
 

 

 
 

 אגף חינוך וקהילה
03-9723070 

 ל' סיון תשע"ה
 2015יוני  17 

 174307סימוכין: 
 

 הנדון: סיכום פגישה
 

 נושא:  2015מטה אס"א תוכנית קיץ 

 -צהחברת מוע -חני קרסמנכ"ל המועצה,  -דודי זביבראש המועצה,  -בנהיגיל ל
מחזיק תיק החינוך, וסגן ראש המועצה  -גלעד רבינוביץמחזיקת תיק נוער וצעירים, 

רשות למלחמה בסמים ה ,מנחת איזור מרכז -חדווה דנינוחבר מועצה,  -אבי אלטלף
 קב"ט המועצה, -מנהלת אגף חינוך וקהילה, משה ויגדור -אופירה ביטוןובאלכוהול, 

מפקד תחנת המשטרה, מורן  -שלומי הרושפקד מנהל השיטור העירוני,  -יוני טוביץ
מנהלת יחידת  -מחלקת ספורט, מירי רמתי -מנהל יחידת הנוער, אורנה לוטן -דורון

 -מחלקת לשירותים חברתיים, רחלי שליין -וצעירים יםערעו"ס נ -נתלי רזהפרט, 
 -כהן , מיכלאלכוהולהרשות למלחמה בסמים ותכנית עיר ללא אלימות ו מנהלת

 -מנהלת תיכון שוהם, מיכל גרטי -אסתר פוסטר מנחת מנחים עיר ללא אלימות,
נציגת אבני  -מירי כהןגנות תיכון שוהם, מדריכת מו -הילי אלבז יועצת תיכון שוהם,
יועצת חט"ב שלהבת,  -סגנית מנהלת חט"ב יהלום, יעל גולדרייך -החושן, אורית רם

אדיר בן יועצת חט"ב יהלום,  -אירנה בורגטסגנית מנהלת אבן חן,  -ריחברכה ב
 -רכזת סיורי גנים והעצמת נוער -הרכז מנהיגות יחידת הנוער, מאיה ביבל -טובים

 -הנהגת הורים, דרור שמחי -הנהגת הורים, ליאור פרץיו"ר  -ה'ידת הנוער, חנהליח
הנהגת הורים  -בתיה שיאוןנציגת ציבור,  -רחלי גבאיהנהגת הורים ט' יהלום, 

מועצת תלמידים יהלום,  -מועצת תלמידים יהלום, עמית ונטורה -שלהבת, שקד סרור
 -עמיתים שלהבת, יואב וייס -דמועצת תלמידים יהלום, שגיא חד -שחף שטיינברג

שלהבת תלמידת ישיבה אולפנה  ,עמיתיםחברה ב  -עמיתים שלהבת, רוני זק
 .היישובית נוערהודוברת מועצת 

 

 

 משתתפים:

 תאריך הפגישה: 15.6.15 סוכם ע"י : רחלי שליין
 

על החשיבות שכולם רואים בהיערכות לקראת הקיץ."החופש של  דמלמ אשר הפורום הרחבמברך על  -גיל ליבנה
תשתיות כדי שיהיה פנאי ותעסוקה לנוער. למשאבים ול דאוגמחויבות המועצה היא ל -הילדים הוא העבודה שלנו"

לחוף הים בת"א וכמובן, קווי לילה, מתקני ספורט ערוך להסעת ילידם שלדוגמא, הרחבת מערך התחבורה הציבורית 
ווית לנוער שתורם את הז ,להורים המתנדבים ופשת הקיץ. תודה לחברים ולשותפים,, הסברה לקראת חפתוחים

 .לאנשי אכיפת החוקהייחודית שלו ו
 

א לשתף את הנוכחים בהיערכות לקראת ומטרת המפגש ה .הפורום הרחבמצטרפת לברכות על  -ביטון אופירה
הנהגת ההורים ו מחלקת חינוךדת הנוער, אגף לשירותים חברתיים, פעילות הקיץ שנבנתה בשיתוף המשטרה, יחי

 ל מקסימום פעילות ומקסימום פריסההתכנית נבנתה על בסיס ניסיון שנצבר לאורך השנים, בדגש ע שובית.יהי
 ב. אני מזמינה את הפורום להאיר/להעיר ולהתייחס.ברחבי היישו

 
שחופשת הקיץ טומנת  הסיכוניםל מבקשת לקחת בחשבון את כנציגת הרשות למלחמה בסמים ואלכוהו -חדוה דנינו

 בחובה, רוצה לאחל חופשה נעימה ושקטה.
 
 
 

 



 

 

 מס' נושא תיאור הנושא והחלטה אחראי

באופן שוטף מעגלי העבודה נפגשים בהובלת המנכ"ל, מעגלים קבועים של  

 חשיבה, בניה, ביצוע והפקת לקחים. 

 מעגלי נוער וקהילה הורחבו.

 על מניעה לצד חלופה לאורך כל השנה עם דגש מותאם לקיץ. הדגש הוא

יצירת מעגלי 

הדברות 

ושיתופי 

 פעולה

1 

כניסת תוכנית "גדולים ולא שותים" לבתי הספר היסודיים, שלב חשוב בגיבוש  

. פעילות לקראת פורים ול"ג בעומר לחניכי בני עקיבא 10-12עמדות בגילאי 

לשיטור והמשטרה, לצוות בינמקצועי,  -מקצועיותבשיתוף הרב סתיו, הכשרות 

 סיירת גנים ועוד.

פעילויות מניעה לאורך כל שנת הלימודים מכיתות ו' ועד יב' , תוכנית ספיראלית, 

 מדורגת, שנבדקת ומותאמת כל שנה מחדש. 

סקירת קצרה 

ודוגמאות 

לפעילות 

שוטפת 

לאורך 

 2015השנה

2 

 ומנגישים מידע:ישנן מספר דרכים בהן אנו מפרסמים  

דיוור לתושב, בתי ספר )תעודות סיום שנה, וובטוק, וכו'(, עיתון מקומי, הסברה 

 בכיתות, קמפיין ישובי, יחידת הנוער, פייסבוק והנהגת הורים יישובית.

הסברה ודרכי 

 פרסום

3 

   ,פריסה רחבה להגברת נוכחות, יצירת חלופות לצמצום תופעת: שוטטות

 ואלכוהול.אלימות, סמים 

 הערכות לקראת הקיץ. וועדת אכיפה  -מטה יישובי שהתכנס לדיון

 הערכות לקראת סיום שנה"ל ועוד. בדגש על שת"פ ויצירת אינטגרציה.

סיום שנה"ל, רונדו, פתיחת שנה"ל,  -דיאלוג לצד גבולות בתיכון 

 ועוד.

  פעילות בני עקיבא לקראת הקיץ עם הרב סתיו. 

 

עיר ללא 

אלימות 

והרשות 

למלחמה 

בסמים 

 ובאלכוהול
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  יב'-ח' -קפה ייעוצי לנוער 

 בקיץ פעילות מוגברת. -בית חם לנערות 

  פגישה בנושא עבודה משותפת וטיפול עם משטרת ראש העין, קב"ט

 המועצה ומשטרת שוהם.

 

 

שירותים 

 חברתיים
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יחידת 

 הנוער

 .תוכנית מותאמת לכל ילד וילדה בהתאם לכישורים שלה או שלו 

 עם החינוך הפורמאלי והמשפחה במטרה להשפיע על קבוצת  שת"פ

 השווים.

 פעילות מפוקחת. -מסיבת בריכה 

 .קיץ של משמעות, זולה, ניידת משחקים, מתחם פתוח כל יום ועוד 

 ה' , שבוע אחרון לחופש מתוכננת פעילות שיא -בימים א' -סיורי גנים

 מיוחדת.

 6 יחידת הנוער

מחלקת 

 הספורט

  בשוהם מחולק לשלוש קטגוריות: אימונים פתוחים, קיץ ספורטיבי

מגרשים ואולמות פתוחים, טורנירים עם הרשמה מראש. לצד אירועי 

 שיא חד פעמיים. כל יום בשבוע יש פעילות ספורט.

  8בלילה וכרטיסיית נוער בעלות של  2פתיחת בריכה פעמיים בשבוע עד 

 לכניסה. ₪ 

 .הארכת שעות חדר הכושר לטובת הנוער 

 לברר האם יש רחצה נפרדת לציבור הדתי והארכת שעות חדר  יש

 הכושר גם בימים בהם יש הפרדה.

מחלקת 

 ספורט
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 משטרה

 

 

 

 

 

 

 

שלומי 

 הרוש

 במהלך השנה נפתחו תיקים נגד מעסיקים ומסיעים. יש אכיפה  -שב"ח

 אינטנסיבית בנושא.

 מתוכננת אכיפה בנושא סמי פיצוציות, בהמשך  -ביקורות פתע בפיצוציות

 ביקורת אלכוהול.

 .מפגש תיאום צפיות והערכות לקראת הקיץ סיירת גנים 

 בבתי ספר ובבית הגמלאי. -פעילות בקהילה 

 בוצע חיפוש בבתים בהתאם למידע מודיעיני. -נוער 

 אכיפה מוגברת. -מסיבות בפארק שוהם 

 אכיפת שתיית אלכוהול של בני הנוער- 

לקחת את הילדים לתחנת  אין להסתפק בשפיכת אלכוהול בלבד, יש

, ובהתאם לצורך להעביר את השמות לאגף להתקשר להוריםהמשטרה/

 החינוך ולרחלי שליין.

משטרת 

 שוהם
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 בברכה ,

 רחלי שליין
 מנהלת תוכנית עיר ללא אלימות

 והרשות למלחמה בסמים ואלכוהול
 
 

 העתק:
 משתתפים                                 

 
 

קב"ט 

 מועצה

 .שת"פ סיירת ג'יפים 

 .סיורים ממונעים ורגליים 

 .הנחיות לקייטנות ובתי הספר 

 .תוספת סיירת על אופנוע 

 .מחסומים בכניסה לישוב וטמ"ס 

מחלקת 

ביטחון 

 מועצה
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הנהגת 

הורים 

יישובית 

בסיוע 

 רחלי

 רוצים להיות משמעותיים, לקחת חלק ולעשות לא  -מפגש הנהגת הורים

 יודעים עדיין כיצד .

 .למידה ממקומות אחרים 

 למידה מניסיון של הורים משנים קודמות. -תהליך למידה יישובי 

 פורום יתכנס שוב בקרוב.ה 

הנהגת הורים 

 יישובית

10 

רחלי 

 ואבי

ילדים נוהגים מהר, סכנת דריסה ביציאה מבתי ספר. יש צורך בהסברה לנהגים  

 הוצאת דף מידע. -ולהורים

מבחינת אכיפה יש חשיבה בנושא ברמה הארצית, כרגע יש הגבלה באכיפה, 

 ניתן רק להוציא אויר.

 הרשות התקשרה עם מורה מוסמך שיעביר הדרכה לתלמידים.

אופניים 

 ממונעים
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