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 (105המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת )מוקד 

 

 אנשי שפ"י יקרים,
 

במהלך השנה האחרונה חשפנו בפניכם את תהליך ההתהוות של המטה הלאומי להגנה על ילדים 
 .105ברשת 

הוקם מתוקף החלטת הושק המטה הלאומי אשר  19.11.2018בתאריך כי  םשמחות לבשר לכ
ממשלה בהובלת המשרד לביטחון הפנים ומשטרת ישראל ובשיתוף משרד החינוך, משרד הרווחה 

 והשירותים החברתיים, משרד הבריאות ומשרד המשפטים.
נים כוללת מעטפת מע המטה הלאומי מוביל שינוי אסטרטגי בתחום ההגנה על קטינים ברשת ומציע

 למען יצירת סביבה בטוחה לילדים במרחב המקוון. 

למתן  שעות ביממה שבעה ימים בשבוע  24הפועל  105המטה הלאומי כולל מוקד לפניות שמספרו 

ילדים, בני נוער, הוריהם וכן צוותי החינוך יכולים לפנות סיוע ראשוני לאירועי הפגיעה השונים ברשת. 
 למוקד ולקבל מענה מיידי. 

במוקד נמצאות מפקחות השירות הפסיכולוגי ייעוצי, שיחד עם אנשי המקצוע ממשרדי הממשלה 
כל זאת  .מגבשות מענה משולבומלוות אותם בהתמודדות עם הפגיעה השותפים, מייעצות לפונים, 

לאחר מתן המענה ראשוני,  בתאום ובשיתוף אנשי המקצוע של שפ"י בבתי הספר, במחוז ובקהילה .
 המשך הטיפול נעשה במסגרת החינוכית ובקהילה.

 
כידוע לכם, משרד החינוך, בהובלת שפ"י, מפעיל תכנית מערכתית לקידום התנהלות מיטבית ברשת 

 ומניעת פגיעה המיועדת לתלמידים, צוותי חינוך והורים.
מידים וההורים במצבי מצוקה ופגיעה אנו ממליצות להעביר מסר כי הצוות החינוכי עומד לרשות התל

 מענה משלים במידת הצורך. 105ולראות במוקד 
 

לרשותכם עומדים מגוון תכנים לעבודה עם קהלי היעד השונים להיכרות עם המטה ועם מוקד 
 לתכנים השונים. לחצו כאן .105

שפ"י הפועלים בשטח על השותפות והעבודה בהזדמנות זאת מבקשות להוקיר ולהודות לאנשי 
 המקצועית המתמשכת בקידום ההתנהלות המיטבית ברשת ובטיפול באירועי הפגיעה.

 

 בברכה,

 תמי אומנסקי

105מנהלת תחום חינוך במטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת   

105צוות מפקחות שפ"י במוקד   

 משרד החינוך, השירות הפסיכולוגי ייעוצי
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 (105הלאומי להגנה על ילדים ברשת )מוקד המטה 

 

 :תכנים לעבודה עם צוותי החינוך

 

 (105אודות המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת )מוקד אנשי שפ"י מכתב ל 

 

 (105אודות המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת )מוקד מנהלי בתי הספר מכתב ל 

 

 (105אודות המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת )מוקד צוותי החינוך גת למצ  

 
 מצגת לאנשי חינוךחוברת מלווה ל 

 

 :תלמידיםלעבודה עם  תכנים

 

הלאומי סדנא לתלמידים להיכרות עם המטה 

 (105להגנה על ילדים ברשת )מוקד 

 עברית חמ"ד      עברית ממלכתי יסודי

 ערבית

 ערבית   עברית יסודי עלון מידע לתלמידים

סדנא לתלמידים להיכרות עם המטה הלאומי 

 (105להגנה על ילדים ברשת )מוקד 

 עברית חמ"ד      עברית ממלכתי על יסודי

 ערבית

 ערבית   עברית על יסודי עלון מידע לתלמידים

 

 :מידע להורים

  ערבית / עברית – (105ברשת )מוקד מכתב להורים אודות המטה הלאומי להגנה על ילדים 
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