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 משתתפים: 

 הגב' לבנה נוידרפר, מנהלת חט' אלון

 הגב' שרון ג'ורג'י, מנהלת עיר ללא אלימות, היחידה לקידום הבריאות והיחידה למניעת אובדנות

 רוזן, עו"ס קליני, מטפלת משפחתית וזוגית, מנהלת מאמות כפר סבא  הגב' שלי פופר

 הגב' אורנה מרק, יועצת חטיבת שז"ר, רכזת מניעה מטעם שפ"י ומנחת קבוצות הורים

 הגב' ליאת אלמוג קליין, מנהלת מדור בתי הנוער וקהילה המחלקה לנוער וקהילה

 מר' תומר חלי, מנהל מרכז צעירים בכפר סבא

 ת בריטה, יו"ר ועד הורים גני ילדיםהגב' אידמי

 , חברת בונדו.מאמנת,נציגת ציבור, חברה בסיירת הורים  הגב' רותי לבנת,  

 .פרויקטורית קליטת עלייה  הגב' פרננדה חימנס, רכזת מניעה ברשות למאבק בסמים ו

הגב' שני חן כהן, מנהלת הרשות למאבק בסמים ואלכוהול ומנהלת תחום קליטת עלייה )מזכירת 

 ועדה( 

 

 הוזמנו אך לא יכלו להגיע, נערכו שיחות מקדימות:

 ד"ר אנבלה שקד 

 שפח–אורית לוי  

 .דר לוי, יו"ר מועצת נשיםה

 יועצת ראש העיר לקידום מעמד האשה.  -ליאן סולומון

וכחים על הנכונות להגיע ולהשקיע את הזמן בחשיבה ופיתוח קהילת הורים מודה לנ פתיח שני:

 עירונית, מבקשת מהנוכחים להציג עצמם בפן המקצועי ומדוע היה חשוב להם להיות חלק מהועדה.

 )סבב הכרות(

 ים לרשום על חזונם האישי, להלן השאלות:לאחר הסבב חולק דף משוב ובו התבקשו הנוכח

 בנוגע בפיתוח קהילת הורים עירוניתהחזון שלי  .1

 דברים שחשובים לי שיהווה חלק מקהילת הורים עירונית 3ציינו  .2

 שאלה פתוחה המבקשת לשמוע עוד רעיונות בנושא .3

לאחר מענה על השאלות חולקו לכל הנוכחים פירוט כלל הפעילויות העירוניות בנושא הורות, הדבר 

הבולט ביותר היה, שאפילו אנשים שעובדים בממשק עם העירייה לא מודעים לכל הפעילויות 

המוצעות אל אף היותם מפורסמים בכל פלטפורמה עירונית )באנרים, אתר אינטרנט, חוברת עירונית 

 עד תיבות הדואר(  שמגיע

 בתום חשיפת הפעילויות העירוניות נערך סבב נוסף ובו כל אחד הביע ושיתף את חזונו האישי.



י טיפול, פעילויות קהיליות לראות את בית ספר כמרכז קהילתי ובו מגוון אפשרויות כגון: חדר לבנה:

 ה שבד"כ לא מגיעה.כמשאב לקהילה כאשר הבעיה המרכזית היא איך להביא את האוכלוסיי שיהפוך

טוענת שיש צורך בגביית סכום סמלי ע"מ ליצור מחויבות ויוקרתיות לפעילות ואחד הדברים החשובים 

ר אישי עם ההורים שמבוסס על אמון, בנוסף ציינה כי הורים משותפים לתהליכים יצירת קשהוא 

 אמנה ומחויבות הורית במערכת העירונית. לבנות לדעתה יש גםו

אין פעילות בתחום הורות צעירה, העלנו סקר בפייסבוק לבדיקת צרכים של הורים כרגע  תומר:

 ולאחריו נבנה בתוכנית בהתאם לצורך 

, מגיל טרום לידה )שת"פ בי"ח מאיר( ועד רוכז כלל הפעילויותלהקים מבנה אחד שתחתיו י אידמית:

מי החיים, מקור ידע כאשר הפעילות תהיה חינם לתושבי העיר, אקדמיה להורים בכל תחו 18גיל 

 י התנהגות ת בכלליינה בנוסף אמנת שירות העוסקצ

מבנה אחד בו ירוכזו כלל הפעילויות )ניתן שיהיו לו שלוחות( כגון: חוגים והרצאות במקביל,  שלי:

מבנה עם טיפולים, מבנה בו יכול להיות ג'ימבורי לקטנים וזמן מנוחה להורה, מקום שיהווה גם טיפול/ 

 עבורם  הרצאות להורה וגם טיפול/ פנאי לילד. חשוב שההורים יקחו חלק פעיל במרכז ולא יעשו רק

 הורים למען הורים, אנשי מקצוע למען הורים. 

הכל ולא שלוחות, בתוכו ז אחד שמאגד כרואה מר ,חשיבות על כן לגבות תשלום עבור פעילויות שרון:

ילדים" אם אין מספיק בעיר? צריך לבנות תכנית  –"הורים לפנאי בשואלת האם יש צורך לעסוק 

, לדוג' מצ"ב שנבנה סביב כל הנושאים שהצעיר חווה וחייסדורה שמקיפה את ההורה בכל תחום ב

יתנו מענה  ובמהלך אותו גיל, שווה לחשוב על תחילת ייעוץ וירטואלי שיעבור אח"כ למימד הפיזי שב

 או אנשי מקצוע או הורים מוסמכים.

תוף התכנים ושי, פורום עירוני שנפגש באופן קבוע וכולל את כל השותפים העירונים לסנכרון פעילויות

התורה. יזמות הורית, שההורים יהיו פעילים ולא רק יעשה עבורם ובנוסף בפן האישי והמקצועי 

 אשמח להיות שותפה בעיקר עם תוכניות חוסן

בעיר אותם היא מנהלת כי מחזקת את נושא גביית הכספים מתוך מידע על המרכזים שיש  ליאת:

נה שצריך לתת להורים הרבה כלים בעיקר ך יש לפעילויות שלה הצלחה וביקוש רב, מאמיבעקבות כ

ולעיתים יש חשיבה על בבית  ההתחלתית בו הדינמיקה משתנה כתוצאה שהאם סביב משבר ההורות

שלא חוזרות אחרי חופשת הלידה לעבודה ואין  לאימהותמידע על ואקום של פעילויות  הסבת קריירה.

לדוג' את מודל "גן עם אמא" במרכז קפלן מאמינה ביצירת בית  הביאה ,פעילויות המוצעות להן

י להורים יוזמים ומשפיעים שפועלים למען עצמם למען הקהילה, בית שייתן מענה חברתי, רגש

 ומקצועי, מקום לזמן אישי וזוגי.

לחלקם אין  הייתי מעוניינת שיהיה מרכז שבו אפשר להפנות הורים, אני פוגשת הרבה הורים ו ארנה:

לי לאן לשלוח הורים שצריכים יותר כלים אין י פתרונות )להוציא פתרונות ש שפ"ח, מת"י ורווחה( ל

אותם. שכל הורה שירצה להתעייף יקבל מענה אישי או קבוצתי, מתמשך או חד פעמי אופציה נוספת 

 .היא מרכזיים קהילתיים בתוך בתי הספר

ית, סנכרון בין כל המבוגרים המשמעותיים שת"פ בין המערכת החינוכית לבין המערכת הבית רותי:

בחיי הילד, הקמת בית ספר להורים, הכוונת הורים לקבלת שירותים בקהילה, פנאי משותף להורים 

 וילדים 

להורה לדעתי  קצת נשחקחיזוק מעמד סמכותי שלייצר קבוצות הורים למען קשר הורה ילד,  פרננדה:

כל הגורמים המעורבים, עזרה מקצועית גם לאוכלוסייה אינטגרציה ויעילות בעבודה בים מול הילד, 

 שהיא לא רק מוגדרת ל"רווחה" במטרה להנגיש את השירות לכלל אוכלוסיית ההורים

 18-עוד נקודה שהעלתה בדיון היא הורות "מאוחרת" הכוונה היא להורים שהילדים עברו את גיל ה

 .ונשארים עד גיל מאוחר בבית הוריהם

בנוגע לקהילת הורים שיהיה בית שיהווה מרכז להורים שממנו יצאו שלוחות לרחבי  האישיהחזון  שני:

אלא מקום שנותן אנחת רווחה וכלים העיר, לעניות דעתי המקום אינו צריך לעסוק בפנאי לילדים 



 נסות על ידי הענקתלהורים וגם זמן לעצמם וחשיבה על ההורות שלהם, המקום יכול וצריך לייצר הכ

להורים בחופשת לידה עם ילדיהם, הדבר החשוב ביותר הוא  ייעודייםטיפול או קורסים  שירותי ייעוץ,

לפעילויות שמביאים על מנת למנוע   תלבלתי פורמאלי תבין המערכת החינוך הפורמאלי סנכרוןשיהיה 

נושאים  2שישנם לסיכום אני מבינה חזרתיות וליצור שפה עירונית אחידה המותאמת לכל שכבת גיל, 

 אליהם. יםקריטיים שיש לעבוד עליהם שהם מיתוג והנגשת הפעילויות לאוכלוסיית שלא מגיע

 דברים מהותיים: 3מפגישה מקדימה עם ד"ר אנבלה שקד עלו ממנה 

 מיקוד בהורות בגיל הרך )מניעה( •

 חקיקה עירונית )התנהגויות סיכון( •

 שת"פ עם מכון אדל"ר •

 

 שני חן כהן

 בסמים מנהלת הרשות למאבק

 מנהלת תחום קליטת עליה

 עיריית כפר סבא


