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  תש"ף כא' אב  שלישי שהתקיימה ביום לקידום מעמד הילד ובני נוער ועדה ה מישיבת  
 . ZOOMבאמצעות אפליקציית   (0202אוגוסט  ב 11)     
 
 משתתפים:                                                                       :וכחים נ

 מנכ"ל העירייה   - רונן עזריהיו"ר הועדה                                  -רונן רוטשטיין עו"ד 
 יועמ"ש  -עו"ד דורון דבורי          חבר מועצה                                    -הראל שוהם

 רכזת מתנדבים ברשות -מושית כהן                        חברת מועצה             -רותם כהן כחלון
 נציגת ציבור  -ענבל צרפתי                                         נציגת ציבור  -אנג'לה נחום  

 יו"ר מועצת תלמידים עירונית סגנית -סתיו גבר                  מנהלת אגף החינוך והנוער -אלונה קליימן 
 מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון            לשירותים חברתיים מנהל האגף  -אייל קהלני  

 מנהל יחידת נוער עירונית    -יואב נדב 
 יו"ר  ועד ההורים העירוני -נעמי בלס
 יו"ר מועצת תלמידים עירונית  -אדיר פרץ

                              
 

 :חסרים
 סגן רה"ע   -מאור אשש 

 חבר מועצה -שלומי פנטה 
 נציגת ציבור  -גילי סבא 

 נציגת ציבור  -רעות גולדמן 
 נציגת ציבור   -לודמילה יסקוב 

 מנהלת ביה"ס שרת -איריס מסטאי 
 מפקד תחנת משטרה או מי מטעמו

 
 נדון :

 

 פעילות לבני הנוער בימי הקורונה  .5
ו בהדרגה בהתאם להנחיות חהנוער ברשות סקר את הפעילות : מרכזי הנוער נפתיואב נדב, מנהל יחידת 

 . משרד הבריאות ובכפוף לתו הסגול
נר ואגרת "יום הזיכרון והשואה בזום,  ואתגרים ברשת, טקסי טורניר פורטנייט  -לדוגמא  פעילויות

 . " למשפחות שכולות
נים" מתמעטים ת כאשר מפגשי " פנים מול פמאתגרכמו כן , מסביר לחברי הועדה כי מדובר בתקופה 

 והתקשורת לרב נעשית באופן מקוון. 
אישיות אחת טלפוניות קיום שיחות  על מצבם הרגשי של בני הנוער ע"י צוות מרכזי הנוער נתן דגש 

 לשבוע. 
ת ילויוו בפעת חברי הועדה כי בני הנוער השתתפיואב נדב משתף א -התנדבות בקרב בני הנוער 

 חלוקת מזון לקשישים, איוש מוקד טלפוני, עבודה חקלאית.  תיות רבות כמו:דבוהתנ
 

האם חלה ירידה בהשתתפות בני הנוער בפעילויות השונות  - לשאלת חברת הועדה, גב' אנג'לה נחום
 02% -כתוצאה מחוסר אמצעי קצה ) מחשב, טאבלט וכו'( ?  יואב נדב משיב כי חלה ירידה של כ

בפעילויות השונות אך לא כתוצאה ממחסור באמצעי קצה אלא בשל בחינות  בהשתתפות בני הנוער
 בגרות, התחייבויות קודמות וסיבות אחרות.

 

  -פיקוח מעונות הגיל הרך  .2
 אייל קהלני, מנהל האגף לשירותים חברתיים מציג את המעטפת שניתנה להורי ילדי פעוטון טולי עקב 

פוריה  -( של פרופסור נעמה עצבהZOOMוסייעות בגן : הרצאה )ות שחוו מצד גננות ההתעללות והאלימ
למתן כלים ראשוניים להתמודדות עם הילדים, פרסום טלפונים להורים לקביעת ייעוץ פרטני אישי הן ע"י 

הפעוטון,  הפסיכולוגי החינוכי,  קיום שיחות אישיות טלפוניות להורי ע"י השירותהמרכז לגיל הרך והן 
חה פבבית מש , מנהל האגף לשירותים חברתיים וסגניתוהעירייה רה"ע ,מנכ"ל עיר :הנהלת ה פגישה של

 של ילד מהפעוטון.
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הגננת / סייעת להתקשר  שלושה, על  -יומייםכאשר ילד נעדר מהגן   - הערת חברת המועצה רותם כהן כחלון
לא מגיע משיבה כי בהתאם לחוזר מנכ"ל של משרד החינוך כאשר הילד אלונה קליימן לשאול לשלומו, 

בלימודים לא  כאשר מדוברם הילד ואולם לולשאול לשעל הסייעת להתקשר , שלושה  ימים ומעלה 
 קייטנה (,לא חלה חובה להתקשר.  -פורמליים ) כמו

 . נים מנכ"ל העירייה מבקש ממנהלת אגף החינוך והנוער לחדד נוהל זה לסייעות בג
  

לים בו אני חבר , לגבי פיקוח בגנים "מתקיימות שיחות רבות בפורום המנכ  -רונן עזריה, מנכ"ל העירייה 
הפגנות והזעקה האישית של ההורים יניעו מהלך חיוני בנושא ההפרטיים מגיל לידה ועד שלוש , אני חושב ש

 הרגולציה והפיקוח על מעונות. 
 חשוב להדגיש כי מעונות היום ) מגיל לידה ועד שלוש ( של המתנ"ס וקרן רמלה מרושתים במצלמות. 

 
               מעירה כי יש לפעול לחקיקת חוק עזר עירוני אשר יחייב מעונות פרטיים לרשת את המעון  לה נחום'אנג

 להורים.  במצלמות עם חיבור 
 

למות לתוקף יכנס חוק חובת המצ 1.1 -החל מהמעדכנת כי נכחה בדיון בכנסת בנושא וכי נעמי בלס 
 רק לאחר שלושה חודשים.  והאכיפה תחל 

פחותיהם ללא דיחוי, ללא הגבלת כי על העירייה לדאוג לתמיכה נפשית לילדים ולמש נעמי בלס מדגישה 
 לא הגבלת תקציב. לוזמן 

 
 . חשיבה עירוני(  ) מתקיים דיון לגבי גיבוש צוות

 
, מבקש  החשיבה, האם אין אחריות עירונית לגילאי לידה עד שלוות ומבקש לדעת מה תפקיד צ הראל שוהם

 המעונות בעיר וחברי מועצה.  שלנציגות בצוות שיוקם תהא ש
 

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

בשיתוף  פעולה  מקיים פגישות והתייעצויות מאז שנחשפה הפרשה המזעזעת של ההתעללות בגן טולי אני 

במטרה לגבש תכנית שונים ברמה הארצית וברמה העירונית  עם גורמים  מלא מצד רה"ע והנהלת העיר 

 להסדרת הטיפול בילדי הגיל הרך ) לידה עד שלוש(. התכנית תכלול היבטים של רישוי אכיפה ופיקוח .

) אודה שתעבירו לי                  והטמעתה במערכת העירונית יוקם צוות חשיבה יודגש כי לשם גיבוש התכנית              

 . הארות, הערות והתייחסויות רלוונטיות באמצעות המייל(

 
  

                                                                                      
 
 
 
 

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