
 

    

 

  

 

 

 

 2023ינואר       2

 ט' בטבת תשפ"ג

 לכבוד:

 ראשי רשויות 

 מנכ"לי רשויות

 מנהלות מח' הרווחה 

 

 שלום רב,

 2/2023 -החודש הלאומי  ציון ,הגנה על ילדים ברשתהנדון: 

                 .2023 חודש פברוארב , חלהחודש הלאומי להגנה על ילדים ברשת

 בהובלת המטה פעילות מתקיימת ,שלםחודש  , משךזו השנה השלישית

 ,זאת .'חברים על בטוח'מתבסימן  ,105הלאומי להגנה על ילדים ברשת 

  קידום שימוש בטוח ואחראי של ילדינו ברשת.לטובת 

האינטרנט הבטוח יום די שנה בארץ וברחבי העולם במ ינתמצו פעילות שיא,

 בפברואר.  7-ב (Safer Internet Day) ,לאומי-הבין

 ,105המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת שותפים:  זו, חשובה לפעילות

ומטה ההסברה הלאומי, משרדי החינוך, הבריאות,  הלאומיהמשרד לביטחון 

 .ישראלהרווחה והביטחון החברתי, המשפטים ומשטרת 

בהגנה על ילדינו מפני נזקי  ,אנו רואיםאותה בשנה זו ובשל החשיבות הרבה 

להצטרף למבצע ולמאמץ הכולל, אשר במסגרתו, ירתמו בחרנו  הרשת,

 . נושא חשוב זהלהעלאת המודעות ללאומי ה קמפייןהרשויות המקומיות ל

 , בחודש זה:105 -הייעודי  המטה הלאומיין הפעולות של ב

 .)יופצו לכלל הרשויות( הסברה וסרטונים לציבור. הפצת חומרי 1

  שלטי חוצות בעברית ובערבית לשימוש הרשויות המקומיות. . הפצת2

   ולהצטרף למאמץ הכולל , , להטות שכםאנו מבקשים מכם ראשי הרשויות           

 הר"מ : המוצעות תיונו, בדגש על הפעילוילמען ילד והחשוב           

  .בליווי הבאנר המלווה פברואר, הסברה בחודשחומרי הפצת . 1

  .(לדרייב קישור מצ"ב)    

  קרב בני הנוערב וידע בתחום, קיום פעילות הסברתית עם בעלי עניין. 2

 הספר, ומפגשים משותפים עם הורים וילדים. בבתי     

 .קמפיין רשותיבמסגרת בנושא, . קיום תחרות  סלוגן 3

   אות הזדהות ביום הבינלאומי ל, כחול - מלווה צבע לאומי. שימוש ב4

 ברשות. והארת מבני ציבור, בפברואר 7-בשיחול  לאינטרנט בטוח    

https://drive.google.com/drive/folders/1wREkh_MMHhgXVBhBhDusCsbqZVjVvakn?fireglass_rsn=true


 

    

 

  

 

 

 

 

נודה לשיתוף פעולה ולהירתמותכם לפעילות בחודש פברואר, לטובת העלאת 

                                                                                                             המודעות בנושא חשוב זה. 

 בברכה,                                                                   

 

 חיים ביבס                                                                                      

 ראש עיריית מודיעין, מכבים, רעות,                                                                  

 יו"ר מרכז השלטון המקומי                                                                     

 

 

 

 

 

 העתק

 שלמה דולברג, מנכ"ל מרכז השלטון המקומי

 מנכ"ל המשרד לביטחון לאומי אליעזר רוזנבאום, מ"מ

 105ברשת המטה הלאומי להגנה על ילדים  ,ראשת האגף האזרחי, ד"ר נאוה כהן אביגדור

 ומנכ"ל עיריית ראשל"צו"ר איגוד המנכ"לים י מילברג, דורון

 ראש מינהל חינוך אבן יהודה ו ,ד"ר שי פרוכטמן, יו"ר איגוד מנהלי מחלקות החינוך

 , מרכז השלטון המקומיביטחון וחירוםיוחאי וג'ימה, ראש מנהל 

 ראש מנהל חינוך, רווחה וחברהמיכל מנקס, 

 איגוד הדוברים ודובר עיריית באר שבעאמנון יוסף, יו"ר 

 בהט ברשי, מנהלת מח' דוברות והסברה, מרכז השלטון המקומיסיוון 

 הדר אליהו, מנהלת מח' נוער וצעירים, מרכז השלטון המקומי

 לאומיהמשרד לביטחון יועמ"ש  ,עו"ד בוסנה מהרט דסה

   105 רשתהמטה הלאומי להגנה על ילדים ב ,מנהלת תחום הסברה, אורית אביטל

 

 

 

 


