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 107479סימוכין: 
 לכבוד

 ראשי הרשויות המקומיות
 ברשויות המקומיות  מנכ"לים

 ברשויות המקומיות דוברים
 

 שלום רב, 

  העלאת המודעות למטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת  הנדון:
 105מוקד  –האינטרנט                  

 
משטרתי ייחודי -הוא מערך אזרחי 105 -המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת 

בארץ ובעולם המשלב את מישור האכיפה החוקית עם המישור הטיפולי והחינוכי, 

 ילדים ובני נוער במרחב המקוון.על מנת לייצר סביבה בטוחה עבור 

במטה פועלים זה לצד זה שוטרים ונציגי המשרד לביטחון הפנים, משרד החינוך, 

משרד הבריאות, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ומשרד המשפטים 

פרקליטות המדינה, במטרה משותפת למנוע אלימות ופשיעה נגד ילדים ובני נוער  -

 ברשת. 

 .בכל נושא של פגיעה בקטינים ברשת 105למוקד  ניתן לפנות

 מצורף בזאת מכתבי מנכ"לי המשרדים ומשטרת ישראל, בו הסבר מפורט על מטרת 

כמו כן, מצורפים קבצים לפרסום, נבקשכם להוסיף את לוגו המוקד והשימוש בו. 

 הרשות, ולהעלותם בכל אמצעי בו הרשות מפרסמת מידע לתושבים, מביניהם: 

טרנט, מידעונים, שלטי חוצות, מכתבים לתושבים, ספח הארנונה אתר האינ

 וכדומה.

 

 14/2/2020-9שבוע 'גלישה בטוחה ברשת' יתקיים בין התאריכים 

מנת שיביאו לידיעת -מומלץ, להעביר לידיעת קהילת ההורים, ולמוסדות החינוך על
 .התלמידים

 בברכה, 
 

 שלמה דולברג
 מנהל כללי

 
 

 



 

 

 
 העתק:

 ראש עיריית מודיעין מכבים רעות, יו"ר מרכז השלטון המקומי –ביבס מר חיים 
 ראש המועצה האזורית מרחבים, יו"ר מרכז המועצות האזוריות –מר שי חג'ג' 
 יו"ר ועדת חינוך מרכז השלטון המקומיו העין-ראש עיריית ראש -משה-מר שלום בן

 מרכז השלטון המקומייו"ר ועדת נוער ו השרון-ראש עיריית רמת –מר אבי גרובר 
 מרכז המועצות האזוריות, מנכ"למ"מ  –מר איציק אשכנזי 

 סמנכ"ל מינהל חינוך, רווחה וחברה, מרכז השלטון המקומי  -גב' מיכל מנקס
 מנהלת מחלקת נוער וצעירים, מינהל חינוך, רווחה וחברה, מש"מ -גב' הדר אליהו

 מנהלת מחלקת רווחה וקהילה, מרכז השלטון המקומי  -עו"ס אסא בן יוסף 
  מ"מ דוברת, מרכז השלטון המקומי  -גב' שרון אינסלר

 יו"ר פורום ועדי ההורים היישוביים -עו"ד אייל בן יהודה באום
 יו"ר איגוד מנהלי מחלקות חינוךו מנהל מח' חינוך הר חברון –מר אבי קמינסקי 

 דובר עיריית באר שבע ויו"ר איגוד הדוברים  -ףמר אמנון יוס
 מנהל מח' נוער וצעירים פ"ת, יו"ר איגוד מנהלי מחלקות נוער –מר גיא אליהו 
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