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  סיירת הורים 
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 0528379363 -טלפון 

 

  

 



                           

                                 

 

 

 

 מתנדבים יקרים, הורים 

 

אמונה שלהורים תפקיד  פרויקט סיירות הורים מתקיים בישובים רבים בארץ , מתוך 

 חשוב והכרחי בשמירה על  ילדיהם  בכלל ובני הנוער בפרט, בעיקר בשעות הלילה.

קדימה  יםשנים בישוב 7-במועצה שלנו החל פרויקט סיירות ההורים את דרכו לפני כ

 .צורןו

 

 מטרות הפרויקט:

         בישוב. איתור ומיפוי מוקדים בעייתיים .1

 הנוער בישוב. יצירת סביבה בטוחה  לבני .2

 מעצם נוכחות מבוגר. צמצום התנהגויות סיכוניות ומצבי סיכון בקרב בני נוער .3

 הגברת מעורבות הורית בתרבות הפנאי של בני הנוער. .4

 יצירת דיאלוג מבוגרים בני נוער בסביבת הבילוי שלהם. .5

 יצירת אחריות ואמירה קהילתית לנורמות התנהגויות בישוב. .6

 

 דרכי פעולה:

בישוב בעיקר  ממונע/הורים לסיור רגלי 3-4יירת יצאו בחוליות של מתנדבי הס .1

בכל סיור ימונה ראש צוות, והוא זה ישלח לרכז/ת  באזורי הבילוי של בני הנוער.

 דוח סיור ביום שלמחרת.

בהתאם לנוכחות הנוער  – 01:00- 22:30בשעות:  שישי  פעילות הסיירת בימי  .2

 בדצמבר. 31-דים כמו ל"ג בעומר ו, תגבור בחופשות ובמועדים מיוחבשטח

 נקודות יציאה: .3

a. :טיה "קדימה )קב 1הסיורים יצאו ממבנה המועצה ,רח' הרצל  קדימה

(. המבנה משמש מרכז למתנדבי סיירת ההורים. , במרתףכניסה אחורית

 במבנה מרוכז הציוד הנדרש לסיורים.

b. :היציאה מחניון הסופר במרכז המסחרי. צורן 

 



                           

                                 

 

 

 נהלי סיור:

  פחות שלושה ארבעה משתתפים.ללצאת בחוליות של מומלץ  .1

 תחילת סיור: .2

a.  מתנדבים חדשים יקבלו תדריך מזהר או מאחד מחברי הצוות  –תדריך

, בעל פה המוביל. התדריך יתבצע בתחילת הסיור, או לפני בשעות אחה"צ

 או בכתב.

b.  אחד ההורים מחוליית סיור יצור קשר עם  –יצירת קשר למשטרה  -אפשרי

. יזדהה כסיירת הורים )קדימה / צורן( 09-9665740שדות בטלפון משטרת 

ויודיע על תחילת סיור. כמו כן  יבקש את מס' הטלפון של אחראי משמרת 

 סיור. כמו כן ימסור ליומנאי את שמו ומספרו הנייד .

במהלך הסיור חשוב ליצור קשר עם בני הנוער ולנסות ליצור דיאלוג, במידה   .3

א מעוניין או מתרחק , לעזוב ולציין בפניהם שנמצאים ומרגישים שהנוער ל

 .לרשותם בסביבה

 אנו (מנוצל מיניתחשש ש, שתוי, )שיכור שנמצא במצוקה ה/במידה  ונתקלים בנער .4

, או מזעיקים את ההורים. אין חובה (ה/חבר לו ליווי הביתה )רצוי בליווי מציעים

                                                 דב. ואף רצוי שלא להסיע את הנער/ה ברכב הפרטי של המתנ

, ולדווח לרכזת במידת הצורך להזמין כוחות סיוע. )מצורף דף טלפונים חשובים( .5

. אם יש צורך להזמין משטרה, יש להתקשר לאחראי משמרת סיור, שפרטיו זהר

 (.חייבים לתעד את הפניה 100להתקשר בנוסף )נמסרו מהיומנאי במשטרה. 

קרה של ונדליזם או פגיעה ברכוש )דוגמא: בני נוער שקופצים על יריעות במ .6

לה בגני המשחקים(, מומלץ להזמין את סייר הביטחון דרך המוקד העירוני ההצל

 במקרה הצורך הוא יזמין שיטור. 1שלוחה  098902999

רכז לין להעביר מידע על בני הנוער איתם נפגשנו למעט א -חובת סודיות !  .7

  הסיירת.

 :ולרכז המקרים עליהם יש חובת דיווח לרשויות .8

a. .כל אלימות /התעללות )פיזית או מינית( כלפי קטינים 

b. .)סכנת אובדנות )איומים על כוונת התאבדות 



                           

                                 

 

c.  עבירות שנעשו כלפי קטינים ע"י האחראים עליהם )הורה, מדריך, מורה

 וכו'(

d. .)סכנה כלפי אדם אחר )הודעה על כוונה לפגוע פיסית באדם 

 אסור לצלם קטינים.    .9

 למעשנים שבנינו אסור לעשן בחברת בני הנוער. .10

 אסור לשתות עימם אלכוהול. .11

 אסור לשאת נשק בסיורים .12

 הכשרה

מתנדבי הסיירת ישתתפו במפגשי הדרכה הכוללים רקע על גיל ההתבגרות, דרכי 

מידע בנושא חומרים ממכרים , סמכויות  תקשורת וכן סימולציות על  מקרים מהשטח.

 ועוד  תנדב, חוק הנוער, חוק האלכוהולהמ

 
 

 טלפונים לשעת חרום:

    

 09-9665740משטרת שדות יומן                                                  .1

                       09-8902999                          קדימה,           -מוקד המועצה .2

 100                                    -משטרת ישראל .3

   101            -מד"א .4

  050-6691596       מרלי משה –שוטר קהילתי  .5

 0548081320מתן לסרי                                   -קב"ט קדימה צורן  .6

 054-8081734                           רועי איצקוביץ  - ת הורים רכז סייר .7

  054-8081734י איצקוביץ'            רוע -רכז הרשות למלחמה בסמים  .8

 

 לזהר אתם מתבקשים למלא ולהעביר  ואותהמשמשת כדוח סיור, מצורפת טבלה, 

לזרז את הטיפול הנדרש. )בבקשה מסרו השבוע כדי לעקוב אחר האירועים ו במהלך סוף

 רועים(.ידוח גם אם הכל היה שקט, רגוע וללא א

 ם כגון:בעמודת ההערות בטבלה, יש לרשום נתוני

 הילדים שנכחו במפגש. מספר •

 )מסיבה, פעילות חברתית, מפגש רגוע( איזה סוג מפגש היה. •



                           

                                 

 

 בשליטה( ים,יומצבם. )שתו או באלכוהול  , סמיםנרגילההאם הנוכחים השתמשו ב •

 איך הייתה התייחסות הנערים למפגש עם הסיור. •

 תקרב.האם היו ילדים שהתרחקו מן הקבוצה או מן המקום כשצוות הסיור ה •

 האם המקום בו ישבו היה מואר. •

 העלו בקשות מסוימות והאם היו להם הערות. בני הנוערהאם  •

במקרה של בני נוער בחשש לסיכון, או בהתנהגות שאינה מתאימה לגיל / למקום,  •

נסו ככל האפשר, דרך שיחה חיובית ונעימה לאתר שמות מלאים, על מנת לנוכל 

ימנעו מחטטנות או מ"ראיון". את תאור להמשיך לעקוב ולטפל. בכל מקרה, ה

 המקרה והשמות יש לפרט בדוח הסיור.

 

 zoran.muni.il-roii@kadima   -להעביר רועי איצקוביץ להמשך טיפול את הדיווח יש 

 ,חשוב לזכור!  הנוכחות שלנו בשטח היא  למען  ביטחונם של בני הנוער

יצירת אוירה נעימה , מקבלת ומתעניינת תיצור גם הערכה ושיתוף פעולה 

 בברכה                                                   מצידם

 צורן סיירת הורים קדימה              

 

mailto:roii@kadima-zoran.muni.il


                           

                                 

 

 רשימת מוקדי סיור בקדימה

 

)מודגשים   מסלול  סיור  מומלץ  עפ"י  סדר זה  , יציאה מבית הסיירת ליד המועצה

 איזורים מוכרים כבעייתים(

 , ליד המועצה  פניה ימינה גן ציפורה .1

 גינת רמז  פינת רח' השרון  .2

 מטר צפונית לרח' הרצל מצד ימין . 100מגרש ספורט רח' הפלמ"ח   .3

 גן ציבורי–רח' היסמין בסוף  .4

 הפלמ"ח. /גן ציבורי רח' הסנונית  .5

 להביט על הגגות . –בית ספר יגאל אלון  .6

 גן ציבורי –רוזנבך רח'  .7

 צבי-רח' בן –מרכז מסחרי  .8

 מאחורי המתנ"ס, מתקני כושר, מגרשי טניס, פיצוציות,–מתחם המתנ"ס  .9

 סוף רח' האלון –גינת פאני  .10

 בסוף הסמטה–גן פעמון  .11

 ליד מגדל )בריכת( המים.  –רח' היובל )המשך רח' הלימון, ליד מעלה שלמה(  .12

 מגרש חניה של המשאיות(ברחבה, בקצה הטיילת ליד רח' השיזף, ) .13

 האקליפטוס )בנה ביתך( -הטיילת בפינת האזדרכת  .14

 בבני ביתך סיור רגלי.–פארק השרון הירוק  .15

 ליד מגרשי הכדור רגל ואולם הספורט . .16

 ספסלים בצד ימין  –כניסה לאזור התעשייה ,רח' הזרם  .17

 מתחם רמי לוי )גלידריה ,דומינוס( .18

 

 מוקדי הפעילות של בני הנוער בצורן

 , כולל הקומה השניהחרי צורןסרכז ממ .1

מגרש  מאחורי הסופר, מאחורי המרכז המסחרי,-פאות של הכיכר המרכזית בצורן 4 .2

 .ת הכנסתיהגלגיליות ומאחורי ב

 .ובתי הספר בכניסה לישוב-אזור תנועת הנוער .3

 .פארק רמת אמיר .4

 . בכניסה לישוב-גבעת הקרוונים .5

 .רחוב הגפן בגן הציבורי ליד מעון נעמת .6

   נת הניריםגי .7

 



                           

                                 

 

 

 נספח ב' 

 קדימה/צורן  טופס דיווח 

 

 תאריך הסיור _____________משעה _________ עד שעה ________

 

 תיאור האירוע   מקום       שעה

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 כללי: )התרשמות, נושאים לטיפול, הדגשים(

 

 

 

 

 ________                  חברי  הצוות  ___________    _____________    ______

 

 

 צורן-רכז סיירת הורים קדימה-רועי איצקוביץ' את הטופס יש להחזיר 

 zoran.muni.il-roii@kadimaבמייל    0528379363

 ל או במיי 1שלוחה  098902999בטלפון   24/7המוקד העירוני עומד לשירותכם תמיד 

talor@kadima-zoran.muni.il 

mailto:roii@kadima-zoran.muni.il

