
 
 

 
 
 

 

 ט"ז בתמוז, התשע"ד 
 4141ביולי,  41 
 45585841סימוכין:  

 לכבוד
 חברי הוועדה לקידום מעמד הילד

      
 

 פרוטוקול הוועדה לקידום מעמד הילדהנדון : 
 

 שלום רב,
 

 ברי הוועדה ובמעמד יו"ר הוועדה, הגב' אופירה יוחנן וולק.בנוכחות ח 41.8.41ועדה שהתקיימה בתאריך 
 נדנו הנושאים הבאים:

 תוכנית של מחלקת נוער וצעירים בקיץ. .4

 להיות הורים זה לא משחק ילדים. –המח' לגני"ל בשיתוף השירות הפסיכולוגי חינוכי  .4

 עדכונים וסיכום. .1

 
 תוכנית של המחלקה נוער וצעירים בקיץ

 
 דובי

 צעירים. 411,111נוער + -בני 11,111יב' -המחלקה לנוער ולצעירים הוא בני נוער מגיל ד'קהל היעד של 
 בשנים האחרונות פיתחה המחלקה תחומים חדשים לכלל בני הנוער בעיר.

 
 מרכזי נוער שכונתיים בהם מתקיימת פעילות לאורך כל ימי השבוע ובמגוון רחב של פעילויות.  45נפתחו 

 החניכים. כמו כן בעיר פועלות רוב תנועות הנוער הרשומות. 0011ת קו תנועת הצופים חצתה א
 בחודשים האחרונים הוכנה במחלקה תוכנית קיץ שכותרתה "קיץ קרוב לבית" וזאת בשיתוף משרד החינוך.

 
 .ענייןלמה לא מחברים כוחות, ישנם גופים שעוסקים באותו  -טלי פרץ

 
מח' אכפת ועמותת על"ם, המחלקה עוסקת במתן מענה חינוכי חברתי לבני אנו עובדים בשיתוף פעולה מלא עם  –דובי 

 הנוער ובמקרים שבהם נדרש היבט טיפולי המידע עובר לגורמים הרלוונטים.
 

 .שאלה: מה עלות לילד
 

סכום זה מהווה סדר גודל של ₪,  481,111בסכום של  העירוניתמשרד החינוך תקצב השנה את פעילות הקיץ  –דובי 
קציב הקיץ המחלקתי, הפעילות מסובסדת באופן רוחבי לכל מרכזי הנוער השכונתיים אך המחיר משתנה מת 11%

 בהתאם לאופי ולהיקף הפעילות בכל שכונה.
 

 האם המנ"ש יוצר פעילויות בחוץ בגינות הציבוריות בערב. –אופירה 
 

לילית". המנ"שים  מציעים את הפעילות אנו יוצאים לגינות הציבוריות במסגרת פעילותינו בפרוייקט "שיחה  –דובי 
שלהם במועדוני הנוער וכן במסגרת האירועים המרחביים שחלקה מתקיימים במרחבים ציבוריים. בשל המצב 

 הביטחוני העברנו פעילות חוץ לאולמות ומרחבים מוגנים במרכזים הקהילתיים.
 

מה עושים איתור, כמה יוצאים לחפש. ה כרוב המסגרות שקיימות בת"א, מגוון עצום של מענים. השאל –ברוריה 
 הרציונל שלנו, של אנחנו כאן, ושיבואו אם חושבים על מנגנונים של איתור צריך משהו נפרד.

העיר מלאה  . צוותים 4מבקשת שתהייה נוכחות של נציגות בגנים הציבוריים, בשיחות לילה מדברים על  –אופירה 
 ש, ונדליזים, אלכוהול. אנו צריכים להיות בטריטוריה שלהם.ובגינות ציבוריות ילדים וילדות בחוסר מע

 
 מחשבה איזה מנגנונים לפתח מול נוער שבסיכון. להקדישלחשוב, צריך  ול ךלהיערנושא שצריך  –ברוריה 

 



 
 

 
 
 

 

מרכזי נוער זה דבר שנותן מענה לנוער זה קיץ העיר לא ערוכה מספיק, הנוער במצב סיכון ישנן נערות שמפחיד   -טלי 
 מהדבר הזה, הנוער הולך לאיבוד. חלקעת שאנו לד

 
מדובר ברכזי נוער שעובדים בבקרים גם  .אנו ממקסמים את ניצול כוח האדם העומד ברשותנו במהלך הקיץ –דובי 

כמנהלי קייטנות במרכזים הקהילתיים, כמו כן עומדים לרשותנו חברי שנת שירות וחיילי נח"ל וסטודנטים מילגאים. 
תל אביבים ואחרים שמגיעים מכל הארץ, עדיין יש לנו חוסר  ל העובדה שמדובר באלפי בני נוערלמרות זאת ובש

 במשאבי כוח אדם ותקציבים על מנת שנוכל לתת מענה בכל מקום ולאורך זמן רב יותר המתפרס על כל שעות היממה.
 

 כמה בני נוער –מהרטה 
 

 נמצאים במסגרות נוער. 48,111לאורך השנה  –דובי 
 

 האם הכוונה לתת עוד מענה., האם יש כוונה עתידית לפתוח עוד מנ"ש כגון הצפון הישן  – שלי
 

 מנ"שים בעיקר בדרום העיר. 48שנים הקמנו את המנ"ש הראשון בבית דני. מאז הוקמו עוד  8לפני  –דובי 
נוער בכל שכונה בעיר. בשנתיים האחרונות פתחנו מנ"שים נוספים במרכז תל אביב ובצפונה. המטרה היא לפתוח מרכז 

 זה מתפתח בהתאם ליכולות, לאפשרויות ולמשאבים העומדים לרשותנו.
 

 ?בפרוייקט "שיחה לילית" האם יש אפשרות להכניס מתנדבים –אופירה 
 

המתנדבים שקיבלנו עברו הכשרה באמצעות אנשי מקצוע במסגרת ימי עיון שהתקיימו בתחילת הקיץ. אנו  –דובי 
 ים נוספים ובהתאם לאפשרות ההכשרה שלהם נקלוט אותם ונשבצם בפעילות.שמחים לקבל מתנדב

 אנו זקוקים למתנדבים אבל לא מסתמכים עליהם.
 

 מעלה סוגייה שצריך לדון בה. איך אנו+.האם יש פניות דרך פעילות חברתית שאתם עושים  -אפיקים   –חדווה 
 את הילדים ויעשו איתם עבודה חברתית וטיפולית. תושבים בונים בתוך השכונות מערך לאורך כל השנה, שיראו 

 החבורהכמו כן, משבחת ומברכת את העשייה של המחלקה, חסרה  . אנו מפספסים משהו שהולך ונעשה גדול  עלינו 
 שנעשה משהו שיביא להפחתה של אלימות סמים ואלכוהול., חד ישל הב

 
+  יה, המינהל , מינהל החינוך, משרד הרווחה, קליטהיש פריסה מרשימה של שירותים שניתנים ע"י העירי–ברוריה 

 עמותות.
שנים הקמנו בשיתוף פעולה עם ארגון "אכפת" פורום עירוני במצבי נוער  8 לפני  אשמח לעשות חיבור עם עמותת על"ם.

 משבר ומצוקה הרעיון היה לנסות לגייס את כל השירותים שלא מכירים אחד את השני.
שירותים , שמאפשר לדעת שאם ישנה בעייה חברי הפורום  41ם שירותים, יש נציגות של אנו עדיין בשלב שמצטרפי

 יודעים במיידי.
ה למכה, כולנו רוצים למצוא היא במניעה, מדברים משקיעים מחשבה כל מה שקשור להקדים את התרופ ההבעי

 נדרשת חשיבה. פתרון,
 

 בישיבת הוועדה הבאה.יה תציג את הנושא באופן רחב יותר מציעה שברור –אופירה 
 .של הוועדהאחת המטרות הכי חשובות  לייצר מניעה זו 

 
יש מספר שכונות בהן קיים שיתוף פעולה מצויין של כל הגורמים העוסקים בנוער הן בהיבט החברתי והן בהיבט  –דובי 

ם זאת צריך לזכור כי הטיפולי. צריך למצוא את הדרך לאגם את המשאבים על מנת לתת מענה עירוני טוב יותר. יחד ע
 לכל שכונה צרכים משלה ויש למצוא מודל מודולרי המתאים עצמו בכל מקום לצרכיו הייחודיים.

 
 

 להיות הורים זה לא משחק ילדים
 

 עידן גביש
 ילדיםלהיות הורים זה לא משחק פרוייקט 

 .מציג מתוך המצגת את המשולש החשוב , זהו קשר חשוב



 
 

 
 
 

 

ט התמודדות עם הורים, ישנו חסך במודעות של ההורים שמשפיעה על הילד, ההורים אנו פוגשים גננות, יש לא מע
 נמצאים ואנו צריכים לעשות משהו אחר.

 
 משה אלון

שהוצגה בישיבה של הועדה לקידום הילד ההורים הם יעד חשוב בעבודת השפ"ח. הייחודיות של תכנית מסוג זה 
והילדה היא שהיא פונה למגוון של ציבור הורים אשר נתקלים בנושאי חינוך וגידול נורמטיביים של ילדים. ההורים 

מזהים את הימצאות אנשי מקצוע בסביבתם וכן שיכולים הם לפנות אליהם בעתיד וכך נפרשת בפניהם "רשת בטחון" 
 בר. זוהי מניעה במיטבה, איתור מוקדם והתערבות מוקדמת.לסיוע בטרם התרחשות מש

צוותי חינוך" נלמד בין השפ"ח לאנשיו של פרופ' חיים עומר ואנו מיישמים זאת במרחבים  –המושג "ברית הורים 
 שונים ותכניות שכאלו מקדמות זאת. 

הורים וצוותי חינוך השותפים  גם המושג "נוכחות" מקבל בתכנית שכזו משנה תוקף כאשר יש בזה העצמה של נוכחות
 בברית לגידול ילדים.

להורים במרחבים בעיר ובאשכולות גנים ניתן גם לזהות הורים עם צרכים בשלבים שונים של  המעבר לפניה רחב
חייהם וחיי ילדיהם או הורים עם צרכים ייחודיים: למשל הורים לילדים במעברים שונים, הורים לילדים הזקוקים 

 ות חד הוריות, משפחות חדשות ועוד.לגמילה, משפח
הורים ושבע הסדנאות בעקבות זאת מעידים על הצורך הרב, הצמא של  411האירוע שהתקיים בנווה חן כינס לתוכו 

 ההורים והנכונות להיות שותפים בלמידה משותפת בברית שכזו.
 ת כמו הרווחה, אכפת ועוד.רים ומשפחוויש לפתח עוד את הברית הפנימית בין גופים בעירייה העוסקים עם ה

 
 לגנים נוספים בעיר. רוצה להרחיב את התוכנית –אסף זמיר 

 
 עשינו משהו דומה עם הגנים ברמז ארלוזורוב נשמח לשיתוף פעולה לעשות משהו מערכתי. –מירב בן יהודה 

 
למעבר מגן  תאימהו זיהנו קבוצה של אמהות חד הוריות שמצבם האישי והכלכלי לא טוב , נקים  קבוצת –משה אלון 

 חובה לא', הכל עומד על תקציב , הייתה פנייה לרווחה.
 

  לא פעם חשים ההורים"אדלר, "רולידר"  תוכניות עם הורים, יש שלל  בעבודהרבה  חשיבותרואה אני  –אופירה 
 במה לבחור. יםולא יודע ,מבולבלים

 ואני מברכת על כך.חד לילדים לכולם ובמיו כשהגננת וההורים מדברים באותה שפה זה עושה סדר 
 

 האם זה הולך להיות תוכנית. –שאלה 
 

 אנו בשלב של הפקת לקחים. –אסף 
 

חשוב לחשוב על האיגומים בין המחלקות. האתגר איפה שאין צריכים, חשוב לאתר ולסחוף את קבוצת  –נועה שלום 
 ההורים שבסיכון.

 
 בני נוער. 4811 -מנ"ש נותן פתרון בקצת כסף ל יש פרוייקט קידום נוער של אכפת הפרוייקט של –אסף 

 
 

מברך על הפעולה. צריך לראות איך רואים את כל התוכניות, להחליט איפה ממקדים את הידע והכסף   -יחיאל מחדון 
 הציבורי.

 
נה שלא הולכים לגנים ונמצאים אצל מטפלות בגינות הציבוריות, האם יש מע 1-1בקשה של הורים לילדים מגיל  –שלי 

 בזמן מלחמה לילדים ולמטפלות בשעות הבוקר.
 

 הנושא ייבדק. –אסף 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 

 מאת אופירהעדכונים 
 

פגישה עם גורמים  – 45ראש העיר נתן את ברכתו לבחינת בניית תכנית אסטרטגית לילדות וילדים בעיר מגיל לידה עד 
 מקצועיים תתקיים בסוף החודש בהשתתפות סגן ראש העיר מר אסף זמיר.

 
לאחר בדיקת נושא התורים הארוכים לאבחון וטיפול של עיכובים התפתחותיים בגיל הרך במכון  –נית איתור טף תכ

להתפתחות הילד באיכילוב ובמכוני קופות החולים, בפגישה עם ראש העיר ומנהלת תכנית איתור טף הוחלט לקדם את 
ובה ממפות קלינאית תקשורת ומרפאה בעיסוק גן  1הנושא דרך מינהל חינוך. תכנית זו מתבצעת בגני הילדים לגילאי 

שלם במשך שני ימי עבודה, האיתור מתבצע בתחומי השפה, מוטוריקה גסה ועדינה ותפיסה חזותית. מצורף דף הסבר 
 על התכנית על השולחן.

 
 נוכל לראות את הטמעת התכנית במינהל החינוך. 4148אני מקווה שבתכנית עבודה 

 
בפגישה עם מנכ"ל העיריה ומנהלת מינהל השירותים החברתיים התחלנו בתהליך של  –חלב הטמעת שירות בטיפות ה

מישורים השקעה בתשתיות והשקעה בשירות  4-בחינה והכנת תוכניות לשידרוג ושיפור טיפות החלב. אנו עובדים ב
 כולל הרחבת תחומי שירות כלומר:

 
וילדים שאמור לתת מענה רחב יותר ממה שהוא נותן כיום.  אני רואה בטיפות החלב מרכז הורים  –רכזים לגיל הרך מ

יחד עם מינהל השירותים החברתיים אני מובילה תכנית לעיבוי של מס' טיפות חלב למרכזים לגיל הרך. נכון להיום 
 מקופות החולים וכן גיוס תרומות לנושא.  48נבדקת האופציה לקבלת טופסי 

 
לו נערך מיפוי לפי חוברת שהוצאה ע"י מינהל השירותים החברתיים, עם דגש בימים א –מיפוי עמותות הפועלות בעיר 

על עמותות הפועלות למען רווחת ילדים וילדות, הצעד הבא הוא להנגיש את הארגונים דרך אתר העיריה גם לאלו 
 הזקוקים לארגונים וגם למתנדבים פוטנציאליים.

 
מעמד הילדה והילד לח"כ אורלי לוי אבקסיס יו"ר הועדה הוצאתי מכתב בקשה לתיקון שם הועדה לוועדה לקידום 

לקידום מעמד הילד בכנסת,  אני רואה בשינוי השם משהו שהינו מעבר לסמנטיקה אלא לדרך הסתכלות רחבה ונכונה 
 אבקסיס העבירה את בקשתי לחוות דעת של יועץ משפטי ואני ממתינה לתשובה. –יותר. הגב' לוי 

דגישה כי יש צורך להמשיך ולהדק את שיתופי הפעולה בין המינהלים  ואני סומכת על חברות באופן עקרוני אני שבה ומ
 וחברי הוועדה שיפעלו בהתאם.

 
 

  ,רצ"ב מצגת "להיות הורים זה לא משחק 

  תוכנית  "איתור טף" –עלון 
 

 מנהלת לשכה -רשמה: ורד מועלם  
 
 
 

 



 
 

 
 
 

 

 רשימת משתתפים בוועדה
 

 מ"מ רה"ע - אסף זמיר
 ס' רה"ע - רוךמהרטה ב
 חברת מועצת העירייה  - שלי דביר
 המחלקה לקידום ילדים ונוער - דובי הלל

 מנהל השפ"ח - משה אלון
 מנהל מחלקת גני"ל  - עידן גביש

 רכזת תחום גנ"י בשפ"ח  - קצרמיכל 
 מנהל אגף בריאות הציבור- - ד"ר חיים נחמה

 מנהל אגף דרום, שרותים חברתיים - יחיאל מחדון
 מנהלת מינהל השירותים החברתיים - דורית אלטשולר

 ממונה תחום פרט חינוך עו"ס - גרטי שוויצר
 המח' לרווחה ושיקום בחינוך - טלי גוזלצני

 נציגת יש עתיד - טלי פרץ
 נציג המשטרה - דניאל סלומון
 יו"ר עמותת לילך התנדבות - ורדה זקהיים

 מנהלת אגף מרכז צפון - שוש חרחס
 ונוער אגף מרכז צפון ילדיםמרכזת נושא  - מירב בן יהודה

 מרכזת נושא ילד ונוער אגף דרום - נרי מנור
 מנהלת תחום ילד נוער ומשפחה - אורית מוסל
 מדריכה ברשת החברתית - תמי הורביץ
 מתאמת פעולות המינהל לשירותים חברתיים - אביטל גבאי

 מנהלת אגף שירותים חברתיים - נועה שלום
 מרכזת נושא נערות וצעירות - ברוריה זלצמן

 
 


