
סיירת הורים  

באשכול





:חזון

יצירת סביבה בטוחה לבילוי ומפגש בני הנוער ברחבי 

י נוכחות של  "מועצה אזורית אשכול בשעות הלילה ע

המהווים כתובת להפחתת  -מבוגרים משמעותיים -הורים 

.הכוונה וחניכה, תוך הידברות, התנהגויות סיכון







יצירת סביבה יותר בטוחה  

לנוער ולקהילה בשעות  

.הלילה

יצירת אחריות ואמירה  

קהילתית לנורמות 

.התנהגות בישוב



פעילות הסיירת
מפגשים ומסיבות של בני הנוער בהם אין  , מהלך סופי השבוע, י צוות מתנדבים בלילות"סיור ע-

.נוכחות של מבוגרים

.נוכחות במקומות ובזמנים בהם אין נוכחות של מבוגר–חשיבות הסיור היא בראש ובראשונה -

במהלך המפגש עם בני הנוער המתנדבים ישוחחו בגובה העיניים עם הנערים ותוך כדי כך יוודאו  -

בהתאם להנחיות  )כולל במקרי קיצון , במקרים בהם יהיה צורך הם יגישו סיוע. בסדרשהכל

(.ולמגבלות הנהלים והחקיקה

שוטר קהילתי בהתאם לאופי המקרה  , א"מד, מתנדבי הסיירת יזעיקו הורים, בעת הצורך-

.וחומרתו

ח סיכום  "ובסוף כל משמרת הם ימלאו דו. מתנדבי הסיירת ידווחו לרכז הסיירת על כל אירוע חריג-

.סיור

חינוך וגורמים רלוונטיים אחרים  , גורמי רווחה, הסיירת פועלת בשיתוף פעולה עם גורמי אכיפה-

.  וכן עם גופים התנדבותיים דומים, במועצה



כללים לפעילות  

המתנדב בסיירת ההורים

במידה ולא יכול להגיע לסיור ידאג להתחלף  . חבר הסיירת יצא לסיור בהתאם לשיבוץ מראש❖
.ויעדכן על כך את רכז הסיירת ואת צוות הסיור

.בנות/מתנדבים מעורב בנים3צוות סיור יצא לסיור בהרכב של לפחות ❖

חבר הסיירת יפעל מתוך שמירה על כבוד האדם ושימת דגש מיוחדת על כבודם של כל נער ונערה❖

...אין מקום לרכילות. חבר הסיירת ישמור על חיסיון המידע אליו הוא נחשף במהלך הפעילות❖

כל חברי הסיירת יישמעו להוראותיו. רכז הסיירת עומד בראש המערכת❖

ילבש את  )בעת מילוי תפקידו יקפיד חבר הסיירת על הופעה ייצוגית המזהה אותו כאיש בתפקיד ❖
(לבוש הסיירת שהוסכם עליו מראש

.  בהיותו בתפקיד יקפיד חבר הסיירת על כללי התנהגות ראויים המשמשים דוגמה לבני הנוער❖
.  בעת פעילותו בסיירת יימנע ההורה מעישון ושתיית אלכוהול

.  הסייר ידווח לרכז הסיירת על כל אירוע חריג שהיה עד לו או הגיע לידיעתו בעת מילוי תפקידו❖
.  הרכז ידאג להמשך הטיפול

.ח סיכום סיור בתום הסיור או ביום שאחריו"אחד המתנדבים בצוות אחראי למלא דו❖

על כן לא יחרוג מסמכויותיו המסתכמות  , מטפל או מחנך, חבר הסיירת איננו שוטר❖
.  בהקשבה לבני הנוער ושיח בגובה העיניים ללא שיפוטיות







עבירות  , סכנת חיים, אלימות קשה)במקרה חירום 
להודיע למשטרה–( שבחוק

:  עדיפות לשיטור קהילתי
-שוקי שוטר קהילתי אשכול 

–( אזור הקיבוצים במועצה)יהודה שוטר קהילתי 
050-5067215

08-9928222: משטרת אופקים

חבר צוות סיור יודיע על כל חשש לרכז הסיירת

ניתן גם לפנות למוקד מועצה אזורית אשכול על  
מנת שיפנה לכונן הרווחה שבאותו לילה  



שותפים
ס נופי הבשור "וועד ההורים של נופי הבשור ובאמצעותו ביה

 ח"האגף לש–המחלקה לשירותים חברתיים

 אגף החינוך–מדור נוער

 ח"האגף לש–היחידה להתנדבות

תודה  

!ובהצלחה


