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 פרוטוקול דיון הוועדה למניעת אלימות ולנגע הסמים נושא הפגישה:

 

 10.05.21תאריך הישיבה: 

-יסמין רובין, יעל פרי, גליה כהן קמיני, זיו זכריה, , שמשוןפרוכטמן , שיזהבי : אבי, חגיתמשתתפים

 עו"ס, אבי שמואל

 מתעד: אילן שבת.

 :ראש המועצה

 בדרום אך חשוב היה לי לקיים את ישיבת הוועדה.אמנם זה יום של הסלמה ביטחונית 

ישנם תושבים רבים במדינה הנמצאים במצב קשה.  אנו ביישוב נערכנו למצב על מנת לתת מענה 

 לכל צורך.

 עברנו שנה לא פשוטה ומאתגרת ואני מבקש להודות לכל חברי הוועדה על הפעילויות שהתבצעו. 

אנו  אמנםים חברתיים את מהיחידה למניעת אלימות בחודש ינואר השנה, פתחנו במחלקה לשירות

, אך כבר הוכח שהאלימות יכולה להיות בכל מקום ובכל יישוב ולכן חשוב 9יישוב ברמה סוציואקונומי 

 שנדע לתת מענה לנושא.

 

 :עו"ס גליה כהן

של הוקמה בתחילת ינואר בעקבות פניה של משרד הרווחה אשר זיהה עליה למניעת אלימות היחידה 

. מקרי אלימות . היחידה נותנת מענה לכל האוכלוסייהבכלל האוכלוסייה במקרי אלימות 16% -כ

 יכולים להתרחש גם במשפחות מבוססות וחזקות וגם במשפחות מוחלשות.

 האלימות יכולה להיות בקרב גברים ובקרב נשים ואף באוכלוסייה הבוגרת.

 ולהגביר את המודעות לפעילות היחידה.תפקיד היחידה היא קודם כל להגיע לכל האוכלוסייה 

התהליך כולל אבחון והערכה על מנת לזהות את מקרי האלימות, רמת האלימות וכד"מ כדיי לתת את 

המענה המתאים, כולל תיאום עם השוטר הקהילתי ואף להגיע לבית המשפט במקרה הצורך על מנת 

 להגן על הנפגעים.

 ת אחרים ועם בני משפחה כדי לחבק ולחזק את הנפגע.אנחנו בקשר עם עובדים סוציאליים במקומו

כיום, יש גם אלימות כלכלית אשר פוגעת קשות בהתקיימותה של האישה,  אלימות רגשית ואף 

 אלימות פיזית.

 הפניות ליחידה יכולה להיות ע"י גורמים רבים וחשוב לעודד את הקהילה לדווח.

 :זיו

 לעזור בדיווח?איך התגובה של בעלי המקצוע כשמבקשים מהם 

 :גליה

 חלקם בהחלט מופתעים.
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 :חגית

בי"ס להורים שמטרתו לתת להורים  -שי וחגית הגישו בקשה לתקציב עבור בניית תוכנית להורים

 כלים להתמודד עם הקשיים הניצבים מולם אל מול הילדים.

הפעילות מתבצעת בשיתוף פעולה עם מחלקת החינוך וגם עם המרכז הקהילתי. ש להשתלב 

 בתהליך.

 :שי

אנחנו בשלבי גיבוש התוכנית וכבר הייתה הרצאה ראשונה. כרגע אנו מתמקדים במיסוד הפעילות 

 דרך המרכז הקהילתי.

 :ראש המועצה

 30 -מדובר בפעילות חדשה עבור בני הגיל השלישי. מוגבל ל –אנו מקימים מועדון מועשר" 

 משתתפים אשר צריכים להיות רשומים ברווחה.

 :ןיסמין רובי

בהתייחס ליחידה לטיפול באלימות צריך לשים לב כי נשים וגם גברים לא תמיד מזהים את העובדה 

יש צורך בתמיכה לא רק בהיבט העו"ס אלא גם בהיבט של תעסוקה, קהילה  שיש אלימות כלפיהם.

 ועוד.

ממליצה ליצור מעטפת רחבה הנשענת על אנשים מתוך הקהילה ובנוסף לשלב את נושא האלימות 

 במשפחה גם במערכת החינוך בהדסים.

 

 :ראש המועצה

יש להערך לקראת חופשת הקיץ בה יש גידול במקרי האלימות ושתיית אלכוהול. יש ירידה  .1

חשוב שכל היחידות במועצה יכינו תוכנית מניעה   ,במקרי הוונדליזם במרחב הציבורי

 והדרכה בבתי הספר, בביטחון, במשטרה וברווחה.

מסגרת תפקידי כיו"ר וועדת הרווחה בשלטון המקומי, הצלחתי לקדם את אני שמח לעדכן שב .2

 נושא אבטחת משרדי המחלקות לשירותים חברתיים בכל הרשויות המקומיות.
 

 :יעל פרי

 בהדסים מתבצעת פעילות ענפה בנושא אלימות ואלכוהול לאורך כל השנה הן לתלמידים והן להורים.

 בלתי מתפשר. ונותנים לזה מענה אנחנו מזהים אלימות ברשתות החברתיות

 גיבשנו במערכת הלימוד סדנאות בנושא זוגיות.

 –יזמנו פרויקט של חיבור אומנים וגם תלמידים ובסוף  השנה תתקיים תערוכה של תוצרי הפעילות 

 שיתוף פעולה בין הדסים יחד עם איילת שטיינר ושיר אידלסון.

 ימות ואנו פועלים על מנת לתת מענה!יש חוסר של ידע להורים להתמודדות עם מקרי אל

 :שמשון

 בהחלט יש ירידה במקרי האלימות במשפחה, בבית הספר ובמרחב הציבורי.

 :ראש המועצה

 התושבים יותר ערניים לנעשה והם פונים למוקד המועצה במקרים חשודים ומדווחים.
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 :שמואלאבי 

 המשטרה מכינה תוכנית להתמודדות עם מקרי אלימות במהלך חופשת הקיץ. 

אבי שמואל יציג את התוכנית לראש המועצה. יש שיתוף פעולה טוב עם חגית ועובדיי המחלקה  

 לשירותים חברתיים בכל הקשור לאלימות בני נוער, ואלימות במשפחה.


