
 
 

עמק יזרעאל מועצה   

 ללא אלימות



 
' עיר ללא אלימות'הלאומית התכנית 

נבחרה לשמש תכנית הדגל של 

ממשלת ישראל ושל המשרד לביטחון  

הפנים בתחום ההתמודדות עם 

,  אלימות ,חברתית-התנהגות אנטי

 עבריינות ופשיעה



 
 

מטרת התכנית היא להגביר את תחושת הביטחון האישי  

באמצעות הקמת מערך מתואם ואפקטיבי  , של התושבים

אשר מחבר את כלל ,  של ראש המועצהבהובלתו 

המאמצים האזרחיים עם כלל המאמצים המשטרתיים  

 .בנושא



 רקע

,  מיפוי:  2010כניסה לתכנית בשנת -עמק יזרעאל

 .בניית תשתית

 

תוך התאמה למועצה  2011פעילות שוטפת משנת 

 .אזורית

 



 

 

   ?אז איך זה עובד

 :  חמשת מעגלי הפעילות

אכיפה וועדות-פרויקטים ו

חינוך

פנאי

רווחה

הקשר 
רחב



 
 

 תקציב
 

 .מועצה 50% - פ"לבטמשרד  50%: התקצובאופן 
 

 .ח"שמיליון : תקציב פעילות שנתי

 

 :חלוקה תקציבית

 .ח"ש 140,000מנהלת תכנית 

 40%: תחום חינוך

 5%: אכיפה

 25%: פנאי

 20%: רווחה

 10%: הקשר יישובי

 

 



ראש המטה  

 -המקצועי

 חנה פרידמן

 תחום יישובי רחב
 דליה אייל

 רחלי אבידוב

 תחום רווחה
 אתי גפן

 תחום פנאי

 לילך כהני
 מיה בירמן

 תחום אכיפה

מפקד כפרית 

 עמקים

 תחום חינוך

 רחל שחורי

 יושב ראש וועדת ההיגוי

 ראש המועצה

 אייל בצר

התוכנית   מנהלת

 ארבץ-מיכל ניר

 

 

 :מטה מועצתי למניעת אלימות



 חינוך
 .גניגר -עמק יזרעאל, העמק המערבי, ו נהלל"ויצ, עמקים תבור: מדריכי מוגנות 6•

 .ג"ל תשע"עד סוף שנהזרזיר ס עמל "מוגנות בי•

 ייעוץ למנהלים, הקמת צוותי מוגנות בבתי הספר, ליווי מדריכים -מנחה בחינוך•

 :וועדת חינוך•

 חינוך -פ משטרה"שת

 נוהל תגובה לאירועי אלימות



 

 

 

 אכיפה
 בהובלת הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול -סיירות הורים•

 שים"רבכנס •

 וועדת אכיפה•

 .העלאת רמת הדיווח

,  החלטה שלא להתקין מצלמות באמצעות התכנית•

 .בדיקת חלופות נוספות



 פנאי
 ב"הרחבת שעות מד•

 "סיירת מחצלות"•

 "קיץ בטוח"כנס •

 סדנאות ייחודיות יישוביות•

 שיפוץ מגרשי ספורט•

 ערכות משחקים למועדוני הנוער•

 מפעלות חינוך וחברה -ספורט כחלופה לאלימות•

 וועדת פנאי•

. 



 רווחה

 :  מרכז  מניעת אלימות במשפחה•
 זוגית  -מניעת אלימות בין

 "בן ממשיך"מניעת אלימות כלפי קשישים בדגש על  

  :  ס נערות"עו•
 גיוס עובדת לטיפול בנערות במצוקה•

 יום הנערה•

 טיפול פרטני•

 הספרקשר עם בתי •

 המרכז לטיפול קבוצתי בהורים וילדים•



 קהילה -הקשר יישובי

 :מנחת יישובים למניעת אלימות•
 קורס פעילים, ב לכל"מד, התערבות קהילתית, הטמעת הנוהל

 הכשרות לבעלי תפקידים•

 פרסום מונע אלימות  •



 פעילויות ייחודיות

 מניעת בריונות ברשת•

 מנשיה זבדה-התערבות ספציפית ב•

 מגזר לא יהודי -שירות לאומי•

 ביקור שופטים•

 

 



 :בהמשך הדרך

מעורבות תושבים במניעת  

 אלימות



 2012חלוקה תקציבית לפי פרויקט 

 פ"בט מועצה עלות כוללת   פעילות תחום
 57,679 57,679 115,358 מנהלת תכנית מנהלת תכנית

 113,600 113,600 227,200 מדריכי מוגנות על יסודי חינוך

 20,640 20,640 41,280 מדריך מוגנות מנשייה חינוך

 5,020 5,020 10,040 גניגרמדריך מוגנות  חינוך

 48,246 48,246 96,492 מנחה מנחים חינוך

 245,185 245,185 490,370 כ חינוך"סה

 8,500 8,500 12,000 אחזקה+ סיירת הורים הכשרה  אכיפה

 58,184 58,184 116,368 מדריכי נוער   -אדם  כח פנאי

 13,490 13,490 26,980 סדנאות למניעת אלימות פנאי

 4,000 4,000 8,000 קווי לילה  

 33,800 33,800 67,600 אמנות ככלי העצמה  

 9,406 9,406 18,812 ספורט כחלופה לאלימות  

 118,880 118,880 237,760   כ פנאי"סה

 30,000 30,000 60,000   -מרכז למניעת אלימות במשפחה  רווחה

 42,000 42,000 84,000 ס נערות"עו  

 14,400 14,400 28,000 רכזת -מרכז קבוצות טיפוליות   

 86,000 86,000 172,000 כ רווחה"סה

 5,425 5,425 10,850 פרסום הקשר יישובי רחב

 9,450 9,450 18,900 ב"אלמ סים"עוהכשרת   

 5,500 5,500 11,000 ב"אלמיום עיון   

 2,560 2,560 5,120 העצמת מורים -הכשרות והדרכות   

 18,000 18,000 36,000 (איריס)רכזת אמנה מועצתית ויישובית   

 40,935 40,935 81,870   כ הקשר יישובי"סה

 500,000 500,000 1,000,000   כ  "סה



 2013חלוקה תקציבית לפי פרויקט 
פ"בט פרויקט/משימה תחום  עלות כוללת מועצה 

 140,000 70,000 70,000   תוכניתמנהלת  כללי מינהל

 140,000 70,000 70,000   כ"סה

 197,822 98,911 98,911 מדריכי מוגנות על יסודי (43%)חינוך 

 24,768 12,384 12,384 מדריך מוגנות מנשיה    

 80,410 40,205 40,205 מנחה מנחים  

 303,000 151,500 151,500   כ"סה
 מדריכי נוער   –כוח אדם  (23%)פנאי  

31,500 31,500 63,000 

 7,000 3,500 3,500 סדנאות למניעת אלימות  

 6,000 3,000 3,000 ספורט כחלופה לאלימות  

 76,000 38,000 38,000   כ"סה

 (19%)רווחה 

-מרכז למניעת אלימות במשפחה

 60,000 30,000 30,000 רכזת

  

ס מרכז למניעת  אלימות במשפחה  "עו

 דגש ילדות ונערות
21,000 21,000 42,000 

  
 רכזת-מרכז קבוצות טיפוליות 

5,000 5,000 10,000 

 112,000 56,000 56,000   כ"סה
 14%הקשר יישובי 

        
 66,000 33,000 33,000 (איריס)מנחת יישובים  

 5,000 2,500 2,500 כנס קיץ בטוח  

 8,000 10,000 10,000 (י גיל"אושר ע)פרסום   

 79,000 39,500 39,500   כ"סה

 710,000 355,000 355,000   לו ל  ככ  "ס ה 



 תודה על ההקשבה


