של התכנית 

 רמלה.

 משרה ) פועלים מזה שנה בעיר (.  11% -משרה ומלוות חיילים ב 511% -ברשות קיים עובד סוציאלי ב

 

 ) נכנס לישיבה (  -רה"ע  - מיכאל וידל

 בשל חשיבות הנושא הנדון בוועדה, מצאתי לנכון להגיע לישיבה זו. 

 ראשית, אני מברך את כל הנוכחים על הירתמותכם לנושא. 

לצד השאיפה לחינוך למצוינות והשגיות, אנו  משקיעים משאבים רבים לטובת מערכת החינוך העירונית. 

 אנו פועלים לחינוך לערכים, התנדבות ותרומה לקהילה. 

" אני רוצה תוצאות " זו לא רק סיסמא, חשוב לי שהועדה תכין תכנית עבודה סדורה נוציאה מן הכוח אל 

 הפועל. 

 

 -דגשים להכנת תכנית עבודה בנושא עידוד הכנה לצה"ל  .1

  .)העלאת אחוז הגיוס לצה"ל ) שירות מלא ומשמעותי 

  .) העלאת אחוז קצונה ) גברים ונשים 

  .צמצום אחוז הנשר 

  אחוז יציאה למכינות ולשנת שירות. העלאת 

 

התקיים דיון פורה בו מנהלת אגף החינוך והנוער, הגב' אלונה קליימן ציינה בפני הנוכחים כי נושא עידוד 

 הגיוס לצה"ל ושירות לאומי הינו חלק משמעותי מהתכנית האסטרטגית לחינוך. 

 ותי.   הרשות רואה חשיבות רבה בהעלאת אחוזי הגיוס לשירות מלא ומשמע

 

בשל ניסיונה מבהירה כי מדובר בנושא בעל חשיבות רבה ומדגישה כי   - חברת המועצה רותם כהן כחלון

 והצבאי תוכל לתרום רבות בנושא זה ותשמח לעשות כן.המקצועי 
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 עו"ד רונן רוטשטיין, יו"ר הועדה :  -סיכום

כיום , אין תמונת מצב ברורה לגבי הפעילות בשטח ) הן במסגרות הפורמליות והן במסגרות הבלתי  .1

פורמאליות(. לאור האמור וכבסיס לעבודת הועדה, יוכן שאלון אשר תפקידו לשפוך אור על המצב הקיים 

 ולדייק את עבודת הועדה על מנת להוציא את תכנית העבודה מן הכוח אל הפועל. 

לעיל ( ותלווה את  5הועדה תעסוק בדגשים ) סעיף  לעידוד גיוס לצה"ל ושירות לאומי, תוקם ועדה .0

    תום השירות. -גיוס   -משלב ההכנה המלשב"ים ) מיועדים לשירות הביטחון ושירות לאומי( 

 חברי הועדה : 

 עו"ד רונן רוטשטיין, אברהם דז'ורייב, רותם כהן כחלון.  -חברי מועצה  

 יואב נדב, מור בן יאיר , לני ממן, נציג מח' לשירותים חברתיים.   -גורמים מקצועיים

 
  

                                                                                      
 
 
 

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

                  
                                                                                                                                                      

 
 
 
 
 

 


