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 :נוכחים

 מר ציון מלכה                  יו"ר הועדה
 נוער, רפרנט מקצועי  עו"ס       מר נתי ויצמן            

 אילנה ברקת                   מנכ"לית המועצה
 מנהלת מחלקת רווחה ושירותים חברתיים      גב' רחל גיל              

 גב' טלי בוחבוט               קב"סית המועצה
 מנהלת תחום מניעה וסיכון              נועה חוזה   גב' 

 מר מתן פהימי                 קב"ט המועצה
 
 

ולהמליץ לגבי  אלימותעה של נגע הלהציג את העשייה בתחום החינוך ומניהינה מטרת הוועדה 

 תכניות או צרכים.

רחל גיל מציגה את נתוני הרווחה בנושא אלימות ומספרת על כך שהמשטרה לוקחת את כל נושא 

עשית חקירה. חלק מהמקרים אף ה בתדירות גבוהה, נהאלימות ברצינות. המקרים מגיעים למשטר

 .מגיעים מהמשטרה לוודא שהמשפחה מוכרת 

וכי מפקד התחנה מעוניין להוריד  מדבר על כך שהמשטרה משתדלת לא לפתוח תיקים ציון מלכה

 את רמת הפשיעה.

בנוסף, היא מציינת כי קיימת אלימות  .רחל מציינת שהיא דווקא רואה מעורבות מצד המשטרה 

גם כלפי קשישים, בעיקר בסוגיות סביב אפוטרופסות ומריבות בתוך המשפחה סביב נחלות. כמו כן 

יינת שהאלימות לא מתבטאת רק באלימות פיזית. לגבי אלימות בקטינים ציינה כי יש תלונות מצ

לגייס את ההורים  ומטופלות על ידי פקידת הסעד. בדרך כלל נעשה ניסיוןשמועברות למחלקה 

בנוסף, מציינת רחל כי לטיפול ובמידה ואין הצלחה מגישים תלונה במשטרה ומערבים בית משפט. 

 ות בין בני זוג על רקע גירושין ובטיפול סדרי דין. קיימת אלימ

מהמקרים הם על רקע סכסוכים  80%אך עפ"י הנתונים ח אוכלוסייה מסוים ן להצביע על פללא נית

 על רקע גירושין. 

 

ואף טוען ששווה ציון מלכה מציין שצריך להיות קשר בין וועדי הישובים לבין מחלקת הרווחה 

י הישובים על מנת שיהיו ערניים לנושאים הקשורים לאלימות במשפחה להעביר נוהל מסודר לראש

 בישובים. 

 חברי המליאה את הרגישות למקרי אלימות והצורך בדיווח.אילנה ממליצה להעלות בפני 



רחל מציינת כי רוב מקרי האלימות מדווחים וכי יש תהליך עבודה עם ראשי הוועדים וצוותי צח"י 

 לטובת העניין.

  

ונועה מציינים כי לא קיימת תופעת אלימות חריגה שנתקלו בה בקרב בני נוער בתחום הבלתי נתי 

פורמלי במועצה זאת לעומת שנה שעברה בה היו שלושה מקרים חריגים של אלימות בקרב בני נוער 

 . בהתאם וכמובן טופלו
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 :נוכחים
 מר ציון מלכה                  יו"ר הועדה

 נוער, רפרנט מקצועי  עו"ס       מר נתי ויצמן            
 ברקת                   מנכ"לית המועצהאילנה 

 מנהלת מחלקת רווחה ושירותים חברתיים      גב' רחל גיל              
 גב' טלי בוחבוט               קב"סית המועצה

 מנהלת תחום מניעה וסיכון              נועה חוזה   גב' 
 מר מתן פהימי                 קב"ט המועצה

 
 
 

הינה להציג את העשייה בתחום החינוך ומניעה של נגע הסמים ולהמליץ לגבי תכניות  מטרת הוועדה

 או צרכים.

ציון מלכה, מציין שלראייתו התופעה של עישון סמים נפוצה בישובים הן בקרב בני נוער והן בכלל. 

 מתן פהימי קב"ט המועצה מתייחס להחלטת המפכ"ל לאי הפללה למשתמשים בסמים. 

 הפללה ביחס לבגירים לבין אי הפללה ביחס לקטינים. צורך לעשות הפרדה בין אי כי יש  מצייןו

צה מגזרים וגילאים וכי ניתן לראות כי בני נוער נתי וויזמן מציין כי מדובר בתופעה חברתית שחו

 מעורבים יותר במקרי אלימות לאחר צריכת אלכוהול מאשר צריכת סמים. 

סיירת הורים וצוות המטה של עם כי בל"ג בעומר האחרון יצאה לשטח יחד  חוזרת מדווחת נועה

מחלקת הילדים והנוער ושם נתבשרו כי שני נערים נעצרו ונלקחו על ידי הבילוש על רקע חשד 

פעילות המשטרה באירוע מסוג זה מהווה הרתעה למען יראו החזקת סמים. נתי ונועה מציינים כי 

 הבין את ההשלכות של שימוש והחזקת סמים.ויראו, הנוער שנכח במסיבה 

בעבר עלו קולות מצד הקהילה שהסתייגו מעירוב המשטרה טרם הניסיון לה כי אילנה ברקת, מע

 לטפל בזה באופן פנימי בתוך הרשות. 

בני נוער הם נמנעים מעירוב של בנתי, נועה, טלי ורחל ציינו שכגורמי מקצוע העובדים ומטפלים 

 רה לעשות את עבודתה כשהיא נכנסת לתמונה. תנים למשטהחוק בעצמם, אך נו

פעה רחבה ובמקביל לעבודה עם הנערים יש לעשות עבודה מול טלי בוחבוט, מציינת כי מדובר בתו

 ההורים. 



נכנסות סדנאות הורים העוסקות בין היתר  (ובעתיד בכולם)נתי ונועה מציינים כי במרבית הישובים 

שך רשימת סדנאות הורים בישובים שעל פי המלצת הוועדה תועבר בסוגיית הסמים, )מצורפת בהמ

  .(לעובדים הסוציאליים

בתי ספר, רווחה,  אילנה מציינת כי צריך לעשות איגום משאבים של כל הגורמים העוסקים בנושא

 מהלך השנה בה נפעל למיגור התופעה.להקדיש לנושא יחידת זמן בו  מתנ"ס

נתי ונועה מציינים כי הם תומכים מאוד ברעיון ומדגישים שעל מנת לטפל בתופעה עלינו להכיר 

  ואף לפעול בכל הרמות.אותה ולהכיר בה 

כי השנה במסגרת היערכות לקיץ נבנתה תכנית קיץ עשירה ומגוונת שמטרתה לספק מציינת נועה 

ביבה בטוחה בה יוכלו הנערים לבלות מרחב מוגן ובטוח יותר לפעילות בלתי פורמלית וכן לייצר ס

 ללא צריכה ושימוש של סמים ואלכוהול או חומרים מסוכנים אחרים.
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 ציבור המעוניין לקחת חלק בישיבות הועדה מוזמן ליצור קשר

 

 

 

 

 

 

 


