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דבר ראש הרשות למאבק באלימות ,בסמים ובאלכוהול
הרשות למאבק באלימות ,בסמים ובאלכוהול הוקמה ב 8-פברואר  .9108הרשות הינה אחד
הכלים המרכזיים העומדים לרשות המשרד לביטחון הפנים לצורך מימוש מדיניות השר
לביטחון הפנים.
מיום הקמתה מלווה את הרשות הדואליות שבין העיסוק השוטף ביישום תכניות המניעה ברשויות
המקומיות ברחבי הארץ למול הצורך החשוב בגיבוש התשתיות הנדרשות לטווח ארוך.
ספר התכניות הרשותי ,המובא בזאת ,הינו ציון דרך משמעותי בהתפתחותה של הרשות כגורם
מוביל במניעת אלימות ,מניעת שימוש בלתי מבוקר באלכוהול ומניעת שימוש בסמים במדינת
ישראל.
גיבושו ופרסומו של ספר התכניות הרשותי ,לצד תהליכי תשתית נוספים המתבצעים ברשות ,כגון
הקמת מע רכת ניהול ממוחשבת 'מנורה' ,יציאה למכרז הדרכות והכשרות ,אישורה של תפיסת
ההפעלה המקוצרת ועוד ,יבססו את הרשות ויעלו את רמתה המקצועית ויכולתה לממש את
יעודה.
הספר הינו תוצר של עבודת מטה משותפת לראשי האגפים ומנהלי התחומים המקצועיים במטה
הרשות ולמנהלי השטח של הרשות ,החל במנהלי התכניות בישובים נבחרים וכלה במנהלי מחוזות
הרשות.
הספר מכיל מגוון תכניות ,כלים ועזרים ששימוש מושכל ומקצועי בהם יסייע למנהלי התכניות
בישובים בטיפול בתופעות שהוזכרו .כן מכיל הספר את כללי הפעולה ברמת השטח ,כפי שנגזרו
מהנחיות המנכ"ל למטה המשרד ואושרו ע"י הגורמים המוסמכים לכך במשרד לביטחון הפנים.
הספר ,ומגוון התפיסות והתורות העומדות בבסיסו ,מהווה מצפן מקצועי לגופי המשרד ,לרשות
ולמנהלי התכניות בישובים .בכוותנו להפוך את הספר לכלי 'נושם' ומתפתח ,שיפנים את השינויים
באתגרים – מצד אחד ואת התפתחות המענים והפתרונות – מצד אחר.
בהצלחה רבה לכולנו!!

דני שחר
ראש הרשות למאבק באלימות ,בסמים ובאלכוהול
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מבוא
ספר התכניות הרשותי כולל שני חלקים מרכזיים :פרק התכניות המקצועיות ופרק כללי הפעולה
ברמת השטח ("נספח תעריפים מרביים" ,לשעבר).
פרק התכניות המרכזיות כולל מגוון תכניות שאושרו וסונכרנו בתוך הרשות ועם השותפים
במשרדי הממשלה השונים ,רווחה ,בריאות ,חינוך ועוד .כל תכנית המופיעה בספר בתמציתיות
נשענת על תפיסה מקצועית מפורטת ומבוססת.
פרק כללי הפעולה ברמת השטח כולל את מגוון הכללים וההתניות לפיהן יש להפעיל את התכניות
ה שונות .כללים והתניות אלו נגזרות מהנחיות הנהלת המשרד לרשות למאבק באלימות ,בסמים
ובאלכוהול והם מחייבים את כל העושים שימוש בתכניות אלו ומקצים משאבים למימושן.
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חלק א'
ספר התכניות

המקצועיות
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אגף מניעת אלימות ,סמים ואלכוהול
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תכניות מניעה  -קהילה
ימי עיון והכשרות לאנשי מקצוע
רקע
עיקרון מקצועי חשוב בתפישת ההפעלה של הרשות למאבק באלימות ,בסמים ובאלכוהול הינו
הגברת היכולת של הרשות המקומית לזהות ,להגיב ולהתמודד עם בעיות של אלימות ,שימוש
בסמים ובאלכוהול.
אחת הדרכים לחיזוק היכולת של הרשות המקומית להתמודד עם תופעות אלה היא השקעה בהון
האנושי הפועל ברשות המקומית .בפרט ,אנשי המקצוע הפוגשים במסגרת תפקידם באותן תופעות
שהרשות למאבק באלימות ,בסמים ובאלכוהול פועלת למניעתן ולצמצומן.
ניתן להקנות לאנשי מקצוע ברשות המקומית ידע וכלים למנוע ולהתמודד עם תופעות אלה .זאת,
הן במסגרת ימי עיון חד פעמיים המוקדשים לתופעה מסוימת והן באמצעות הכשרות המבוססות
על סדרה של מפגשים.
ערך מוסף משמעותי של הרשות למאבק באלימות ,בסמים ובאלכוהול הוא היכולת שלה לאפשר
הכשרות המשותפות לאנשי מקצוע ברשות המקומית ,שמתוקף תפקידם הםרלוונטיים
להתמודדות עם תופעות אלימות ,פשיעה ושימוש בחומרים ממכרים ..ההכשרות מקדמות את
יצירתה של שפה אחידה ומפתחות יכולת התמודדות משותפת עם תופעות של אלימות ושימוש
לרעה בסמים ובאלכוהול.
מטרות התכנית
 .0הקניית ידע וכלים לאנשי מקצוע ברשות המקומית ,לזהות ולהגיב לתופעות של אלימות
ושימוש בסמים ובאלכוהול.
 .9מתן ידע וכלים לאנשי מקצוע המועסקים בתכניות המופעלות על ידי הרשות למאבק
באלימות ,בסמים ובאלכוהול ברשות המקומית (דוגמא :מדריכי מוגנות ,מאתרים).
 .3חיזוק הקשרים בין אנשי מקצוע מאגפים  /מחלקות שונות ברשות המקומית ו  /או תחנת
המשטרה המשרתת את הרשות המקומית.
 .4העלאת המודעות של אנשי מקצוע ברשות המקומית לתופעות בתחומי האלימות ,הסמים
והאלכוהול ולשירותים הקיימים ברשות וברמה המחוזית והארצית.
קהל יעד
 .0אנשי מקצוע ברשות המקומית ,כדוגמת :עובדים סוציאליים ,אנשי חינוך ,מוקדנים ,פקחים,
שוטרים ,עובדי סמך באגפי /מחלקות החינוך והרווחה (סייעות ,אבות בית) ,עובדי רשויות
מקומיות ,מדריכי נוער,
 .9עובדים במסגרת תכניות הרשות למאבק באלימות ,בסמים ובאלכוהול ברשות המקומית,
כדוגמת מדרכיי מוגנות ,מדמ"צים ,רכז סיירת הורים ,עו"ס ,מאתרים ,רכזים קהילתיים,
עובדי תל"ם
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שלבים ורכיבים בהפעלת התכנית
 .0יצירת שותפות עם הגורמים המקצועיים ברשות המקומית  /בתחנת המשטרה ,האחראים על
קהל היעד לתכנית ההכשרה  /יום העיון .הגדרה משותפת של הצורך ודרכי הפעולה.
 .9קביעת מסגרת ההכשרה (סילבוס ,מועדים ,מקום מפגש).
 .3במקרה של יום עיון מדובר בפעילות חד פעמית המוקדשת לתופעה מסוימת .במקרה של
הכשרה ממושכת יותר ניתן לקבוע סדרה של  3-09מפגשים.
 .4איתור מרצים.
 .5פרסום ההכשרה  /יום העיון.
 .6מומלץ :עם פתיחת  /סיום הפעילות ,פרסום ידיעה במקומונים.
אנשי המקצוע האחראים לגיבוש והפעלת התכנית :מנהל יישובי ובהתאם לקהל היעד :עו"ס
קהילה  /מנחה חינוכי /אנשי הטיפול והשיקום ביישוב.
רכיבי פעילות
 .0פרסום מנחים ומרצים .בהתאם לאבן דרך  6פרסום ושיווק
 .9מרצים ומנחים .בהתאם לאבן דרך  5סדנאות והדרכות
מדדי הצלחה
 .0מספר המשתתפים שהגיעו לאירוע.
 .9משוב על שביעות הרצון ותרומת ההכשרה.
 .3שאלון הבודק שינויים בידע ובעמדות של אנשי המקצוע לפני ואחרי.
ניתן לקבל סיוע וייעוץ ממטה התכנית בבניית המשובים והשאלונים.
כללים מקצועיים
ההכשרות המקצועיות אינן מיועדות לאנשי מקצוע שמשרדי ממשלה אחרים אמונים על
הכשרתם המקצועית (כדוגמת פסיכולוגים ,עובדים סוציאליים ,יועצים חינוכיים).
ניתן לבצע הכשרות המשותפות לאנשי מקצוע מתחומים שונים .לדוגמא – הכשרה המיועדת
לקהל יעד של יועצים חינוכיים ,עובדים סוציאליים ואנשי משטרה.
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גיוס והכשרת "שומרי סף"
רקע
אנשים העדים להתנהגות פלילית או מסוכנת כדוגמת :שימוש בסמים ,אלימות כלפי נשים,
ונשירת תלמידים ) .אינם בהכרח אנשי מקצוע שתפקידם הרשמי הוא להתערב ולתת מענה .מדובר
באזרחים ,עוברי אורח ,שכנים או אנשים ,שהמקצוע שלהם אינו כולל בתוכו אחריות כלשהי
להתערבות במצבי סיכון.
אנשים רבים בקהילה הם בעלי מידע על תופעות מסוג זה ועל מבוגרים וצעירים המעורבים בהן.
עם זאת ,לרוב ,אין לאותם תושבים ידע על ההיבטים החוקיים ,הסכנות וכן על הגורמים אליהם
ניתן לפנות או להפנות את הנפגעים.
מודל "שומרי הסף" הוא מודל המכיר בידע המצוי בידי אנשים שונים בקהילה וכן בפוטנציאל
הגלום ביכולתם להתערב ולמנוע התנהגויות סיכון.
במהלך השנים האחרונות הופעלו בארץ יוזמות שונות לגיוס "שומרי סף" ,בין היתר:
 .0גיוס נהגי מוניות לדיווח על צעירים המצויים במצבי סיכון.
 .9גיוס בלניות במקווה ומדריכות כלה לסיוע לנשים נפגעות אלימות במשפחה.
 .3גיוס ברמנים ומלצריות לזיהוי והתערבות במצבי סיכון לפגיעה מינית.
 .4גיוס שומרים בבתי ספר לזהות מצבי סיכון ונשירה של התלמידים.
 .5גיוס קוסמטיקאיות לזיהוי וסיוע לנשים נפגעות אלימות במשפחה.
מטרות
 .0העלאת מודעות של גורמים בקהילה לקיומן של תופעות לא חוקיות  /מסוכנות.
 .9הגברת ההפניה והדיווח לאנשי הטיפול והאכיפה בקהילה.
 .3מתן כלים ל"שומרי סף" בקהילה לזהות ולהגיב להתנהגויות מסוכנות ובלתי חוקיות.
שלבים
 .0זיהוי "שומרי סף" רלוונטיים בקהילה לתופעות האלימות ,הסמים והאלכוהול.
 .9גיוס גורמי האכיפה והטיפול ביישוב לצורך תיאום ציפיות ביחס לתפקידם של "שומרי הסף",
החלטה על המידע הרלוונטי ,צינורות הפנייה והמגבלות הנקשרות להפעלת שומרי סף.
 .3בנייה והפעלה של תכנית הכשרה לשומרי סף .התכנית תכלול ידע על התופעה ,ניפוץ מיתוסים,
הסבר על החוק הרלוונטי ,הסבר על המענים הניתנים על ידי גורמי טיפול ואכיפה בקהילה,
מידע על דרכי ההפניה ,ומתן מענה לדילמות והתלבטויות.
 .4הוקרה ל"שומרי הסף" על תרומתם ושימור תרומתם.
 .5פרסום (מומלץ להפיק חומרים המכילים את המידע על דרכי התקשרות עם גורמי טיפול
ואכיפה רלוונטיים לרשות המקומית)
אנשי המקצוע האחראים לגיבוש והפעלת התכנית :מנהל יישובי ועו"ס קהילה.
שותפים ברשויות המקומיות ובקהילה :רישוי עסקים ,רווחה ושירותים חברתיים ,חינוך ,בעלי
עסקים ,ועוד.
רכיבי פעילות
 .0פרסום בהתאם לאבן דרך  6פרסום ושיווק
 .9מרצים ומנחים בהתאם לאבן דרך  5סדנאות והדרכות

9

 .3שימור מתנדבים בהתאם לאבן דרך  7הדרכה ושימור מתנדבים
מדדי הצלחה
 .0מספר המשתתפים.
 .9משוב על שביעות הרצון ותרומת ההכשרה.
 .3שאלון הבודק שינויים בידע ובעמדות של המשתתפים לפני ואחרי.
ניתן לקבל סיוע וייעוץ ממטה התכנית בבניית המשובים והשאלונים.
 .4דיווחי גורמי הטיפול והאכיפה ביישוב על פניות בעקבות התערבות "שומרי סף".
כללים מקצועיים
 .0אישור גורמי הטיפול והאכיפה בעיר למידע ולנהלי הדיווח וההפניה הכלולים בהכשרה.
 .9הימנעות מעיסוק בדוגמאות ובאירועים באופן הפוגע בחיסיון הפרט (הפרטים על האירוע ועל
המעורבים בו ימסרו על ידי "שומר הסף" רק לגורמי טיפול ואכיפה המוסמכים לכך).
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תו תקן למקום בילוי בטוח
רקע
המודל נוצרעל מנת לתת מענה מבוסס קהילה לתופעות של הטרדות ופגיעות מיניות במקומות
הבילוי.
המודל מ תבסס על תפיסה לפיה בעלי מקומות בילוי שותפים לרצון ליצור מקומות בילוי בטוחים
ומכבדים .המודל מבוסס על איתור וגיוס שותפים ובעלי עניין המעוניינים לקדם את היוזמה
ולפעול בצורה אקטיבית נגד תופעות של פגיעות מיניות ,ביניהם הרשות המקומית ,המשטרה,
ארגוני סיוע ,תיירות ,אקדמיה ,בעלי מועדונים ,מוסדות אקדמיה ,ברמנים/יות ומלצרים/יות.
מטרות התכנית
 .0מניעת אירועים של פגיעות מיניות במקומות בילוי.
 .9גיוס בעלי מקומות בילוי לקחת חלק במאמץ למנוע פגיעות מיניות בציבור המבלים/ות.
 .3מתן כלים לברמנים/יות ומלצרים/יות לזהות ולהתערב במצבים בהם יש חשד לפגיעה.
 .4גיוס ציבור המבלים הנורמטיבי למודעות לתופעה ולהתערבות.
קהל יעד
 .0בעלי מקומות בילוי (מועדונים ,פאבים).
 .9ברמנים/יות ,מלצרים/יות.
 .3כלל ציבור המבלים והמבלות במקומות הבילוי.
שלבים
 .0גיוס שותפים מקרב בעלי מקומות בילוי
 .9גיבוש אמנה מקומית המגדירה המגדירה את הציפיות והמחויבות של הגורמים הלוקחים
חלק ביוזמה :בעלי מקומות בילוי ,רשות מקומית ,משטרה.
 .3הכשרת ברמנים/יות ,מלצרים/יות לזהות ולפעול בסיטואציות של פגיעה בציבור המבלים/ות
(ניתן להיעזר בסרטון יוטיוב) .ההכשרה כוללת היכרות עם גורמי הטיפול והאכיפה אליהם
ניתן לפנות מודעים והדרכים להעברת המידע.
 .4הפצת חומרי הסברה במקומות הבילוי :מדבקה של תו התקן ,כרזות.
" .5שימור" המעורבות של בעלי מקומות הבילוי .כך לדוגמא ,אמצעות מפגשים עיתיים ,הוקרה
למשתתפים ,ופרסום
אנשי המקצוע האחראים לגיבוש והפעלת התכנית
 .0מנהל יישובי.
 .9עו"ס קהילה  /רכז קהילה בהתאם להיקף הפעילות.
שותפים ברשות המקומית ובקהילה :משטרה ,רישוי עסקים ,ארגוני סיוע ,יחידות העוסקות
בקידום תיירות ,אגף לשירותים חברתיים (שירות לטיפול בנפגעי תקיפה מינית).
רכיבי פעילות
 .0עו"ס קהילה  /רכז קהילה בהתאם להיקף הפעילות (מספר מקומות הבילוי ברשות המקומית,
היקף העובדים הנזקקים להכשרה ועוד) בהתאם לאבן דרך  9עו"ס קהילה
 .9פרסום הכשרה לברמנים/יות מלצרים/יות בהתאם לאבן דרך  6פרסום ושייוק ואבן דרך 5
סדנאות והדרכות
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 .3שימור מתנדבים בהתאם לאבן דרך  7הדרכה ושימור מתנדבים
מדדי הצלחה
 .0מספר מקומות הבילוי שהצטרפו ליוזמה :לקחו חלק פעיל במפגשים ,הפיצו חומרים ,רתמו
עובדים להכשרה וכדו'.
 .9משוב על שביעות הרצון ותרומת ההכשרה.
ניתן לקבל סיוע וייעוץ ממטה התכנית בבניית המשובים והשאלונים.
 .3דיווחים על התערבות  /פנייה לגורמי טיפול ואכיפה.
כללים מקצועיים
תיאום עם גורמי האכיפה והטיפול ביחס לאפשרות העלייה בדיווח ומתן המענים לפניות
האפשריות.
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הכשרות פעילים ומתנדבים
רקע
הרשות למאבק באלימות ,בסמים ובאלכוהול נשענת על התפיסה לפיה לתושבים ברשות
המקומית יש חלק מרכזי בהגדרת סדרי העדיפויות והבעיות המטרידות אותם .זאת ,לצד הכרה
בנכונות וב יכולת של התושבים לקחת חלק במאמץ למנוע ולצמצם תופעות של אלימות ,פגיעה
באיכות חיים ושימוש בסמים ובאלכוהול.
תפיסה זו נתמכת בממצאי מחקרים המעידים על קשר בין יכולת ונכונות של תושבים להפעיל
"פיקוח חברתי בלתי פורמאלי" ולהתארגן לפעילות משותפת לבין צמצום תופעות של אלימות,
שימוש בסמים ובעיות חברתיות נוספות.
בהתאם ,הרשות למאבק באלימות ,בסמים ובאלכוהול מאפשרת לרשויות המקומיות לזהות
קבוצות של תושבים שיש להן אינטרס לפעול למען שיפור הביטחון במקום מגוריהם (למשל,
תושבים בשכונה מסוימת) ובמקום עבודתם (למשל ,חקלאים או סוחרים במרכז מסחרי או אזור
תעשייה) .משאבי הרשות למאבק באלימות ,בסמים ובאלכוהול תומכים במאמץ לגייס ,לארגן,
להעניק כלים ולתמוך בפעילות של תושבים והשתתפותם במאמץ ליצירת ביטחון אישי .במסגרת
יוזמות מסוג זה ניתן לגייס ולהפעיל "משמרי שכונה" ,התארגנויות סוחרים במרכז מסחרי הסובל
מריבוי של תופעות פגיעה בביטחון אישי ,התארגנויות תושבים במושבים ובקיבוצים ועוד.
בנוסף ,הרשות למאבק באלימות ,בסמים ובאלכוהול מסייעת לרשויות המקומיות לגייס ולהכשיר
מתנדבים לטובת יוזמות שונות המכוונות להגן על קורבנות פוטנציאליים של אלימות (כדוגמת
קשישים) או לספק תמיכה לקורבנות של אלימות (כדוגמת ,ילדי מכורים  /אסירים ,נשים נפגעות
אלימות ועוד) .יוזמות מסוג זה תורמות באופן משמעותי להגברת היכולת של הרשות המקומית
להתמודד עם תופעות המאיימות על שלומם וביטחונם של התושבים וכן מסייעות לקדם נורמות
של חוסר סובלנות כלפי התנהגויות אנטי-חברתיות.
מטרות התכנית
 .0יצירת קבוצות תושבים פעילים בעלי עניין לתרום למאמץ להגברת הביטחון האישי ואיכות
החיים במקומות מגוריהם ועבודתם.
 .9מתן ידע וכלים לתושבים הפעילים לצורך מניעה והתמודדות עם איומים על הביטחון האישי
ואיכות החיים.
 .3סיוע לפעילים בתהליכי גיוס המשטרה והרשויות המקומיות לתת מענה לבעיות המטרידות
אותם.
 .4מתן ידע ,כלים וליווי למתנדבים המעוניינים לתרום מזמנם למען אוכלוסיות במצוקה
ובסיכון.
קהל יעד
 .0מתנדבים מבוגרים וצעירים.
 .9תושבים בשכונות הסובלות מפגיעה בביטחון אישי ובאיכות החיים (הקמות רעש ,עבירות
רכוש ,ונדליזם ועוד).
 .3סוחרים במרכזים מסחריים ובאזורי תעשייה.
 .4קבוצות תושבים בעלי עניין.
שלבים
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 .0יצירת שותפות עם הגורמים המקצועיים ברשות המקומית או בתחנת המשטרה ,שיש להם
אחריות להיבטים שונים של הבעיות המטרידות את התושבים .שותפות זו תכלול גם הגדרה
משותפת של הצורך ודרכי הפעולה.
 .9קביעת מסגרת ההכשרה (סילבוס ,מרצים מתאימים ,מועדים ,מקום מפגש).
 .3גיוס פעילים ומתנדבים באמצעות פרסום ופעולות נוספות של עבודה קהילתית.
 .4יצירת תכנית פעולה משותפת בהתבסס על הצרכים של המשתתפים והפתרונות האפשריים
שזוהו.
 .5איתור שותפים הרלוונטיים למתן מענה ברשות המקומית ,בקרב גורמים פרטיים ובמ"י.
 .6מומלץ ללוות את תחילת או סיום הפעילות בפרסום ידיעה במקומונים.
אנשי המקצוע האחראים לגיבוש והפעלת התכנית :מנהל יישובי  ,עו"ס קהילה ,רכז קהילה,
מאתר ,עובד תל"ם.
שותפים ברשות המקומית :משטרה ,האגף לשירותים חברתיים ,שיקום שכונות ,תרבות הדיור,
רישוי עסקים ,גופים רלוונטיים ועוד (בהתאם לאופי הפעילות והיוזמה).
רכיבי פעילות
 .0פרסום בהתאם לאבן דרך  6פרסום ושיווק
 .9מרצים ומנחים בהתאם לאבן דרך  5סדנאות והדרכות
 .3שימור מתנדבים ופעילים בהתאם לאבן דרך  7הדרכה ושימור מתנדבים
מדדי הצלחה
 .0מספר המשתתפים.
 .9שאלון הבודק שינויים בידע ובעמדות של המשתתפים ביחס ליכולתם המשותפת להשפיע.
 .3דיווחים על שינוי לטובה במדדים המשקפים את הבעיה.
ניתן לקבל סיוע וייעוץ ממטה התכנית בבניית המשובים והשאלונים.
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קמפיין יישובי
רקע
אחת מאסטרטגיות המניעה והעלאת המודעות הציבורית הידועות בעולם הינה "שיווק חברתי"
( . (Social Marketingאסטרטגיה זו נשענת על עקרונות וידע מעולם השיווק ,מטרתה היא אינה
מכירת מוצרים או הגדלת רווח אלא השגה של "טובין חברתיים".
נמצא כי העברת מסרים באמצעי תקשורת היא כלי למניעה ולצמצום התנהגויות מסוכנות ובלתי
חוקיות וכלי לקידום בריאות והתנהגויות פרו-חברתיות.
הרשות למאבק באלימות ,בסמים ובאלכוהול רואה בשימוש באמצעי הפרסום כלי מרכזי להעברת
מסרים והשגת מטרות של מניעה והעלאת מודעות ציבורית .פרסום וקיומו של קמפיין ברמת
הרשות המקומית מאפשר לחזק את השפעת המסרים ולשלב אותם בתכניות ומאמצים נוספים
ברשות המקומית.
מטרות
פעולות פרסום המבוצעות ברמה המקומית יכולות להיות מכוונות לקידום התנהגויות כמו:
 .0הגברת דיווח לגורמי אכיפה.
 .9הגברת פניה לגורמי טיפול.
 .3עידוד התנדבות והצטרפות לקבוצות פעילים.
 .4צריכת שירותים.
 .5הימנעות מהתנהגויות לא חוקיות  /מסוכנות.
 .6הדגשת נורמות חברתיות רצויות.
 .7העלאת מודעות לקיומם של שירותים ברשות המקומית.
 .8הנגשת ידע וכלים לצמצום הסיכון בקורבנות פוטנציאלים (למשל ,התגוננות מפני פריצות).
קהל היעד
 .0כלל התושבים.
 .9קבוצות תושבים ספציפיות בהתאם לתכנית היישובית ולמטרות הפרסום.
שלבים ורכיבים בהפעלת התכנית
 .0זיהוי הצורך והגדרת מטרות הפרסום.
 .9זיהוי אמצעי הפרסום המתאימים לקמפיין בהתאם למאפייני היישוב  /קהל היעד והתקציב
הקיים.
 .3בחינת התאמת רעיונות קיימים ב"ספר המותג" של הרשות למאבק באלימות ,בסמים
ובאלכוהול.
 .4יצירת מסרים מקומיים ואישורם מול דוברות המטה.
 .5הפקה.
אנשי מקצוע האחראים לגיבוש התכנית :מנהל/ת יישובי/ת
שותפים ברשות המקומית
 .0דוברות הרשות המקומית.
 .9דוברות תחנת המשטרה.
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 .3שותפים נוספים ,בהתאם לתופעה  /קהל היעד.
רכיבי פעילות
פרסום ושיווק בהתאם לאבן דרך  6פרסום ושיווק
מדדי הצלחה
 .0תוצרי הפרסום (תפוקות).
 .9עלייה במודעות תושבים לפעילות הרשות למאבק באלימות ,בסמים ובאלכוהול (נבדק בסקר
הנערך על ידי הרשות למאבק באלימות ,בסמים ובאלכוהול).
 .3עלייה במדדים של יעדי הפרסום (הגברת דיווח ,פניה לשירותים ,התנדבות וכדו').
כללים מקצועיים
 .0אישור דוברות הרשות למאבק באלימות ,בסמים ובאלכוהול לתוצרי הפרסום.
 .9פעולה לפי הנחיות הרשות ביחס ללוגואים של שותפים נוספים על גבי הפרסום.
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סיירת הורים
רקע
עיקרון מקצועי חשוב בתפיסת ההפעלה של הרשות למאבק באלימות ,בסמים ובאלכוהול הינו
שותפות של תושבים במאמץ של משרדי הממשלה ,המשטרה והרשות המקומית ,לצמצום
התנהגויות מסוכנות והגברת הביטחון האישי.
סיירת ההורים מבוססות על פעילות של מתנדבים בקהילה בהגברת נוכחות בוגרת בזירות
ובמועדים בהם בני נוער מתגודדים ללא השגחה ,איתור בני נוער במצבי סיכון ומצוקה ,והפנייתם
לגורמי טיפול בקהילה.
סיירות ההורים מגבירות את הנוכחות הבוגרת במרחב הציבורי בו מתגודדים בני נוער ,באמצעות
סיורים בזירות ,כדוגמת :טיילות ,גינות ציבוריות ,פארקים ,פאבים ,מועדונים" ,זולות" מרכזיות
ועוד .זאת ,במיוחד בסופי השבוע ובעת החופשות במסגרות החינוך הפורמאליות.
מתנדבי הסיירת מביאים עימם לזירות בהם מבלים בני הנוער את דמותם כמבוגרים (לרוב הורים)
אכפתיים ,המעוניינים להעניק אוזן קשבת ,עצה וסיוע.
מטרות התכנית
 .0צמצום אירועי אלימות והתנהגות אנטי -חברתית של בני הנוער
 .9הגברת מעורבותם של ההורים בתרבות הפנאי והבילוי של המתבגרים
 .3הגדלת היקף בני הנוער המקבלים מענה משירותי החינוך הבלתי פורמאלי ומשירותי
הטיפול ברשות המקומית.
קהל יעד
 .0ילדים ובני נוער
 .9הורים מתנדבים
שלבים
 .0איתור והגדרת הצורך ברשות המקומית (היקף התופעה ,מאפיינים עונתיים ,זירות
רלוונטיות).
 .9גיוס רכז.
 .3גיוס מתנדבים לסיירת (פעולות פרסום ואיתור מתנדבים פוטנציאליים על ידי הרכז).
 .4בניית תכנית הכשרה (מומלץ לרכז את ההכשרה בתקופות שבהן יש פחות צורך בפעילות
בשטח ,כדוגמת החורף) .תכנית ההכשרה תכלול בתוכה היכרות עם התנהגויות סיכון
האופייניות למתבגרים ,היכרות עם המענים הקיימים ברשות המקומית וכן תכנים נוספים
בהתאם לצרכי הרשות המקומית .בהתאם למאפייני הרשות המקומית ולהעדפותיה ,ניתן
לכלול בתכנית ההכשרה הסמכה של המתנדבים כמתנדבי משטרה .הסמכה זו מקנה
למתנדבים סמכויות נוספות .מומלץ לבסס את ההכשרה על כוחות מקומיים כדוגמת עו"ס
חוק נוער ,חוקר נשטרה ,מנהל יחידת נוער ושפ"ח.
 .5בניית מערכת פעילות בהתאם לצרכי היישוב ובהתבסס על הנתונים הקיימים (שימת דגש על
לילות ,סופי שבוע וחופשות).
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 .6בניית נהלי פעילות המסדירים את הפעילות השוטפת ,את דרכי הדיווח על הפעילות ואת
מנגנוני התיאום בין סיירת ההורים לגורמ הטיפול והאכיפה ברשות המקומית.
 .7ליווי ומעקב שוטף על ידי הרכז .מתן מענה לקשיים ולצרכים המועלים על ידי מתנדבים.
אנשי המקצוע האחראים לגיבוש והפעלת התכנית :מנהל/ת יישובי/ת ,רכז סיירת הורים
שותפים רלוונטיים ברשות המקומית
 .0תחנת המשטרה.
 .9אגפים ומחלקות ברשות המקומית :רווחה ,חינוך ,יחידת נוער ,ביטחון ,פני העיר ועוד.
רכיבי פעילות
 .0הכשרות בהתאם לאבן דרך  5סדנאות והדרכות
 .9רכז סיירת בהתאם לאבן דרך  3רכז סיירות הורים
 .3פרסום בהתאם לאבן דרך  6פרסום ושיווק
 .4שימור מתנדבים בהתאם לאבן דרך  7הדרכה ושימור מתנדבים
מדדי הצלחה
 .0מדדים הנגזרים מפעילות ההורים בסיירת וניטור לאורך זמן ,כגון :מספר אירועי וונדליזם,
מספר הפניות לגורמי טיפול /אכיפה וכדומה.
 .9היקף המתנדבים והיקף פעילות ההתנדבות
 .3סקרי משוב (יש לפנות למטה המקצועי ולקבל סיוע)
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ימי שיא וציון מועדים לאומיים בקהילה
רקע
מידי שנה מציינים בעולם ובישראל ,במועדים מוגדרים ,את המאבק בתופעות מסוימות או את
המאמץ למתן מענה לבעיות חברתיות מרכזיות .במועדים אלה ,ארגונים רבים בעולם ובישראל
וכן משרדי ממשלה שונים ,מרכזים מאמץ בהסברה ובקיום פעילויות שונות.
הרשות למאבק באלימות ,בסמים ובאלכוהול שואפת לחבור למאמצים אלה ולקיים פעילויות
ויוזמות שונות החוברות למסרים הבינלאומיים והלאומיים.
להלן שלושה מועדים מרכזיים המבטאים מאמצים ותכניות שמקדמת הרשות למאבק באלימות,
בסמים ובאלכוהול:
 .1שבוע המאבק הלאומי בסמים
במהלך חודש דצמבר מציינים בישראל את שבוע המאבק הלאומי בנגע הסמים .במהלך חודש
זה ישנם חגים ומועדים נוספים אשר מזמנים לנו פעילות חינוכית מניעתית במסגרת הקהילה
בנושא השימוש בחומרים פסיכו-אקטיביים בכלל והשימוש בקנאביס בפרט; חג חנוכה ,חג
המולד וראש השנה האזרחית /נובי-גוד (  .)Novy Godניתן לקיים את הפעילויות השונות
ביישוב לאורך כל החודש ,בהתאם להחלטת המנהל היישובי.
 .0המאבק באלימות כלפי נשים
במהלך חודש נובמבר מציינים בעולם ובישראל את המאבק באלימות כלפי נשים .במסגרת זו
תומכת הרשות למאבק באלימות ,בסמים ובאלכוהול בפעולות וביוזמות שונות המקדמות את
חשיפת הציבור לתופעה ולהשלכותיה .יוזמות אלה חוברות לפעולות שונות אותן מקדמים
ארגוני נשים ,פעילויות ביוזמות משרד הרווחה והשירותים החברתיים ואחרים.
 .3גלישה בטוחה ברשת
במהלך חודש פברואר מציינת מדינת ישראל את המאמץ לקידום גלישה בטוחה וצמצום
ההיפגעות של ילדים ובני נוער במרחבי הרשת.
בנוסף למועדים אלה  ,מדינת ישראל מציינת במועדים נבחרים סוגיות חברתיות ומאמצים לטיפול
בבעיות חברתיות נוספות :שבוע זכויות הילד ,יום הזיכרון יהודי אתיופיה שנספו בדרכם
לישראל ,שבוע הקשיש ועוד .גם מועדים אלה חוברים לעיתים למטרות אותן מקדמת הרשות
למאבק באלימות ,בסמים ובאלכוהול וניתן לנצל אותם לקידום פעולות שיא לציון המאמץ
לקידום הביטחון האישי בקרב קבוצות אוכלוסייה שונות.
מטרות התכנית
 .0מתן נראות לפעילות השנתית שנעשתה במהלך השנה בהובלת המנהל/ת היישובי/ת ,וקבלת
החלטות וחלוקת משימות של השותפים לקראת השנה הקרבה.
 .9העלאת המודעות של הקהילה להשלכות התופעה.
 .3הקניית ידע וכלים לאנשי מקצוע ברשות המקומית ,לזהות ,למנוע ולהגיב לתופעות הנקשרות
לבעיה אותם מציינים במועד.
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קהל יעד
 .0כלל ציבור התושבים.
 .9אנשי מקצוע ,כדוגמת :עובדים סוציאליים ,אנשי חינוך ,מוקדנים ,פקחים ,שוטרים ,עובדי
סמך ב מחלקות החינוך והרווחה (סייעות ,אבות בית) ,עובדי רשויות מקומיות ,מדריכי נוער
ועוד.
 .3עובדים במסגרת תכניות הרשות הלאומית ברשות המקומית :מדריכי מוגנות ,מדמ"צים ,רכז
סיירת הורים ,עו"ס קהילה ,רכז קהילה ,מוקדנים ,עובדי איתור.
שלבים
 .0יצירת שותפויות עם הגורמים המקצועיים ברשות המקומית  /בתחנת המשטרה ,האחראים
על קהלי היעד או שותפים למאמץ למנוע ולהתמודד עם הבעיה המצוינת במועד הלאומי.
הגדרה משותפת של הצורך ,היעדים ופעילות השיא המתוכננת.
 .9התכנסות ועדה יישובית המוקדשת לנושא :סקירת נתונים קיימים ,סקירת שירותים קיימים,
גיבוש תכניות חדשות.
 .3גיבוש הרעיון לפעילות השיא
 .4איתור מרצים.
 .5פרסום הפעילויות העירונית השונות.
 .6עם פתיחת  /סיום הפעילות ,פרסום ידיעה באמצעי התקשורת הרלוונטיים לרשות המקומית
אנשי המקצוע האחראים לגיבוש והפעלת התכנית :מנהל/ת יישובי/ת ,עו"ס קהילה.
שותפים רלוונטיים ברשות המקומית :אגפים ומחלקות ברשות המקומית :הנהגה יישובית,
רווחה ,חינוך ,יחידת נוער ,דוברות יישובית ,ועד הורים ,ביטחון ,פני העיר ,נציגי משטרה ,ועוד.
רכיבי פעילות
 .0פרסום בהתאם לאבן דרך  6פרסום ושיווק
 .9ערב קהילתי בהתאם לאבן דרך  8פעילות מניעה קהילתית
 .3מרצים ומנחים בהתאם לאבן דרך  5סדנאות והדרכות
 .4הצגה ,סרט בהתאם לאבן דרך  8פעילות מניעה קהילתית
 .5תערוכה בהתאם לאבן דרך  8פעילות מניעה קהילתית
מדדי הצלחה
 .0מספר המשתתפים שהגיעו לאירוע.
 .9שביעות הרצון ותרומת הפעילות (באמצעות שאלון משוב).
ניתן לקבל סיוע וייעוץ ממטה התכנית בבניית המשובים והשאלונים.
כללים מקצועיים
 .0על הפרסום לכלול מסר הקשור לנושא.
 .9אישור דוברות לפרסומים ולשותפים בפרסומים.
סדנאות הורים
רקע
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בשנים האחרונות הצטברו ראיות מחקריות רבות המצביעות על התפקיד המרכזי שיש להורים
במניעה ובעיכוב תחילת גיל השימוש בסמים וצריכת אלכוהול .מאפיינים של סגנון הורי; כדוגמת
קביעת כללים ברורים ,תקשורת פתוחה הורה-ילד ,מערכת יחסים טובה בין הורה לילד ,נמצאו
קשורים לירידה בשימוש בחומרים אסורים בקרב ילדים בגיל ההתבגרות .לעומת זאת ,תפקוד
הורי לקוי נקשר לעיתים קרובות להתנהגויות מסוכנות .בנוסף ,מחקרים מלמדים כי תכניות
מניעה הכוללת עבודה עם הורים לצד עבודה עם ילדים ,נוטות להיות אפקטיביות יותר.
לרשות למאבק באלימות ,בסמים ובאלכוהול  ,תפקיד מרכזי במתן מענים קהילתיים הפונים
לקהל יעד של הורים מתוך מטרה להפוך אותם ל"סוכני מניעה" השותפים למאמץ.
מטרות התכנית
 .0העמקת הידע של ההורים על תופעות של מעורבות ילדיהם בבריונות ,שימוש בחומרים
מסוכנים והתנהגויות סיכון נוספות.
 .9הגברת יכולתם של ההורים לזהות ולאתר האם ילדיהם נמצאים במצב מסכן או מסוכן.
 .3מתן מידע ביחס לגורמים אליהם ניתן לפנות לצורך ייעוץ וסיוע בקהילה.
 .4מתן כלים להורים כיצד להקנות ולחזק כישורי חיים רלוונטיים של ילדיהם להתמודדות עם
פיתויים ולחץ חברתי.
 .5הקניית מיומנויות להורות טובה יותר (תקשורת ,השגחה ,קידום מערבות פעילה בחיי
הילדים ,וכיו"ב).
 .6הגברת מודעות ביחס לתפקיד ההורה כמודל לחיקוי.
 .7חשיפת ההורים לאפשרויות של מעורבות והתנדבות בקהילה.
קהל יעד
 .0כלל ההורים
 .9הורים לילדים במסגרות חינוך
 .3הורים לבני נוער המעורבים בהתנהגות פלילית
 .4הורים המשתייכים לקבוצות אוכלוסייה ותרבות ייחודיות
שלבים
 .0יצירת שותפויות עם הגורמים העירוניים הרלוונטיים לאיתור וגיוס קהל היעד :מערכת
החינוך ,שירותים חברתיים ,משטרה ועוד.
 .9פעולות שונות לגיוס הורים :שיווק ופרסום מועד ההרצאה ,גיוס הורים במסגרת פעילות בית
ספרית ,הרצאת חשיפה חד פעמית בעקבותיה יוזמנו ההורים לסדנה ועוד.
 .3קביעת מסגרת ההכשרה (סילבוס ,מועדים ,מקום מפגש ,מרצים ומנחים).
יש להתאים את תכני המפגש ואת המנחים למאפיינים של קהל היעד .כך לדוגמא ,בחירת
מנחה דובר שפה מתאימה לקבוצות אוכלוסייה ייחודיות ,הכללת תכנים הנוגעים להסבר על
ההליך הפלילי בעבור הורים שילדיהם היו מעורבים בפעילות פלילית ,בחירת תכנים העונים
לצורך  /משב שהתרחש ברשות המקומית.
 .4מומלץ :עם פתיחת או סיום הפעילות לפרסם ידיעה במקומונים.
אנשי המקצוע האחראים לגיבוש והפעלת התכנית :מנהל/ת יישוביי/ת ,מנחה חינוכי ,עו"ס
קהילה  /רכז קהילתי.
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שותפים רלוונטיים ברשות המקומית :נציגי אגף חינוך ,רווחה ,מדריכת שפ"י (שירות פסיכולוגי
ייעוצי) ,הנהגת הורים יישובית (ועד הורים) ,משטרה ,יועצות חינוכיות בבתי ספר ,,ק .מניעה
מחוזי.
רכיבי פעילות
 .0פרסום בהתאם לאבן דרך  6פרסום ושיווק
 .9מרצים ומנחים בהתאם לאבן דרך  5סדנאות והדרכות
מדדי הצלחה
 .0התמדת המשתתפים בהגעה למפגשים שנקבעו.
 .9שינוי בעמדות ההורים ,בתחושת המסוגלות שלהם ביחס להשגחה והצבת גבולות.
 .3שינוי בידע על התנהגויות סיכון ודרכי ההתמודדות.
 .4דיווחי הורים על שימוש בידע ובכלים שקיבלו.
ניתן לקבל סיוע וייעוץ ממטה הרשות בבניית המשובים והשאלונים.
כללים מקצועיים
 .0על המנחים להיות בעלי ידע וניסיון קודם בהדרכת הורים ובנושא התנהגויות סיכוניות בכלל
ואלימות סמים ואלכוהול בפרט.
 .9מינימום  01משתתפים בקבוצה.
 .3המפגשים יתקיימו בשעות אחה"צ -ערב
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עו"ס קהילה
רקע
העבודה הקהילתית במסגרת הרשות למאבק באלימות ,בסמים ובאלכוהול ,מאגדת בתוכה את
כלל הפעולות באמצעותן מזהים ,מגייסים ורותמים תושבים לטובת הגברת הביטחון ביישוב.
פעילות זו כוללת בתוכה שילוב תושבים ומתנדבים במניעה ,הגנה על קורבנות ,הגברת דיווח
לגורמי טיפול ואכיפה ושיפור התנאים המקדמים ביטחון ביישוב.
במסגרת העבודה הקהילתית ביישוב ניתן להפעיל עו"ס קהילה ו  /או רכז קהילתי לצורך פעולות
של גיוס מתנדבים ופעילים ,ארגון הכשרה ,הפעלת מתנדבים במיזמים קהילתיים ,ארגון פעילות
הסברה קהילתית מתמשכת ועוד.
דוגמאות מרכזיות לפעולות של עבודה קהילתית הן :מיפוי תופעות קהילתיות ,גיוס מתנדבים
למען נוער בסיכון ונפגעי סמים ,גיוס והכשרת בלניות וקוסמטיקאיות לזיהוי נשים נפגעות
אלימות ,עבודה עם פעילים בשכונות בהן קיימות תופעות של אלימות ושימוש בסמים ובאלכוהול,
הכשרת "שומרי סף" לזיהוי בני נוער במצבי סיכון ומצוקה ועוד.
הגדרת תפקיד עו"ס קהילה
מטרות
ייזום וקידום מודלים להגברת הפיקוח החברתי הלא פורמאלי וקידום היכולת הקהילתית
להתמודד עם תופעות אלימות והתנהגות אנטי חברתית ,באמצעות:
 .0תמיכה ועידוד תהליכים בהם תושבים לוקחים חלק באחריות ובמאמץ לשינוי.
 .9קידום יצירתן וביסוסן של נורמות חברתיות השוללות התנהגות אנטי חברתיות.
 .3זיהוי וחיזוק של מענים קהילתיים בלתי פורמאליים המיועדים לתת מענה לבעיות אלימות,
תוך תיווך וחיזוק הקשר בינם לבין מערכת השירותים הפורמאליים ביישוב.
משימות הנכללות בתפקיד
 .1איתור צרכים והקמת תשתיות קהילתיות:
א.

זיהוי קבוצות תושבים בעלות עניין לקחת חלק במאבק לצמצום אלימות ,מניעת שימוש
בסמים ובאלכוהול והעלאת תחושת הביטחון האישי ותמיכה בקורבנות אלימות.

ב.

בניית תכנית לשיווק אפשרויות למעורבות תושבים ולגיוסם לפעולה חד פעמית או
מתמשכת.

ג.

בניית תכניות הכשרה למתנדבים ולפעילים בקהילה.

 .0ליווי והכוונה של מיזמים קהילתיים המובלים ומבוצעים על ידי מתנדבים ופעילים:
א.

איסוף מידע והובלת תהליכי חקר ולמידה על תופעות השימוש בסמים ואלכוהול ,והאלימות
המטרידות את הקהילה.

ב.

סיוע לתושבים בתכנון דרכי פעולה שנועדו להתמודדות עם בעיות הסמים והאלימות
בקהילה.

ג.

איתור וגיוס שותפים ובעלי עניין הרלוונטיים לקידום יוזמות של תושבים ,מקרב הרשות
המקומית ,המשטרה וגורמים נוספים בקהילה ומחוץ לה.
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ד.

ליווי (או הנחיה של רכז מלווה) פעילות מתמשכת של מתנדבים ופעילים תוך מתן מענה
לקשיים המתעוררים במהלך יישום יוזמות ,תהליכים הנדרשים לצורך מיסוד יוזמות ,גיוס
והרחבת משאבים והיקף התושבים המעורבים ביוזמה ,שימור ותחזוקה מתנדבים ועוד.

 .3תמיכה בשירותי הטיפול הפורמאליים בקהילה (כדוגמת מרכזי האלמ"ב ויחידות לטיפול
בנפגעי סמים) באמצעות חיזוק מנגנונים קהילתיים המעודדים דיווח ותמיכה בקורבנות:
א.

גיוס ,בניית תכנית הכשרה וליווי של מתנדבים התומכים בקורבנות אלימות.

ב.

גיוס ,הכשרה וליווי מעסיקים הקולטים למקומות עבודה מכורים נקיים ואסירים
משוחררים.

ג .הבנייה וחיזוק יוזמות באמצעותן מנהיגות קהילתית נרתמת למען מאבק בתופעות אלימות
ותמיכה בקורבנות.
דוגמאות למודלים של עבודה קהילתית המכוונת לצמצום אלימות ,מניעת שימוש בסמים
ואלכוהול ,העלאת תחושת ביטחון ותמיכה בקורבנות:


הכשרה וליווי של תושבים בשכונות נבחרות (המתאפיינות גם בפשיעה) להיות פעילים בקידום
איכות החיים בשכונה ,צמצום התנהגויות אנטי חברתיות ,תוך התייחסות לכלל גורמי הסיכון
והחוסן הרלוונטיים לשכונה.



הקמת "צוותי מוגנות" במושבים ובקיבוצים ו  /או שיתוף צוותי חירום יישוביים במועצות
אזוריות בפעילות למניעת אלימות בתחום הישובים הכפריים.



גיוס והכשרת הורים לקחת חלק פעיל ביצירת סביבה בטוחה יותר לילדים ובני נוער ,כדוגמת
מתנדבים בהסעות במועצות אזוריות ,מתנדבים בהפעלת הפסקות פעילות בבתי הספר,
מתנדבים בפארקים וגינות ציבוריות ועוד.



קידום יוזמות לגיוס והכשרת מתנדבים למתן מענה לקידום בטיחותם של קשישים
ואוכלוסיות אחרות שעלולות להיות פגיעות לתופעות של עבריינות והתנהגות אנטי חברתית.



הקמת מיזמים של תושבים מדווחים וביסוס ערוצי קשר בין התושב לבין המשטרה והרשות
המקומית ,לקידום התגובה לתופעות של התנהגות אנטי חברתית.



הקמה וליווי של מנהיגות קהילתית לתמיכה בקידום התגובה והטיפול בבעיות אלימות
ביישוב.



ליווי והקמה של קבוצות שייחים מגשרים בחברה הלא יהודית.



תמיכה בתהליכי הקמת "קווים חמים" המאוישים על ידי מתנדבים ואנשי קהילה לעידוד
דיווח על אירועים.



תמיכה בתושבים לאור השלכות של אירוע קיצוני שהתרחש בקהילה ומתן סיוע לצורך תגובה
משותפת.



גיוס ,הכשרה וליווי של מתנדבים התומכים בקורבנות אלימות ,כדוגמת נשים מוכות ,ילדים
עדים ועוד.

 הקמה והפעלה של מודל למקומות בילוי בטוחים – גיוס של בעלי מועדוני בילוי ופאבים,
הכשרת ברמנים ומלצרים ,רתימת שותפים ועוד.
מדדי הצלחה ותפוקות מצופות
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 .0הרחבת מעגל התושבים הפעילים הלוקחים חלק באחריות ובמאמץ לצמצום אלימות
והתנהגות אנטי חברתית ביישוב ,לרבות שימוש בסמים ובאלכוהול בקרב צעירים ובני נוער.
 .9ביישובים בהם קיימות קהילות תרבותיות ייחודיות ,דוגמת עולים ,קבוצות מיעוט וחרדים,
כמו גם ביישובים שמרבית אוכלוסייתן משתייכת למיעוט אתני ,יפותחו שירותים המבוססים
על חיזוק וביסוס של מענים בלתי פורמאליים שמקורם בקהילה.
 .3הקמת מיזמים התנדבותיים חדשים המובלים על ידי התושבים.
 .4ביישובים בהם יופעל המודל ובהם קיימים מרכזי גישור ודיאלוג בקהילה יופעלו פעילויות
רחבות ומתוגברות לשילוב הגישור והדיאלוג הקהילתי במאמצים להפחתת האלימות ובגיוס
שיטתי של מקבלי השירות מקרב מערכות אחרות הפעולות במסגרת הרשות (משטרה ,פנאי,
חינוך).
כללים מקצועיים
 .0היקף המשרה חייב להיות מותאם להיקף המשימות .לא תאושר משרה "כללית" שאינה
מבוססת על צורך ותכנית עבודה ברורה.
 .9יש להבחין בין פעילות עו"ס קהילה ביחידה לעבודה קהילתית לבין עו"ס קהילה הפועלת
במסגרת הרשות למאבק באלימות ,בסמים ובאלכוהול .המשימות של עו"ס הקהילה של
הרשות למאבק באלימות ,בסמים ובאלכוהול נגזרות ישירות מתופעות של אלימות ,והתנהגות
אנטי חברתית ונתמכות לרוב בנתוני משטרה.
 .3מומלץ לשלב עו"ס קהילה בקורס הכשרה של עבודה קהילתית וכן מומלץ שהעו"ס יקבל
הדרכה ביחידה לעבודה קהילתית ביישוב או באמצעות הפיקוח על השירות לעבודה
קהילתית.
דרישות תפקיד ותנאי סף עקרוניים
 .0עו"ס אשר רשום בפנקס העובדים העובדים הסוציאליים
 .9להוסיף מה הניסיון הדרוש
 .3עבודת "שטח" בשעות לא שגרתיות ובזירות בהן נדרשת הפעילות הקהילתית (שכונה,
מקומות בילוי וכדו').
 .4יכולת הובלה והנעה של פעילים ומתנדבים.
 .5היכרות משמעותית עם המאפיינים התרבותיים של קהל היעד.
רכיבים  -בהתאם לאבן דרך  – 9עו"ס קהילה
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רכז קהילתי
רכז קהילתי אחראי על ריכוז והובלה של הפעילויות הנדרשות לצורך קידום יוזמות קהילתיות הממוקדות
במניעה ובעבודה עם ה"כוחות" וה"נכסים" המזוהים ביישובים.
בפרט ,הרכז הקהילתי אחראי על גיוס ,ליווי והנעה של מתנדבים ,הורים ,פעילים ומנהיגים פורמאליים
ובלתי פורמאליים ,שיש ביכולתם לתרום לקידום תחושת ביטחון ולמניעה של התנהגויות סיכון.
היקף המשרה של הרכז ואופי עבודתו יקבעו בהתאם למאפייני היישוב ,המידע הקיים ביישוב ביחס
לאלימות ,סמים ואלכוהול ,ומוקדי המאמץ בתכנית העבודה היישובית.
ביישובים הנכללים בתכנית "דרך חדשה" לשילוב יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית ,יופעל רכז יישובי
שיהיה אחראי על כלל הפעולות והתכניות הרלוונטיות ליוצאי אתיופיה.
משימות הכרוכות במילוי התפקיד
 .0הובלה של תכניות מניעה קהילתיות בעלות מטרות מוגדרות ,הדורשת עבודה עם נציגי הקהילה
(לדוגמא עבודה עם סוחרים במרכז מסחרי שזוהה כמוקד התנהגות אנטי חברתית ,עבודה עם בעלי
פאבים במקומות בילוי ועוד).
 .9גיוס הורים וארגון פעילות קהילתית שקהל היעד שלה הוא הורים ,כדוגמת סדנאות הורים,
התנדבות הורים ,הרצאות קהילתיות.
 .3בערים בהן ישנם קבוצות אוכלוסייה בעלות מאפיינים ייחודיים ,משימות הרכז קהילתי יהיו
להוביל פעילות בקרב מגזר או קהל יעד מוגדר (כדוגמת ,תושבים בשכונה של מגזר חרדי ,יוצאי
אתיופיה ,תושבי שכונה נבחרת ב"עיר מעורבת" ועוד) .פעילות זו תכלול גיוס ועבודה עם פעילים
ומתנדבים ,אחריות על קיום תכניות של הרשות למאבק באלימות ,בסמים ובאלכוהול ,לקהל
היעד הנבחר ועוד.
 .4עבודה עם פעילי שכונה.
 .5ארגון פעילויות קהילתיות למניעת אלימות במשפחה (לדוגמא יום עיון ,תכנית הכשרה לבלניות /
קוסמטיקאיות).
 .6גיוס ,בנייה וארגון של תכנית הכשרה ,השמה וליווי של מתנדבים ביוזמות קהילתיות שנועדות
למנוע התנהגויות סיכון בקרב ילדים ובני נוער ,להגביר ביטחון ,לצמצם אלימות ,לתמוך בקורבנות
ועוד.
 .7ביישובי החברה הערבית יעסוק הרכז בקידום תהליכים של יישוב סכסוכים בקהילה.
דרישות תפקיד ותנאי סף עקרוניים
 .0עבודת "שטח" בשעות לא שגרתיות ובזירות בהן נדרשת פעילות קהילתית (שכונה ,מקומות בילוי
וכדו').
 .9זמינות לעבודה עם תושבים ופעילים.
 .3יכולת הובלה והנעה של פעילים ומתנדבים.
 .4היכרות משמעותית עם המאפיינים התרבותיים של קהל היעד.
 .5ניסיון בעבודה בקהילה ובהפעלת יוזמות הרלוונטיות לתפקיד.
רכיבים – בהתאם לאבן דרך  – 4רכז קהילה
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תכניות מניעה – חינוך
פעילות מניעה והסברה בבתי הספר
רקע
במדינת ישראל ,הגוף האחראי על העברת פעילויות חינוכיות מניעתיות בתוך בתי הספר בנושא
אלימות סמים ואלכוהול הוא אגף שפ"י (שירות פסיכולוגי ייעוצי) במשרד החינוך .באגף שפ"י מספר
אגפים ויחידות ,המתמחות במניעת התנהגויות סיכון שונות וביניהן :אקלים מיטבי ומניעת אלימות,
מיניות בריאה ,מניעת עישון ,אלכוהול וסמים ,העבודה עם הורים.
העבודה החינוכית מניעתית מול התלמידים בכיתות היא באחריות הצוות החינוכי בלבד .תכניות
ההתערבות של האגף כוללות בתוכן מספר תכניות המותאמות לשלבי התפתחות וגילאי שונים
ולנושאים שונים .כך לדוגמא" ,כישורי חיים"" ,גיבורי אל" ו"-עמיתים ומשפיעים" .העברת התכנית
בכל שכבות הגיל היא יישום התפיסה שבית הספר אחראי להתפתחות הרגשית ,החברתית והערכית
של התלמידים כחלק בלתי נפרד מהתפתחותם הקוגניטיבית ומהרחבת עולם הידע שלהם .התכנית
מציעה מערכים מובנים לשיחות בכיתות על מגוון נושאים ומצבים שתלמידים מתנסים בהם תוך
פיתוח כישורים אישיים ובין-אישיים.
עם זאת ,לרשות למאבק באלימות ,בסמים ובאלכוהול מגוון שיתופי פעולה עם משרד החינוך לקידום
פעילות המניעה והסברה בבתי הספר .הרשות מסייעת לרשויות המקומיות בעיבוי תכניות המניעה
הבית ספריות באמצעות תכנים נוספים המותאמים לצרכי בית הספר והרשות המקומית.
מטרות :עיבוי והעשרת תכניות המניעה הבית ספריות.
קהל יעד
 .0תלמידי בתי ספר ממלכתיים ביישוב.
 .9צוותים חינוכיים.
שלבים
 .0המנהל/ת היישובי/ת יזהה יחד עם אגף החינוך ,מנהלי בתי ספר ויועצות חינוכיות את
הצרכים הרלוונטיים לתכניות המניעה במערכת החינוך .המפקחים המחוזיים או הממונים על
היישוב מטעמם ,יאשרו את התכנית שנבנתה.
 .9המנהל/ת היישובי/ת יפעל לגיוס התכנים  /המרצים שישתלבו בתכניות המניעה הבית
ספריות.
 .3ניתן לגבש יוזמות שונות שיאפשרו להרחיב את מעגל הפעילות הבית ספרי ולכלול בתוכו גם
פעולות מניעה קהילתיות המהוות השלמה למניעה המתבצעת בתוך בתי הספר :סדנאות
והרצאות להורים ,פעילות מנהיגות נוער עירונית ,הצגת תוצרי עבודת העמיתים בפורומים
קהילתיים ,מתן נראות קהילתית לתוצרי המניעה בבית הספר ועוד.
רכיבי פעילות
 .0סדנאות ,הרצאות בהתאם לאבן דרך  5סדנאות והדרכות
 .9הצגות ,סרטים בהתאם לאבן דרך  8פעילות מניעה קהילתית
 .3מנחה חינוכי בהתאם לאבן דרך  04מנחה חינוכי
אנשי מקצוע המעורבים בפעילות :מנהל/ת יישובי/ת ,מנחה חינוכי
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שותפים ברשות המקומית ,בקהילה ובפיקוח משרד החינוך :מנהל אגף החינוך ,הנהגת  /ועד הורים,
פיקוח שפ"י  /מדריכת שפ"י ממונה על היישובי ,מנהלי בתי ספר ,יועצות חינוכיות.
כללים מקצועיים
אישור פיקוח שפ"י לפעילות המוצעת ,באחריות למנהל המחוז.
מדדי הצלחה
סקרי מיצ"ב בית ספריים – עלייה במדדים המלמדים על תפיסת מאמצי המניעה של בית הספר.
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הסעות בטוחות (מועצות אזוריות)
רקע
הסעות מאורגנות לבתי ספר וחזרה ,משמשות כאמצעי תחבורה עיקרי לתלמידים המתגוררים
במועצות אזוריות ולומדים בבתי ספר אזוריים מרוחקים ,בתוך תחומי המועצות או מחוצה להן.
מועצות אזוריות רבות ,מתמודדות עם תופעת האלימות בהסעות.
כמה מההסברים לשכיחות תופעת האלימות בהסעות טמונים הינם :המחסור במבוגרים
המסוגלים להשגיח ,הסביבה הרב גילאית והמחסור בפעילות מובנית בזמן הנסיעה.
בישראל ,האחריות על התמודדות עם התופעה מוטלת בעיקר על כתפי המועצות האזוריות,
שלעיתים חסרות במשאבים ובכלים מקצועיים להתמודד עימה.
המודל המוצע הינו מודל מערכתי הנשען על עקרונות המודל האקולוגי-חברתי ועל הניסיון הנצבר
במועצות אזוריות רבות בארץ.
מטרת התכנית
 .0שיפור האקלים במערך ההיסעים במועצות האזוריות
 .9הפחתת אירועי האלימות והוונדליזם המתרחשים במהלך הסעות.
 .3הגברת תחושת מוגנות של תלמידים הנוסעים בהסעות.
קהל יעד
 .0כלל תלמידי המועצה המשתמשים בהסעות.
 .9נהגי הסעות.
 .3אנשי מקצוע במועצה ובבתי הספר המתמודדים עם השלכות התופעה.
 .4הורים.
שלבים

1

 .0מיפוי הבעיה (בהתבסס על כלים מקצועיים שיסופקו על ידי מטה הרשות למאבק באלימות,
בסמים ובאלכוהול).
 .9הקמה של צוות מועצתי לניהול התכנית ולמעקב אחר האירועים.
 .3מינוי בעל תפקיד לריכוז המהלך .בעל תפקיד מבין בעלי התפקידים ש הרשות למאבק
באלימות ,בסמים ובאלכוהול ,מסייעת למועצות בהפעלתן :מנחה חינוכי  /רכז קהילתי /
עו"ס קהילתי.
 .4הגדרת מדרג תגובה ,כללי התנהגות ,תקנון.
 .5הכשרת נהגים.
 .6פרסום והסברה.
 .7הפעלת מתנדבים להגברת נוכחות בהסעות.
 .8שילוב שוטרים קהילתיים.
 .2הפעלת כ"א (כדוגמת מדריכי מוגנות) ב"קווים חמים".
 .01הפעלת מודל תלמידים מתנדבים.
1

היקף הרכיבים שייושמו תלוי בצורך ובהיקף המשאבים העומדים לרשות המועצה
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 .00חלופות בזמן ההסעות (סרטים ,משחקי קופסא).
אנשי המקצוע האחראים לגיבוש והפעלת התכנית :כ"א בתוכנית :מנהל יישובי ,רכז מוגנות
בהסעות  /מנחה חינוכי ,מדריכי מוגנות
שותפים רלוונטיים ברשות המקומית :ראש מועצה/סגן ראש מועצה/מנכ"ל ,מנהלי בתי ספר,
יועצות חינוכיות ,שיטור קהילתי ,אגף חינוך ,אגף שירותים חברתיים ,וועדי ישובים ,שפ"ח,
מתנדבים ,חברת הסעות.
רכיבי פעילות
 .0פרסום בהתאם לאבן דרך  6פרסום ושיווק
 .9הכשרות בהתאם לאבן דרך  5סדנאות והדרכות
 .3ריכוז וארגון התהליך בהתאם לאבן דרך  05מדריך מוגנות (בהסעות)
 .4ציוד להפעלת ילדים ובני נוער בהתאם לאבן דרך  2הצטיידות לפעילויות עם נוער
מדדי הצלחה
 .0מספר הועדות היישוביות שהתקיימו ברשות המקומית בנושא.
 .9מספר השותפים הלוקחים חלק בתהליך.
 .3ירידה במקרי האלימות לאחר הפעלת המודל ברשות.
 .4יצירת מודל להעברת מידע ,דיווח וטיפול במקרי אלימות ברשות.
 .5משוב על תרומת ההכשרות .מומלץ להסתייע במטה המקצועי.
כללים מקצועיים
במידה ומחליטים על פעולות למיפוי ואיסוף נתונים על היקף הבעיה ,יש לפעול לקבלת אישור
מדען ראשי משרד החינוך להעברת שאלוני מדידה ובקרה בשטח בית הספר.
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מדריך המוגנות
מדריך המוגנות הינו מדריך בלתי פורמאלי הפועל למניעת אלימות ונשירה סמויה בתוך בית הספר.
המדריך מגביר את הנוכחות הבוגרת בכל שטחי בית ספר ועוסק באיתור תופעות של נשירה סמויה
ומעורבות תלמידים בהתנהגויות סיכון (אלימות ,עבריינות ,בריונות מקוונת ,שימוש בחומרים
פסיכואקטיביים ועוד).
המדריך יוצר קשר משמעותי עם תלמידי בית הספר ומהווה בעבורם דמות בוגר משמעותי ומודל לחיקוי.
עבודת המדריך מכוונת לכל שטחי בית הספר ולכלל התלמידים הלומדים ואינה מוגבלת לליווי פרטני או
קבוצתי של תלמידים בעלי קשיים.
ההחלטה על הקצאת מדריכי המוגנות לבתי הספר השונים מתבססת על סדרי העדיפויות של הרשות
המקומית ,לרבות נתוני מיצ"ב ומקורות מידע נוספים המצויים בידי אגפי ומחלקות החינוך ברשות
המקומית.
במועצות אזוריות ,המדריך יוכל לסייע גם באמצעות הגברת נוכחות בזמן הסעות תלמידים.
מדריכי המוגנות יקבלו הכשרה וכן הדרכה שוטפת למילוי תפקידם הן באמצעות המנהל/ת היישובי/ת ,
יועצת בית הספר ואנשי מקצוע ברשות המקומית .ברשויות מקומיות בהן קיים מנחה חינוכי – האחריות
למתן ההדרכה ובניית תכנית ההכשרה מוטלת על המנחה.
תפקידי המדריך בבית הספר
 .0מסייר בכל הזירות הרלוונטיות בבית הספר :שער ,מסדרון ,קפיטריה ,חצר ,הסעות ,שירותים
ועוד.
 .9מסייע ב"הרגעת הרוחות" ובנקיטת צעדים למניעת הסלמה לפני ובזמן אירוע אלים.
 .3מדווח על אירוע או מידע חשוב אליו נחשף לאיש צוות האחראי לטיפול באירוע.
 .4מ עודד תלמידים השרויים במצוקה לפנות לגורמים החינוכיים והטיפוליים בבית הספר.
 .5שותף בצוות הבית ספרי של חינוך חברתי-ערכי.
 .6אחת לחודש לפחות ,המדריך נפגש עם הגורם המוסמך מטעם בית הספר (מנהל ,סגן ,יועץ) לצורך
שיתוף בתובנות ובמידע הנצבר.
משימות חברתיות  -קהילתיות
 .0מסייע בשילוב תלמידים בתכניות חינוך בלתי פורמאלי המתקיימות לאחר יום הלימודים
ובחופשות.
 .9ביישובים מסוימים ,בכפוף לתנאי העסקת המדריך (הגדרת שעות עבודתו אחר הצהרים) ,מוביל
המדריך מיזם חברתי אחר הצהריים בעבור קבוצת תלמידים נבחרת.
 .3בהתאם לאופי בית הספר ולצרכים המזוהים ,יוכל המדריך להשתלב בתכניות קבוצתיות שיוזם
בית הספר לטובת קבוצות תלמידים בעלי מעורבות חוזרת באירועי אלימות .בתכניות אלה יוכל
המדריך לסייע ולהשתלב בפעילות חברתית של הקבוצה .מעורבות בתכניות מסוג זה תהיה
מוגבלת לכך שיובטח שמרבית זמן עבודתו של המדריך יוקדש לנוכחות בכל שטחי בית הספר
ולכלל התלמידים.
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דרישות תפקיד ותנאי סף עקרוניים
 .0בעל ניסיון בהדרכת ילדים ובני נוער
 .9בעלי יכולת תקשורת טובה עם ילדים ובני נוער
 .3תואר ראשון – יתרון
גבולות התפקיד ואתיקה מקצועית
 .0על המדריך חלה חובת הדיווח הנהוגה על פי חוק וכן חלים עליו הכללים החלים על עובדי רשות
אחרים העובדים בתוך בית הספר (מזכירה ,אב בית).
 .9המדריך אינו מפנה תלמידים או מעביר מידע על תלמידים לגורמים בקהילה (עו"ס ,משטרה,
קב"ס).
 .3תיעוד האירועים בבית הספר יעשה תוך שמירה על אבטחת המידע ,שמירה על כללי החיסיון,
והעברתם להנהלת בית הספר בלבד.
 .4ניתן לשלב את המדריך בתהליכים ובתכניות התערבות שיוזם בית הספר ,תוך הקפדה על צנעת
הפרט .המדריך אינו איש טיפול ולכן יש להקפיד על אי מעורבותו בחלקים טיפוליים של תכניות
ההתערבות.
 .5המדריך לא ישמש כמורה מחליף ולא יחליף בתפקידו בעלי תפקיד מוגדרים אחרים בבית הספר.
רכיבים – בהתאם לאבן דרך 05
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מנחה חינוכי
מדריכי מוגנות זקוקים לליווי ,הכשרה והדרכה שוטפת .ניתן להפעיל מנחה חינוכי שידריך את
מדריכי המוגנות.
ההדרכה צריכה לכלול מפגשים פרטניים וליווי של המדריכים בכניסה לבתי הספר :הצגת הגדרת
התפקיד לצוות החינוכי בבית הספר ,בנייה של מנגנוני תיאום בין המדריך לבין הצוות ,מתן מענה
לקשיים ולאתגרים בהם פוגש המדריך ,זיהוי של סוגיות הדורשות התייחסות של גורמים נוספים
בבית הספר והקהילה ועוד.
ביישובים בהם ישנם מספר מדריכי מוגנות מומלץ לקיים מפגשים קבוצתיים פעם או פעמיים בחודש
לצורך הכשרה משותפת ,למידת עמיתים וקידום של זהות משותפת.
היקף העבודה של המנחה החינוכי ייגזר מהיקף המדריכים ביישוב ומהיכולת של בעלי תפקידים
נוספים ביישוב לתת מענה.
ביישובים בהם יש לפחות שמונה מדריכי מוגנות ניתן להעסיק מנחה בהיקף של משרה מלאה.
ב התאם לצרכים ובכפוף לאישור פיקוח שפ"י ,מנחה חינוכי יוכל לרכז ולהוביל מיזמים התומכים
בקידום אקלים מיטבי ,כדוגמת :הקמת סיירת הפסקות וליווי מיזמים קבוצתיים של קבוצות
תלמידים הלוקחים חלק במניעת בריונות ,סמים ,אלכוהול והתנהגויות סיכון אחרות.
בהתאם למאפייני היישוב ולצרכים הקהילתיים המזוהים בו ,המנחה החינוכי יוכל להוביל פעולות
ברמה יישובית ,כדוגמת כינוס ועדת חינוך יישובית ,ריכוז פעולות לגיוס והדרכת הורים במערכת
החינוך ועוד.
דרישות תפקיד ותנאי סף
 .0תואר ראשון בתחומי החינוך  /פסיכולוגיה  /קרימינולוגיה  /מדעי התנהגות /עבודה
סוציאלית.
 .9תואר שני  -יתרון.
 .3ניסיון מוכח בהנחיה ובהדרכה .ניסיון של לפחות  3שנים.
 .4ידע על התנהגויות סיכון והיכרות עם מערכות חינוך ושירותים בקהילה.
רכיבים – בהתאם לאבן דרך 04
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פנאי
מנהיגות נוער
רקע
קבוצת השווים היא קבוצה חברתית המורכבת מבני אותו הגיל וסטטוס חברתי והינה בעלת
השפעה משמעותית על ערכיו ,עמדותיו והתנהגותו של הפרט הנובעת מתוך רצונו להידמות
לאחרים בקבוצה.
מחקרים רבים העידו כי לציפיות ולעמדות של חברי הקבוצה ,להתנהגותם וללחץ החברתי כפי
שהוא נתפס על ידי הפרט יש השפעה ישירה על תחילת השימוש באלכוהול ובסמים בקרב
מתבגרים .העמדות והנורמות בקרב קבוצות החברים ,הלחץ הגלוי או הסמוי לשימוש בסמים או
הדוגמה האישית של קבוצת בני הגיל הם הגורמים רבי השפעה על החלטת מתבגר להתחיל
בשימוש בסמים או להימנע ממנו .במקביל ,תכניות מניעה המבוססות על כוחם של מתבגרים
בהעברת מסרים מניעתיים נמצאו כאפקטיביות.
גישת ההתפתחות החיובית של בני נוער ( )PYDרואה בבני נוער משאב והזדמנות ,הן להתפתחות
אישיות חיובית ובריאה והן לתרומה לקהילה ולחברה כולה .לפי גישה זו ,תפקיד הקהילה הוא
לייצר תנאים ותמיכה ביוזמות של בני נוער להיות מעורבים בקידום איכות חיים ולתרום ליוזמות
למניעת התנהגויות אנטי חברתיות בחברה.
במסגרת התכנית המתוארת ,תתפאשר הקמה והפעלה של קבוצות בני נוער שיקדמו תכניות שונות
סביב מטרות כדוגמת מניעת שימוש בסמים ובאלכוהול ,מניעת גזענות ,תמיכה בקורבנות של
אלימות ,התנדבות למען ילדי מכורים  /אסירים ,קידום מוגנות קשישים ,קידום מרחב ציבורי
בטוח ,מניעת בריונות ופגיעה ברשת.
ביישובים בהם פועלת תכנית "עמיתים" ניתן להפעיל את התכנית בעבור עמיתים הפועלים
בקהילה לאורך השנה.
מטרות התכנית
 .0יצירת מסג רת המאפשרת לבני נוער לתרום לקהילה בתחומי האחריות של הרשות מאבק
באלימות ,בסמים ובאלכוהול.
 .9הובלת פרויקט חינוכי מניעתי (חוץ בית ספרי) לחברי הקבוצה הקשור במניעת השימוש
בסמים ו/או באלכוהול ו/או באלימות.
 .3יצירת קבוצה שתהווה מודל לחיקוי לבני נוער אחרים בקהילה.
קהל יעד :בני נוער בגילאי  09-08בקהילה.
שלבים
 .0יצירת שותפויות עם הגורמים העירוניים והבית ספריים הרלוונטיים לאיתור וגיוס בני הנוער
לפעילות התנדבותית בקהילה :מתנס"ים ,מרכזי נוער ,תנועות נוער ,רכז התנדבות נוער
וכיו"ב.
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 .9הגדרת רכז לפעילות הקבוצה (מתוך בעלי התפקידים שהרשות מסייעת להפעיל :מנחה חינוכי
 /עו"ס קהילה  /מדריך מוגנות)
 .3פעולות שונות לגיוס בני הנוער :פרסום בקבוצות וואטסאפ ,פורמים ,מפגשים אשר ידגישו את
הכדאיות שבהשתתפות בקבוצה.
 .4מומלץ :לקיים "ראיונות אישיים" עם בני הנוער המועמדים מתוך כוונה ליצור תחושה של
קבוצה נבחרת (למה אתה מעוניין להשתתף בקבוצה? איזה פרויקט היית רוצה להוביל?
באיזה נושא? האם תוכל להתחייב לקחת חלק בכל המפגשים?).
 .5מומלץ :להוציא למתנדב "כתב מינוי" מטעם ראש העיר אשר יצור מעורבות של ההנהגה
והיבדלות מקבוצות אחרות.
 .6קביעת מסגרת למפגשים לאורך השנה (ימי מפגש ,כמה פעמים בחודש ,מקום מפגש).
 .7כתיבת סילבוס הכשרה.
 .8בחירת הנושא ליוזמות :סביב אלימות  /התנהגות אנטי חברתית  /הגנה על קשישים וכל רעיון
אחר  .ליווי בני הנוער לאורך השנה בתכנון היוזמה ,הפעלתה ,גיוס השותפים והמשאבים
הרלוונטיים ליישום ,הערכה ועוד .בהתאם לנושא ,ניתן לשלב את בני הנוער בועדות יישוביות
ובתהליכים נוספים המובלים על ידי הרשות למאבק באלימות ,בסמים ובאלכוהול ביישוב.
 .2הפעלת קבוצת המנהיגים ה צעירים לאורך שלבי פעילות :בחירת בעיה ,חקר ומיפוי הבעיה,
איתור שותפים ,גיבוש פתרונות ,הצגת פתרון למקבלי החלטות ביישוב ,הפעלת היוזמה,
מדידה והערכה.
 .01עם פתיחת  /סיום הפעילות ,פרסום ידיעה במקומונים.
 .00מומלץ :הערכת תרומת ההשתתפות .ניתן לפנות למטה הרשות למאבק באלימות ,בסמים
ובאלכוהול לצורך הכוונה וסיוע בבניית כלי הערכה.
אנשי המקצוע האחראים לגיבוש והפעלת התכנית
 .0מנהל/ת יישוביי/ת.
 .9מנחה חינוכי.
שותפים רלוונטיים ברשות המקומית :נציגי אגף חינוך ,רווחה ,מנהל/ת יחידת נוער ,הנהגת נוער
יישובית ,נציגי תנועות הנוער ( מועצת התלמידים והנוער היישובית) .
רכיבי פעילות
 .0רכז מלווה (היקף העסקה נגזר מהיקף הפעילות) בהתאם לאבן דרך  4רכז קהילה
 .9תקציב לתחזוקה ולסיורים נדרשים (הסעות בהתאם לאבן דרך  00הסעות ,כניסה לאתרים
בהתאם לאבן דרך  8פעילות מניעה קהילתית ,חולצות וציוד מתכלה בהתאם לאבן דרך 2
הצטיידות לפעילות עם נוער)
 .3מרצים בנושאים שונים (שיווק חברתי ,איך יוצרים שינוי קהילתי ,מידע כלים והמלצות
הקשורות לסמים אלכוהול ואלימות) בהתאם לאבן דרך  5סדנאות והדרכות
 .4אמצעים להפעלת היוזמה בהתאם לאבן דרך  2הצטיידות לפעילות עם נוער
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מדדי הצלחה
 .0מיסוד קבוצה הנפגשת באופן קבוע בהתאם ללו"ז שנקבע מראש.
 .9הובלת פרוייקט עירוני הקשור למניעת השימוש באלכוהול ו/או בסמים ו/או באלימות.
 .3פרסום של לפחות שתי כתבות (בכל מדיה) בנוגע לקבוצה ולעשייתה.
 .4שינוי בעמדות המשתתפים ביחס להתנהגויות סיכון וביחס ליכולתם לפעול ולהשפיע
 .5דיווחי הנערים על שימוש בידע ובכלים שקיבלו.
 .6מספר המשתתפים שהגיעו באופן קבוע לסדנה.
ניתן לקבל סיוע וייעוץ ממטה התכנית בבניית המשובים והשאלונים.
כללים מקצועיים
 .0על הקבוצה להוביל פרויקט קהילתי העוסק במניעת השימוש בסמים ו/או אלכוהול ו/או
אלימות.
 .9מינימום 09משתתפים.
 .3מינימום מפגש אחד בחודש לתקופה של  6חודשים ,ובתנאי שלקבוצה תהיה משימה מוגדרת
וברורה לפרויקט קהילתי.
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חונכות לנוער בסיכון
רקע
מחקרים רבים בעולם מלמדים כי קשר של ילדים ומתבגרים עם "מבוגר משמעותי" מהווה "גורם
חוסן" .קשר זה נמצא כבעל תרומה למניעה ולצמצום מעורבות של מתבגרים בהתנהגויות
מסוכנות ובכללן עבריינות ושימוש בחומרים מסוכנים.
ניתן להסביר את הפוטנציאל הגלום בקשר עם "מבוגר משמעותי" בדרכים שונות ,בכללן :המבוגר
יכול לשמש מודל חיובי לחיקוי ,להגביר את הפיקוח על התנהגות הילד  /המתבגר ,להוות בעבורו
אוזן קשבת בעתות משבר ומצוקה וכן לשמש בעבורו כ"סוכן" של הון חברתי באמצעות תיווך בינו
לבין גורמים רלוונטיים בקהילה.
הרשות למאבק באלימות ,בסמים ובאלכוהול מושתתת על עקרונות עבודה של איתור וגיוס
היכולות של תושבי הקהילה לתרום לביטחון אישי ולהגנה על ילדים ומתבגרים מפני התנהגויות
מסוכנות .בהתאם ,הרשות מהווה כתובת לפעולות של גיוס תושבים לפעולות התנדבות ,ומתן
מענה לצרכי ההכשרה ,ההשמה והליווי של המתנדבים..
ביישובים רבים מדווחים על שינוי בדפוסי הבילוי של בני נוער ועל כך שבהשוואה לעבר ,בני נוער
נמצאים פחות במרחב ה ציבורי .בהתאם ,ניתן לבחון האם אפשר להפנות את מתנדבי סיירת
הורים לאפיקי התנדבות נוספים כדוגמת התכנית המתוארת.
ההתנדבות יכולה להתבצע הן בצורה פרטנית :מתנדב/ת חונך/כת נער/ה והן בצורה קבוצתית:
קבוצה של מתנדבים (למשל עובדים במפעל מסוים ,גמלאים ממקום עבודה נבחר או נבחרת
כדורגל) מתנדבים למען בני נוער ממסגרת מוגדרת (למשל ,מועדון בית חם ,מועדון נוער ,קידום
נוער).
מטרות
 .0גיוס מתנדבים בוגרים בקהילה למען רווחתם של ילדים ובני נוער בסיכון.
 .9מתן כלים למתנדבים למניעת מעורבות מתבגרים בהתנהגויות מסוכנות ובלתי חוקיות.
 .3מניעה וצמצום מעורבות של מתבגרים בהתנהגויות מסוכנות ובלתי חוקיות.
קהל יעד
 .0בני נוער בסיכון בהתאם לצרכי היישוב (מאותרים על ידי עובדי איתור /יועצות ומדריכי
מוגנות  /חניכי קידום נוער  /מטופלי שירות נוער וצעירים ,ועוד).
 .9תושבים מבוגרים בעלי יכולות ונכונות להתנדב.
שלבים ורכיבים בהפעלת התכנית
 .0המנהל היישובי/ת ייפגש עם הגורמים הרלוונטיים ברשות המקומית בכדי לקבל החלטה
ביחס לקהל היעד של התכנית (מאפייני הנוער בסיכון  /המסגרת בה תופעל התכנית).
 .9מינוי רכז לתכנית מתוך בעלי התפקידים הרלוונטיים שהרשות מסייעת לרשות המקומית
בהפעלתם :עו"ס קהילה בהתאם לאבן דרך  9עו"ס קהילה  /רכז סיירת הורים בהתאם לאבן
דרך 3רכז סיירת הורים  /מנחה חינוכי בהתאם לאבן דרך  04מנחה חינוכי
 .3גיוס מתנדבים לתכנית תוך החתמתם על התחייבות לתכנית ההכשרה ,היקף ההתנדבות,
הליווי בהתאם לאבן דרך  7הדרכה ושימור מתנדבים
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 .4בניית תכנית הכשרה הכוללות בתוכה מתן מידע על מאפייני גיל ההתבגרות ,מאפייני הסיכון
של קהל היעד ,חובת דיווח ,היכרות עם גורמי אכיפה ,טיפול וחינוך בקהילה ועוד.
 .5בהתאם למאפייני המתנדב/ת ומאפייני הנערים/ות ,כל מתנדב יחנוך נער באופן קבוע.
החונכות תהיה על בסיס שבועי (שעה וחצי – שעתיים של פעילות משותפת).
 .6המתנדבים יקבלו ליווי מרכז התכנית .במסגרת הליווי יינתנו כלים לשיח עם מתבגרים,
תמיכה בדילמות ,ובהתאם לצורך ,חיבור בין המתנדבים לבין גורמי סיוע בקהילה.
 .7רכז התכנית יהיה אחראי לקיים מפגשים על בסיס חודשי עם מנהל  /אחראי על המסגרת
ממנה גויסו בני הנוער .במסגרת זו יימסר דיווח על הקשר שנוצר עם החונך ,על צרכים ודגשים
בחונכות ,מתן מענה לקשיים ועוד.
 .8כל מתנדב יקבל תקציב לפעילות חודשית עם החונך :כרטיס לסרט ,שובר לקפה ומאפה.
 .2לפחות אחת לשנה תתבצע פעילות להוקרה ולשימור המתנדבים :אירוע הוקרה ,חלוקת
תעודות וכדו'.
 .01מטה התכנית יספק ליישובים שיפעילו את התכנית ליווי והדרכה.
רכיבי פעילות
 .0פרסום בהתאם לאבן דרך  6פרסום ושיווק
 .9פעילויות חודשיות המאפשרות בילוי משותף ( 01פעילויות לכל חינוך-מתנדב בשנה) :סרט,
בריכה ,חדר כושר ,בית קפה ,משחק כדורגל .פעילות פנאי משותפת לנער /ה ולמתנדב/ת
בהתאם לאבן דרך  8פעילות מניעה קהילתית
 .3פעילות לשימור ותחזוקת מתנדבים בהתאם לאבן דרך  7הדרכה ושימור מתנדבים
אנשי מקצוע הרלוונטיים להפעלת התכנית
מנהל/ת יישובי/ית בהתאם לאבן דרך  0מנהל יישובי ,מנחה חינוכי/ת בהתאם לאבן דרך  04מנחה
חינוכי ,עו"ס קהילה בהתאם לאבן דרך  9עו"ס קהילה  /רכז סיירת הורים בהתאם לאבן דרך 3
רכז סיירת הורים
שותפים רלוונטיים ברשות המקומית
 .0מסגרות לנוער בסיכון (עובדי איתור ,קידום נוער ,נוער וצעירים ,בתי ספר ,יחידה לטיפות
בהתמכרויות ועוד).
 .9ארגונים בקהילה מהם ניתן לגייס מתנדבים (ארגוני גמלאים ,מפעלים וכדו').
 .3יחידה למתנדבים.
מדדי הצלחה
 .0משובים מהמתנדבים החונכים (דו"ח פעילות חודשי שימולא על ידי כל אחד מהמתנדבים).
 .9דיווח מנהלי המסגרות של קהל היעד על שינוי חיובי (הפסקת מעורבות בהתנהגות אלימה,
שיפור בנוכחות בבית הספר ,השתלבות בפעילות חינוך בלתי פורמאלי ועוד).
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כללים מקצועיים
 .0היקף שעות הריכוז יהיה תואם את היקף הפעילות – באחריות מנהל מחוז..
 .9מעורבות ואחריות מקצועית של אנשי מקצוע מתוך מסגרות לנוער בסיכון ,כדוגמת עו"ס
נוער ,עו"ס בית חם ועובדי קידום נוער (מענה לסוגיות של חיסיון ,לקיחת אחריות על היבטים
חוקיים וטיפוליים המתעוררים במהלך החונכות).
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חיזוק הקשר נוער – משטרה
רקע
ישנן קבוצות אוכלוסייה בחברה הישראלית המתאפיינות ביחסי ניכור ,מתח ועמדות שליליות
כלפי משטרת ישראל .המתח והעמדות השליליות מושפעות מגורמים שונים כדוגמת פערים
אידיאולוגים ותפיסת המשטרה כנציג ממסד ,תחושות קיפוח ופערים חברתיים האופייניות
לקבוצות מיעוט ,התבגרות בצל חוויות של "שיטור יתר" או "שיטור חסר" ,ועוד.
תחושות המתח והניכור שחשים בני הנוער מקבוצות שונות כלפי המשטרה ,חוברים לעיתים
לנטיות מוגברות למעורבות בהתנהגויות פליליות ,חוסר נכונות לצרוך שירותי משטרה ולעיתים גם
התנגשויות אלימות עם שוטרים.
הרשות למאבק באלימות ,בסמים ובאלכוהול פועלת באמצעות עבודה בקהילה ,לצידם של אנשי
מקצוע מתוך הקהילה .בהתאם ,הרשות יכולה להוות גורם מתווך המסייע בשיפור הקשר בין בני
הנוער לבין משטרת ישראל וביצירת חוויות חיוביות של חשיפה של בני הנוער לפעילות משטרת
ישראל.
מטרות
 .0שיפור הקשר והעמדות של בני נוער מקבוצות אוכלוסייה ייחודיות כלפי משטרת ישראל.
 .9העמקת ההיכרות של קצינים ושוטרים עם בני נוער המשתייכים לקבוצות מיעוט.
 .3יצירת מסגרת של פעילות פרו-חברתית מתמשכת בעבור בני נוער מקבוצות מיעוט.
קהל יעד
בני נוער המשתייכים לקבוצות אוכלוסייה המתאפיינות ביחסי מתח ,ניכור וחוסר אמון במשטרה
(לא בהכרח נוער בעלי מאפייני סיכון):
 .0חברה ערבית.
 .9איו"ש  /נוער גבעות.
 .3יוצאי אתיופיה.
 .4חברה חרדית
שלבים ורכיבים בהפעלת התכנית
 .0המנהל היישובי/ת ייצרו קשר עם הגורמים הרלוונטיים בקהילה לצורך החלטה על קהל יעד
לתכנית (מנהלי יחידות נוער ,בתי ספר ,רווחה ,קידום נוער ,ועוד).
 .9התחייבות תחנת המשטרה המשרתת את היישוב להקצאת איש קשר קבוע שייקח חלק
בגיבוש ובהפעלת הפעילות.
 .3ריכוז לשם גיוס הנערים וליווי הפעילות .הריכוז יתבצע על ידי בעלי תפקידים שהרשות
למאבק באלימות ,בסמים ובאלכוהול משתתפת במימונם :מנחה חינוכי עו"ס קהילה ,רכז
קהילה " /דרך חדשה".
 .4מינימום  05מפגשים .אחת לשבוע תתבצע פעילות קבוצתית שתכלול בתוכה מגוון של
פעילויות :סדנאות כישורי חיים ,משחקי ספורט ,סיורים לימודיים ,פעילות התנדבות
בקהילה ועוד .בחלק מהפעילויות ישולבו נציגים נוספים של תחנת המשטרה מלבד איש הקשר
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הקבוע .זאת ,על מנת לחשוף כמה שיותר שוטרים ונערים לפעילות .בחלק מהמפגשים ניתן
לשלב פעילות סדנאית אטרקטיבית על מנת למשוך את הנערים  .מדובר בפעילות חווייתית
ואתגרית .דוגמאות אפשריות :רכיבה על סוסים ,ספורט ימי ,אילוף כלבים ,ספורט אתגרי,
ועוד.
 .5מטה הרשות ילווה את היישובים ואת הרכזים שיפעילו את התכנית.
רכיבי פעילות
 .0ריכוז בהתאם לאבן דרך  4רכז קהילה
 .9הצטיידות בהתאם לאבן דרך  2הצטיידות פעילות עם נוער
 .3הסעות לסיור לימודי  /טיול בהתאם לאבן דרך  00הסעות
 .4סדנאות חווייתיות ואתגריות בהתאם לאבן דרך  8פעילות מניעה קהילתית
אנשי מקצוע מעורבים :מנהל/ת יישובי/ת בהתאם לאבן דרך  0מנהל יישובי ,רכז קהילתי בהתאם
לאבן דרך  4רכז קהילה ,מנחה חינוכי בהתאם לאבן דרך  04מנחה חינוכי ,מדריכי מוגנות בהתאם
לאבן דרך  05מדריכי מוגנות
שותפים ברשות המקומית ובתחנת המשטרה :אגף החינוך ,יחידת הנוער ,רווחה ושירותים
חברתיים ,תחנת המשטרה ,בתי ספר.
מדדי הצלחה
 .0התמדת המשתתפים.
 .9שינוי בעמדות המשתתפים כלפי המשטרה.
 .3דיווח תחנת המשטרה על שינויים חיוביים בדפוסי ההתנהגות של המשתתפים.
כללים מקצועיים
 .0לכל היותר מחצית מהמפגשים יתבססו על פעילויות בתשלום (סדנאות ,סיורים).
 .9מינימום  05מפגשים.
 09-95 .3משתתפים.
 .4התחייבות למעורבות והשתתפות תחנת המשטרה לאורך כל שלבי הפעילות.
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"חופשה בטוחה"
רקע
בחופשות ,ובסופי שבוע ,קיימת עליה בהיקף שעות הפנאי של צעירים וכך גם גדל הזמן בו הם
שוהים במרחבים ציבוריים ללא פיקוח של מבוגרים וללא מסגרות פורמאליות.
לעיתים ,העלייה בהיקף הזמן הפנוי ,ובפרט ,בשעות הלילה ,נקשרת גם לעלייה של מעורבות
צעירים בהתנהגויות מסוכנות ולא חוקיות ,כדוגמת אלימות ,וצריכת אלכוהול וסמים .בנוסף,
גוברות תופעות של פגיעה באיכות חיים ברשויות המקומיות ,בשל מעורבות צעירים בהקמות
רעש ,הפרעות מנוחה וונדליזם.
הרשות המקומית ,נושאת בעיקר האחריות למתן מענים לצעירים בזמן חופשות .בהתאם ,קיימת
שונות רבה למדי באיכות ובהיקף המענים העומדים לרשות צעירים המתגוררים ביישובים שונים
בארץ.
לצד הרשות המקומית ,ישנם משרדי הממשלה וגורמי מגזר שלישי ,הלוקחים חלק בתכנון
ובהפעלה של מענים לצעירים בקיץ ובחופשות ,כדוגמת מינהל חברה ונוער ,משרד התרבות
והספורט ,החברה למתנ"סים ,ועוד.
הרשות למאבק באלימות ,בסמים ובאלכוהול ,שותפה למאמץ לתת מענה בשעות הפנאי של
צעירים בזמן חופשות ובסופי שבוע .זאת ,תוך שימת דגש על מענים המכוונים באופן ישיר
לתופעות אותן הרשות מכוונת למנוע ולצמצם.
היערכות מוקדמת לקיץ ולחופשות ,ופעולה לאור העקרונות וההנחיות המפורטים במסמך מהווה
פעולת ליבה בתפיסת ההפעלה של הרשות למאבק באלימות ,בסמים ובאלכוהול.
עקרונות מקצועיים
 .0הקצאת המשאבים תתבסס על נתוני משטרה ורשות מקומית ביחס למקומות
ולמועדים בהם התגודדות בני נוער נקשרת לעלייה באירועים של אלימות וסיכון.
 .9בתהליך תכנון המענים לקיץ ,יש לתת ביטוי לשיקולים של גורמי האכיפה וכן יש
לשלב בין מענים המצויים באחריות הרשות למאבק באלימות ,בסמים
ובאלכוהול לבין מענים באחריות משטרה.
 .3ההיערכות לקיץ ולחופשות ארוכות (כדוגמת ,רמדאן) ,תישען על עבודה של ועדה
עירונית המתכנסת לצורך דיון בנושא .ההיערכות תתבסס על מעורבות של הנהגת
היישוב ,תיאום ,איגום משאבים ושיתוף פעולה בין גורמי חינוך ,חינוך בלתי
פורמאלי ,טיפול ואכיפה.
 .4לקהילה יש יכולת למנוע ולצמצם מעורבות של צעירים בהתנהגויות מסוכנות
ולא חוקיות .בהתאם ,יש לפעול על מנת לגייס ולשלב מתנדבים במאמץ.
 .5למנהל יחידת הנוער ,ולבעלי תפקידים נוספים ברשות ,כדוגמת מנהל האירועים
היישובי ,יש תפקיד מרכזי בהובלת ההיערכות של הרשות המקומית לקיץ
ולחופשות ארוכות .המנהל היישובי של הרשות למאבק באלימות ,בסמים
ובאלכוהול ,שותף למאמץ .תפקידו לוודא כי בתכניות הרשות המקומית
לחופשות יש מענה למטרות לשמן פועלת הרשות.
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מטרות:
 .0צמצום פשיעה והתנהגויות סיכון בקרב צעירים בזמן חופשות.
 .9איתור צעירים המעורבים בהתנהגויות מסוכנות והפנייתם לגורמי הטיפול
בקהילה.
 .3חיזוק תחושת הביטחון ושמירה על איכות החיים של כלל התושבים ברשות
המקומית.
קהל יעד:
כלל הילדים ,בני הנוער והצעירים הפוקדים את המרחבים הציבוריים בחופשות ובסופי
שבוע בשעות הלילה.

שלבים בהפעלת תכניות "חופשה בטוחה":
 .0התכנסות ועדה לתכנון המענים לחופשות (רצוי  -לא מאוחר מחודש מאי) .בוועדה בה ישתתף
המנהל/ת היישובי/ת ,ייקח חלק גם מפקד התחנה או גורמים מטעמו.
במסגרת הועדה:


יוגדרו הצרכים להם יינתן מענה במסגרת משאבי הרשות למאבק באלימות,
בסמים ובאלכוהול ,לרבות מקומות ,מועדים ,וקהלי יעד.



יתקיים דיון על התכניות ,הפעולות והמענים הרלוונטיים ,שניתן לרכוש במסגרת
התקציב שהוקצה והכללים המקצועיים.



יוגדרו דרכי התיאום בין הגורמים השונים השותפים למתן המענים בחופשות .כך
לדוגמא ,ישנן רשויות מקומיות בהן מתכנס בקביעות צוות "ערים בלילה" המאגד
בתוכו את כל הגורמים הנותנים מענה לצעירים בחופשות ובשעות הלילה.



יוגדרו מדדים דרכם ניתן לעקוב אחר אפקטיביות התכניות והפעולות :היקף
מאותרים המופנים לגורמי טיפול ,ירידה בכמות אירועי משטרה במתחם נבחר
ועוד.

.9

תגובש תכנית לשילוב עובדי התכניות שמפעיל/ה המנהל/ת היישובי/ת ,בפעילות במהלך
החופשות :מדריכי מוגנות ,מדמ"צ ,שירות לאומי  /אזרחי ועוד.

.3

המנהל/ת היישובי יבחן כיצד אפשרויות לגיוס ושילוב מתנדבים בתכניות לחופשות ,לרבות
מתנדבי סיירת הורים או יוזמות נקודתיות שנועדו לתת מענה לתקופת זמן מוגדרת.

.4

יום עיון שמטרתו להכשיר את כלל הגורמים העובדים עם בני נוער במהלך החופשות ,להכיר את
התכניות והשירותים הרלוונטיים ,ולקבל כלים לזיהוי ולהפניה של בני נוער המעורבים
בהתנהגויות מסוכנות ,לאנשי המקצוע הרלוונטיים ברשות המקומית.

.5

גיבוש חומרי פרסום המיועדים לשווק את השירותים המצויים לבני נוער ולהגביר את מודעות
הקהילה לקיומם של שירותים ומענים .בהתאם לצורך ,ניתן לגבש גם חומרי הסברה בנושא
סמים ואלכוהול ,שיופצו באירועים השונים.

44

.6

לאורך תקופת החופשות יתקיימו מפגשים של אנשי צוות המעורבים בהפעלת המענים השונים
לצורך תיאום ומעקב .בתום התקופה המוגדרת יש לקיים דיון המסכם את הפעילות ומאפשר
בחינה של מדדי ההצלחה שהוגדרו והפקת לקחים.
כללים מקצועיים


לא תאושרנה הסעות לפעילות מחוץ ליישוב



תאושר רק פעילות שהתקיימה לאחר  .91:11חריגות באישור מנהל מחוז.

רכיבי פעילות


הצטיידות בהתאם לאבן דרך  2הצטיידות לפעילות עם נוער



פעילות חווייתית ואתגרית להפעלת בני נוער במרחב ציבורי בהתאם לאבן דרך  8פעילות
מניעה קהילתית



הקמה ותפעול של מתחם פנאי במרחב הציבורי בהתאם לאבן דרך  8פעילות מניעה
קהילתית



מופע בהתאם לאבן דרך  8פעילות מניעה קהילתית
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מדריך מוגנות במרחב הציבורי – מדמ"צ
המדמ"מ הוא מדריך בלתי פורמאלי ,שתפקידו להגביר את הנוכחות הבוגרת לאורך שעות הערב
והלילה בזירות נבחרות במרחב הציבורי:
 .0פוליגונים או אזורים בהם מתרכזת פשיעה – בהתבסס על מיפוי עירוני ,זירות שאותרו
כזירות בהן התגודדות בני נוער נקשרת לתופעות אלימות על סוגיה ,ונדליזם ,פגיעה באיכות
חיים ,שימוש בסמים ובאלכוהול .
 .9מרחבים ציבוריים – מגרשי ספורט ,פארקים ,חופים ,מרכזים מסחריים וזירות נוספות בהן
יש ריבוי של בני נוער וצעירים.
 .3במועדים ובתקופות בהם ישנה עלייה של מעורבות בני נוער בהתנהגויות מסוכנות ולא
חוקיות.
המדמ"צ פועל ליצירת קשר בלתי אמצעי עם בני נוער וצעירים ,מהווה דמות בוגרת ומודל לחיקוי
ומבסס את עצמו כמענה לבעיות הרלוונטיות למקום ולמועד בו הוא פועל.
משימות מרכזיות:
 .0לומד ומכיר את המאפיינים והצרכים במקום הנבחר בו שובץ לפעילות (שכונה לדוגמא).
 .9מארגן ילדים במגרשי ספורט ציבוריים בשכונות ובאזורים נבחרים (בהתבסס על מיפוי
יישובי) למשחק כדורגל או לפעילות מובנית אחרת.
 .3מאתר ילדים ובני נוער במצבי סיכון ומצוקה ומפנה אותם לגורמי הייעוץ והטיפול
הרלוונטיים בקהילה.
 .4מעודד ילדים ובני נוער להשתלב בתכניות החינוך הבלתי-פורמאלי שמציעה הרשות
המקומית.
 .5שותף לפעילות "זירות לילה" ביישוב ,לרבות חלק מצוות ניידת פנאי וועדות  /פורומים
רלוונטיים לתיאום והעברת מידע בין גורמים הפועלים בקרב בני נוער בסיכון.
 .6משתלב בפעילות "קיץ בטוח" של הרשות המקומית ובניידת פנאי ,במידה וקיימת ברשות
המקומית.
תנאי סף:
 .0בעל ניסיון של לפחות שנה בהדרכת ילדים ובני נוער /עבודת רחוב
 .9בעלי יכולת תקשורת טובה עם ילדים ובני נוער
 .3עבודה בשעות הערב והלילה
 .4תואר ראשון – יתרון
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כפיפות מקצועית וממשקים:
 .0כפוף למנהל התכנית היישובי.
 .9תכנית העבודה וסדרי העדיפויות לשיבוץ המדמ"צ ביישוב ,נגזרים מנתוני המשטרה והרשות
המקומית ביחס למקומות ולמועדים בהם ישנו ריבוי של בני נוער המעורבים בהתנהגויות
מסוכנות ולא חוקיות.
 .3נפגש בקביעות עם חוקר הנוער בתחנת המשטרה לצורך עדכונים שוטפים.
 .4המדריך ימצא בקשר שוטף עם מנהל יחידת הנוער ויהווה "שגריר" של יחידת הנוער
במרחבים בהם הוא עובד (העברת מידע על פעילויות חינוך בלתי פורמאלי ביישוב וכדו').

רכיבים – בהתאם לאבן דרך 03
כללים מקצועיים
 .0על המדמ"צ חלה חובת הדיווח הנהוגה על פי חוק
 .9תיעוד האירועים בזירה נעשה תוך אבטחת המידע ,שמירה על כללי החיסיון ,והעברתם
למנהל היישובי .
 .3פועל רק בשעות  91:11ואילך.
 .4עדיפות לעבודה במרחב הציבורי .המדריך לא ישמש ככ"א קבוע במועדוני נוער ביישוב.

מדדי הצלחה ותפוקה:
דיווחים על בני נוער שאותרו ושולבו בשירותים ובמסגרות של הרשות המקומית.
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מניעה מבוססת ספורט
רקע
משחק ספורט קבוצתי ,כדוגמת כדורגל או כדורסל ,יכול להוות הקשר ומסגרת לזיהוי ,רכישה
ותרגול של כישורי חיים.
בעוד ישנם אנשים הנולדים עם כישורי חיים רבים וחזקים ,ישנם אנשים החסרים כישורי חיים
מסוימים .כישורי חיים ניתן ללמד ולרכוש באמצעות הדרכה ותרגול ,כמו גם באמצעות עיבוד של
האופן בו כישורי חיים באים לידי ביטוי במצבים שונים בחיים.
הקניית כישורי חיים חשובה במיוחד בעבור ילדים ובני נוער ,שכן היא מקנה להם סיכויי הצלחה
גדולים יותר במשימות ההתפתחותיות ומשמשת כ"גורם חוסן" מפני השפעות שליליות של
פיתויים והזדמנויות להיות מעורבים בהתנהגויות מסוכנות ובלתי חוקיות.
מגרשי ספורט הם תשתית הקיימת בכל הרשויות המקומיות במדינת ישראל .בהתאם ,ניתן
להשתמש בפעילות הזמינה והזולה יחסית של משחק ,בכדי להבנות תהליך חינוכי במהלכו
רוכשים בני נוער כישורי חיים הנקשרים למניעת מעורבות באלימות ובשימוש בסמים ובאלכוהול.
מטרה:
 .0יצירת מסגרת של משחק ספורט ,קבועה ומפוקחת לבני נוער.
 .9הקניית כישורי חיים.
קהל יעד:
בני נוער בגילאי :09-08
 .0ללא מסגרת של פעילות חינוך בלתי פורמאלי.
 .9מתגוררים בשכונות בהם יש ריכוז של תופעות פשיעה ,סמים ואלכוהול.
שלבים ורכיבים:
 .0המנהל היישובי/ת ייצרו קשר עם הגורמים הרלוונטיים בקהילה לצורך החלטה על קהל
יעד לתכנית.
 .9הגדרת שעות מדריך לגיוס הנערים וליווי הפעילות (התפקיד יהיה חלק מתפקיד
מדצמ"צ).
 .3החלטה על מסגרת קבוע לפעילות ( 9פעמים בשבוע לקבוצה).
 .4במסגרת כל אחד מהמפגשים ,המדריך יקדיש כ 05 -דק' לעיסוק בכישורי חיים
הרלוונטיים הן למשחק והן לחיים :שמירה על בריאות ,לחץ חברתי ,עבודת צוות,
התמודדות עם תסכול ,התמדה ,ועוד.
 .5מומלץ לשלב משחק מול תחנת המשטרה.
 .6מטה הרשות יספק ליישובים רעיונות לפעילויות וחומרים שיסייעו בהעברת המפגשים.
 .7בהתאם לצורך וליכולת ,ניתן לכלול מפגשים להורי המשתתפים.
רכיבי פעילות
 .0שעות הדרכה בהתאם לאבן דרך  5סדנאות והדרכות
 .9סדנאות כישורי חיים  /מניעה בהתאם לאבן דרך  8פעילות מניעה קהילתית
 .3חולצות וציוד ספורט בהתאם לאבן דרך  2הצטיידות לפעילות עם נוער
אנשי מקצוע מעורבים:
מנהל/ת יישובי/ת בהתאם לאבן דרך  0מנהל יישובי ,מדריכי מוגנות בהתאם לאבן דרך  05מדריכי
מוגנות  ,מדמ"צ בהתאם לאבן דרך  03מדריכי נוער
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שותפים ברשות המקומית ובתחנת המשטרה:
תחנת המשטרה :ק .נוער ומש"ק קהילה ; אגף החינוך ,יחידת הנוער ,רווחה ושירותים חברתיים,
מחלקת  /אגף ספורט ,וגורמים נוספים בהתאם לשותפות שנוצרת.
כללים מקצועיים
 05-95משתתפים.
מדדי הצלחה
 .0התמדת המשתתפים
 .9איתור והפניה של בני נוער הזקוקים לסיוע של גורמים מקצועיים ברשות המקומית.
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אגף טיפול ושיקום

52

עובד תל"ם (תמיכה ,ליווי ומניעת התדרדרות למסיימי תכניות)
רקע
עם סיומן של תכניות התערבות נתקלים המסיימים ,בשובם לקהילה ,בקשיים ברוב תחומי
החיים :מקומם במשפחה ,חזרה לסביבה שלעיתים לא השתנתה ,היעדר מקום עבודה ,קשיי
הסתגלות ושווק עצמי ועוד .שעורי הרצידיבזם בקרב אוכלוסייה זו מאד גבוה ושיעורי החזרה
לשימוש בחומרים עולה ,ככל שהזמן עובר ללא סיוע ומערכות תמיכה.
במסגרת עבודת הרשות ביישוב ,ניתן להפעיל עובד תל"ם ,לצורך מתן שירותי תמיכה וליווי
אישיים למסיימי התכניות עם צאתם לקהילה ,כדי לשמר את תוצאות השיקום ולמנוע את
התדרדרותם בהמשך.
דוגמאות מרכזיות לפעולה של עובד תל"ם הן מתן סיוע וליווי פרטני בתחומי החיים השונים:
תעסוקה ,לימודים ,דיור ,סיוע במיצוי זכויות וכיו"ב .תיווך של מסיים התכנית לשירותי טיפול/
שיקום /רפואה ,סיוע בחיבור לגורמי טיפול משפחתי ,ניהול כלכלת בית.
מטרות
 .0מיפוי תמונת מצב יישובית -מסיימי תכניות טיפול בתחומי התמכרויות ואלימות.
 .9מניעת חזרה לדפוסי התנהגות עבריינית ולצריכת שירותים אינטנסיביים.
 .3תיווך לשירותים בקהילה  -טיפול ,רפואה ,השכלה ,הכשרה ,תעסוקה ועוד.
 .4הקניית מיומנויות וכלים לניהול חיים עצמאיים וסיוע במיצוי זכויות.
 .5מתן משוב לגורמי הטיפול על מהלך השתלבותם של האנשים ,לצורך חידוד הכלים
הטיפוליים והחינוכיים במסגרות הטיפול והשיקום השונות.
 .6ריכוז נתונים בנוגע למשתתפי התכנית ולתהליך ,בהתאם לנדרש על ידי הרשות.
קהל היעד
 .0אנשים שהיו במסגרות חוץ ביתיות לטיפול בהתמכרויות או באלימות ,דוגמת -קהילות
טיפוליות ,הוסטלים לגברים אלימים ,אשפוזיות ועוד (קהילות והוסטלים -מופעלים על ידי
השירות לטיפול בהתמכרויות /שירות המבחן במשרד הרווחה) הצטרפות לתכנית תל"ם,
תהיה כפופה להסכמתו של מסיים התכנית.
 .9מסיימי תכניות עירוניות ואמבולטוריות כדוגמת מרכז יום ,יחידות טיפוליות.
 .3אסירים המשתחררים ממאסר בריצוי מלא של התקופה וללא כל תכנית ליווי.
משימות הנכללות בתפקיד
 .0הכנת תמונת מצב יישובית
א.

זיהוי קבוצות מסיימי תכניות שונות (תכניות טיפול ,שיקום ומאסר בשחרור מלא) ,כולל
מועדי הסיום המתוכננים.

ב.

זיהוי המענים היישוביים הקיימים ויצירת קשר עם כל אחד מהם.

 .9מבנה תכנית הליווי
א.

שלב ראשון :התנעה וגיבוש תמונת עתיד ותכנית התמיכה והליווי
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 )0גורם מבצע :עובד תל"ם מהיישוב בו מתגורר האדם.
 )9מטרה :התווית תכנית המשך בקהילה בשיתוף האדם ומשפחתו (ככל הניתן) ,צוות
המסגרת /תכנית בה שהה האדם ,שירותי טיפול בקהילה (באם יש).
 )3מועד :כשלושה חודשים טרם סיום התכנית.
ב.

שלב שני :ליווי שוטף
 )0גורם מבצע :עובד תל"ם מלווה.
 )9מטרה :ליווי ומעקב אחר תהליך יישום התוכנית שנקבעה בשלב הראשון ,מתן סיוע
וליווי בתחומי החיים השונים :תעסוקה ,לימודים ,דיור ,מיצוי זכויות וכיו"ב .תיווך
של האדם לשירותי טיפול /שיקום /רפואה ,סיוע בחיבור לגורמי טיפול משפחתי,
ניהול כלכלת בית.
 )3משך :תשעה עד עשרה חודשים .כל מפגש  -שעתיים עד ארבע שעות.
 )4תדירות :במהלך שלושת החודשים הראשונים המפגשים יערכו אחת לשבוע .במהלך
ששה החודשים הבאים המפגשים יתקיימו אחת לשבועיים /שלושה שבועות.
 )5מיקום :במקומות הולמים בקהילה ,בסמוך ככל הניתן למקום מגוריו של האדם.

ג.

שלב שלישי :סיום הדרגתי של התכנית
 )0גורם מבצע :עובד תל"ם מלווה.
 )9מטרה :הורדת תדירות ורמת הסיוע והליווי באופן הדרגתי עד לסיום התכנית ועברה
(באם יידרש) לגורמים אחרים בקהילה לפי הצורך והעניין.
 )3משך :כחודשיים.

אנשי המקצוע האחראים לגיבוש והפעלת התכנית
מנהל/ת יישוביי/ת ,רכז טו"ש יישובי (באם קיים) .בהיעדרו -סיוע של ראש תחום במטה אגף
טו"ש
שותפים רלוונטיים ברשות המקומית:
נציגי אגף רווחה ,מנהל/ת יחידת נוער ,נציג רש"א נציג שירות המבחן ,נציג משטרה ,נציג משרד
הבריאות במחוז
גבולות התפקיד ואתיקה מקצועית
 .0על עובד תל"ם חלה חובת הדיווח הנהוגה על פי חוק.
 .9עובד תל"ם יפנה מלווים ו /או ייוועץ עם גורמים בקהילה רק בהסכמת המלווים.
 .3תיעוד העבודה תיעשה תוך אבטחת המידע ,שמירה על כללי החיסיון ,והעברתם למנהל
היישובי /למבצע המחקר המלווה /לאגף טו"ש -כל אחד בהתאם לצורך ולכללים שיקבעו.
 .4עובד תל"ם לא ישמש כעובד מחליף לעובדים אחרים ברשות המקומית ולא יחליף בתפקידו
בעלי תפקיד מוגדרים אחרים.
מדדי הצלחה ,תפוקות מצופות ומחקר מלווה:
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 .0עליה במספר מסיימי התכניות המשולבים בתעסוקה /הכשרה מקצועית /לימודים.
 .9עליה במספר מסיימי התכניות שממצים את זכויותיהם -ביטוח לאומי ,שירות התעסוקה
ועוד.
 .3ירידה בביצוע עבירות של מסיימי מאסר בשחרור מלא.
 .4ירידה במספר מסיימי התכניות שחוזרים לצריכת שירותים אינטנסיבית -דוגמת :אשפוזיות,
קהילות טיפוליות ,מרכזים לטיפול תרופתי ממושך ,מאסרים.
רכיבים – נדרשת הגדרת אבן דרך חדשה לשנת 9191
דרישות תפקיד ותנאי סף עקרוניים
 .0בעל ניסיון בעבודה עם אוכלוסיות קצה ,של שנה לפחות .כמה זמן?
 .9בעלי יכולת תקשורת והנעה.
 .3תואר ראשון – יתרון.
 .4תתכן עבודה בשעות לא שגרתיות ובזירות שונות (משפחה ,שכונה ,מקומות עבודה וכדו').
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רכז טיפול ושיקום יישובי
רקע
הרשות למאבק באלימות ,בסמים ובאלכוהול רואה חשיבות רבה במתן מענה מתכלל ,מקצועי
ומותאם ברמה היישובית בנושאי המענים בתחומי האלימות ,הסמים והאלכוהול .הזירה
המקומית היא זירת הפעולה המרכזית בה נדרשים קיומם של תהליכים להבניית מערכי הטיפול
והשיקום היישוביים .מענים אלה יכולים לכלול פיתוח של שירותים חסרים ,פיתוח של מודלים
חדשים המותאמים לצורכי הישוב מבחינת מגדר ,גיל ורגישות תרבותית ,שיתופי פעולה רוחביים
ופיתוח רצף מענים מהמניעה דרך האיתור ,הטיפול והשיקום .אגף טיפול ושיקום יכול לסייע
ברמת המטה בהבאת משרדי הממשלה ליישוב וחיבורם למתווה פעולה מוסכם ,ידע מקצועי
מבוסס מחקר ,וכן ידע מעשי על פעילות המלווה בתהליכי מדידה והערכה לבדיקת אפקטיביות
המענים לצרכים המאותרים.
הבניית רצף המענים ביישוב מחייבת הימצאותו של רכז יישובי לטיפול ושיקום אשר יפעל
להשלמת החסר ולממשקי העבודה ,ברמה המקצועית והמעשית.
הגדרת תפקיד
 .0ביצוע מיפוי יישובי הכולל את הכרת מכלול אנשי המקצוע בתחום ביישוב ,מערך הצרכים
ומערך המענים הקיים .שימוש במדדים כמותיים ואיכותיים ,לדוגמא -מספר הפונים לטיפול,
מספר המטופלים ,מספר המכורים הנקיים ,מספר המטופלים בשלבים השונים של תכניות
השיקום ורישום של שירותי הטיפול והשיקום הפועלים ביישוב.
 .9איתור ואיגום משאבים שניתן לגייס ברשויות עירוניות וגופים ציבוריים ופרטיים.
 .3וועדת טיפול ושיקום יישובית -הקמה והפעלה של וועדת טיפול ושיקום המרכזת את כל בעלי
התפקידים הרלוונטיים ליישוב ,כולל משתתפים נוספים על פי נושאי הדיון ליצירת הליך
עבודה קוהרנטי ומקצועי המשתף את כלל השותפים.
 .4בניית מערך תכניות טיפול ושיקום במסגרת הקהילה ,משולב ומותאם לצורכי הרשות
המקומית -פיתוח וקידום של תכניות טיפול ושיקום בקהילה שנותנות ביטוי לצרכים
ולמשאבים המקומיים ופעולות להשלמת הרצף הטיפולי החסרים ביישוב (לדוגמא -קבוצות
למשפחות נפגעי התמכרויות ,אפשרויות של שיקום ועוד).
 .5חיזוק הקשר עם גורמי הטיפול והשיקום ברמת המחוז והמדינה.
 .6מתן דגש לשילוב מענה מגזרי רגיש תרבות בכלל התוכניות.
 .7פעולות להנגשת מערך השירותים הקיימים ביישוב לכלל האוכלוסייה הזקוקה להם.
משימות הנכללות בתפקיד
 .0אבחנה מבדלת של תופעות והכרות מעמיקה בדבר המענים הנדרשים לצרכים העולים.
 .9זיהוי מציאות חדשה בראייה יישובית ופיתוח מענה מותאם.
 .3הובלה מקצועית של עובדים ביישוב כגון מאתרים ועובדי תל"ם.
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 .4הכרות עם מערך השירותים העירוני ועם המשטרה וביסוס קשרי העבודה עמם.
 .5הכרות והסתייעות במנהיגות קהילתית.
 .6הכרת מערך המענים הארצי /אזורי.
 .7יזום של הכשרות בתחומי הטיפול והשיקום.
 .8איסוף מידע בהתאם להנחיות הרשות למאבק באלימות ,בסמים ובאלכוהול.
אנשי המקצוע האחראים לגיבוש והפעלת התכנית
מנהל/ת יישוביי/ת ,בסיוע של ראש תחום במטה אגף טו"ש
שותפים רלוונטיים ברשות המקומית:
נציגי אגף רווחה ,מנהל/ת יחידת נוער ,נציג רש"א ,נציג שירות המבחן ,נציג משטרה ,נציג משרד
הבריאות במחוז
מדדי הצלחה ותפוקות מצופות ומחקר מלווה
 .0גידול בכמות האוכלוסיות המטופלות על ידי שירותי הרווחה והבריאות ביישוב במרחב
הטיפולי /שיקומי הרלוונטי.
 .9עליה בצריכת השירותים בקהילה של אוכלוסיות מנותקות.
 .3עליה במספר האנשים המנותקים שממצים את זכויותיהם -ביטוח לאומי ,שירות התעסוקה
ועוד.
 .4עליה במספר המטופלים המצויים בתהליכי שיקום.
כללים מקצועיים
 .0המשרה תאוייש לפי מפתח ותבחינים כמפורט בפרק ב'
 .9הרכז לא יבצע משימות שצריכות להיות מבוצעות על ידי מי מעובדי הרשות ,דוגמת אגף
הרווחה.
 .3הרכז יהיה כפוף למנהל התכנית היישובית.
גבולות התפקיד ואתיקה מקצועית
 .0על העובד חלה חובת הדיווח הנהוגה על פי חוק.
 .9תיעוד העבודה יעשה תוך אבטחת המידע ,שמירה על כללי החיסיון ,והעברתם למנהל
היישובי /למבצע המחקר המלווה /לאגף טו"ש -כל אחד בהתאם לצורך ולכללים שיקבעו.
רכיבים – נדרשת הגדרת אבן דרך חדשה לשנת 9191
דרישות תפקיד ותנאי סף עקרוניים
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 .0בעל תואר ראשון בעבודה סוציאלית ,מדעי החברה ,חינוך ,קרימינולוגיה -עדיפות תנתן לעובד
סוציאלי הרשום בפנקס העובדים הסוציאליים ,עם רקע של עבודה קהילתית .ניסיון של שנה
לפחות בעבודה בהנעת תהליכים קהילתיים.
 .9יחסי אנוש מיטביים.
 .3כישורים בין אישיים טובים לצורך בניית שיתופי פעולה ויכולת לרתום שותפים לתהליכי
העבודה.
 .4הכרה של תחום ההתמכרויות והאלימות ורקע מקצועי בתחום.
 .5יכולת ניהולית ומקצועית של צוות.
 .6עבודה בשעות לא שגרתיות ומחויבות להצלחה.
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עובד איתור
רקע
בשולי החברה ,מתקיימות קבוצות מודרות ,המנותקות ממערכות תמיכה טיפוליות ,חברתיות
ומשפחתיות ולעיתים חיות ללא קורת גג בטוחה ויציבה .מדובר באוכלוסייה מגוונת; גילאית,
מגדרית ,מגזרית ,תרבותית ומוצא ,אשר אינה צורכת שירותי רפואיים וטיפוליים :רבים מהם
סובלים מהזנחה סביבתית ,חברתית ונפשית וחלקם משתמשים באסטרטגיות הישרדות פיזיות
ורגשיות הכוללות מעורבות בפלילים ,זנות והתמכרויות.
במסגרת עבודת הרשות ביישוב ניתן להפעיל עובד איתור ,אשר יגיע לזירות ולמרחבים בהם שוהה
אוכלוסייה זו ,במטרה ליצור קשר ראשוני "בגובה העיניים" ולחברם אל השירותים הקיימים,
בהתאם לצרכיהם.
הרציונל לעבודת עובד האיתור מתבסס על זכותו של כל אדם באשר הוא לבריאות פיזית ונפשית,
לטיפול ולשיקום וכל זאת מתוך אמונה בכבוד האדם.
דוגמאות מרכזיות לפעולה של עובד האיתור הן יציאה לזירות בהן נמצאים האנשים ,יצירת קשר
ראשוני ואמון וחיבור והפנייה לגורמים הטיפוליים ,לקבלת סיוע ותמיכה.
אוכלוסיית היעד (הסעיפים המנויים מטה אינם צריכים להתקיים במקביל)
 .0אוכלוסייה מודרת ,שאינה מטופלת /עובדת /לומדת .ישנם שלושה מוקדי סיכון מרכזיים:
שייכות לקבוצות מיעוט חברתיות; עבר של הזדקקות לשירותי רווחה ו/או מעורבות בפלילים
(ובכללם דפוסים של שימוש); לקויות נפשיות /קוגניטיביות /בריאותיות.
 .9אוכלוסייה מודרת בסיכון מוגבר ,לדוגמא :אוכלוסייה המצויה ברצף השימוש וסובלת גם
מבעיות נפשיות; מהגרים עם רקע של עבריינות.
 .3אוכלוסייה מנותקת ממשפחתה ומקהילת מוצא.
 .4אוכלוסייה שפיתחה מערך חיים חלופי ברחוב :דרות רחוב והיעדר קורת גג.
 .5אוכלוסייה המצויה בשימוש מוגבר עד להתמכרות לחומרים פסיכואקטיבים ולאלכוהול
ושאינה נמצאת בטיפול.
 .6אוכלוסייה העושה שימוש באסטרטגיות הישרדות פיזיות ורגשיות הכוללות מעורבות
בפלילים ,זנות.
מטרות
 .0צמצום מספר האנשים המצויים במצבי סיכון וסכנה ,המצויים על רצף השימוש באלכוהול
ובסמים ,מנותקים ממערכות תמיכה ואינם מקבלים מענה לצרכיהם.
 .9יצירת קשר בינאישי תומך ,נגיש ,בלתי אמצעי ולא מאיים עם אנשים השוהים בזירות השונות
בזירות ובמרחבים השונים.
 .3הנגשת השירותים הקיימים ,תיווך ,ליווי וחיבור אליהם וכן סיוע במיצוי זכויות.
 .4יצירת שיתופי פעולה בין השירותים השונים ,כדי להקטין את כניסתם של עוברי חוק בתחילת
דרכם העבריינית למערכת אכיפת החוק.
 .5זיהוי תופעות חדשות בשטח והמלצות לפיתוח מענים נדרשים.
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 .6ריכוז נתונים בנוגע למשתתפי התכנית ולתהליך ,בהתאם לנדרש על ידי הרשות.
משימות הנכללות בתפקיד
 .0זיהוי מוקדים חמים בהם מתקיימת התנהגויות סיכוניות ,שוטטות ,שימוש בחומרים
פסיכואקטיביים ,התנהגות אלימה ועוד.
 .9יצירת קשר אישי ,בלתי אמצעי ולא שיפוטי ,עם האוכלוסייה "בגובה העיניים" כדי לעצור את
הניכור והניתוק.
 .3זיהוי הקושי ,מיקוד וגיוס לטיפול -אבחנה מבדלת והכרות מעמיקה בדבר המענים הנדרשים
לצרכים העולים.
 .4ליווי והפנייה לגורמים המתאימים בישוב לקבלת סיוע ותמיכה בהתאם לצרכים העולים-
טיפול רגשי ,טיפול רפואי ,מזון ,מחסה ,ליווי בהליכים פליליים ,סיוע באיתור מסגרות
לימודיות /תעסוקתיות ועוד.
 .5הכרות עם מערך השירותים העירוני ועם המשטרה וביסוס קשרי העבודה עמם.
 .6הכרות והסתייעות במנהיגות קהילתית.
 .7הכרת מערך המענים הארצי /אזורי.
 .8איסוף מידע בהתאם להנחיות הרשות למאבק באלימות ,בסמים ובאלכוהול.
אנשי המקצוע האחראים לגיבוש והפעלת התכנית
מנהל/ת יישוביי/ת ,רכז טו"ש יישובי .בהיעדרו -סיוע של ראש תחום במטה אגף טו"ש
שותפים רלוונטיים ברשות המקומית:
נציגי אגף רווחה ,מנהל/ת יחידת נוער ,נציג משטרה ,נציג משרד הבריאות במחוז ,שיטור /פיקוח
עירוני
מדדי הצלחה ותפוקות מצופות ומחקר מלווה
דו"חות על האנשים שאותרו שימולאו על ידי עובדי האיתור יאפשרו איסוף נתונים ,ללמידה ,תובנות
ושינויים שידרשו במהלך העבודה .מדדי הצלחה מצופים:
 .0מספר האנשים המאותרים
 .9מספר ההפניות אל השירותים הקיימים ,בהתאם לצרכיהם וחיבור והפנייה לגורמים
הטיפוליים ,לקבלת סיוע ותמיכה.
 .3עליה במספר האנשים המנותקים שממצים את זכויותיהם -ביטוח לאומי ,שירות התעסוקה
ועוד.
כללים מקצועיים
 .0בהתאם לאבן דרך בנספח ב'.
 .9יש להבחין בין פעילות עובד איתור לרכז קהילתי .משימותיו של עובד האיתור מכוונות
לתמיכה בפרט ולא במאמצים המופנים לקהילה.

58

גבולות התפקיד ואתיקה מקצועית
 .0על עובד האיתור חלה חובת הדיווח הנהוגה על פי חוק.
 .9עובד האיתור יפנה לשירותים בקהילה ,רק בהסכמת המאותר.
 .3תיעוד העבודה תיעשה תוך אבטחת המידע ,שמירה על כללי החיסיון ,והעברתם למנהל
היישובי /למבצע המחקר המלווה /לאגף טו"ש -כל אחד בהתאם לצורך ולכללים שיקבעו.
עובד איתור לא ישמש כעובד מחליף לעובדים אחרים ברשות המקומית ולא יחליף בתפקידו
בעלי תפקיד מוגדרים אחרים.
רכיבים – נדרשת הגדרת אבן דרך חדשה לשנת 9191
דרישות תפקיד ותנאי סף עקרוניים
 .0בעל ניסיון של שנה לפחות בעבודה עם אוכלוסיות קצה.
 .9בעלי יכולת תקשורת והנעה.
 .3עבודה בשעות לא שגרתיות –עיקר העבודה בשטח מתקיימת בשעות אחר הצהרים והערב.
 .4עבודה בזירות שונות.
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עו"ס בתחנת משטרה במגזר הערבי
רקע-
המודל החל לפעול לפני למעלה מעשור ,על רקע ההבנה כי יש חשיבות רבה ליצירת קשר ראשוני עם
גברים ונשים המגיעים לתחנת המשטרה על רקע אלימות ביניהם ,אם בשל הגשת תלונה ע"י
הנפגע/ת ואם על רקע הגעה לחקירה של החשוד.
הרציונל העומד בבסיס התוכנית היא ההבנה כי הגשת התלונה במשטרה ,היא אירוע משברי לבני
זוג ולפיכך ,נדרש פיתוח מענה המיועד לסייע ל 9-בני הזוג בעת המשבר.
תפקיד העו"ס הוא לתת מידע רלוונטי ,למתן את המתח ולהציע טיפול מתאים ,באמצעות
תיווך וקישור בין בני הזוג לשירותים החברתיים -אגפי הרווחה ו /או מרכז אלמ"ב ברשות.
המודל פועל בשותפות עם משרד הרווחה והשירותים החברתיים -השרות לרווחת הפרט והמשפחה,
משטרת ישראל -מדור נפגעי עבירה והרשות למאבק באלימות ,סמים ואלכוהול ,אגף טיפול
ושיקום.
מטרות התכנית-
 .0מתן מענה מקיף ומעמיק יותר לבגירים המעורבים באלימות במשפחה ,המגיעים לתחנות
המשטרה.
 .9חיזוק הקשר בין תחנות המשטרה ,לשירותי הטיפול והמניעה שבאחריות משרד הרווחה
והשירותים החברתיים ,במקרים של אלימות במשפחה בקהילה.
 .3העלאת היקף מקבלי הטיפול מקרב גברים ,נשים וקטינים המעורבים באלימות במשפחה.
הגדרת תפקיד עו"ס בתחנת משטרה-
 .0הנגשת השירות למעורבים באירועי אלימות במשפחה ליצירת קשר ראשוני מכיל שיאפשר
שיתוף פעולה מיטבי.
 .9לפעול לגיוס המעורבים באירועי אלימות במשפחה המגיעים לתחנת משטרה ,לתהליכי טיפול
בקהילה.
 .3להיות איש קשר מוגדר של תחנת המשטרה עם המרכז לטיפול באלימות במשפחה ועם בעלי
התפקידים האחראים על מתן מענה לתופעת האלימות במשפחה ביישוב המוצא של
המשפחה.
 .4ביצוע התערבות בשעת משבר וקבלת מתלוננים לשיחה ראשונית ב"זמן אמת" ,לרבות
אפשרות לביצוע אבחון ,הערכת מסוכנות או התערבות בתוך התחנה ככל שהתבקש לכך ע"י
הקצין המוסמך או הקצין הממונה.
 .5לקדם פעילות מערכתית לשיפור המענה המשותף למשטרה ולשירותי המניעה והטיפול
בתופעת האלימות במשפחה בישובים שבתחום אחריותו.

62

משימות הנכללות בתפקיד:
 .0מיפוי והכרות עם מערכי השירותים היישוביים בתחום האלמ"ב ועם תחנת המשטרה וביסוס
קשרי העבודה עמם וכן הכרת מערך המענים הארצי /אזורי.
 .9יצירת קשר ראשוני עם המעורבים באירועי אלימות במשפחה וגיוסם לשירותי הטיפול
בקהילה ממנה הגיעו.
 .3אבחון ראשוני ,והערכת מסוכנות ראשונית של המופנים לקביעת תכנית טיפולית.
 .4ביצוע התערבות בשעת משבר וקבלת מתלוננים לשיחה ראשונית ב"זמן אמת".
 .5איתור נשים וגברים שצריכים המשך ליווי פרטני ,לצורך שילובם בטיפול ארוך טווח במרכזי
אלמ"ב ביישוב ממנו הגיעו.
 .6קבלת ומסירת מידע על מקרים חדשים ועל סטאטוס הטיפול בין המשטרה למרכז לאלימות
במשפחה /עו"ס מטפל ביישוב ממנו הגיעו ולהפך.
 .7ביצוע מעקב אחר הטיפול במופנים למניעת "נפילה בין הכסאות".
 .8שותפות וסיוע בקיום מפגשים הנוגעים לאירועי אלמ"ב עם גורמים בקהילה :משטרה,
רווחה ,בריאות ,חינוך ,מנהיגות קהילתית ועוד.
 .2זיהוי וריכוז נתונים על מגמות ,תופעות חריגות ,פערים במענים וכיו"ב.
 .01איתור צרכים בתחום ההכשרות של בעלי תפקידים בתחנ ת המשטרה ומתן הדרכות לבעלי
תפקידים רלוונטיים בתחנה.
 .00תיעוד ודיווחים בהתאם לנוהל הפעלת תכנית עו"ס בתחנות המשטרה (חטיבת החקירות
במשטרה).
ממשקי עבודה:
ברמת הרשות המקומית והמחוז
 .0עו"ס משטרה הינו חלק מצוות מרכז אלמ"ב יישובי ,לצורך קבלת הדרכה מקצועית ושייכות
לצוות רב מקצועי .לצורך זה ישתתף מעת לעת ,בישיבות צוות של המרכז .אחת לשבוע יהיה
באגף הרווחה /מרכז אלמ"ב.
 .9סגן מנהל המחוז של הרשות יקבל דיווח חודשי על עבודת העו"ס וכן יקבל עותק מדו"ח
המעקב והסטאטוס (ללא חשיפת פרטים מזהים של האנשים).
 .3במידה ויאותרו צרכים בקידום פעולות קהילתיות לחוקרים בתחנת המשטרה ,הפקת חומרי
הסברה ,העלאת תופעה המצריכה תגובה קהילתית  -המנהל היישובי הרלוונטי יהיה שותף
לתכנון ולקידום הפעולות הנדרשות אל מול הרשות המקומית והמשטרה.
 .4סגן מנהל המחוז בהיוועצות עם המנהל היישובי יחליט על אופן שילובו של העו"ס בוועדות
יישוביות ,בהתאם לצורך וכן יזמנו לדיונים במחוז לפי הצורך.
ברמת תחנת המשטרה
 .0חוקר האלמ"ב יבצע מעקב אחר קבלת דו"ח המעקב וסטטוס המקרים המטופלים החודשי
ובחינת תוכנו.
 .9חוקר האלמ"ב יעביר מידע רלוונטי על סטאטוס הטיפול במקרים לחוקרים ולבעלי תפקידים
בתחנה וכן יחבר בינם לבין העו"ס בהתאם לצורך.
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 .3יידוע של קצין נפגעי עבירה בסוגיות ייחודיות ,בפערים ובקשיים המתעוררים.
 .4מפקד התחנה יקיים מפגשי עבודה עם העו"ס ובמידת הצורך עם סגן מנהל המחוז -פעילות,
קשיים ,תובנות ועוד.
 .5תחנת המשטרה תקצה לו עמדת עבודה לצורך עבודתו.
אחריות פיקוח ובקרה
 .0על התחום המקצועי של עבודת העוס"ם בתחנות המשטרה – השירות לרווחת הפרט
והמשפחה במשרד הרווחה ,לרבות באמצעות המפקחים המחוזיים .בכלל זה ,שותפות
בבחירתם ,התאמתם ,הכשרתם של העוס"ם וקיום כתובת מקצועית עבורם.
 .9על התחום המינהלי בעבודת העו"ס -סגן מנהל המחוז של הרשות .כלל פעילות העו"סים
במחוזות השונים– מטה אגף טיפול ושיקום ברשות למאבק באלימות ,סמים ואלכוהול.
 .3על פעילות התחנה עם העו"ס – קצין נפגעי עבירות מחוזי.
 .4אישור נוכחות -דוח ידני יוגש לאישור סגן מנהל המחוז ,לאחר אישור האחראי מצוות
התחנה.
 .5ועדת ההיגוי לתוכנית "עו"ס משטרה" – תישא באחריות הכוללת להפעלת התוכנית ותתכנס
לפי הצורך ולכל הפחות אחת לחצי שנה ,לצורכי עדכון ,דיווח ,מעקב ,הפקת לקחים ,קידום
התוכנית וכד'.
 .6ועדת ההיגוי לתוכנית "עו"ס משטרה" – אחראית לגיבוש תכני יום עיון שנתי להעלאת
המודעות לתוכנית ,בהשתתפות כלל המעורבים בכל הרמות.
דרישות תפקיד ותנאי סף:
 .0עובד סוציאלי רשום בפנקס העובדים הסוציאליים.
 .9הכרה של תחום האלימות ורקע מקצועי בתחום.
 .3יכולת מקצועית לעבודה בשיתופי פעולה
 .4יחסי אנוש מיטביים וידע בהנעת תהליכים קהילתיים.
כללים מקצועיים
 .0העו"ס לא יבצע משימות שצריכות להיות מבוצעות על ידי מי מעובדי הרשות המקומית,
דוגמת אגף הרווחה.
 .9העו"ס יהיה כפוף מינהלית לסגן מנהל המחוז ומונחה מקצועית על ידי מנהל מרכז אלמ"ב.
 .3הכשרות לבעלי התפקידים -בהתאם להחלטת וועדת ההיגוי ובכללן -הכשרות ייעודיות
לעו"סים בתחנות משטרה; למידת עמיתים; השתתפות בוועדות היגוי בהתאם לנדרש;
 .4תדירות מפגשים וליוויים
א.

ליווי פרטני – לא יותר מ  5שעות שבועיות.

ב.

קיום מפגש חד  /דו-שבועי קבוע עם חוקר/י האלמ"ב במשטרה

ג.

מפגש עם מפקד התחנה -אחת לרבעון
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גבולות התפקיד ואתיקה מקצועית:
 .0על העו"ס חלה חובת הדיווח הנהוגה על פי חוק
 .9תיעוד העבודה יעשה תוך אבטחת המידע ,שמירה על כללי החיסיון ,והעברתה למנהל
היישובי /למבצע המחקר המלווה /לאגף טו"ש /למשטרה -כל אחד בהתאם לצורך ולכללים
שיקבעו.
רכיבים – בהתאם לאבן דרך 06
מדדי הצלחה ,תפוקות מצופות ומחקר מלווה:
 .0עליה במספר מקבלי מענים טיפוליים בקהילה ,שהופנו לטיפול מתחנת המשטרה
 .9הפקת דו"ח חודשי המכיל התייחסות ל :מספר המקרים המטופלים בחודש מקרב הפונים
שגויסו בתחנת משטרה ,מספר האבחונים  /הערכות מסוכנות הראשוניות שבוצעו על ידי
העו"ס ,מספר הנשים ששולבו במענה טיפולי ,מספר הגברים ששולבו במענה טיפולי ,מספר
הילדים החשופים לאלימות שקיבלו מענה (במידה והשירות קיים בקהילה) ,מספר מקבלי
התערבות בשעת משבר  /קצרת מועד מהעו"ס.
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עובד איתור לצעירים בתכנית "דרך חדשה"
רקע
בשולי החברה מתקיימות קבוצות מודרות ,המנותקות ממערכות תמיכה טיפוליות ,חברתיות
ומשפחתיות ולעיתים גם חיות ללא קורת גג בטוחה ויציבה .מדובר באוכלוסייה מגוונת; גילאית,
מגדרית ,מגזרית ,תרבותית ומוצא ,אשר אינה צורכת שירותים רפואיים וטיפוליים :רבים מהם
סובלים מהזנחה סביבתית ,חברתית ונפשית וחלקם משתמשים באסטרטגיות הישרדות פיזיות
ורגשיות ,הכוללות מעורבות בפלילים ,זנות ושימוש בחומרים פסיכואקטיביים.
תדירות שתיית אלכוהול והשימוש בסמים בקרב הצעירים ( ,)08-35נמצאת במגמת עליה -היא
אינה מאותרת ואינה מקבלת מענה.
בקרב צעירים יוצאי אתיופיה ,ניתן לראות שלשה מאפיינים מרכזיים :השימוש באלכוהול ,סמי
פיצוציות או סמים אחרים מתקיים באזורי הבילוי והפנאי של הקהילה; הצעירים ומשפחתם
אינם מתייחסים לתופעת השימוש כאל בעיה; הצעירים ומשפחתם אינם מכירים את השירותים
לייעוץ וטיפול וקיים קושי בצריכת שירותים.
במסגרת עבודת הרשות ביישוב ,ניתן להפעיל עובד איתור לצעירים יוצאי אתיופיה ,אשר יגיע
לזירות ולמרחבים בהם הם נמצאים ,במטרה ליצור קשר ראשוני "בגובה העיניים" ולחברם אל
השירותים הקיימים ,בהתאם לצרכיהם.
הרציונל לעבודת עובד האיתור מתבסס על זכותו של כל אדם באשר הוא לבריאות פיזית ונפשית,
לטיפול ולשיקום וכל זאת מתוך אמונה בכבוד האדם.
דוגמאות מרכזיות לפעולה של עובד האיתור הן יציאה לזירות בהן נמצאים הצעירים ,יצירת קשר
ראשוני ואמון וחיבור והפנייה לגורמים הטיפוליים ,לקבלת סיוע ותמיכה.
אוכלוסיית היעד (הסעיפים המנויים מטה אינם צריכים להתקיים במקביל)
 .0צעירים מודרים בני הקהילה ,שאינם מטופלים /עובדים  /לומדים ,בשימת לב למוקדי סיכון
מרכזיים :עבר של הזדקקות לשירותי רווחה ו /או מעורבות בפלילים (ובכללם דפוסים של
שימוש); לקויות נפשיות /קוגניטיביות /בריאותיות.
 .9צעירים בני הקהילה ,בגילאי  ,35 -08הצורכים אלכוהול או חומרים פסיכו-אקטיביים.
 .3צעירים בני הקהילה ,בגילאי  ,35 -08המוכרים בשירותים השונים ויש צורך בגיוסם לטיפול.
מטרות
 .0צמצום מספר הצעירים המצויים במצבי סיכון וסכנה ,המצויים על רצף השימוש באלכוהול
ובסמים ,מנותקים ממערכות תמיכה ואינם מקבלים מענה לצרכיהם.
 .9אבחנה מבדלת/הכרות מעמיקה בדבר המענים הנדרשים לצרכים העולים מכל צעיר/ה .כל זאת,
באמצעות יצירת קשר בינאישי תומך ,נגיש ,בלתי אמצעי ולא מאיים עבור הצעירים השוהים
בזירות השונות.
 .3הנגשת השירותים הקיימים ,תיווך ,ליווי וחיבור אליהם וכן סיוע במיצוי זכויות.
 .4יצירת שיתופי פעולה בין השירותים השונים ,כדי להקטין את כניסתם של עוברי חוק בתחילת
דרכם העבריינית למערכת אכיפת החוק.
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 .5זיהוי תופעות חדשות והמלצות לפיתוח מענים נדרשים ,לתופעות ולצרכים העולים מהשטח.
 .6ריכוז נתונים בנוגע למשתתפי התכנית ולתהליך ,בהתאם לנדרש על ידי הרשות.
משימות הנכללות בתפקיד
 .0זיהוי מוקדים חמים בהם מתקיימת התנהגויות סיכוניות ,שוטטות ,שימוש בחומרים
פסיכואקטיביים ,התנהגות אלימה ועוד.
 .9יצירת קשר אישי ,בלתי אמצעי ולא שיפוטי ,עם האוכלוסייה "בגובה העיניים" כדי לעצור את
הניכור והניתוק.
 .3יצירת קשר עם המשפחה לאיתור צרכים והורדת חששות וסטיגמה ,הנגשת השירותים והמידע,
גיוס לשיתוף פעולה לסיוע בעבודה עם הצעיר.
 .4זיהוי וגיוס לטיפול.
 .5ליווי והפנייה לגורמים המתאימים בישוב לקבלת סיוע ותמיכה בהתאם לצרכים העולים -טיפול
רגשי ,טיפול רפואי ,מזון ,מחסה ,ליווי בהליכים פליליים ,סיוע באיתור מסגרות לימודיות/
תעסוקתיות ועוד.
 .6הכרות עם מערך השירותים העירוני ועם המשטרה וביסוס קשרי העבודה עמם.
 .7הכרות והסתייעות במנהיגות קהילתית.
 .8הכרת מערך המענים הארצי /אזורי.
 .2איסוף מידע בהתאם להנחיות הרשות למאבק באלימות ,בסמים ובאלכוהול ושל תכנית "דרך
חדשה".
אנשי המקצוע האחראים לגיבוש והפעלת התכנית
מנהל/ת יישוביי/ת ,רכז טו"ש יישובי .בהיעדרו -סיוע של ראש תחום במטה אגף טו"ש .רכז תכנית
דרך חדשה.
שותפים רלוונטיים ברשות המקומית:
נציגי אגף רווחה ,מנהל/ת יחידת נוער ,נציג משטרה ,נציג משרד הבריאות במחוז ,שיטור /פיקוח
עירוני ,עו"ס ורכז קהילה

מדדי הצלחה ,תפוקות מצופות ומחקר מלווה  -דו"חות שימולאו על ידי עובדי האיתור יאפשרו
איסוף נתונים ,ללמידה ,תובנות ושינויים שידרשו במהלך העבודה.
מדדי הצלחה מצופים:
 .0מספר ההפניות אל השירותים הקיימים ,בהתאם לצרכיהם וחיבור והפנייה לגורמים
הטיפוליים ,לקבלת סיוע ותמיכה.
 .9עליה במספר הצעירים בני הקהילה ,שממצים את זכויותיהם -ביטוח לאומי ,שירות התעסוקה
ועוד.
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כללים מקצועיים
 .0יש להבחין בין פעילות עובד איתור לרכז קהילתי .משימותיו של עובד האיתור מכוונות לתמיכה
בפרט ולא במאמצים המופנים לקהילה.
גבולות התפקיד ואתיקה מקצועית
 .0על עובד האיתור חלה חובת הדיווח הנהוגה על פי חוק.
 .9עובד האיתור יפנה לשירותים בקהילה ,רק בהסכמת המאותר.
 .3תיעוד העבודה תיעשה תוך אבטחת המידע ,שמירה על כללי החיסיון ,והעברתם למנהל היישובי/
למבצע המחקר המלווה /לאגף טו"ש -כל אחד בהתאם לצורך ולכללים שיקבעו.
 .4עובד איתור לא ישמש כעובד מחליף לעובדים אחרים ברשות המקומית ולא יחליף בתפקידו בעלי
תפקיד מוגדרים אחרים.
 .5כפיפות ניהולית -המאתר ברשות המקומית יהיה כפוף ניהולית למנהל היישובי ומודרך בעבודתו
על ידי רכז קהילת יוצאי אתיופיה.
הכשרות והדרכות בהתאם לאבן דרך  5סדנאות והדרכות
 .0הכשרה תתואם עם תחום הכשרות ברשות למאבק באלימות ,סמים ואלכוהול ע"י מנהלת פיתוח
טיפול ושיקום ומנהלת דרך חדשה.
 .9הדרכה קבוצתית תתקיים אחת לשלושה חודשים להעלאת דילמות ולמידת עמיתים -תונחה ע"י
מנהלת פיתוח טיפול ושיקום.
 .3הדרכה ביישוב תתקיים אחת לשבועיים.
רכיבים – נדרשת הגדרת אבן דרך חדשה לשנת 9191
דרישות תפקיד ותנאי סף עקרוניים
 .0בעל ניסיון בעבודה עם אוכלוסיות קצה של שנה לפחות.
 .9ניסיון בעבודה עם צעירים יוצאי אתיופיה בגילאי – 35 -08יתרון.
 .3דובר שפה אמהרית  /טיגרית.
 .4בעלי יכולת תקשורת והנעה.
 .5עבודה בשעות לא שגרתיות –עיקר העבודה בשטח מתקיימת בשעות אחר הצהרים והערב.
 .6עבודה בזירות שונות.
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שירות לאומי אזרחי
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בני ובנות השירות הלאומי האזרחי
רקע
על פי החוק בישראל ,כל מי שקיבל פטור משירות צבאי יכול להתנדב לשירות לאומי .נכון לשנת
 9104בישראל מתנדבים כ 08,511-צעירים בשירות לאומי .אוכלוסיית המתנדבים כוללת נשים
וגברים ,ביניהם יהודים ,ערבים ,חרדים ,ופטורי גיוס מסיבות שונות ,כגון מסיבות רפואיות או
דתיות ואוכלוסייה מיוחדות (מתנדבים עם מוגבלות ,נוער בסיכון ונערות במצוקה).
במרץ  9107אישרה הכנסת את חוק השירות האזרחי ,המסדיר את המסגרת והתנאים לביצוע
שירות לאומי  /התנדבותי מטעם המדינה למי שאינו משרת בשירות סדיר בצה"ל (למעט אלה
שקיבלו פטור משירות מטעמי דת ,הכלולים בחוק אחר) .החוק נכנס לתוקפו ב 0-באפריל .9108
שילוב מתנדבים בתכניות המניעה במסגרת במשרד לביטחון הפנים יהווה מכפיל כוח לתכניות
ברשויות ויאפשר לשחרר כוח אדם מתוקצב להפעלת פעילויות ותכניות מניעה וכח אדם איכותי
למימוש משימות המניעה של מנהל התוכנית היישובית.
שילובם של מתנדבים הוא אינטרס לאומי של מדינת ישראל והמשרד לביטחון הפנים לחיבורם של
בני השירות לחברה הישראלית ולמעגל התעסוקה/השכלה מחד ,ומנוף משמעותי בתרומת
המתנדבים לביטחון הקהילתי מאידך ,וכל זאת ממקום של תרומה "מהקהילה לקהילה".
במשרד לביטחון הפנים מועסקים בני שירות מהמגזרים המוזכרים לעיל בשלושה תחומים:
 .0גופי הביטחון – משטרה ,כב"ה ,שב"ס והרשות להגנת עדים.
 .9רשויות מקומיות – פעילות מניעת אלימות תחת הרשות למאבק באלימות סמים ואלכוהול תחת
המנהל היישובי .
 .3מוסדות חינוך – מסייע הוראה ומפעיל תוכנית "המשרת האוניברסלי" – תוכנית למניעת אלימות
בבתי הספר תחת מנהלי בתי הספר.
יעוד
הפעלת בני/ות השירות הלאומי/אזרחי במימוש תפקידי המשרד לביטחון הפנים וגופיו,
באפקטיביות ויעילות מרביים ,וע"מ למצות את הפוטנציאל האישי של כל מתנדב ,להעצימו
ולקדם את סיכויו להשתלב מעגל התעסוקה ,ההשכלה והחברה.
מטרות
 .0שילוב בני שירות בתוכניות המניעה היישוביות ככח עזר למנהל התוכנית היישובית למימוש
מדניות המשרד לבט"פ בהפעלת תכניות המניעה.
 .9הפעלת בני שירות לאורך השנה במסגרות הפורמליות והא-פורמליות על מנת לאפשר רצף פעילות
עם בני הנוער.
 .3היכולת למנהל התוכנית להפעיל בני שירות מאפשרת לו לפתח תכניות ייעודיות ליישוב.
 .4הפעלת בני שירות בתוכניות המניעה יאפשר מימוש יעיל יותר של תקציב הרשות בהפעלת תכניות
המניעה.
 .5בני השירות יהיו "סוכני שינוי" במעגל המשפחתי והקהילתי.
 .6השירות לאומי יהיה
הישראלית.

"מנוף" להשתלבות בוגרי השרות האזרחי כבוגרים יצרניים בחברה
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קהל יעד
ככלל ,עיקר הפעילות של בני השירות מוכוונת לאוכלוסיית הילדים ,בני הנוער והקשישים ברשות
המקומית:
 .0גילאי הייסודי א-ו.
 .9חטיבות בניים ז-ח.
 .3תיכונים ט-יב.
 .4יוצאי אתיופיה.
 .5הקהילה החרדית.
 .6אוכלוסיית המבוגרים.
אוכלוסיית בני השירות
 .0שירות לאומי קלאסי -במימון.
 .9שירות אזרחי חרדי -ללא מימון.
 .3מגזר לא יהודי  -ללא מימון.
 .4צרכים מיוחדים  -ללא מימון.
 .5נוער בסיכון  -ללא מימון.
שלבים ורכיבים בהפעלת התכנית
 .0המנהל היישובי/ת ימפה את הצרכים היישובים בהפעלת בני השירות.
 .9בניית תכנית הפעלה של  35-41שעות שבועיות לבני השירות לתוכניות שאושרו ע"י מנהל המחוז
ותחום השירות לאומי.
 .3התחייבות מנהל התוכנית להפעלה ישירה של בני השירות בתוכניות המניעה.
 .4הפעלת בני השירות כעוזרים בתוכניות השונות ולא כחליף כ"א.
 .5הכשרת בני השירות כל אחד לתפקידו.
 .6מפקחי תחום השירות הלאומי ,יילוו את היישובים ואת מנהלי התוכניות שיפעילו בני שירות
בתכנית.
 .7מפקחי השירות לאומי יבצעו פיקוח ובקרה על מימוש הפעלת בני השירות בתוכניות המניעה.
תפקידים
 .0מוקד רואה ועוזר/ת קב"ט  -סיוע למנהל המקוד בתפעול המוקד ,ניתוח צילום המצלמות ,סיוע
בהכוונת כוחות ביטחון והצלה למוקדי האירועים ,סיור שטח ,סיוע לקב"ט הישוב בריכוז נתונים
וניהול המשרד ,מתן מענה טלפוני לתושבים ,מתן מענה בשעת חירום ,עזרה בהפניה למוקדי עזרה
(מד"א ,כב"ה).
 .9עוזרי מדרכי מוגנות  -סיוע למדריך המוגנות בהסברה בהתאם לתוכניות מניעת שימוש באלימות,
סמים ואלכוהול לנוער היישובי במסגרות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי (תנועות נוער,
מתנ"סים וכיו"ב) ,ריכוז נתוני תלמידים נעדרים מהכיתות ,איתור ואוזן קשבת לתלמידים
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הנמצאים מחוץ למסגרת הכיתתית ,סיוע באיתור תלמידים בסיכון וליווי תהליכים בית סיפריים
למניעה וטיפול באלימות ובניית אקלים חיובי  ,תוך שיתוף פעולה עם הגורמים השונים בבית
הספר והקהילה ,הפעלת תוכניות למניעת אלימות ,סיוע בגישור במקרי אלימות בין תלמידים.
 .3צוותי סיוע במצבי חרום  -סיוע לילדים  /נוער  /קשישים בזמן חירום בתוך הישוב ,הדרכת
האוכלוסייה בישוב למוכנות לשעת חירום ,צוותי סיוע לרשות המקומית בזמן חירום ,סיוע
במעקב על אמצעי המיגון בתוך מוסדות הלימוד ,קשר מול האוכלוסייה ומתן מענה מול מוקדי
 016ו.014-
 .4עוזר/ת מנהל תוכנית יישובית  -איסוף ועיבוד נתונים ,תיוק ,סיוע בעבודה משרדית ,תיאום
פגישות פנימיות וחיצוניות ,ריכוז דוחות ממנהלי התוכניות ,ריכוז תשובות ופערים על דוחות
בקרה מפקחים ,תיאום בקרות המפקחים מול מנהלי התוכניות ,ריכוז תוכניות הפעלה
למתנדבים ומימושם ,ריכוז פרויקטים בתחום המניעה ברמה היישובית ופרויקטים ברמת
המתנדבים בישוב ,מימוש תוכניות הסברה לנוער היישובי.
מדדי הצלחה
 .0יישום הפעלת בני שירות בתוכניות המניעה ע"פ התקינה לכל יישוב.
 .9הפעלת או שילוב של לפחות  41%מהתוכניות המופעלות ברשות ע"י בני שירות.
רכיבי פעילות
 .0בנות שירות לאומי קלאסי – בהתאם לאבן הדרך המכילה את התפקיד של בת/בן השירות
 .9הכשרות מקומיות בהתאם לאבן דרך  5סדנאות והדרכות
 .3הסעות לסיור לימודי  /טיול בהתאם לאבן דרך  00הסעות
אנשי מקצוע מעורבים :מנהל המחוז/תחום ,מפקחי השירות לאומי ,רכזי עמותות מנהל/ת
יישובי/ת בהתאם לאבן דרך  0מנהל יישובי ,רכז בהתאם לאבן דרך  4רכז קהילה ,מדריכי מוגנות
בהתאם לאבן דרך  05מדריכי מוגנות
שותפים ברשות המקומית ובתחנת המשטרה :אגף החינוך ,יחידת הנוער ,רווחה ושירותים
חברתיים ,תחנת המשטרה ,תחנות כב"ה בתי ספר.
כללים מקצועיים
 .0אחריות מנהל תוכנית להפעלת בני השירות.
 .9במוקד לא תשרת בת שירות אחת במשמרת ,אלא אם ישנה לפחות בת שירות נוספת.
 .3צוות הפעלה מינימאלי בתוכניות מניעה יהיה של  9בנות שירות.
 .4לכל בת שירות תהיה מסגרת שירות של לפחות  35שעות שבועיות ולא יותר מ  41שעות.
 .5שעות הפעילות הם מ  7:31-90:11וניתן לפצל עד פעמיים ביום.
 .6התקן הוא למול מגזר (דהיינו בישוב מעורב ניתן להפעיל את התקן למספר מגזרים.
 .7לא ניתן לשלב מתנדב בשירות בתחום הפנאי יחד עם שירות במוקד.
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 .8הגדלת התקן מעבר לתקינה שנקבעה מחייבת אישור מנהל המחוז/מנהל תחום השירות לאומי
וסגן מנהל הרשות.
 .2כל בקשה חריגה תעלה לוועדת חריגים בראשות סגן מנהל הרשות.
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אגף ביטחון אישי
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תכנית מערכי אכיפה עירוניים
מערכי אכיפה עירונים (שיטור עירוני)
רקע
החלטת ממשלה מס'  0848שהתקבלה ביוני  ,9101כוללת הקמת מערכי אכיפה עירוניים לצורך
שיפור איכות החיים והביטחון האישי של התושבים ,חיזוק מהותי של יכולת ההרתעה והאכיפה
ברמה המקומית המוניציפאלית ,באמצעות הקמת מערך אכיפה עירוני אשר ירתיע ,ימנע ויאכוף
עבירות בתחומי איכות חיים ,אלימות והתנהגות אנטי חברתית ,ובכך לתת בידי ראש הרשות -
המקומית אפשרות להוציא מהכוח אל הפועל את אחריותו כלפי התושבים בתחומים אלה.
מערך אכיפה ושיטור עירוני כולל שוטרים ופקחים ופועל במרחב המוניציפאלי של הרשות
המקומית ,לצורך אכיפה של עבירות איכות חיים ,אלימות ופעילות אנטי חברתית ,במגמה
להקנות תחושת ביטחון גבוהה לתושבי הרשות.
מטרות התכנית
הגברת תחושת הביטחון האישי והביטחון הפיזי של האזרח הישראלי ,ע"י צמצום משמעותי
בממדי האלימות והגברת נר אות באמצעות מערך האכיפה עירוני ,ושיפור משמעותי באיכות
החיים לתושבי העיר.
קהל יעד
כלל הערים/יישובים ומועצות אזוריות מעל  06,111אלף תושבים .סה"כ  019ערים ומועצות
מקומיות.
שלבים ורכיבים בהפעלת התכנית
 .0מיפוי אזורי עניין ברחבי שטח השיפוט של הרשות (זירות ,אתרים ,נקודות חמות).
 .9אישור ועדת הפנים והגנ"ס כנסת ישראל.
 .3ביצוע דיון התנעה – התכנסות בראשות ראש העיר מפקד תחנת המשטרה הטריטוריאלית,
יועמ"ש ,גזבר ,מנהל אגף ביטחון ובעלי עניין נוספים ברשות ובמשטרה והעברת סקירה
מקיפה על חזון ,יעדים ,תפיסת הפעלה ,משאבים נדרשים והגדרת מועד לתחילת פעילות
היחידה.
 .4אישור תקציבי – של ועדת המכרזים של המשרד לבט"פ למימון הרשויות הזכאיות.
 .5הפצת הסכם  -שליחה אל הנהלת העירייה חוזה לחתימה להצטרפותה אל התוכנית.
 .6אישור פרסום תקינה ואמצעים עבור המשטרה ע"י המשרד לבט"פ – הודעה למשטרה.
 .7סטטוס הקמת מערך אכיפה עירוני  -פגישה עיתית עם ראש העיר/מנכ"ל מפקד תחנת
המשטרה ,ר' מדור שיטור עירוני מטא"ר  ,קצין השיטור העירוני וקבלת עדכון על קצב
התקדמות ועמידה בלוחות הזמנים שהוגדרו.
 .8קביעת תאריך לביצוע אימון הקמה  -כינוס השוטרים והפקחים להכרה ואימון משותף
ובסיומו הגדרת היחידה כמבצעית.
 .2ביצוע ליווי הרשות המקומית והמשטרה – מימוש המדיניות הכוללת כפי שהותוותה ע"י
ועדת ההיגוי הלאומית.
 .01גיבוש סדרי עדיפות ברמה הלאומית  -ניהול התכנית ומשאביה ברמה הלאומית.
 .00מחקר מלווה  -גיבוש מחקר הערכה ,קביעת יעדים ,מדדי תפוקה ותוצאה.
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 .09הסדרת הממשקים בין משרדי הממשלה השונים ,המרכז לשלטון מקומי ,המשטרה ישראל
והרשויות.
 .03פיקוח ובקרה  -תכנון וביצוע תכנית מעקב ,פיקוח ובקרה בכל הנוגע למערך האכיפה העירוני
על שני מרכיביו  -כוח השיטור העירוני ויחידת האכיפה הייעודית ,כולל עמידה בתקנים
ובמצבות כ"א.
 .04פיתוח הידע והרמה המקצועית.
 .05ניהול התכנית ברמה הלאומית  -הובלת תהליכי חקיקה נדרשים.
מדדי הצלחה
 .0הפחתת וונדליזם.
 .9הקטנת אירועי אלימות במרחב הציבורי.
 .3הקטנת אחוזי האלימות.
 .4הגברת תחושת הביטחון בקרב אזרחי ישראל.
אנשי המקצוע האחראים לגיבוש והפעלת התכנית
 .0ראש העיר.
 .9מפקד תחנת המשטרה הטריטוריאלית – משטרת ישראל.
 .3מנהלת מערכי אכיפה עירונים במשרד לביטחון הפנים.
 .4קצין שיטור עירוני.
 .5מנהל יחידת פקחים ייעודית.
 .6מנהל מחוז ברשות למאבק באלימות סמים ואלכוהול רלוונטי.
 .7מנהל אגף ביטחון בעירייה.
 .8מנהל תוכנית יישובי
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תכנית טכנולוגיה
רקע
לצורך שמירה על הביטחון במרחב הציבורי במדינת ישראל והגברת הביטחון האישי בקרב אזרחי
המדינה ,עיקרון מקצועי חשוב בתפיסת ההפעלה של הרשות למאבק באלימות ,בסמים
ובאלכוהול הינו הגברת היכולת של הרשות המקומית לזהות ,להגיב ולהתמודד עם בעיות של
אלימות ,שימוש בסמים ובאלכוהול וגניבות והשחתת ציוד חקלאי במרחב הכפרי.
אחת הדרכים לחי זוק היכולת של הרשות המקומית להתמודד עם תופעות אלה היא השקעה
במערכים טכנולוגיים מתקדמים הכוללים מצלמות ,סנסורים ,מערכות כריזה ,שערים חשמליים,
אמצעים פיזיים (גדרות-במרחב כפרי) ומוקדים רואים.
הקמת המערכים הטכנולוגיים מתבצעת בערים/רשויות השונות/במרחב הכפרי ,במקומות
כגון :מוסדות חינוך ,מתקני עירייה ,גנים ציבוריים ובמרחב הכפרי וכוללים :מצלמות ביטחון,
חיישני ניטור והתרעה ,מערכות קריזה ושערים פיזיים (גדרות-במרחב הכפרי) המקושרים
למערכת שליטה ובקרה מתקדמת.
המערכת מספקת תמונה המאפשרת צפייה ושמירה שוטפת על המרחב הציבורי ובמקביל מספקת
למשטרת ישראל חומר ראייה בבית-המשפט במקרה של ביצוע עבירה פלילית.
מטרות התכנית
 .0הגברת תחושת הביטחון האישי והביטחון הפיזי של האזרח הישראלי ,ע"י צמצום משמעותי
בממדי האלימות והגברת נראות של מערך האכיפה ,ובכך יצירת שיפור משמעותי באיכות
החיים.
 .9פיתוח ויישום כלים טכנולוגיים להגברת הכושר והיכולת למניעת אלימות.
 .3יישום מערך טכנולוגי להגברת כושר האכיפה.
קהל יעד :כלל אזרחי מדינת ישראל.
שלבים ורכיבים בהפעלת התכנית
 .0הגדרת הצורך והדרישה המבצעית – מיפוי אזורי עניין ברחבי שטח השיפוט של הרשות
(זירות ,אתרים ,נקודות חמות).
 .9תכנון מבצעי – של הזירות ומוקדי עניין.
 .3אפיון המערכת – אמצעי השטח ,מערכי התקשרות ,מוקד השליטה והבקרה יאופיינו ע"י יועץ
טכנולוגי בשיתוף אנשי הרשות וגורמי משטרה עירוניים.
 .4אישור המשרד לבט"פ – תכנית הרשות המוצעת להתקנה תועבר לאישור האגף לביטחון
אישי ברשות למאבק באלימות ,בסמים ובאלכוהול.
 .5כתב כמויות – יוכן כתב כמויות לביצוע הפרויקט המפרט את כלל הפריטים על פי מכרז
הבט"פ.
 .6אישור תקציבי – של ועדת המכרזים של המשרד לבט"פ לתקציב הפרויקט.
 .7בחירת קבלת מבצע ע"פ נהלי הרשות מתוך  4החברות טכנולוגיה שנבחרו.
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 .8תכנון מפורט – תכנון מפורט יבוצע ע"י חברת הטכנולוגיה שנבחרה באישור היועץ וגורמי
הרשות ,ועל פי אבני הדרך המוגדרים במכרז לבט"פ.
 .2התקנות – אמצעי שטח ,התקשרות ומוקד שליטה ובקרה.
 .01ביצועים – הערכת ביצועי המערכת והתאמתה לדרישה המבצעית.
 .00הדרכות – הדרכת מפעילי המוקד ,גורמי הרשות ,המשטרה ומשרד לביטחון פנים.
 .09קליטת המערכת – קבלת המערכת כולל תיעוד מלא.
 .03תורת הפעלה -הגדרת תפיסת ההפעלה שהיא מערכת נהלים והנחיות למימוש המענה לדרישה
המבצעית.
 .04מערך תגובה – תכנון מערך התגובה כמענה לצורך המבצעי.
 .05תחזוקה שוטפת – והתאמה מתמשכת של המערכת לצורך ולאיום.
 .06אחריות – אחריות כוללת של החברה הטכנולוגית שהתקינה את המערך הטכני ברשות.
מדדי הצלחה
 .0הקטנת אחוזי הפשיעה והוונדליזם.
 .9הקטנת אחוזי שימוש בסמים ואלכוהול.
 .3הקטנת אחוזי האלימות.
 .4הגברת תחושת הביטחון בקרב האזרחים.
אנשי המקצוע האחראים לגיבוש והפעלת התכנית
 .0מנהל יישובי.
 .9גורמים בעירייה.
 .3מנהל מחוז.
 .4גורמי משטרה עירוניים.
 .5אגף טכנולוגיה בטחון אישי ברשות למאבק באלימות בסמים ואלכוהול.
 .6יועץ טכנולוגי.
 .7חברת טכנולוגיה.
רכיבי התכנית
 .0המערך הטכנולוגי המותקן ברשות – מצלמות ,מערכת שליטה ובקרה ,מחשבים ,סנסורים,
מערכות כריזה ,ציוד במוקד ,מסכים ,סלילת תשתיות להתקנת המצלמות והעברת נתונים
למוקד  -בהתאם לאבן דרך  17הקמת מערכים טכנולוגיים ובהתאם לאבן דרך  18תחזוקת
מערכים טכנולוגיים
 .9מוקדנים למוקדים  -בהתאם לאבן דרך  90מוקדנים
כללים מקצועיים
 .0הרכישה וההקמה בהתאם למצפן ולנוהל המשרדי.
 .9הקצאת תקציב לתחזוקה במקביל לתקציב ההקמה /רכישה.
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מרכיבי ביטחון פיסי וטכנולוגי  -מרחב כפרי
רקע
מרכיבי הביטחון הפיסי והטכנולוגי מאפשרים למועצות אזוריות ולמשטרת ישראל/משמר הגבול
למנוע ולשבש פעולות שונות בתחום הפשיעה החקלאית ועבירות הרכוש (פע"ר) ביישובים השונים.
שילוב של מרכיבי ביטחון פיסי (גדרות/שערים) ומרכיבי ביטחון טכנולוגיים מסייעים לצמצם את
ההזדמנויות לאירועים הנ"ל ומגבירים את היכולת של גורמי האכיפה השונים אל מול אותם
גורמים עברייניים.
מטרות התכנית
 .0הגברת הביטחון ותחושת הביטחון במועצות האזוריות.
 .9צמצום האפשרויות וההזדמנויות לביצוע עבירות פע"ר.
 .3הגברת יכולת האכיפה של משטרת ישראל אל מול עבירות חקלאיות ופע"ר.
קהל יעד  :יישובי המועצות האזוריות
שלבים ורכיבים בהפעלת התכנית
 .0הגדרת הצורך והדרישה המבצעית – מיפוי אזורי עניין ברחבי שטח השיפוט של הרשות
(זירות ,אתרים ,נקודות חמות).
 .9תכנון מבצעי – של הזירות ומוקדי עניין.
 .3אפיון המערכת – אמצעי השטח ,מערכי התקשרות ,מוקד השליטה והבקרה יאופיינו ע"י יועץ
טכנולוגי בשיתוף אנשי הרשות וגורמי משטרה עירוניים.
 .4אישור המשרד לבט"פ – תכנית הרשות המוצעת להתקנה תועבר לאישור האגף לביטחון
האישי ברשות למאבק באלימות בסמים ובאלכוהול.
 .5כתב כמויות – יוכן כתב כמויות
הבט"פ .

לביצוע הפרויקט המפרט את כלל הפריטים על פי מכרז

 .6בחירת קבלת מבצע ע"פ נהלי הרשות מתוך  4החברות טכנולוגיה שנבחרו.
 .7תכנון מפורט – תכנון מפורט יבוצע ע"י חברת הטכנולוגיה שנבחרה באישור היועץ וגורמי
הרשות ,ועל פי אבני הדרך המוגדרים במכרז לבט"פ.
 .8התקנות – אמצעי שטח ,התקשרות ומוקד שליטה ובקרה.
 .2ביצועים – הערכת ביצועי המערכת והתאמתה לדרישה המבצעית.
 .01הדרכות – הדרכת מפעילי המוקד ,גורמי הרשות ,המשטרה ומשרד לביטחון פנים.
 .00קליטת המערכת – קבלת המערכת כולל תיעוד מלא.
 .09תורת הפעלה -הגדרת תפיסת ההפעלה שהיא מערכת נהלים והנחיות למימוש המענה לדרישה
המבצעית.
 .03מערך תגובה – תכנון מערך התגובה כמענה לצורך המבצעי.
 .04תחזוקה שוטפת – והתאמה מתמשכת של המערכת לצורך ולאיום.
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 .05אחריות – אחריות כוללת של החברה הטכנולוגית שהתקינה את המערך הטכני ברשות.
מדדי הצלחה
 .0הקטנת אחוזי פשיעת הרכוש (פע"ר).
 .9הקטנת אחוזי הפשיעה החקלאית.
 .3הגברת תחושת הביטחון בקרב האזרחי.
אנשי המקצוע האחראים לגיבוש והפעלת התכנית
 .0מנהל יישובי.
 .9קב"ט המועצה האזורית.
 .3מנהל מחוז.
 .4גורמי משטרה עירוניים/קצין מג"ב מרחבי.
 .5אגף בטחון אישי ברשות למאבק באלימות בסמים ואלכוהול.
 .6יועץ טכנולוגי.
 .7חברת טכנולוגיה.
רכיבי התכנית
המערך הטכנולוגי המותקן ברשות – מצלמות ,מערכת שליטה ובקרה ,מחשבים ,סנסורים,
מערכות כריזה ,ציוד משרדי במוקד ,מסכים ,שערים והקמת/סלילת תשתיות להתקנת המצלמות
והעברת נתונים למוקד ורכיבי ביטחון פיסי  -סוללות עפר ,גדרות ,שערים בהתאם לאבן דרך 00
רכיבי ביטחון במרחב הכפרי.

כללים מקצועיים
 .0רכישה בהתאם למפרט הטכני המאושר לכל פריט.
 .9רכישה בכפוף לעמידה בנספח תעריפים מרביים.
 .3רכישה והקמה בהתאם למצפן ולנוהל המשרדי -טכנולוגיה.
 .4הקצאת תקציב לתחזוקה במקביל לתקציב ההקמה /רכישה.
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חלק ב'
כללי פעילות לרמת
השטח
(נספח תעריפים מרביים)
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תכניות ורכיבים שבמימונם ישתתף המשרד לביטחון הפנים במסגרת התכניות
למניעת אלימות ולמאבק בסמים ובאלכוהול שיופעלו ברשויות מקומיות בשנת
 ,9102ותעריפים מירביים להשתתפות המשרד במימונם
כללי:

במסמך זה יפורטו התכניות המקצועיות והרכיבים שבמימונם ישתתף המשרד לביטחון הפנים
במסגרת התכניות למניעת אלימות ולמאבק בשימוש בסמים ובאלכוהול אשר יופעלו ברשויות
מקומיות בשנת ( 9102להלן" -התכניות" או "תכניות למאבק באלימות ,בסמים ובאלכוהול") וכן
התעריפים המירביים להשתתפות המשרד בתכניות וברכיבים השונים (להלן" -מסמך זה" או
"נספח תכניות ותעריפים מירביים").
מסמך זה יצורף כנספח להסכם ההתקשרות שייחתם בין המשרד לביטחון הפנים לבין הרשויות
המקומיות ,להפעלת תכניות למאבק באלימות ,בסמים ובאלכוהול בתחומן בשנת ( 9102להלן-
"הסכם ההתקשרות") ויהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
כל רשות מקומית תגבש תכנית עבודה שנתית ליישום התכניות בתחומה בשנת ( 9102להלן -תכנית
העבודה או תכנית העבודה השנתית) .תכנית העבודה השנתית תגובש בהתאם להנחיות המשרד
ותתבסס על התכניות המקצועיות ,הרכיבים ,התעריפים וההנחיות המפורטים במסמך זה .מנהל
המחוז הרלוונטי ברשות למאבק באלימות ,בסמים ובאלכוהול במשרד לביטחון הפנים (להלן-
הרשות או הרשות למאבק באלימות ,בסמים ובאלכוהול) ינחה וילווה את הרשות המקומית
בגיבוש תכנית העבודה השנתית.
תכנית העבודה השנתית שתגבש הרשות תוגש לאישור מנהל המחוז ,הגורמים המקצועיים ברשות
ומנהל הרשות.
הרשות המקומית תגבש את תכנית העבודה השנתית ליישום התכנית בתחומה תוך תכנון "רב
שנתי" של תכנית חומש ,לרבות לעניין הצטיידות במסגרת התכניות ,וקביעת יעדים ומדדים
למימוש באמצעות הפעלת התכנית בתחומה.
תכנית העבודה השנתית ,כפי שתאושר באמצעות הזמנה שתיחתם על ידי מורשי החתימה במשרד,
תצורף כנספח להסכם ההתקשרות ותהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
השתתפות המשרד במימון התכניות תועבר לרשות המקומית בכפוף לביצוע בפועל ולעמידה בכל
התנאים והכללים המפורטים במסמך זה ,בהסכם ההתקשרות ובהנחיות המשרד.
למען הסר ספק ,יובהר כי ככלל ,המשרד לא ישתתף במימון תכניות ו/או רכיבים אשר אינם
כלולים במסמך זה.
בכל מקרה של אי בהירות או ספק בדבר תכולתם של הרכיבים המפורטים במסמך זה -על הרשות
המקומית לפנות לגורמים המקצועיים ברשות למאבק באלימות ,בסמים ובאלכוהול ,מראש,
ולפעול בהתאם להנחיית הגורמים המוסמכים במשרד ,כפי שתועבר אליהם מראש ובכתב.
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בכל מקרה של סתירה בין מסמך זה לבין הנחיות התכנון שיועברו לרשויות המקומיות ,יגברו
ההנחיות שבמסמך זה.
"תקציב הבסיס":
מסגרת התקציב ליישום התכניות למאבק באלימות ,בסמים ובאלכוהול ברשות המקומית בשנת
 9102תורכב מהשתתפות המשרד לביטחון הפנים במימון התכניות ,בהיקף שיאושר על ידי
הגורמים המוסמכים במשרד לפי כל דין ,באמצעות הזמנה שתיחתם על ידי מורשי החתימה
במשרד ,וכן מהשתתפותה העצמית של הרשות המקומית ("מצ'ינג") בהיקף הנדרש ממנה כתנאי
ליישום התכנית בתחומה ,והכל כפי שיעוגן בהסכם ההתקשרות בין המשרד לבין הרשות
המקומית (להלן" -תקציב הבסיס").
יובהר כי התעריפים המרביים המפורטים במסמך זה כוללים הן את השתתפות המשרד והן את
השתתפותה העצמית של הרשות המקומית במימונם (מצ'ינג).
"תכנית נוספת" או "תקציב נוסף":
בנוסף ,ככל שיוקצה בשנת  9102על ידי המשרד תקציב נוסף להשתתפות במימון הפעלת תכניות
למניעת אלימות ולחיזוק הביטחון האישי ו/או למאבק בסמים ובאלכוהול ברשות המקומית
מעבר לתקציב הבסיס ,לרבות מכוח החלטת ממשלה ו/או במסגרת הפעלת מודל ניסיוני
("פיילוט") ברשות ו/או במסגרת התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון (תכנית  )361שמפעילה
המדינה ברשויות המקומיות (להלן" -תכנית נוספת" או "תקציב נוסף") ,יחולו על התכנית
הנוספת הכללים והתנאים המפורטים בהסכם ההתקשרות ובמסמך זה ונספחיו ,אלא אם ייקבע
אחרת ,והכל כפי שיפורט בהזמנה לעניין יישום התכנית הנוספות ברשות המקומית ,כפי שתיחתם
על ידי מורשי החתימה במשרד.
לכל תכנית נוספת תוגש בקשה נפרדת לאישור תכנית עבודה ליישומה ברשות המקומית ,בהתאם
למפורט בנספח זה ,אלא אם ייקבע אחרת על ידי הגורמים המוסמכים במשרד.
דיווח:
יצוין כי במטרה לייעל את תהליכי העבודה ,הדיווח והתשלום בנושא ,בשנת  9102ינוהל ביצוע
תכנית העבודה של כל רשות מקומית באמצעות שליחת דוחות ממוכנת ב"פורטל ספקים".
הדיווח בגין יישום התכניות ברשות המקומית יבוצע באמצעות טפסי ונהלי הדיווח כפי שיופצו
מעת לעת על ידי המשרד וכנגד אסמכתאות כפי שיפורטו בנהלי הדיווח (כגון :דוח עלות עבוד
מעביד ,חשבוניות מס וכד').
למסמך זה מצורפים בזאת:
 .1טופס בקשה לאישור תכניות עבודה לשנת  - 9102נבקשכם לעשות שימוש בטופס זה בלבד,
לכל תכנית בנפרד ,בהתאם להיקף התקציב המקסימלי המוקצה להפעלתה ברשות המקומית
ולאחוזי ההשתתפות העצמית של הרשות במסגרתה ,כפי שנקבעו .מצ"ב כנספח .0
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 .0פירוט תעריפי האמצעים הטכנולוגיים של חברות הטכנולוגיה אשר זכו במכרז מסגרת
להספקה ,התקנה ותחזוקה של מערך טכנולוגי מתקדם לרשויות המקומיות (מכרז )6/05
שפרסם המשרד.
הבהרות וכללים לעניין אישור תכניות עבודה:


התעריפים הינם תעריפי מקסימום להשתתפות במסגרת התכנית.



למען הסר ספק ,יובהר כי התעריפים המי רביים שנקבעו כוללים את ההשתתפות העצמית של
הרשות במימונם.



יובהר כי המשרד לא ישתתף במימון התכניות ברשות המקומית מעבר לחלקו בהיקף
ההשתתפות המירבי כפי שנקבע .עוד יובהר כי העמדת השתתפות עצמית על ידי הרשות
בהיקף שנקבע לצורך הפעלת התכניות ברשות וביחס לכל תכנית ורכיב מהווה תנאי
להשתתפות המשרד במימון התכניות.



למען הסר ספק יובהר כי באחריות הרשויות המקומיות להפעיל את התכניות לפי כל דין,
לרבות דיני המכרזים החלים עליהן וכי אין בהשתתפות המשרד במימון התכניות ו/או
בקביעת תעריפי השתתפות מירביים כדי לגרוע מאחריותן זו.



על הרשות המקומית להגיש בקשה נפרדת לאישור תכנית עבודה לכל אחת מהתכניות שאושרו
להפעלה ברשות המקומית בשנת  ,9102כך שהתכנית תכלול את מלוא התקציב השנתי
המאושר שהוקצה על ידי המשרד להפעלת תכניות ברשות המקומית בשנת  .9102אין להשאיר
תקציב ללא תכנון.

הנחיות למילוי טופס ההזמנה/שדות בטופס ההזמנה לצורך אישור תכנית העבודה:


על הרשות המקומית למלא בראש טופס ההזמנה את שם הרשות ,את אחוז ההשתתפות
העצמית ("מצ'ינג") שנקבע ולבחור את התכנית הרלוונטית לתכנית העבודה המוגשת לאישור:
"התכנית למאבק באלימות ,בסמים ובאלכוהול" /תכנית ייחודית או הרחבת תכנית קיימת
מכוח החלטת ממשלה (תוך ציון השם המלא של ההחלטה) /תכנית  /361אחר.



על הרשות המקומית לבחור ולמלא בהתאם לתכנית העבודה את אבני הדרך הרלוונטיות
אותן היא מבקשת ליישם במסגרת הפעלת התכנית/התכניות ברשות בשנת  .9102שורות
שאינן רלוונטיות לתכנית העבודה בהזמנה יש להשאיר ריקות.



כל שורה בטופס הבקשה מהווה אבן דרך .הכללים המחייבים לכל אבן דרך הם כמפורט
במסמך זה.



השדות למילוי הם אך ורק השדות המסומנים בצהוב.



השדות המסומנים בצבע כתום מחושבים באופן מובנה על ידי תכנת אקסל ואין צורך למלאם.



בסיום מילוי אבני הדרך הרלוונטיות על ידי הרשות המקומית ,יחושבו לכל אבן דרך באופן
מובנה החלוקה בין הרשות המקומית למשרד במימונן ,בהתאם לאחוז השתתפות שנקבע וכן
יחושב סך התקציב המקסימלי המוקצה ליישומן.
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מילוי שדה כמות  /תקציב :יש לפרט מספר חודשי עבודה  /פירוט מספר שעות עבודה שנתיות
עבור עובדים שעתיים ,ותקציב מבוקש כולל לאבן הדרך כשלא מדובר בכוח אדם (עבור יתר
אבני הדרך).



להלן הסבר למילוי השדות להשתתפות במימון כוח אדם המועסק על ידי הרשות המקומית
במסגרת התכניות:
 השתתפות במימון כוח האדם המועסק על ידי הרשות המקומית במסגרת התכניות יכולה
להיות או ביחס להיקף המשרה בה מועסק העובד על ידי הרשות המקומית או בשכר
שעתי ,בהתאם לכללים בנושא כפי שהם מפורטים במסמך זה.
 כל התעריפים המפורטים במסמך זה הינם כוללים וסופיים.
 תעריף השתתפות מקסימלי :בכל אבן דרך מוגדר היקף ההשתתפות המירבי הרלוונטי.
לדוגמא עבור מנהל תכנית יישובי על הרשות לבחור את היקף ההשתתפות המקסימלי
המבוקש בהתאם לקריטריונים בנושא ולהסכם בין המשרד לבין הרשות בנושא ,כמפורט
להלן :מנהל תכנית המועסק על ידי הרשות המקומית במשרה מלאה -ההשתתפות
המירבית במימון שכרו תהיה בהיקף של עד  ₪ 051,111לשנה .האפשרות שיש לבחור
בטופס ההזמנה הינה  ₪ 09,511השתתפות מירבית לחודש .בחצי משרה₪ 6,751 -
השתתפות מירבית לחודש.
 ככל שאושרה השתתפות במימון שכרם של מס' עובדים בתפקיד מסוים ,נדרש לפרט זאת
בהערות ,לרבות ציון מספר העובדים הרלוונטי .ביטוי להשתתפות במימון שכרם של מס'
עובדים חודשיים יינתן במספר החודשים (לדוגמא  9עובדים לשנה  94-חודש).

הבהרות וכללים מרכזיים לעניין השתתפות במימון כוח אדם במסגרת התכניות (הפירוט המלא-
בטבלה מטה)


השתתפות במימון מנהל תכנית יישובי תהיה בהתאם לקריטריונים המפורטים מטה ובטבלה
(אבן דרך .)0



השתתפות במימון שכר שעתי לעובדים המועסקים על ידי הרשות המקומית לרבות באמצעות
חברה כלכלית/חברה למתנסים וכד'  -עד  ₪ 71לשעה.



השתתפות במימון תעריף לשעה עבור כוח אדם הנותן שירותים "חיצוניים" לרשות המקומית
במסגרת התכנית  -בהתאם לתעריפי נש"מ/חשכ"ל בנושא "נותני שירותים חיצוניים"/תעריפי
הדרכה ובהתאם לנתוני ההשכלה והניסיון של נותן השירותים הרלוונטי ,כמפורט בהנחיות
נש"מ/חשכ"ל.
* "מומחה בתחומו" :תתאפשר הגשת בקשה להשתתפות במימון שירותים הניתנים על ידי
מנחים הנחשבים "מומחים" בתחומי העיסוק של הרשות למאבק באלימות ,בסמים
ובאלכוהול ,אשר אינם בעלי תעודות השכלה פורמלית (כגון :רבנים" ,מכורים נקיים" וכד')
בתעריפים ייחודיים ,בהתאם להנחיות נש"מ/חשכ"ל ,בצירוף אסמכתאות מתאימות בדבר
ייחודיות "מומחיותם" ,ובכפוף לאישור חשב המשרד לביטחון הפנים.
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למען הסר ספק מובהר כי הרשות לא תבקש והמשרד לא יאשר השתתפות במימון שכר
לעובדים המועסקים במסגרת התכניות בהיקף השתתפות כולל העולה על משרה מלאה
( )011%וזאת גם אם העובד מועסק במסגרת מספר תכניות מקצועיות שונות והכל בהתאם
לנספח תעריפים מרביים.



ברשויות מקומיות שהיקף תקציב הבסיס ליישום התכנית בתחומן נמוך מ ₪ 311,111 -לשנה
(כולל) ,ההשתתפות במימון מנהל תכנית יישובי תהיה בהיקף שלא יעלה על  ₪ 75,111לשנה
(חצי משרה) .ברשויות המקומ יות הנ"ל ,ככלל ,לא תאושר השתתפות במימון כוח אדם מאבני
הדרך המפורטות מטה ,למעט מנהל יישובי.



ברשויות מקומיות שהיקף תקציב הבסיס ליישום התכנית בתחומן עולה על  ₪ 311,111לשנה
ונמוך מ ,₪ 611,111 -ההשתתפות במימון מנהל תכנית יישובי תהיה בהיקף שלא יעלה על
 ₪ 051,111לשנה (משרה מלאה) .ברשויות המקומיות הנ"ל ,ככלל ,לא תאושר השתתפות
במימון כוח אדם מאבני הדרך המפורטות מטה ,למעט מנהל יישובי.



ברשויות מקומיות שהיקף תקציב הבסיס ליישום התכנית בתחומן עולה על  ₪ 611,111לשנה,
ההשתתפות במימון מנהל תכנית יישובי תהיה בהיקף שלא יעלה על  ₪ 051,111לשנה (משרה
מלאה) .ברשויות המקומיות הנ"ל ,ככלל ,לא תאושר השתתפות במימון כוח אדם מאבני
הדרך המפורטות מטה במסגרת התכנית ,בהיקף מצטבר העולה על  51%מהתקציב ליישום
התכניות בתחומן ועד לתקרה של .₪ 811,111

מס' אבן דרך

אבן הדרך

0

מנהל יישובי

3

רכז סיירת הורים

4

רכז קהילה

04

מנחה חינוכי

הבהרות נוספות:


רשויות מקומיות שהוקצה להן בעבר במסגרת התכניות או שיוקצה במסגרת התכנית בשנת
 9191תקציב להקמת/הרחבת מערכים טכנולוגיים בתחומן מחויבות לכלול בתכנית העבודה
השנתית השתתפות במימון תחזוקת מערכים טכנולוגיים (אבן דרך .)08



לא תאושר השתתפות במימון כיבוד במסגרת התכנית



התקציב שיוקצה להפעלת התכנית ברשויות המקומיות הרלוונטיות הינו לביצוע בשנת 9191
בלבד ,למעט התקציב שיוקצה להקמת מערכים טכנולוגיים ותחזוקתם ברשויות מקומיות,
אשר לגביו יתאפשר ביצוע עד לסוף שנת ( 9190בשנים .)9191-9190
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אבן דרך

קהל יעד

תעריף השתתפות מרבי (כולל את השתתפות המשרד
וההשתתפות העצמית של הרשות המקומית)

 -1מנהל
יישובי

כלל האגפים
כלל הקהילה

תאושר השתתפות חודשית או שעתית:
 עד  ₪ 051,111לשנה להשתתפות במימון שכר מנהל יישוביהמועסק על ידי הרשות המקומית במשרה מלאה (עלות
"עובד מעביד") ,ולא יותר מ ₪ 09,511 -לחודש.
 עד  ₪ 75,111לשנה להשתתפות במימון שכר מנהל יישוביהמועסק על ידי הרשות בחצי משרה ולא יותר מ₪ 6,951
לחודש.
 עד  ₪ 71לשעה -השתתפות במימון שכר מנהל יישוביהמועסק בשכר שעתי ,בהתאם לאחוז המשרה המאושר.
*אבן דרך זו כלולה בהנחיה לפיה ברשויות מקומיות שתקציב
הבסיס להפעלת התכנית בתחומן גבוה מ ,₪611,111-היקף
ההשתתפות המצטבר במימון כוח אדם (מאבני הדרך מנהל
יישובי/רכז סיירת הורים /רכז קהילה /מנחה חינוכי) לא יעלה
על  51%מהתקציב הכולל ליישום התכניות בתחומן ועד
לתקרה של .₪ 811,111

2

תכולה  /הנחיות נוספות (באחריות הרשות המקומית לוודא כי לא תוגש למשרד
בקשה להשתתפות במימון פעילויות/רכיבים הממומנים ע"י משרדי ממשלה/
גופים אחרים)
תתאפשר השתתפות במימון שכר מנהל יישובי אחד בלבד בכל רשות מקומית,
בהתאם לכללים המפורטים להלן:
 ברשויות מקומיות שתקציב הבסיס המוקצה ליישום התכנית בתחומן נמוך מ- ₪311,111לשנה (כולל) ,ההשתתפות במימון מנהל תכנית יישובי תהיה בהיקף
שלא יעלה על  ₪75,111לשנה (חצי משרה) .ברשויות המקומיות הנ"ל לא
תאושר השתתפות במימון כוח אדם מאבני הדרך רכז סיירת הורים /רכז
קהילה /מנחה חינוכי .מנהל התכנית היישובי יתכלל גם פעילות זו ,ככל
שיידרש.
 ברשויות מקומיות שתקציב הבסיס המוקצה ליישום התכנית בתחומן עולה על ₪ 311,111לשנה ונמוך מ ,₪611,111 -ההשתתפות במימון מנהל תכנית יישובי
תהיה בהיקף שלא יעלה על  ₪051,111לשנה (משרה מלאה) .ברשויות
המקומיות הנ"ל לא תאושר השתתפות במימון כוח אדם מאבני הדרך רכז
סיירת הורים /רכז קהילה (למעט חריג ,כמפורט באבן הדרך) /מנחה חינוכי.
מנהל התכנית היישובי יתכלל גם פעילות זו ,ככל שיידרש.
ברשויות מקומיות שתקציב הבסיס המוקצה ליישום התכנית בתחומן עולה על
 ₪611,111לשנה ,ההשתתפות במימון מנהל תכנית יישובי תהיה בהיקף שלא
יעלה על  ₪051,111לשנה (משרה מלאה) .היקף ההשתתפות המצטבר במימון כוח
אדם (מאבני הדרך מנהל יישובי/רכז סיירת הורים /רכז קהילה /מנחה חינוכי)
לא יעלה על  51%מהתקציב הכולל ליישום התכניות בתחומן ועד לתקרה של
.₪ 811,111

 - 0עו"ס
קהילה

אגף מניעה – קהילה
/אגף שיקום
כלל הקהילה

קיימות מגבלות לעניין השתתפות במימון עו"ס קהילה (אבן -
דרך  )9ועו"ס משטרה (אבן דרך  )06במצטבר .נדרש לגבש את
תכנית העבודה בראייה כוללת של  9אבני הדרך
תאושר השתתפות חודשית או שעתית:
 עד  ₪ 051,111לשנה להשתתפות במימון עו"ס קהילההמועסק על ידי הרשות המקומית במשרה מלאה (עלות
"עובד מעביד") ,ולא יותר מ ₪ 09,511 -לחודש.
 תתאפשר השתתפות יחסית באחוז משרה נמוך יותר. עד  ₪ 71לשעה -השתתפות במימון שכר עו"ס קהילההמועסק בשכר שעתי ,בהתאם לאחוז המשרה המאושר.

-

-

1

ברשויות מקומיות שתקציב הבסיס המוקצה ליישום התכנית בתחומן נמוך מ-
 ,₪361,111לא תאושר השתתפות במימון עו"ס קהילה.
ברשויות מקומיות שתקציב הבסיס המוקצה ליישום התכנית בתחומן גבוה מ-
 ₪361,111ונמוך מ ,₪611,111-תאושר השתתפות במימון עו"ס קהילה בהיקף
של עד  ₪75111לשנה (חצי משרה).
ברשויות מקומיות שתקציב הבסיס המוקצה ליישום התכנית בתחומן גבוה מ-
 ,₪611,111תאושר השתתפות במימון עו"ס קהילה בהתאם לכללים שלהלן:
א .ככל שאין במסגרת התכנית השתתפות במימון עו"ס משטרה (אבן דרך )06
בהתאם לכללים בנושא ,תאושר השתתפות במימון שכר עו"ס קהילה
בעלות כוללת של עד  ₪ 995,111לשנה (משרה וחצי).
ב .ככל שבמסגרת התכנית תאושר השתתפות במימון עו"ס משטרה (אבן
דרך  ) 06בהתאם לכללים בנושא ,תאושר השתתפות במימון שכר עו"ס
קהילה בעלות כוללת של עד  ₪ 051,111לשנה (משרה מלאה).
הפעלת עו"ס קהילה במסגרת התכנית תיעשה בתיאום עם משרד הרווחה.
באישור מנהל המחוז ,ר' אגף טיפול ושיקום ברשות ומנהל הרשות ,עו"ס
קהילה יוכל לבצע במסגרת התכנית פעולות מוגדרות שיאושרו בתחומי הטיפול
והשיקום.

 - 3רכז
סיירת
הורים

אגף מניעה  -קהילה
מתנדבי סיירת הורים

תאושר השתתפות חודשית או שעתית ברשויות מקומיות
שתקציב הבסיס להפעלת התכנית בתחומן גבוה מ - : ₪611,111-ברשויות מקומיות שתקציב הבסיס המוקצה ליישום התכנית בתחומן נמוך מ -
 עד  ₪ 31,111לשנה להשתתפות במימון שכר רכז סיירת  ,₪611,111לא תאושר השתתפות במימון משרה ייעודית לרכז סיירת הוריםהורים המועסק על ידי הרשות המקומית-רבע משרה ותפקיד זה יבוצע על ידי המנהל היישובי ,ככל שיידרש.
(עלות "עובד מעביד") ,ולא יותר מ ₪ 9,511 -לחודש.
 ברשויות מקומיות שתקציב הבסיס המוקצה ליישום התכנית בתחומן עולה על תתאפשר השתתפות יחסית באחוז משרה נמוך יותר. ₪611,111לשנה ,תאושר השתתפות במשרה ייעודית לרכז סיירת הורים בהיקף
 עד  ₪ 71לשעה -השתתפות במימון שכר רכז סיירת הוריםשל עד ( ₪ 31,111רבע משרה) ועד לתקרה של  5רכזי סיירות הורים ,בהיקף כולל
המועסק בשכר שעתי.
שלא יעלה על  ₪ 051,111לשנה.
*אבן דרך זו כלולה בהנחיה לפיה ברשויות מקומיות שתקציב
הבסיס להפעלת התכנית בתחומן גבוה מ ,₪611,111-היקף
ההשתתפות המצטבר במימון כוח אדם (מאבני הדרך מנהל
יישובי/רכז סיירת הורים /רכז קהילה /מנחה חינוכי) לא יעלה
על  51%מהתקציב הכולל ליישום התכניות בתחומן ועד
לתקרה של .₪ 811,111

0

 - 4רכז
קהילה

אגף מניעה  -קהילה
מגזרים /תושבי שכונות
ב"עיר מעורבת"

תאושר השתתפות שעתית בלבד ברשויות מקומיות שתקציב  -ברשויות מקומיות שתקציב הבסיס המוקצה ליישום התכנית בתחומן נמוך מ-
הבסיס להפעלת התכנית בתחומן גבוה מ₪611,111-
 ,₪611,111ככלל ,לא תאושר השתתפות במימון משרה ייעודית לרכז קהילה
ותפקיד זה יבוצע על ידי המנהל היישובי ,ככל שיידרש.
 עד  ₪ 71לשעה  -השתתפות במימון שכר רכז קהילה ולאחריג  -ברשויות מקומיות שתקציב הבסיס המוקצה ליישום התכנית בתחומן
הינו בין  ₪ 311,111ל ,₪ 611,111-בכפוף לבקשה מנומקת מטעם הרשות
יותר מ( ₪ 71,111 -עלות "עובד מעביד") לשנה ומ₪5,833-
המקומית ,ובאישור חריג של מנהל המחוז וראש הרשות למאבק באלימות
לחודש.
בסמים ובאלכוהול ,תאושר השתתפות במימון רכז קהילה אחד בהיקף של עד
 עבור שני רכזים עד  ₪ 041,111לשנה ולא יותר מ₪ 00,667- 71אלף  ₪בשנה (חצי משרה).
לחודש.
 ברשויות מקומיות שתקציב הבסיס הכולל להפעלת התכנית בתחומן גבוה מ- ₪ 611,111ונמוך מ 0-מלש"ח תתאפשר השתתפות במימון שכר רכז קהילה
*אבן דרך זו כלולה בהנחיה לפיה ברשויות מקומיות שתקציב
בהיקף של עד  ₪ 041,111לשנה (משרה מלאה) .ברשויות מקומיות שתקציב
הבסיס להפעלת התכנית בתחומן גבוה מ,₪611,111-היקף
הבסיס הכולל להפעלת התכנית בתחומן גבוה מ 0 -מלש"ח תתאפשר
ההשתתפות המצטבר במימון כוח אדם (מאבני הדרך מנהל
השתתפות במימון שכר שתי משרות רכז בעלות כוללת של עד ₪ 981,111
יישובי/רכז סיירת הורים /רכז קהילה /מנחה חינוכי) לא יעלה
לשנה.
על  51%מהתקציב הכולל ליישום התכניות בתחומן ועד
לתקרה של .₪ 811,111
באישור מנהל המחוז ,ר' אגף טיפול ושיקום ברשות ומנהל הרשות ,רכז קהילה
יוכל לבצע במסגרת התכנית פעולות מוגדרות שיאושרו בתחומי הטיפול
והשיקום.

3

 -5סדנאות
והדרכות

כלל האגפים
חינוך פורמלי (בתי ספר)
ובלתי פורמלי ומקומות
עבודה

סדנאות ,הרצאות קהילתיות .הפעילות יכולה להתבצע הן במסגרת בית ספרית
תאושר השתתפות שעתית בלבד
והן במסגרת קהילתית יישובית או אל מול מסגרות נוספות הפועלות בקהילה
השתתפות במימון שירותים בהתאם לתעריפי נותני שירותים (לדוגמא -הורי חניכים בקידום נוער ,תנועות נוער ,הורים במקומות עבודה).
חיצונים לפי הנחיות נש"מ/חשכ"ל בנושא (משתנה בהתאם יובהר כי לא תאושר השתתפות במימון הדרכה פרטנית ו/או טיפול
פרטני/משפחתי.
להשכלה וניסיון ,כמפורט בהוראות תכ"מ)

 - 6פרסום
ושיווק

אגף מניעה :קהילה
כלל תושבי הרשות
המקומית

השתתפות במימון רכיבי פרסום ושיווק לא תעלה על 01%
מתקציב הבסיס הכולל או עד לתקרה של  ₪ 51,111בשנה  -יש לקבל את אישור מנהל תחום שיווק והסברה של הרשות למאבק באלימות,
בסמים ובאלכוהול ,מראש.
הנמוך מביניהם.
רכיבי פרסום והסברה שתותר השתתפות במימונם ותעריפים
בכל הנוגע לפרסומים מעוצבים ניתן להשתמש בחומרים שעוצבו על ידי הרשות
מקסימליים להשתתפות:
למאבק באלימות ,בסמים ובאלכוהול בלבד ,למעט מקרים שבהם התקבל אישור
שמשוניות -עד  ₪ 351לפריט
עזרי פרסום -עד  ₪ 05לפריט (לדוגמא :בקבוקי שתיה ,מראש ובכתב ממנהל תחום שיווק והסברה ברשות להשתמש במעצב חיצוני.
מחברות ,עטים)
פרסום ברדיו מקומי -עד  ₪ 5,111לשנה
הכנת סרטי וידאו -עד  ₪ 01,111לשנה
שילוט דיגיטלי -עד  ₪ 8,111לשנה
פרסום עמוד במקומון ₪ 3,111 -לשנה
חוברות הסברה -עד  ₪ 01,111לשנה ולא יותר מ₪ 91
ליחידה.
קמפיינים עירוניים בכלל המדיות  -קידום ממומן ברשתות
חברתיות  -עד  ₪ 01,111לשנה.
פרסום אתרי אינטרנט -עד  ₪ 01,111לשנה.
שילוט חוצות לרבות שילוט דיגיטלי -עד  ₪ 01,111לשנה.
שילוט בתחבורה ציבורית -עד  ₪ 01,111לשנה.
דיוור ישיר (עם הארנונה) -עד  ₪ 01,111לשנה.
*התעריפים של הרכיבים המפורטים בסעיף הנם לפני מע"מ.
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 - 7הדרכה
ושימור
מתנדבים
בסיירות
הורים

אגף מניעה -קהילה
סיירות הורים

השתתפות מירבית עד  ₪ 01,111לשנה לסיירת אחת ולא יותר
מ 91,111לשנה ,בחלוקה שלהלן:
 עד  ₪ 5,111לשנה להדרכה לסיירת ,עד  ₪ 5,111לשנהלסיירת לפעולות שימור מתנדבים.
 ניתן לקיים במסגרת הפעילות לשימור המתנדבים ערבהוקרה ו/או סיור לימודי /אירוע הוקרה למתנדבי הסיירת
אחת לשנה בתקציב שלא יעלה על  ₪ 5,111לרשות.
 רכישת אמצעים ואותות הוקרה כמפורט בתכולה-השתתפות של עד  ₪ 61לפריט ,לפני מע"מ.
*לא תאושר השתתפות במימון כיבוד.

אמצעים  :מכשירי כתיבה ,פנקסים ומחברות ,פנס אישי (כולל פנסי ראש) ,לבוש
ממותג למתנדבים (כובעים לרבות כובעי פליז ,חולצות ממותגות ,ווסט זוהר),
ציוד הסברה לבני הנוער (פליירים ,פנקסים עם חומרי הסברה ,כרטיסי גירוד),
תרמוס ,מתקני שימור חום/קור לשתייה.
אותות הוקרה :תעודה ,מגן ,מחזיק מפתחות ,כובע ,Disk on Key ,דגלונים,
סיכות ,תמונות.
 לא ניתן לרכוש פריטים שאינם מפורטים ברשימה שלעיל.
 יש לקבל אישור מנהל המחוז מראש.
 את כל הציוד הלא מתכלה נדרש למתג עם מיתוג
 הרשות ויש לספחו לערכות סיירות הורים.

 - 8פעילות
מניעה
קהילתית

אגף מניעה:

השתתפות מרבית עד  05%מתקציב הבסיס ,כמפורט בכל אחד
מהסעיפים שלהלן:

מהות התוכניות
 הפעילות מיועדת למנוע אלימות ,עבריינות והתנהגות אנטי חברתית וכן
למנוע שימוש בסמים ובאלכוהול.
 במסגרת פעילות זו מגייסים את הנוער לתהליכי עבודה המוכוונים
למניעה ולצמצום של מעורבות בהתנהגויות אנטי חברתיות (אלימות,
שימוש בחומרים ממכרים ,עבריינות ,וונדליזם).
 הפעילות החווייתית משמשת ככלי לעיסוק בתכנים התנהגותיים ,כגון:
עבודת צוות ,דחיית סיפוקים ,שליטה עצמית ,הימנעות מפיתויים ,לחץ
חברתי ועוד  ,המקנים לבני הנוער כישורי חיים בסיסיים אשר יאפשרו
להם להתפתח כמבוגרים נורמטיביים.
 בתכניות המניעה יכולים להיכלל מפגשים קבוצתיים המהווים חלק
מפעילות מתמשכת או פעילות חד פעמית.

קהילה
פנאי
וחינוך במגבלות המפורטות

בני נוער

א .תכניות מניעה
הפעילות תתקיים בשעות אחר הצהריים ובחופשות מבתי
ספר בלבד (לא תאושר פעילות זו במסגרת החינוך
הפורמלי בזמן הלימודים) בתעריפים המוצגים להלן:
 עד  ₪ 9,111לפעילות בקבוצה של  8עד  05בני נוער עד  ₪ 3,111לפעילות לקבוצה של מינימום  31בנינוער.
 עד  ₪5,111לפעילות לקבוצה של מינימום  71בנינוער.

להלן רשימה סגורה של הפעילויות המאושרות במסגרת סעיף
זה:
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שם הפעילות
(רשימה סגורה)

פירוט
קבוצתית
מהרצאה)

מנהיגות וכישורי
חיים

פעילות
(להבדיל
שימוש
באמצעים/אביזרים/משחקים
שונים לבניית וגיבוש מנהיגות
וכישורי חיים

פעילות ספורט /
פעילות ספורט
אתגרי

פעילויות חווייתיות ואתגריות
מעולם הספורט המיועדות לכלל
בני הנוער במוקדי הפעילות של
הרשות המקומית.

עריכת טורניר
כדורגל

הפקת הטורניר כולל המדריכים,
המאמנים וכלל ציוד הספורט
הדרוש להפקת הטורניר.

פעילויות ODT

פעילות סדנאית חווייתית
המתבצעת בשטח

הפעילות בסעיף זה תאושר לתשלום על ידי
המשרד רק כנגד צירוף חשבונית ספק המציינת
באופן זהה את שם הפעילות מתוך הרשימה
הסגורה בסעיף זה.

סדנאית
המשלבת

כללי הפעילות :
 התעריפים של הרכיבים המפורטים בסעיף הינם לפני מע"מ.
 פעילות העוסקת במניעת אלימות ו/או מניעת שימוש בסמים ובאלכוהול
(אירועי שיא) העומדת בקריטריונים של אבן דרך סדנאות והדרכות
(לפי תעריפים "שירותי נותני שירותים חיצוניים"/הדרכה  -אבן דרך )5
לא תוכל להיכלל באבן דרך זו.
 לא יאושרו מופעי סטנד אפ ,כיתות אמן.
 לא יאושרו פעילויות המבוססות על מזון (סדנאות בישול  /שוקולד סושי
וכדומה)
 לא יאושרו טיולים ונסיעות מחוץ ליישוב.
 לא יאושרו קייטנות ,סמינרים ומחנות.
 לא תאושר השתתפות במימון כיבוד
 השתתפות המשרד במימון הפעילויות המפורטות בסעיף זה תהיה
לפעילויות שמשכן עולה על שעה אחת
לא תאושר השתתפות במימון פעילויות במסגרת החינוך הפורמלי בשעות
הלימודים בבתי הספר.

תקליטן
מסיבת אוזניות
עזרה ראשונה

פעילות סדנאית הכוללת הדרכה
ואמצעים (אמצעים לתרגול
החייאה והגשת עזרה ראשונה).

הקמת מתחמי
נוער

הקמת מתחמי נוער /מתחמי קיץ
במוקדים שנקבעו על ידי הרשות
המקומית  :השכרה של אוהל,
מחצלות וכריות ישיבה
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סדנת יזמות

כולל האמצעים והאביזרים
הנדרשים לביצוע הפרויקט

סימולטורים של
נהיגה בטוחה

פעילות שמטרתה צמצום תופעות
של נהיגה פרועה ונהיגה בשכרות
באמצעות דימוי של הסכנות
הטמונות בכך

פעילות תיאטרון
/אימפרוביזציה/ה
מחשה

פעילות תיאטרון המשלבת
באמצעות אימפרוביזציה
(המחשה) המשלבים תכנים של
מניעת אלימות ו/או מניעת
שימוש בסמים ובאלכוהול

ב .סיור בקהילות טיפוליות

בפעילות במסגרת החינוך הפורמלי ו/או במסגרת הפנאי
תתאפשר:
 עד  ₪ 9,111לפעילות לקבוצה של מינימום 05משתתפים.
 עד  ₪ 3,111לפעילות לקבוצה של מינימום  31בני נוער. -עד  ₪5,111לפעילות לקבוצה של מעל  71בני נוער.

ג.

הקרנת סרטים והצגות בנושאי מניעת
אלימות ושימוש בסמים ובאלכוהול בפעילות
בתחום החינוך הפורמלי (בתי ספר) תתאפשר השתתפות
בלבד ועד לתעריף של  ₪ 4,111למעל  21משתתפים
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נוער בסיכון

השתתפות של עד  ₪ 4,111לפעילות בקבוצה אחת של 8-
 05בני נוער בסיכון ,בפעילות המשכית ותהליכית של
מינימום  3מפגשים לקבוצה ועד  91מפגשים לקבוצה .ולא
יותר מסך של  ₪ 91,111לכלל הפעילויות בקבוצה אחת
של נוער בסיכון.
להלן רשימה סגורה של הפעילויות המאושרות במסגרת
סעיף זה:
רכיבה על סוסים





פעילות קבוצתית מתמשכת (סדרת מפגשים) המיועדת לקבוצה של בני
נוער בסיכון ,שאותרו על ידי הרשות המקומית .במסגרת פעילות זו
מגייסים את הנוער לתהליך המכוון למנוע ולצמצם מעורבות
בהתנהגויות סיכון (נשירה ,שימוש בחומרים ממכרים ,עבריינות).
הפעילות החווייתית משמשת ככלי לעיסוק בתכנים כמו עבודת צוות,
דחיית סיפוקים ,שליטה עצמית ,לחץ חברתי ועוד.

ההתניות לפעילות:
 התהליך הקבוצתי הינו המשכי ותהליכי ומלווה באופן קבוע על ידי איש
מקצוע המוסמך לטיפול בנוער בסיכון :עו"ס ,שוטר המלווה את תכנית
מיל"ה ,עובד קידום נוער.
 לא יאושרו מופעי סטנד אפ ,כיתות אומן.

אילוף כלבים
פעילויות מניעה המשלבות מוסיקה וכלי נגינה
ספורט ימי
ספורט אתגרי
פעילות תיאטרון /אימפרוביזציה /המחשה ( המשלבים
תכנים של מניעת אלימות ו/או מניעת שימוש בסמים
ובאלכוהול)

הפעילות בסעיף זה תאושר לתשלום ע"י המשרד
רק כנגד צירוף חשבונית ספק המציינת באופן
זהה את שם הפעילות מתוך הרשימה הסגורה
בסעיף זה.

פעילות קבוצתית וסדנאות תהליכיות והמשכיות לרבות
סדנאות בישול
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-9
הצטיידות
לפעילויות
עם נוער

אגף מניעה  -פנאי
לפעילות פנאי בלבד (לא
תאושר הצטיידות בתחום
החינוך ו/או בבתי ספר)

 - 12עגלה
ניידת

אגף מניעה -פנאי
בני נוער

השתתפות מרבית עד  ₪ 091,111לשנה ולא יותר מ- 05%-
מתקציב הבסיס -הנמוך מביניהם
השתתפות במימון ציוד לפעילות מניעה בפנאי .להלן תקרות
ההשתתפות:
 שולחן הוקי דיסקיות -עד  0,911ש"ח שולחן כדורגל -עד  0,911ש"ח טניס שולחן  -עד  0,811ש"ח שערים ניידים למשחקי כדורגל  -עד  511ש"ח לפריט רשתות לפעילות ספורט  -עד  351ש"ח לפריט מסך הקרנה נייד -עד  511ש"ח לפריט ערכת דיבורית -עד  511ש"ח לפריט ערכת קפה – עד  911ש"ח לפריטא.
 גזיה עד  ₪ 911לפריט מחצלת עד  ₪ 911לפריט כסאות +שולחן מתקפל מפלסטיק עד  711ש"ח לכלהפריטים
 פוף לישיבה  -עד  ₪ 411לפריט בידורית  -עד  ₪ 0,811לפריט ציוד מתכלה – עד  ₪ 4,111לפריט (כלי כתיבה,בריסטולים ,כלים חד פעמיים ,משחקי קופסא ,צבע,
מברשת ,בדי יוטה ,חולצות והדפסה ,כובעים ,כדורים,
חישוקים ,משרוקיות ,קונוסים ,גביעים ,ותעודות
לטורנירים בכדורגל).
 תתאפשר השתתפות מרבית של עד  ₪ 8,111לחולצות.*התעריפים המירביים כוללים את כל העלויות הנלוות לרבות
הובלה הרכבה וכו'.
* התעריפים של הרכיבים המפורטים בסעיף הנם לפני מע"מ.
השתתפות מרבית עד  ₪ 91,111לשנה ,ללא ציוד ,תאושר התקציב מיועד לרכישת העגלה ולא להצטיידות.
ברשויות מקומיות שתקציב הבסיס להפעלת התכנית בתחומן
עולה על מיליון  ₪בלבד ובמועצות איזוריות.

באישור מנהל המחוז.
עבור פעילויות בקרב בני נוער במרחב הציבורי ,נוער בסיכון ,מנהיגות נוער,
נוער הפועל במסגרת תנועות נוער בתוך מתחמים קיימים ובמתחמים שהוקמו
לפעילות.
לא תאושר השתתפות במימון רכישת מכשירים חשמליים מעבר למצוין
בתכולת ההצטיידות.
לא יאושר שיפוץ מועדונים.
כלל הציוד במסגרת סעיף זה לרבות חולצות וכובעים יהיו ממותגים במיתוג
שיאושר על ידי הרשות.
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- 11
הסעות

אגף מניעה -פנאי
הסעות לפעילות פנאי בלבד

- 10
שיפוץ
מגרשים

אגף מניעה -פנאי
המרחב הציבורי ברשות
המקומית

השתתפות מירבית עד  ₪ 01,111לשנה ברשויות מקומיות הסעות עבור פעילויות מניעה שונות המיועדות לבני נוער בלבד (ולא למבוגרים).
שאינן מועצות אזוריות ועד  ₪ 95,111לשנה במועצות אזוריות.
לפעילות פנאי בשעות אחר הצהריים ובחופשות מבתי ספר
בלבד.
השתתפות בשיפוץ מגרשים לצורך קיום פעילויות מניעה  -בהתאם לרשימת הרשויות המקומיות המצורפת
תאושר ברשויות מקומיות בדירוג חברתי כלכלי  0-4בלבד (לפי נתוני הדירוג החברתי-כלכלי כפי שפורסמו על ידי הלשכה המרכזית
פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה).
לסטטיסטיקה בחודש דצמבר .9106
השתתפות מירבית עד  ₪ 41,111לשנה ,ברכיבים שלהלן בלבד:
סל נייח כולל עמוד :עד  ₪ 9,511לפריט
סל מתקן רוחב :עד  ₪ 451לפריט
סל נייד :עד  ₪ 0,511לפריט
זוג שערים נייח :עד ₪ 3,111
זוג שערים נייד :עד ₪ 611
דשא סינטטי :עד  ₪ 091למטר
ליטר צבע :עד  ₪ 51לליטר
עמוד תאורה :עד  ₪ 0,511לפריט
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מדריכי
נוער
(מדמ"צ)

אגף מניעה  -פנאי
בני נוער

תאושר השתתפות שעתית בלבד עד  ₪ 71לשעה
 הפעילות תכלול הפעלת מדריכי פנאי ,פעילות ספורט במגרשים הציבוריים,סדנאות ,יצירת מרחבי פנאי מפוקחים בחופשות (אוהל ,מחצלות) ,הפעלת
לפעילות פנאי בשעות אחר הצהריים ובחופשות מבתי ספר
נגררות וניידות פנאי ,סדנאות ועוד.
בלבד.
באישור מנהל המחוז ,ר' אגף טיפול ושיקום ברשות ומנהל הרשות ,מדריך נוער
יוכל לבצע במסגרת התכנית פעולות מוגדרות שיאושרו בתחומי הטיפול
והשיקום.

 - 14מנחה
חינוכי

אגף מניעה  -חינוך
המרחב הבית ספרי

תאושר השתתפות חודשית או שעתית ברשויות מקומיות המתכלל העירוני להובלת תהליכי מניעת אלימות והתנהגות אנטי חברתית
שתקציב הבסיס להפעלת התכנית בתחומן גבוה מ :₪611,111-ומניעת שימוש בסמים ואלכוהול ברשות המקומית ,מנחה את מדריכי המוגנות.
-

עד  ₪ 041,111לשנה להשתתפות במימון שכר מנחה  -ברשויות מקומיות שתקציב הבסיס המוקצה ליישום התכנית בתחומן נמוך מ -
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-

חינוכי המועסק על ידי הרשות המקומית במשרה מלאה  ,₪611,111לא תאושר השתתפות במימון משרה ייעודית של מנחה חינוכי
ותפקיד זה יבוצע על ידי המנהל היישובי ,ככל שיידרש.
(עלות "עובד מעביד") ,ולא יותר מ ₪ 00,667 -לחודש.
תתאפשר השתתפות יחסית באחוז משרה נמוך יותר.
 ברשויות מקומיות שתקציב הבסיס המוקצה ליישום התכנית בתחומן עולה עלעד  ₪ 71לשעה -השתתפות במימון שכר מנחה חינוכי
 ₪611,111לשנה ,תאושר השתתפות במשרה ייעודית של מנחה חינוכי ,בהיקף
המועסק בשכר שעתי.
כולל שלא יעלה על  ₪ 041,111לשנה (משרה מלאה).

*אבן דרך זו כלולה בהנחיה לפיה ברשויות מקומיות שתקציב
הבסיס להפעלת התכנית בתחומן גבוה מ,₪611,111-היקף
ההשתתפות המצטבר במימון כוח אדם (מאבני הדרך מנהל
יישובי/רכז סיירת הורים /רכז קהילה /מנחה חינוכי) לא יעלה
על  51%מהתקציב הכולל ליישום התכניות בתחומן ועד
לתקרה של .₪ 811,111
- 15
מדריכי
מוגנות

אגף מניעה -חינוך
המרחב הבית ספרי

 - 16עו"ס
משטרה

אגף טיפול ושיקום
מעורבים באירועי אלימות
במשפחה שפונים לתחנות
המשטרה

מספר מדריכי המוגנות והיקף עבודתם ייגזר מתכנית העבודה היישובית ,באישור
מנהל המחוז.

תאושר השתתפות שעתית בלבד עד  ₪ 71לשעה

קיימות מגבלות לעניין השתתפות במימון עו"ס קהילה (אבן
דרך  )9ועו"ס משטרה (אבן דרך  )06במצטבר .נדרש לגבש את  -ברשויות מקומיות שתקציב הבסיס המוקצה ליישום התכנית בתחומן נמוך מ-
תכנית העבודה בראייה כוללת של  9אבני הדרך
 ,₪611,111לא תאושר השתתפות במימון עו"ס משטרה.
 -ברשויות מקומיות שתקציב הבסיס המוקצה ליישום התכנית בתחומן גבוה מ-
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 - 17הקמת
מערכים
טכנולוגיים

אגף ביטחון אישי
מרחב רשות

- 18
תחזוקת
מערכים

אגף ביטחון אישי
הרשות המקומית

טכנולוגיים

 ,₪611,111תאושר השתתפות במימון עו"ס משטרה בהיקף של עד 75,111
תאושר השתתפות חודשית או שעתית:
לשנה (חצי משרה).
 עד  ₪ 75,111לשנה להשתתפות במימון עו"ס משטרההמועסק על ידי הרשות המקומית בחצי משרה (עלות "עובד  -הפעלת עו"ס משטרה במסגרת התכנית תאושר ברשויות מקומיות בהן פועלים
שירותי טיפול של משרד הרווחה בתחום האלימות במשפחה ובכפוף לתיאום
מעביד") ולא יותר מ ₪ 6,951 -בחודש.
עם משרד הרווחה ועם משטרת ישראל.
 תתאפשר השתתפות יחסית באחוז משרה נמוך יותר. עד  ₪ 71לשעה -השתתפות במימון שכר עו"ס משטרה  -לא תאושר השתתפות במימון עו"ס משטרה במסגרת תקציב הבסיס ברשויותמקומיות בהן תאושר השתתפות במימון עו"ס משטרה מכוח החלטת הממשלה
המועסק בשכר שעתי.
הייעודית בנושא.
בהתאם לתכנית (דמ"צ) מאושרת
 השתתפות במימון אמצעים טכנולוגיים במסגרת התכנית תתאפשר רקלרשויות מקומיות אשר לא נותרו להן יתרות טכנולוגיה משנים קודמות ,ללא
 עד  ₪91,111לשנה להשתתפות במימון ייעוץ טכנולוגי,ביצוע בפועל.
בהתאם לתעריפי נש"מ/תכ"מ.
 עד  ₪03,111לשנה להשתתפות במימון כתיבת תיק נהלים  -רשויות מקומיות אשר קיימות להן יתרות טכנולוגיה משנים קודמות מעברלשנת תקציב אחת ,תוכלנה לבקש השתתפות במימון בתחום זה רק אם קיים
למוקד בהתאם לתעריפי נש"מ/תכ"מ.
לרשות המקומית הסכם חתום עם חברה מבצעת ועם יועץ טכנולוגי והרשות
 השתתפות במימון אמצעים טכנולוגיים בהתאם לתכולתהמקומית נמצאת בשלב תכנון או לאחר סיום תכנון.
מכרז בט"פ ותכנית (דמ"צ) מאושרת.
 בקשת הרשויות להשתתפות במימון אמצעים טכנולוגיים תיבחן על ידי אגףביטחון אישי ברשות.
ככלל ,לצורך רכישת אמצעים טכנולוגיים במסגרת התכנית,
במכרז
על הרשות המקומית להתקשר עם אחת החברות שזכו
 החברות שזכו במכרז שפרסם המכרז בנושא הן:( )6/05שערך המשרד לביטחון הפנים בנושא ,בהתאם לאישור
שר הפנים/מנכ"ל משרד הפנים בנושא.
AFCON CONTROL & AUTOMATION LTD 
 בינת יישום מערכות בע"מ
 מר מערכות אבטחה תקשורת בע"מ
 שמרד אלקטרוניקה  0227בע"מ

בהתאם לתכנית (דמ"צ) מאושרת -רכיב חובה
 עבור רכיבים ואמצעים טכנולוגיים שהוקמו במסגרת התכנית ובהשתתפותהמשרד במימונם בלבד.
השתתפות במימון תחזוקת אמצעים טכנולוגיים בהתאם  -נדרש לפרט על החשבוניות "תחזוקה" בהתאם למכרז בט"פ.
לתכולת מכרז בט"פ ותכנית (דמ"צ) מאושרת.
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 רכיב חובה  -רשויות מקומיות שהוקצה להן בעבר במסגרת התכניות אושיוקצה במסגרת התכנית בשנת  9102תקציב להקמת/הרחבת מערכים
טכנולוגיים בתחומן מחויבות לכלול בתכנית העבודה השנתית השתתפות
במימון תחזוקת מערכים טכנולוגיים.
 - 19ציוד
שיטור
משולב

אגף ביטחון אישי
הרשות
המקומית

 - 02פקח
עירוני
בשיטור
משולב

אגף ביטחון אישי
הרשות המקומית.
בהתאם לתכנית עבודה
משותפת לרשות המקומית
ומשטרת ישראל

- 01
מוקדנים
במוקד
רואה

אגף ביטחון אישי
מוקד עירוני ברשות
המקומית

עד  ₪ 75,111לשנה להשתתפות במימון ציוד שיטור משולב - ,רשות המבקשת לכלול בתכנית העבודה השתתפות במימון רכיבי "שיטור
בהתאם לפירוט שלהלן:
משולב" תגיש בקשה מנומקת ,שתיבחן ע"י ראש אגף ביטחון אישי אשר יגיש
המלצתו בנושא לוועדת המכרזים במשרד לביטחון הפנים.
 עד  ₪5,111לשנה להשתתפות במימון מיתוג רכב השיטור  -השתתפות במימון רכיבים בשיטור המשולב תאושר בכפוף לקבלת אישור ועדתהמשולב בהתאם לכללים בנושא.
המכרזים במשרד מראש ,בלבד.
 עד  ₪01,111לשנה להשתתפות במימון רכישת ציודלא תאושר השתתפות במימון רכיבי שיטור משולב (השתתפות במימון שכר
(צ'קלקה ,מערכת כריזה ,ציוד חירום).
 עד  ₪ 3,111לחודש להשתתפות במימון ליסינג לרכב השיטור פקחים/ציוד) ברשויות מקומיות בהן פועל מערך אכיפה עירוני ("שיטור עירוני").המשולב.
 עד  ₪ 9111להשתתפות במימון עלות חודשית של דלקלניידת השיטור המשולב.
תותר השתתפות חודשית/שעתית ברשויות מקומיות שלא פועל
בתחומן שיטור עירוני ,עד לתקרה של פקח אחד:
 עד  ₪ 031,111לשנה להשתתפות במימון שכר פקח עירוניבשיטור משולב המועסק על ידי הרשות המקומית במשרה
מלאה (עלות "עובד מעביד") ,ועד לתקרה של ₪01,833
לחודש.
 תתאפשר השתתפות יחסית באחוז משרה נמוך יותר. עד  ₪ 71לשעה -השתתפות במימון שכר פקח עירוניבשיטור משולב המועסק בשכר שעתי
תאושר השתתפות שעתית בלבד
השתתפות במימון מוקדנים המועסקים במשמרת שניה ושלישית בלבד.
עד  ₪ 71לשעה -השתתפות במימון שכר מוקדן ,השתתפות השתתפות המשרד במימון מוקדנים הינו אך ורק למוקדנים שהינם עובדי הרשות
מירבית עד  ₪ 71,111לשנה ("עלות עובד מעביד") ולא יותר המקומית הכפופים לדין המשמעתי.
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מ ₪5,833לחודש.
 - 00רכיבי
ביטחון
במרחב
הכפרי

אגף ביטחון אישי
הרשות המקומית

לא תאושר השתתפות במימון מוקדנים שהינם עובדי חברת כוח אדם ונותני
שירותים חיצוניים לרשות המקומית

בהתאם למפרט שאושר על ידי ועדת המכרזים במשרד
 רלוונטי למועצות אזוריות בלבד.מטר גדר רשת מרותכת  -עד ₪ 050
מטר גדר תלתלית  -עד ₪ 47
מטר פירמידת תלתיות  -עד ₪ 052
 במסגרת הרחבת תכולת התכנית ועל מנת לסייע למועצות אזוריות להתמודדשער דו כנפי  -עד ₪ 6,207
עם אירועים נוספים המשפיעים על הביטחון האישי ותחושת הביטחון של
שער פשפש ₪ 9,582 -
תושביהן ,התווספו לתחום הטכנולוגיה בתכנית רכיבי ביטחון פיסיים ,בהתאם
₪
36,667
עד
אחריות
שנת
שער קונזולי כולל
למפרט שאושר על ידי ועדת המכרזים במשרד לביטחון הפנים בלבד.
מחפרון (באגר) לעבודות שטח יום עבודה -עד ₪ 0,500
יום עבודה למשאית מנוף (עבור תעלת מיגון היקפית)  -בהתאם
 בכפוף לגיבוש תכנית מבצעית בתיאום עם משטרת ישראל ואישורה על ידילמחירון מכרז טכנולוגיה
מפקד תחנת המשטרה הרלוונטית.
קובית בטון (למניעת מעבר רכב בצירי עפר)  -כולל הובלה
ומיקום באתר – עד ₪ 9,111
שער קונזולי מרחף עם או בלי מסילה  -עד ₪ 47,111
שער חד כנפי  -עד ₪ 5,011
מחסום זרוע מהיר  -עד ₪ 8,611
עמדת מאבטח  -עד ₪ 96,111
מכשיר קשר  -עד ₪ 0,711
ממסר קשר  -עד ₪ 90,111
רישיון הפעלה ממסר קשר  -עד ₪ 07,011

14

