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 2017 לשנת -סיכום מנהלת מצילה ומתאם רשותי 

אביה  -רועי וולר, מנהל האגף לשירותים חברתיים  -דוידי פרל, מנכ"ל  -נוכחים: ראש המועצה 

אריאל ניסן, מנהל אגף  -מנהל אגף החינוך אורנה אלגד,  -מנהלת היחידה לעבודה קהילתית קדרי, 

אביגיל  -היחידה להתמכרויות מ עו"סאמציה הילר,  -י ששון, מנהל היחידה לקידום נוער ש -הנוער 

 .ירון -נוער מרחב חברון  פקחן )בלש(איריס ענבים,  -, קצינת נוער מחוז ש"י לסרי

מנהל  -מנהל האגד של התכנית הלאומית, דניאל זנה  -מפקד תחנת עציון, שלומי רביבו  -נעדרו: אלי זייתון 

 מנחת אזור מרכז מהרשות למלחמה בסמים ואלכוהול. -יו"ש מאגף מצילה, חדווה דנינו  אזור

  

מנהלת המצילה והמתאם עסקה בחיבורים החשובים ובשיתופי הפעולה הנעשים במסגרת תכניות 

 .2016רכז מצילה ומתאם רשותי בשנת 

. במצגת הייתה איגום המשאבים והצגת התכניות שנעשו כחלק מהפקת לקחים והסתכלות קדימה

התייחסות לגודלה של המועצה, גידול בשיעור הילודה והצטרפות של תושבים חדשים ליישובי 

 פריסתה הרחבה של המועצה.תנה התייחסות לפיזור היישובים וליהמועצה. כמו כן, נ

 

 דיונים ושיח שנעשו במסגרת הצגת התכניות והפעילויות:

ית החינוכית שנעשתה בבי"ס 'כרמי יהודה' בשיתוף אבי הציג את התכנ -שיפור האקלים בהסעות 

עם גרפיטיול. הוצגו תוצאות השאלונים שנעשו על ידי מחלקת מחקר של מצילה. המשתתפים דנו 

 בתוצאות ובפילוחי התשובות.

בעקבות התוצאות איריס וירון הציעו להעלות שוטר/בלש להסעות התלמידים על פי תיאום מראש 

 על חשיבות הבטיחות בהסעה. אריאל מברך על ההצעה. כדי לשוחח עם התלמידים

 באחריות אבי להניע ולתאם את הנושא.

 2017תכנית זו תמשיך גם לשנת 

 

אבי הציג את התכנית החינוכית שנעשתה בגני  -מניעת פגיעות מיניות בקרב ילדים ובני נוער 

וף עם רכזי הקהילה, הילדים בשיתוף עם האגודה להגנת הילד )אל"י( וביישובים השונים בשית

צוותי המוגנות ורכזי הנוער. הוצגו תוצאות השאלונים שנעשו על ידי מחלקת מחקר של מצילה. 

המשתתפים דנו בתוצאות השאלונים. אביה ואבי דיברו על השינוי בהובלת התכנית והעברת 



  

 

ההובלה שלה ממיכל בן שלום )עו"ס, רפרנטית תחום מוגנות ביישובים מהיחידה לעבודה 

 קהילתית( למיקי פורת )פסיכולוגית, רפרנטית תחום מוגנות במוסדות החינוך מהשפ"ח(.

סוכם כי אבי ומיכל יגיעו לפגישה בהקדם עם מחלקת גני הילדים והשפ"ח כדי להניע את התהליך 

 ולקדם את התחלת הפעילויות.

 2017תכנית זו תמשיך גם לשנת 

 

תכנית זו נתנה מענה לחלק מבתי ציג את התכנית. אבי ה -תכנית למ"ה )למידה, מניעה והעצמה( 

 הספר בתחום ההכשרה והקניית ידע לצוות המקצועי.

איריס דיברה על תכנית העבודה שלה ושל נמרוד ושיתפה כי בתכנית השנתית שלהם יש יעדים של 

 הגעה להרצאות וסדנאות בבתי הספר והיישובים לבני נוער )כיתה ו' עד י"ב( ולהוריהם.

 החלט לשלב גם הרצאות לצוותים חינוכיים בתכנית זו.ניתן ב

אבי קבע פגישת עבודה אצל אריאל ביחד עם נמרוד כדי להציג את התכנים ולחשוב כיצד ניתן 

 לקדם את הנושא מבחינת תיאום וקשר עם בתי הספר.

 2017תכנית זו תמשיך גם לשנת 

 

תכנית זו נתנה מענה השנה כמעט לכל יישובים  -מרכז השתלמות להורים'  - 'הורים במרכז

המועצה בסדנאות, הרצאות, הצגות, פעילויות ארוכות טווח ופעילויות קצרות טווח. התכנית 

יש צורך בעיבוי  ממומנה על ידי אגף מצילה, הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול ומשרד הרווחה.

עילות. אין מספיק שאלונים המחקר, להכין שאלונים ולהפיץ אותם למשתתפים לאחר כל פ

 מהיישובים.

 ממליץ להיכנס לנושא 'אלימות במשפחה'.אביה 

 2017תכנית זו תמשיך גם לשנת 

 

אבי דיבר על שיתופי הפעולה עם מדריכי קידום נוער  -מניעת התנהגויות סיכוניות בקרב בני נוער 

רים. תכניות אלו יקנו ביישובים. אמציה דיבר על החשיבות של תכניות הכשרה לבני נוער וצעי

למשתתפים תעודות מקצועיות ופרקטיות )כדוגמת קורס טכנאים סלולריים, קורס טיפוח ואיפור 

 ועוד...( תכניות אלו מצטרפות לתהליך הקמת המט"ל )מרכז תעסוקתי וטיפולי לבני נוער(.

 2017תכנית זו תמשיך גם לשנת 

 

כמעט בכלל ביעדים שהוצבו בה. לאחר תהליך תכנית זו תוקצבה השנה ולא עמדה  -סיירת הורים 

ארוך של בירור ובדיקה שנעשה על ידי אבי בשיתוף עם אביה, אריאל ואמציה הוחלט להניע את 



  

 

התכנית באיטיות ובבדיקה. נפגשנו עם עלם )העמותה לנוער בסיכון( ולמדנו מהם על המודל שלהם. 

טנו על תהליך הכשרה והקמה איטי מול הבנו שמודל זה לא רלוונטי ליישובים בגוש עציון והחל

יישובים שיחפצו בהקמת סיירת הורים. היישוב הראשון שהתהליך החל לפעול בו הוא אלעזר. אבי 

 נפגש עם צוות היגוי בשיתוף עם רכזת הקהילה. 

ותסייע בהכשרה, הצטיידות, ליווי והקמה של סיירת ההורים באלעזר  2017-התכנית תמשיך ב

 ים נוספים.וביישוב אחד/שני

 

רסום ושיווק של תכניות, פולדרים ותכנים גב לוגיסטי לפהתכנית נתנה  -שיווק והסברה  ,הכשרה

 מהתכניות השונות.

 2017תכנית זו תמשיך גם לשנת 

 

דיברנו על הצלחת הפיילוט בכרמי צור. בעקבות הפיילוט הוגשה תכנית זו לקרן  -עין טובה 

ותתקיים  2017-הוחלט שתכנית זו תמשיך ב(. 2017עד  )למימוש 2016החילוט ותוקצבה בשנת 

ביישובים בת עין ותקוע. ירון יוביל את התכנית מטעם מרחב חברון. איריס ונמרוד יסייעו בהכנסת 

 התכנית לתקוע בשיתוף עם מש"ק תקוע )אורן אמיר(.

 

 -הערות, הצעות, משימות ובקשות שעלו במסגרת ה'מנהלת' 

יות ניכר הסדר של הדברים. יש תכלול בעבודה ובשיתופי הפעולה מול בתכניות ובפעילו -אביה 

. חשוב להכניס האגפים והמחלקות השונים )חינוך, שפ"ח, נוער, קידום נוער, שירותים חברתיים(

 נוער קצה בבת עין.ל תיקצוב פעילותנושא אלימות במשפחה, ו ,2017שני דברים לתכנית של 

 

למוקד החם הגיעו אפס פניות של בני נוער  -ים ואלכוהול המוקד החם של הרשות למלחמה בסמ

 ותושבים מגוש עציון. אבי מציע להוציא פלייר או כרטיס מידע בשיתוף היחידה להתמכרויות.

מהלך זה יתבצע במקביל להרצאות/סדנאות שייעשו בבתי הספר. רועי מבקש שננסה לבדוק את 

 הנושא ונחשוב למה זה קורה.

 

לאחר הצגת הנתונים על ידי המשטרה רועי מבקש להוציא פילוח יישובים  -יעה מיפוי אזורים ופש

 ועבירות. יסייע לנו במתן התייחסות ממוקדת ליישובים.

 

 רשם: 

 רכז מצילה ומתאם רשותי -אבי אונגר 

 האגף לשירותים חברתיים -היחידה לעבודה קהילתית 


