
 

 תאריך:
 

 
 
 

 סדר יום:
 פתיחה  

 
 דני הרוש 

 אמיר קולמן
 שני חן כהן 

 
 עיקרי דברי המשתתפים:

 
סלולריים בעיקר( לילדים מגיל יסודי מסכים )טל ב סקירה על שימוש -רן בראון מנחה מקצועי

פונים לילדים. איסור על שימוש בטלפון ה להם. עדיף לדחות את גיל מתן הסמארטאינה בריא
אופציה לקיים  הנה חובה.   בתוך כותלי בי"ס ביסודי. בחטיבות ובתיכונים הדרכה לשימוש נכון 

רלוונטי רק למסגרות החינוך   על כך ישיבה נפרדת עם מנהל אגף חינוך. הדבר אינו -מחקר בעיר 
 הפורמאליות אלא גם בבלתי פורמאלי. 

 
 

נציגת הורים חגית )ביס גורדון( מתארת את היוזמה, מבקשת מהעירייה   -תנו לגדול על שקט
לעודד את אי השימוש בטלפונים חכמים בעיקר בבתי ספר יסודיים. ולעודד ריכשת "טל פחות  

 מתקדמים".
 

להם אפילו ללמוד, הסלולרי הוא מכשיר מהותי בחייהם, חוץ מהטלפון  בעד הסלולרי עוזר -נערים
נשאלה השאלה האם הנוער שהגיע לישיבה הוא מייצג  -יש להם פנאי כגון תנועות נוער ומפגשים

כולם מסכימים עם דחיית מתן סלולרי והאם כדי לעשות בדיקה בקרב מעגלי נוער נוספים. 
 כולל הנערים. צעיריםוהגבלת השימוש בו והדרכה בגילאים ה

 
 אמיר סילבר , אמיר קולמן, אורי טל, יוסי רווק:

 3/4 ישיבה: מס'בשיתוף הוועדה לקידום מעמד הילד  וועדת מניעת אלימות  :ישיבת ועדתפרוטוקול  נושא: 

   אסמכתא :    12/9/19 נערך ביום:

 שני חן כהן  נרשם ע"י : חן כהן   אמיר קולמן ,מירב הלפמן, שנידני הרוש, נוהל ע"י:

חברי שמות 
 הוועדה

 הנוכחים:

)מ.  דני הרוש )במקום ראש העיר(, פרננדה חימנס, מירב הלפמן, עידו לביא )מ. תיכון(, יעל ינוביץ
חטיבה(, יוסי רווק )סיירת הורים(, רוזי נוימן )רווחה(, אמיר סילבר) חבר מועצה(, חגית זהרין )חינוך(,  

 חגית )נציגת ציבור(. נערים נציגי הנוער .  

שמות חברי 
שלא  הוועדה

 :נכחו

שיטור עירוני, מיכל שי הרוש, עדי לוי   -, אפי חרפיאיילון/קגן אסף -קהילתי לביטחון הרשות נציג
 סקופ. 

 וזמניםמ ותשמ
 :שנכחו

 

. מ) ינוביץ יעל(, תיכון. מ) לביא עידו, הלפמן מירב, חימנס פרננדה(, העיר ראש במקום) הרוש דני
(,  חינוך) זהרין חגית(, מועצה חבר) סילבר אמיר(, רווחה) נוימן רוזי(, הורים סיירת) רווק  יוסי(, חטיבה

 .  הנוער נציגי נערים(. ציבור נציגת) חגית

 

 

 העיריה,  סגן מבקר העירייה  ועדות ת/רכזמשתתפים,  תפוצה:



 

הכל עניין של איזונים יש במכשיר הזה טוב ויש רע. להגביל שימוש בכלל על מנת שיתקשרו 
 וישחקו מבלי המכשיר. 

 
 אגף רווחה רוזי

 נשאלת השאלה היכן ההורים ועמדתם. זה לא יכול להיות רק התפקיד של העיר/ייה. 
 

 שני
נושא מערכת החינוך אינו על הפרק כאן, לא מדובר בשימוש בטכנולוגיות כן או לא במסגרת 

החינוך כי התשובה היא בטח שכן ורבים עושים כך. המכשיר הנ"ל הוא טוב ויש בו גם רע אבל 
הוא יכנס עוד ועוד לחיינו ויש ללמוד בעיקר אנחנו המבוגרים איך להשתמש בו. קודם כל לשמש  

ערים שלנו על שימוש נכון ואי שימוש באלימות וחרמות או הפצת מידע ותמונות דרך דג' לנ
 המכשיר הזה שהתוצאות שלהן הרסניות. להגביל שימוש ביסודי תוך הדרכה בעיקר שלנו ההורים 

,בני הנוער עברו בשנים האחרונות הכשרות רבות כולל  הכשרות להוריםחשוב לקיים כמה שיותר 
מערכת החינוך בפברואר. בנוסף מעניין לבדוק השפעות והשלכות על נערים אל חודש ייעודי לכך ב

מול המחקרים שהוצגו בבריטניה וארה"ב אולי לבחון מחקר ראשוני ייחודי בכפ"ס על כך פגישה  
 עם מנהל אגף החינוך. 

 
 
 

 :ות/תוצאות ההצבעה
 
 
 
 
 

 החלטות:
 
 
 
 
 

 רשם חתימת יו"ר הועדה 
 שני חן כהן  

 
 
 


