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 .תבישווועדת אס"א, ועדת חינוך והנהגת הורים יי


מחזיק תיק החינוך -מנכ"ל המועצה, יצחק שטרנברג -ראש המועצה, שי אברהמי-גיל ליבנה משתתפים:

 -יצחק פינברגמחזיק תיק החינוך וסגן ראש המועצה, -גלעד רבינוביץהממלכתי דתי וסגן ראש המועצה, 
עו"ס -מפקד נקודת משטרת שוהם, אתי זלק-מנהל מחלקת ביטחון,איציק עמיר-איציק עוז, חבר מועצה

-יו"ר וועד הורים יישובי, חדווה דנינו -יו"ר וועד הורים יישובי, חנה פוזנסקי מאירי-נערות, טלי דרור 
אסתר סגנית מנהלת חטיבת יהלום,  -ז הרשות למלחמה בסמים ובאלכוהול, תרצה שטרןמנחת אזור מרכ

מנהלת אגף חינוך -מדריכת מוגנות תיכון שוהם, אופירה ביטון -מנהלת תיכון שוהם, שרון נמצוביץ -פוסטר
מדריך  -אמיר בנרמנהלת יחידת הנוער,  -מנהלת החברה העירונית חמש, מורן דורון-וקהילה, גבי הדר

רחלי מרדכי מנהלת תוכנית עיר ללא אלימות ומתאמת הרשות למלחמה במסים מוגנות חטיבת יהלום, 
 ובאלכוהול.

 
בישיבה נסקור את הנעשה בתחום המניעה וההסברה בחצי שנה האחרונה, ונעבור על -גילליבנה

 מנכ"ל ריטורנו קיץ. בהרצאה שהייתה השבוע של הרב איתן אקשטייןכל התחומים להערכות 
של הנוער המתבגר  םבמסגרת הכנה לקראת הקיץ להורי היישוב, דיבר הרב על דפוסים והיבטי

 לה המייצרים הרגלים רבים.בניהם שעמעמום ובט
לנוער, גבי הדר, מורן, אמיר מתחום הספורט ויחד עם גופים  הכנו תוכנית עשירה לפעילות הקיץ

 פעילות ותופעות עבריינות.נוספים נציע היצע של פנאי לנוער על מנת למנוע 
עמיר מפקד נקודת המשטרה החדש, בזמן הקצר שהוא בתפקיד התרשמנו מהמוטיבציה  איציק

 והגישה בתפקיד להתמודדות עם בני הנוער.

 
בני הנוער ובפרט התנהגויות  תאת דפוסי התנהגויו עתיד למפותסקר הנוער שנערך בימים אלו 

משרד החינוך  ,אישורים מול עיר ללא אלימותלו, לאחר  סיכוניות בין כותלי בית הספר ומחוצה
בשבוע הבא יגיע גם  ,חטיבות הבינייםואלכוהול יצא היום הסקר לדרך ב והרשות למלחמה בסמים

לתיכון ואנו מצפים שהסקר ילמד אותנו על עמדות הנוער כדי לתכנן פעילות בהתאם להמשך 
 השנה.

 
והתנהגויות סיכוניות  המועדפת הנוער היא מיפוי תרבות הבילוי :סקרהת ומטר -רחלימרדכי

 בקרב בני הנוער, בניית תוכנית התערבות מותאמת לשוהם) בניית חלופות ומניעה(.
הסקר הוא פיתוח של שוהם בשיתוף עם הרשות למלחמה בסמים ובאלכוהול ותחום מדידה 

',בשיטת מדידת אשכולות, י-'תלמידים כיתות ז 670והערכה עיר ללא אלימות משתתפים כ 
 של עיר ללא אלימות.בהנחיה וייעוץ 

 
: סמינר מינואר ועד היוםסקריה על הנעשה בתחום המניעה וההסברה יחד עם השותפים, 

עמיתים, ערב הוקרה לנוער מתנדב, הרצאות להורים, קבוצת הורים, סיורי גנים, מפגש חוזר 
ה הכנה לקיץ להורים ביישוב, קבוצת אילוף עמיתים, הכשרות מקצועיות סיירת גנים, הרצא

כלבים, וועדות מקצועיות, פעילות מדריכי המוגנות בבתי הספר ותוכנית אילנות גבוהים. המטרה 
 היא לגעת בתכנים ולהגיע לכמה שיותר ילדים והורים בדרכים מגוונות ורלוונטיות. 

 
.מבקש להכניס כיתת מב"ר לסקר הנוער-גילליבנה

 
 
 
 
 



 

 

 
 

ותלקראתהקיץלפיתחומים:הערכ


תחוםהחינוךוהרווחה:
תוכנית הקיץ היא תוצר המשך לפעילות שהתקיימה לאורך כל השנה, פעילות בשטח והכרות עם 

 .תהצורך בשטח. וכן  ישיבות מטה תיאומים והיערכויו
 ועד היום. 2011לדברים שראינו לאורך השנה מקיץ  יבתוכנית ניסינו לתת מענה אופטימאל

פעילות ואחד הדגשים שהיו בתוכנית  התקיימהלאורך כל השנה שחשוב לי להדגיש כפי שראיתם 
 העבודה זה שיתופי פעולה עם התחומים השונים.

 
 כנית הקיץ מתחלקת לשתיים:תו

  מדריכי המוגנות אמיר ושרון ליווי בהובלת  22:00-01:00זולה בגן השעון בימי שני משעה 
 הנוער.  יחידתעו"ס ממחלקת רווחה ו

  בהובלת אמיר ושרון מדריכי פעילות  22:00-01:00טורניר פלייסטיישן בימי רביעי
 בבית הסגול המוגנות.

 

 פעילויות נוספות:
מפגשים לנערות שאותרו ע"י הרווחה  12סדנא בת הגנה עצמית,  –"כן לספורט לא לסמים" 

 ויחידת הנוער, ותוכנית להורי הנערות.
 .בנושא החוק -מידעון "חומר למחשבה"

 קפה ייעוצי לנוער מחלקת רווחה ויחידת הנוער. -"קפה לאוזן "
 קורסים וסדנאות לנוער, יצרת חלופות ונגיעה בתכנים סמים ואלכוהול בהתאם.

 סיורי גנים בהובלת יחידת הנוער.
 

:תחוםהאכיפה
 בחודש מאי חלה ירידה בעבירת הפע"ר -איציקעוז

 התחיל מהלך של שדרוג מערך המצלמות 
 כמעט מלא. ימשמרות שבועיות פלילי מוניציפאל 20-יוגבר השיטור הקהילתי, ל

 סיור נוסף ברכב נוסף במקומות מועדים: גן החבל, גן סחלבים וגן תמר.
  שיתוף פעולה עם סיורי גנים.

 הועבר לשי אברהמי תמחור לרכז נוסף.
 בית הסגול.מורן מבקש להפנות את הנוער ל

 
 ישנה הערכות של הביטחון לסיום שנת הלימודים

הייתה הסברה בכיתות נשלח מכתב להורים דרך וועד ההורים, וכן נערכו שיחות  -אסתר פוסטר 
 פרטניות עם הפוטנציאליים. נערכה פעילות מקדימה והוקדש קיר "לפרידה מבית ספר".

 
 משולבת.הניידת הבהם תהיה נוכחות מוגברת של  27.6וה  20.6הם ה  םתאריכים הרלוונטיי

 
נערכה הסברה ונאמר לבני הנוער )מסיימי יב'( שאסור על פי החוק וכן ההורים קיבלו  -"רונדו"

 מכתב בנושא.
 מעורבות ההורים חשובה מאוד, שנה שעברה היו הורים שהפריעו למשטרה. -אופירה

 לגבי השלכות עבירות על החוק בנוגע לרונדומבקשת הסברה מדויקת להורים 
 חוזר מנכ"ל בנושא הרונדו. וכן פרסום בדיוור השבועי וכן בפרסום הייעודי בנושא

 
-אציקעמיר

  הקמת משמר שכונה שיטפל וונדליזם, הפרעות מנוחה, ובפגיעה ברכוש, אותו צוות יפעל
לייצר מחויבות למשטרה או שיקבל ניידת או מגנטים לרכב, המטרה היא גם  שלו רחובב

השני.בראשון לציון יש דוגמה טובה  דכדי שיוכלו לראות את הבעיה גם מהצ ולרשות
 מצוין.למשמר שכונה שעובד 

 פעילות משותפת עם סיירת ההורים לאיתור חריגים הצפה וסנכרון בעיות. 



 

 

 הנוכחות שלומי חג'ג' שוטר שהיה פעם פקחן יפעל על אזרחי ברכב לבן, ,יהפעילות סמו
של אנשים "מודיעין" שיעזור לחבר את  יבוצעו רישומים,עצמה תייצר תוצאות בשטח

 הקצוות.

 ת המפריעים וכך וינוהל תיק הפרעות מנוחה שיהיה קבוע בניידת השוטרים ירשמו את שמ
₪ . 1000ל  300נס בין קב ונסקבמידה ויפריע שנית י ,לבצע מעקב השיטור יוכל

 בפעם הראשונה.גם לדברים לא סבירים יינתן מענה , דגש על רצידיביסטים 

 לא יבחן לפי רעש יש סמכות מעצר, רעש  לכןזו עבירה ו -מפגעי רעש קיימים כל היום
כל פניה שתגיע בנושא תבחן ע"י שוטר  סביר מבחינת האוזן הסובייקטיבית של השוטר.

 שיגיע למקום.

  חוק ונסיבות הנגינה וכו'( ע"פ  מנוחה )כליהלשוטר יש סמכות לקחת חפצים בעת הפרעות
 מחמירות לפתיחת תיק.

  שיפוצים, בע"ח ועוד(ה)טלוויזי₪  7,000תקנות איכות הסביבה מאפשרות מתן קנס עד , 

 חשובה עד מאוד ועוזרת. -חבירה למודיע 

 .השוטרים יקבלו העשרה בנושא איכות הסביבה 

  אלכוהול לקטינים.תחל פעילות יזומה בפיצוציות וסופרים בנוגע למכירת 

  תהליך מול שי ואיציק. -מצלמותמערך 

 .הסברה כניסה לבתי ספר תשע"ג 

 ויערכו  וועדת אכיפה במסגרת עיר ללא אלימות התכנסה בחודש מאי, יבוצעו תהליכים
 מפגשים נוספים לאורך השנה בהתאם לתאריכים פוטנציאליים.

  מחוז מרכז מגיעה לרמלה. 100פניה ל 

 מחויבות אישית בעזרת הרכז והמתנדבים העברת תכנים מגוונים ר,הקמת מפקדת נוע :
 ניווט, חבלה, חיפוש נעדרים ועוד.


 -גילליבנה

 יום.במהלך הכל שעה  סבירלא מבקש לחדד למוקד הנחייה לפיה יש להתייחס לרעש 
 בצומת אל על, ארפורט סיטי, יש פיצוציה חשודה.

 
:תחוםהפנאי
 עות התאורה בגנים:פירוט שינוי ש -אמירבןעזר

, גן הירדן נשאר אותו 23:00, יהלום עד 00:00, צוקים עד 23:00, גן החבל עד 01:00עד  -ניצנים
אם שעות  . אבני החושן ורבין או ליד התיכון לא משתנים.03:00-04:00הדבר, מיני פיצ' אפשר עד 

 התאורה מאושרות יועבר דף מרוכז למוקד כדי שידעו לתת מענה בהתאם
  בגלל הפרעות מנוחה, ויום שישי 22:00מגרש הכדורגל במודיעים יפתח פעמים בשבוע עד ,

 לחיילים ונוער. 18:00עד 

 .מועדון כדור רגל, מלך הפנדלים 

  22:00ספינינג לנוער בשעות הערב כל יום חמישי 

 .זומבה באולם התיכון ללא עלות 

 .ראשון ספורטיבי בגן החבל, משחקים של פעם ועוד 

 חמישי במיני פיצ' משה בן ארי יערוך טורניר. כל יום 

 .הותקן סל נוסף ליד הבריכה לטובת הפעילות של הנוער  ונקודת מים 

  שי אברהמי, הגיע להסכמה עם מנכ"ל חבל מודיעין לגבי פתיחת המגרש ולהדלקת תאורה
 הסמוך למיני פיצ'.

 .ליגת נוער כדור סל מסתיימת עכשיו של המגזר הדתי 

 27לית מחיר רחצה לי ₪ 
 

 מבקש לשלב את מירית וקנין-לבנהגיל
 
 
 



 

 


 יחידת הנוער -מורןדורון

המטרה בתוכנית לתת מענה לקהלי יעד שונים, כוח אדם כבסיס להחלפה, מיתוג מחדש ושיתופי 
פעולה רבים עם עיר ללא אלימות, הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול, עמותת עם ישראל אחד 

ראל אחד עוזרות בשיעורים פרטיים לבני נוער. חיבור מדנים. מתחם וצה"ל.  בנות שירות עם יש
 הבית הסגול עבר שיפוץ.

 פתוח לכלל בני הנוער. -שני עד שבת 

 .יום ראשון פתוח רק לפעילות קפה לאוזן 

  21:00-02:00יום שני פתוח לאוכלוסייה דתית בלבד 

 .נפתחה קפיטריה של המטבח של רחל 

 .קווי לילה רביעי חמישי ושבת 

 .פעילות של אמיר ושרון עיר ללא אלימות בשני ורביעי 

 .קפה לאוזן בשיתוף עם רווחה 

  ה', צוות שעבר הכשרה .-בימים א' 23:00-02:00סיורי גנים 

 .+'נערכת הרשמה לכרטיס הנוער מיועד לכיתות ז 

  יבדקו פתיחת קורסים בשיתוף עם הרשות  18.6עם חזרתה של אדווה והמילואים
 קולנוער או גרפיטי. DJלמלחמה בסמים של 

 .סינמה נוער בבית התרבות בימים חמישי ושישי, סרטים חינם עם הצגת כרטיס נוער 

 .כוכב נולד יישובי הגמר בסוף הקייץ 

  משלחתAhaus   .לגרמניה 

 .משלחת ניו יורק 

 הקרנות סרטים, גמר ספורט . ערבי 
 

 -שיאברהמי
הערכות לקיץ מאוד מקיפה, תוצר עבודה של כמה חודשים, פעלנו במתודולוגיה של עיר ללא  נושא

 אלימות. 
  היצע פעילות פנאי רחב: ספורט, תרבות, פנאי, נוער, פעילות מדריכי מוגנות והרשות

ח ומגוון, ליישוב עדיין יש את למלחמה בסמים ואלכוהול. לא היה בעבר כזה היצע רוו
 לו.המגבלות ש

   ליצור פעילויות שלא יהוו מוקד רעש. כמו מתחם לראשונה נוצרו אלטרנטיבות בניסיון
 הזולה בגן השעון. 

  ניכרת הערכות אכפתית מאסיבית של איציק עוז ואיציק עמיר. יש תחושה בחודש
 האחרון של הרתמות הדדית של המשטרה והמועצה.

  שכל הערכות זו תצמצם את מטרדי הרעש ומעשי הוונדליזם, כמו טיפוס על גג בית נקווה
 ת תקציבית.ע.הפעילות מושקהספר הגבוה והמסוכן

  להורים הייתה הרצאה של הרב איתן אקשטיין הערכות לקראת הקיץ, חשיבות פיתוח
 שיח עם הנוער. 

 ה " קפה לאוזן בשטח"  תפקיד סיירת הגנים ביישוב היא תקשור עם בני הנוער ולא אכיפ
 הורים, לא מספק ויש ליצור התנדבות נוספת. 25יש גיוס נמוך כ 

 
 נראה כי תכונית הקיץ הנוער מקבל המון אבל אין מקום שבו הוא נותן חזרה. -תרצהשטרן

 בשוהם ניכרת תרומת בני הנוער הרבה בעיקר בתנועות הנוער. -מורן דורון
 

שיוכלו לעזור לדחוף את  יגיעו להורים תהרחב של הפעילויומבקש לוודא שהמגוון -איציקעוז
 הילדים לפעילויות.

 מבקשת לשלוח למנהלות בתי הספר. -גביהדר
 שכן יום חלוקת התעודות קרב. ולהעביר למנהלות יש למהר -אופירהביטון

מבקש שרכזי נוער יכנסו ויסבירו לכיתות ויסבירו על פעילות הקיץ ויחלקו את עלון  -גילליבנה
 פעילות הקיץ.
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