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דבר ראש המועצה, שי חג׳ג׳
טרור הגניבות

אחד הקשיים שאנו חווים, בעיקר בגוש השובלים )שדה צבי – בית הגדי(, הוא
תופעת הגניבות. זה טרור לכל דבר וכך על המדינה להתייחס ולטפל בנושא! כך
אנחנו מתייחסים לזה ושמנו לעצמנו מטרה להפחית באופן משמעותי את מספר

הפריצות הכולל.
אתחיל ברקע קצר, ואמשיך בפעולות שאנו נוקטים ומה מצופה מכולנו, כדי למנוע את הגניבות.

ישודרו לא מעט כתבות בנושא ונפגשנו עם קציני המשטרה, קציני מג"ב והרב"שים, פגישה שתואמה מראש, כחלק מה
עבודה השוטפת והמפגשים הקבועים. מפקד תחנת נתיבות ומפקד היחב"ל הציגו לנו עלייה מדאיגה במספר הפריצות 

ועבירות הפע"ר, בין ינואר ליוני השנה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

יקציני המשטרה הציגו לנו את העבודה המאומצת שהם עושים, על המבצעים, פעולות הבילוש, השימוש באמצעים טכנולו
גיים, יחד עם המתנדבים ו"השומר החדש", שהחל לפעול באזורנו. בזכות כל אלה, בשבועות האחרונים גם נתפסו חשודים 

בפריצות ונמנעו פריצות.

עוד הם אמרו, שהחוק מגביל אותם, ואני לוקח על עצמי את הטיפול בשינוי בחקיקה. אני בטוח שנבחרי הציבור שלנו 
בכנסת יתמכו בכך, ויובילו לשינוי.

יש גם לשנות ולהחמיר את הענישה. לרוב בית- המשפט מותח ביקורת על המשטרה על שהגישה כתב אישום כנגד עבירות 
חקלאיות. הדבר הזה מרתיח, ועל השופטים בישראל לדעת שמשק שגונבים ממנו טון שום, בשווי 30,000 שקלים )כפי 

שקרה החודש בשדה צבי( – המשמעות היא אחת: חיסול המשק.

יחד עם זאת, הראו לנו הקצינים כיצד הם מממשים עד תום את כל היכולות שלהם ליצור הרתעה, כמו למשל עיכוב רכבי 
היוקרה של החשודים בתחנה. הם אף הציגו כיצד החשודים שנתפסו באזורנו, נעצרים לתקופות ממושכות יותר מאשר 

חשודים בעבירות סמים.

אז מה אנחנו עוד עושים?

מעבר למאמץ המשטרתי, אנו פועלים בכמה מישורים, שיקלו ויסייעו לכוחות בשטח:

1. דרשנו הקמת גדר ביטחון הרמטית שתחצוץ בין חברון לקריית גת ומזרח לכיש, משם נכנסים בין 2,500-3,000 שב"חים 
בשבוע. העבודות החלו לפני מספר חודשים. ברגע שיהיה מחסום הרמטי, יהיה קשה יותר לחדור לאזורנו, וזה יפחית באופן 

משמעותי את מספר העבירות.

2. יזמנו דיונים בוועדת הפנים של הכנסת, בראשות חה"כ דודי אמסלם, בנושא. בדיון האחרון השתתפו המפכ"ל והשר 
לביטחון פנים, וסוכם בו כי יקצו לנו תקציב למרכיבי ביטחון. עובדי מליכי, מפקד היחב"ל, הגיש לנו תוכנית עבודה, 

ובקרוב נצא למכרז. מדובר על התקנת מצלמות, שערים, תרסות ועוד.

3. פניתי לשר לביטחון פנים חה"כ גלעד ארדן בבקשה להרחיב את האישור לנשיאת נשק - שעל- פי התבחינים למתן ריי
שיון לכלי ירי ברישוי פרטי - תושבי המועצה האזורית מרחבים אינם זכאים למתן רישיון, לכן, ביקשתי את הוספת יישובי 
המועצה האזורית מרחבים לרשימת היישובים הזכאים למתן נשק. וכן, להעניק סמכויות שיטור לרב"שים, המתנדבים שלנו 

ביישובים.

4. גיוס מתנדבים. המעוניינים להצטרף למערך המתנדבים של המתמיד ושל יחידת הג'יפים מתבקשים לפנות לרס"מ שי 
כנה בטלפון: 050-6274753

5. הסברה. הוצאנו בעבר מספר הנחיות, ואני מצרף אותם כאן שוב. אנו מבקשים - לנעול את דלתות הבתים והרכבים. לא 
מעט פריצות אירעו כאשר הבתים והרכבים היו פתוחים. לא להשאיר מפתחות מחוץ לבית )מתחת לעציץ וכיוב'(. בנוסף, 

היו עירניים. התקשרו 100 בכל פעם שאתם מבחינים בדמות חשודה. המשטרה תגיע.

אני מבקש להודות שוב בשמי ובשמכם לכל הכוחות שנמצאים בשטח. לכוחות המשטרה, מג"ב, המתנדבים הרבים שלנו, 
לאנשי ה"שומר החדש", שעובדים ימים ולילות ארוכים, בשמירה ובהגנה על הבית שלנו.  
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dadonshalom@gmail.com :להתייעצות או לבקשת משלוח פתרונות

החופש הגדול במרחבים: תושבים מעסיקים את בני הנוער
בימי החופש הגדול, רבים מבני הנוער בארץ מחפשים תעסוקה.

לצד פעילויות הנוער והטיולים שמארגנים במועצה האזורית
מרחבים, הודיע מנהל מתנ"ס מרחבים כי המתנ"ס יהווה גורם מקשר 

לעידוד תעסוקת בני הנוער. תושבים, בעלי עסקים, חקלאים
וכדומה, המעוניינים בעובדים, יוכלו לפנות למתנ"ס. המתנ"ס יעסיק 
את בני הנוער, ידע להתאים למעסיק את הנער או הנערה התאימים 
ביותר. התשלום עבור העבודה יועבר למתנ"ס, והמתנ"ס ישלם לכל 

עובד על- פי חוק ועם תלוש שכר מסודר. 
יוכלו לעבוד גם  מנהל מתנ"ס מרחבים, אדם עזרן מסביר "הנערים 
במשקים ביתיים, בגינון, שטיפת רכבים, עבודות משק בית, כמו גם 
בחקלאות או במפעלים. הצורך עולה מהשטח. רבים ממשקי הבית 
כאן.  מרוויחים  כולם  לפנות.  למי  יודעים  ולא  בקיץ  עזרה  מחפשים 
נוכל להגדיל באופן משמעותי את מספר בני הנוער שיועסקו בקיץ 
ויקבלו שכר על- פי חוק, והתושבים יקבלו שירותים זמינים, טובים 
ומידיים." ראש המועצה האזורית מרחבים שי חג'ג' תומך בתוכנית 
תעסוקתיים  כלכליים  ערכים  רוכשים  הנערים  העבודה  "באמצעות 
בעולם  בהמשך  להשתלב  היכולת  על  שמשפיעה  צעיר,  בגיל  כבר 
האחרונים  בקיצים  בהצלחה.  הקריירה  מסלול  את  ולנהל  העבודה 
פנינו לבעלי עסקים וחקלאים להעסקת בני נוער. הרעיון להרחיב את 
אפשרויות התעסוקה הוא מצוין. חופשת הקיץ ארוכה ועלינו לעשות 

הכל כדי שהנערים ימצו את החופשה להנאה מירבית, תוך כדי שמירה על הנערים. חופשת הקיץ במרחבים עשירה בפעילויות 
אטרקטיביות וחינוכיות, ולצד זה, אנו מעודדים ומסייעים לנערים במציאת מקומות תעסוקה."

לא מעט תושבים כבר הזמינו את השירותים ומספרים על נערות ונערים חרוצים וחדורי מוטיבציה. המעוניינים
מוזמנים להתקשר ל"מעברים": 08-6211810



ייחודי במרחבים: תוכנית לאימהות יחידניות

בשנה האחרונה שמה המחלקה לשירותים חברתיים דגש על עבודה עם אימהות לאחר תהליך גירושין או אימהות המגדלות 
את ילדיהן ללא בן זוג.

המונח הנכון לאימהות אלו הוא אימהות בנפרד או אימהות עצמאיות.

 %62 להיות  הפכו  )גירושין  התופעה  על  אחרת  הסתכלות  ועל  מדיניות  שינוי  על  מעיד  במונח  החקיקה  שינוי  עצם 
מהאוכלוסייה(.

במסגרת המחלקה לשירותים חברתיים, זיהינו כי חלק מהאימהות מתמודדות עם חסמים בהשתלבות במקומות עבודה 
טובים ויציבים - במקביל לכל האילוצים והצרכים המשפחתיים.

בשיתוף פעולה מרגש ומקצועי מאוד עם מרכז מעברים לקידום תעסוקה במרחב הכפרי, עם השירות הפסיכולוגי החינוכי 
ועם מרכז צעירים של מרחבים-שדות נגב – הצלחנו לייצר תוכנית שהיא גם טיפולית, גם חברתית, גם העשרתית וגם מקנה 

ידע מקצועי, לטובת האימהות שהשתתפו בה.

התוכנית לאימהות הוצגה במספר כנסים מקצועיים והיא מהווה מודל לשירותים נוספים מכמה סיבות:

1. שיתופי הפעולה בין הגורמים השונים הנותנים שירות לאימהות היו נהדרים והפיקו תוצאות טובות מאשר עבודת כל 
ארגון בנפרד.

2.  העבודה המתואמת )גישת המעטפת( הרואה את האישה בכל זירות החיים שלה הצליחה להביא להתקדמות משמעותית 
בתחומים בהם היתה תקיעות בעבר.

3. היכולת לייצר שפה משותפת בין אנשים מקצוע מתחומים שונים הוכיח את עצמו גם לטובת הנשים וגם לטובת עבודת 
הצוות.

השנה אנחנו פועלות להרחיב את התוכניות הקיימות ולהמשיך לתת שירות מקצועי, משולב, ומותאם לצרכי התושבים, גם 
לנשים, גם לאנשים המתמודדים עם משבר, גם לוותיקי המועצה ולכל אדם שיפנה למחלקה לשירותים חברתיים. מוזמנים 

לפנות, המחלקה לשירותים חברתיים: 08-9929460

מחלקת
הילדים והנוער

מתמודדים עם נער/ה בגיל ההתבגרות?
מחפשים תשובות ודרכי התמודדות?

מעוניינים במנחה פרטני שיקשיב וילווה אתכם?
מחלקת הילדים והנוער משיקה מיזם חברתי

'הורים למען הורים'
בוגרי התכנית 'ביה"ס להורים' מעוניינים להתנדב בקהילה

ולהעניק לכם ליווי ומענה מקצועי – ללא תשלום!

ליצירת קשר ופרטים נוספים: 
מירב אביטן 052-8586977 מנהלת תחום מניעה וסיכון

נתי ויצמן 054-3003540 עו"ס מניעה וסיכון

*בוגרי התכנית בעלי תעודה אקדמית
ממכללת תל חי ועידן ההורות*

*סודיות מובטחת*


