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 תקיים במהלך חודש נובמבר.שימטרת הישיבה להיערך לחודש למניעת האלימות 

 

 :חגית

 יש לחץ מצד התושבים עקב משבר הקורונה המתמשך. היחס של התושבים פחות סבלני.

 

 :גליה כהן

 האלימות במשפחה גוברת בכלל הארץ.

רק במקרה קיצון אלא קיימת בשטח בצורה שקטה ובמידה והעניין לא מטופל,  האלימות היא לא

 האלימות מתגברת.

  ותחווייתי. אני מציעה לעשות פעילויות על מנת לעורר מודעות היש חשיבות לפרסום פעילויות היחיד

 ולעורר את התושבים לשיתוף פעולה. למעורבות על מנת לגרום

 

 :זיו קמיני

 נוער בבתי הספר.האצל בני על מקרי אלימות יש לעודד את הדיווח 

 

 :יעל פרי, הדסים

עם מחלקת הרווחה ובאופן מטופלים בשיתוף פעולה תלמידים שמגיעים ומדווחים על אלימות 

 מעורבות של גורמים מקצועיים.דיסקרטי תוך 

ת והילדים לומדים מהם. המבוגרים הם הגורמים המרכזיים שמלבים את האלימות ברשתות החברתיו

 אנו מעבירים מסר גם להורים כי צעקות ואלימות אינם מקובלים.

 

 :אוריה, קצינת נוער במשטרת שדות

 יש תוכנית של המשטרה לקראת חודש מניעת האלימות.

 ישנה חובת דיווח על כל אירוע אלימות, גם אם מדובר ברשת חברתית.

 

 



 

 :מיגל

 לימודיםתוכנית עדה וזאת לאור המעבר לויסודיים בישיבות הוצריך לשלב את יועצות בתי הספר ה

 שמונה שנתי.

 אני מציעה לשלב את ההורים בהרצאות לתלמידים בנושא אלימות.

 

 :שי

עפ"י נהלי משרד החינוך ישנה חובת דיווח ולעיתים זה גורם כעס אצל ההורים אשר רוצים לסגור את 

 מקרי האלימות בתוך כותלי בתי הספר.

 

 :אירית גוז

 מתוכננות מספר הרצאות של הורים:

 נפגעי פגיעה מינית.

 הדרכה של מניעת אובדנות.

 הרצאה על תקשורת למיניות.

 

 :אבי שמואל

 לא היו אירועים מיוחדים במהלך החודשים האחרונים.

 וריכוז של בני נוער בישוב. התקיימו פעולות עם הקב"ט בנושא אלכוהול

שנים. מדובר על פרויקט משטרתי על  3בהובלת המשטרה מכיתה י' למשך תנועת נוער  -"שחקים"

 מנת לעורר מעורבות בקהילה.

 

 

 :ראש המועצה

יש לקבוע פגישה עם יועצות בתי הספר והמחלקה לשירותים חברתיים יחד עם מח' החינוך  .1

 בנושא אלימות בבתי הספר.

ודש מניעת אלימות ח -להכין תוכנית לקראת חודש נובמבר על כל אחד מהמשתתפים .2

 גל וחגית אשר ירכזו את הנושא.                                                                   -ולהעביר למי
 לחודש.  26 -התוכנית תוצג בפגישה נוספת שתתקיים ב .3
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