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 שותפי תכנית הפיילוט 

 בטירת כרמל ימות ברשת(אל)ע

 

 

 2015/16, שנה"ל תשע"ו, 'סיכום תכנית הפיילוט 'אל)ע(ימות ברשתהנדון : 

 

להלן סיכום פעילות השותפים ביישום תכנית הפיילוט למניעת אלימות ברשתות החברתיות, 

 תכנון מול ביצוע.

 ביצוע בפועל יעד מתוכנן שותף

 # הובלת ועדת ההיגוי היישובית ראש העיר, מר אריה טל

 # התווית קווי פעולה לתכנית

הובלת ועדת ההיגוי העירונית  -

 ומעקב.

 התוויית קוי הפעולה. -

# תכלול התכנית, יצירת שת"פ בין  'עתיד בטוח'

 .כלל הגורמים המעורבים

הכשרת נבחרת מנהיגות להעברת # 

"י חטה"ב, עפעילות לכלל תלמידי 

 סטודנטים מנחים.

מנהיגים  של# העברת סדנאות 

 .צעירים לתלמידי חטה"ב

 # יצירת שת"פ בין השותפים.

 # בניית לו"ז פעילות תקופתית.

# הכשרת נבחרת מנהיגות לאורך 

 בני נוער(. 17התקופה )

# העברת סדנאות ופעילויות 

 חברתיות בנושא.

לכלל  והרצאות # העברת סדנאות משטרת ישראל

 .תלמידי חטה"ב

# מתן הרצאה לכלל קהילת המורים 

 .בביה"ס

חינוכי -# שת"פ בהוצאת חומר שיווקי

 .בנושא התכנית

 

סדנאות לכלל בני הנוער  #6 קיום 

 בביה"ס.

# השתתפות במועצה פדגוגית 

לקהילת המורים )במעמד מפקד 

 התחנה + מרצה אורח(.

# השתתפות בסדנאות שגרירי רשת 

 סדנאות 'עתיד בטוח'.מאת שפ"י + 

# הוצאת חומר פרסומי חינוכי לכלל 

 קהילת ביה"ס.

ליווי ומעקב שוטף אחר התכנית #  מחלקת הנוער העירונית

 במהלך השנה.

# הקצאת במת פעילות להכשרת 

 המנהיגים הצעירים בשעות אחה"צ.

# הקצאת מדריכים לליווי והעברת 

 סדנאות.

# ליווי ומעקב שוטף לאורך 

 התקופה.

# הקצאת מתחמי פעילות שונים 

לתכנון ולהכנה עבור המנהיגים 

 הצעירים שהוכשרו לנושא.

 # הקצאת מדריך )אלירן( לליווי.

# מתן ייעוץ שוטף במהלך השנה,  הרשות למלחמה בסמים

ושימוש בחומר עיוני לרווחת קהל 

 .היעד

# מתן ייעוץ שוטף, ושימוש בחומר 

 עיוני.

פיתוח נבחרת שגרירי רשת #  שפ"י )משרד החינוך(

, ע" יועצת המורכבת מתלמידי חטה"ב

 .ביה"ס

# הוקמה נבחרת שגרירי רשת, 

 שהובלה ע"י יועצת חטה"ב.

# הנבחרת השתתפה בשני מפגשים 

 מחוזיים.



 
 

 # העברת סדנאות לתלמידי חטה"ב

  שגרירי הרשת.ע"י 

 .# השתתפות בוועדות וכנסים בנושא

 # הנבחרת העבירה מערכי סדנאות

 ושיעורים לכלל חטה"ב.

 

חינוכי -# שת"פ בהוצאת חומר שיווקי עיר ללא אלימות

 .בנושא התכנית

#הקמת דוכני הפצת תוצרי התכנית 

 .לקהילת ההורים )בימי הורים(

# שימוש בחומר עיוני לרווחת קהל 

 היעד.

# בניית וניתוח סקר דעת קהל בסיום 

 שנת הפעילות.

שת"פ בהפצת חומר שיווקי חינוכי  #

 במהלך התקופה.

# ניתוח ופרסום ממצאי סקר בסוף 

 תקופת הפעילות.

 **  מחקר מלווה.

איגוד האינטרנט 

 הישראלי

# מתן נגישות לסדנאות ושאר 

שנועדו  חינוכיים ומשכילים, חומרים

 .לפעילות השוטפת

 .# מתן הרצאות לקהילת מורי ביה"ס

עיוניים חינוכיים # שימוש בחומרים 

 לטובת הפעילות השוטפת.

# לצערנו, מסיבות טכניות, איגוד 

האינטרנט לא הציג תכנים אל מול 

 קהילת מורי ביה"ס.

ביה"ס התיכון המקיף 

 'שיפמן'

לתכנית הכשרת  הקצאת תלמידים# 

שגרירי רשת ומנהיגות צעירה מובילה 

 בנושא.

# הקצאת שיעורים להעברת 

 את השותפים.הסדנאות וההרצאות מ

הקצאת זמן חשיפה לקהילת # 

 ההורים, ולקהילת המורים של ביה"ס. 

בני נוער  #30 הקצאת תלמידים )

 שהוסמכו להעביר פעילויות בנושא(

# הקצאת שעות מערכת להעברת 

 התכנים לכלל חטה"ב.

# הקצאת שעות מועצה פדגוגית 

 להעברת התכנים לקהילת המורים.

עבור # הקצאת מתחם בימי הורים 

 חשיפת תכנים לקהילת ההורים.

 

השותפים לדיון סיכום ממצאים והפקת לקחים, הוזמנו סיכום שנת הפעילות, לבוועדת ההיגוי 

 תוך חשיבה משותפת להמשך ולפיתוח התכנית.

, ותודה מיוחדת תודה והערכה לכל השותפים על התרומה המשמעותית להצלחת התוכנית

 .ליווי המקצועי והאישילמירה פרידמן חמו על היוזמה וה

 

 בברכה,

 רונן ליברמן

 רכז 'עתיד בטוח' טירת כרמל

 

 


