
                                                                              

            

       

 

 

  28/11/16שהתכנסה בתאריך:  הוד השרון - למיגור אלימותהועדה העירונית  סיכום  

 שם ותפקיד

 יו"ר הועדה, ראש העיר ,מר חי אדיב

 חברת מועצה, משנה לראש העיר ,הגב' כנרת כהן

 סמנכ"ל חינוך וחברה, מר אבי קמינסקי

 מנהלת אגף חינוך , הגב' יפה עזרא

 מנהלת אגף הרווחה, הגב' אביטל בר

 אגף מצילה במשרד לביטחון הפנים –מנהלת מחוז ת"א , הגב' אביטל לייבה

 מנהל מחלקת ביטחון , מר נועם בן יהודה

 מנהל היחידה לקידום נוער, מר זיגו קוגן

 מחלקת קידום נוער-מנהלת חינוכית טיפולית, הגב' רינה הופמן

 מנהל פיקוח עירוני, דוד קורןמר 

 מפקד משטרת הוד השרון ,פקד גל ויצמן

 מנהלת מחלקת משאבי קהילה והתנדבות ,הגב' אסנת סטוצ'ינר

 מנהל תחום מניעת אלימות, סמים ואלכוהול עיריית הוד השרון ורכז הועדה, מר אסף יפת

 

 יקרי הועדה:ע
 שבוע ציין בפני הנוכחים את תעודות ההערכה והצטיינות שקיבלו ה בירך את הנוכחים. :יו"ר הועדה -ראש העיר ,חי אדיב

 תיכון מוסינזון וביה"ס הירוק. הדגיש שישנה חשיבות רבה בקיום ועדות מסוג אלה. חשוב שכמה שיותר אנשים מכל 

 הקצוות הפוליטיים יגיעו לוועדות אלו על מנת שנוכל למגר את האלימות שבקרבנו.

 מופע אשר שם  -ור אחר"הציגה את המופע: "בגרות בא: מנהלת מחלקת משאבי קהילה והתנדבות הגב' אסנת סטוצ'ינר

 על ערך קבלת השונה ומניעת אלימות בקרב בני נוער. השחקנים הם תלמידי מגמת תיאטרון בתיכון הדרים.דגש 

  סקירה כללית -הוד השרוןב נקודת השיטורפקד גל ויצמן, מפקד 

משרד החינוך. הציגה את נתוני האקלים הבית ספרי כפי שפורסמו במיצ"ב :מנהלת אגף חינוך הגב' יפה עזרא



                                                                              

            

       

 

 הציג בפני הנוכחים את תכניות החינוך המניעתי בתחום  :אסף יפת, מנהל תחום מניעת אלימות, סמים ואלכוהול

 הרצאות  היחידה למניעת אלימות סמים ואלכוהול בעיריית הוד השרוןקיימה  2016הפורמאלי והבלתי פורמאלי. בשנת 

 ות בנושא הכפתור האדום, פעילויות העצמה לתלמידים בנושאי מניעת בנושאי מניעת אלימות במרחב הווירטואלי, פעילוי

  צריכת אלכוהולאלימות, סדנאות בנושא לחץ והשפעה חברתית, במניעת אלימות ובריונות ברשתות החברתיות, מניעת 

 ורת וסמים, מניעת אלימות וגזענות בספורט ומניעת התנהגות אנטי חברתית וקורסים ייחודיים ליצירת אקלים ותקש

 רבים בהרחבה והעצמת  מיטבית בין הורים ומתבגרים. היחידה העירונית למניעת אלימות, סמים ואלכוהול מקדישה מאמצים

 פעילויות ותכניות המניעה הניתנות בחינוך הפורמאלי ובחיבורן לתחום החינוך הבלתי פורמאלי, כך שלמעשה נוצר רצף העוטף את 

 אגף חברה -היחידה העירונית למניעת אלימות, סמים ואלכוהול הינה נציגה של מצילה .יממהעל פני כל שעות ה לדים ובני הנוערהי

 .למלחמה בסמים ובאלכוהול לאומיתשל הרשות הומניעת פשיעה במשרד לביטחון הפנים ו
 את תכנית העבודה והפעילויות הרבות  הציגה רינה הופמן, מנהלת חינוכית טיפולית ביחידה לקידום וטיפול נוער

 במטרה  13-18תחום אחריותה. היחידה לקידום נוער הינה גוף טיפולי חינוכי הנותן מענה ושירותים לבני נוער בגילאי שב

 לקדם, לפתח ולשפר את חייהם של הנער/ה בתחומים האישיים, החברתיים, המשפחתיים ועוד. בין שאר פעילויות היחידה 

 בספרייה העירונית ועוד מגוון פעילויות ערכיות וחינוכיות להעצמה בית קפה לנוער בפארק מגדיאל, תכנית "סיפורי לילה" 

 וצמיחת בני הנוער.

 סיכומים:
 אני חושב שביה"ס, מורים תלמידים  :סמנכ"ל חינוך, רווחה, תרבות, נוער, ספורט וקהילה, אגף חינוךאבי קמינסקי, 

 ן הימני. ביה"ס יכול לשנות ולהוביל דרכי מתנהגים כמו קהילה אך לביה"ס תפקיד חשוב ומהותי, הוא חייב להיות הסמ

 פעולה של קהילה כולה. וזה תלוי מה אנו משקיעים ונותנים לו. בהוד השרון החינוך החברתי הערכי לא מתבטא רק בגיוס 

 לצה"ל והתנדבות אלא גם באדם לאדם, יש מרקם יפה מאד. אגף החינוך מוביל גם מועצות תלמידים בחינוך היסודי וזה 

 חד, נותנים כלים למנהיגות וזה כלי משמעותי וחשוב.יפה ומיו

 משימה שלנו בביה"ס להתייחס לנתוני האקלים הבית ספרי ולנתוני האלימות ולראות ה :מנהלת אגף חינוך יפה עזרא

 כיצד המנהלות יוזמות ומצמצמות את הנתונים, נתחיל זאת כבר ביום רביעי בפגישה שיש לנו עם המנהלות בנושא 

 התמונה הבית ספרית ונשמע מהמנהלות מהן הפעולות שהן נוקטות בנושא.

 אשמח לשמוע כל רעיון שעולה מן השטח אך אני רוצה לציין לטובה את הפעילויות : :ר הועדהיו" -ראש העיר ,חי אדיב

 שראיתי בביה"ס השחר והתלהבתי "שירה של כט' בנובמבר", כלומר שירה בציבור וזה היה מדהים, התלמידים שרו, נהנו 

 למידים בנושא מניעת אלימות ופרקו ונתרמו. התלמידים לומדים שירה עברית. דוגמא נוספת היא הרצאת הורים ות

 באמצעות ספורט. תציגו חלופות להעצמת הורים ותלמידים. כמו כן, אשמח לפעילות של כיתות רוקדות. יש דברים שטוב 

 לחזור בהם אחורה.

 אני מודה על הישיבה. אני רואה את התמונה  אביטל לייבה, מנהלת מחוז ת"א באגף מצילה במשרד לביטחון הפנים:

 כאן עשייה ברוכה שניכרת בשטח, שילוב כל הכוחות נותן תוצאה מצוינת, יישר כוח על פעילות ערכי וחשובה.הכללית ויש |

 רעיונות וחשיבות מהישיבה אני לוקח איתי : סמנכ"ל חינוך, רווחה, תרבות, נוער, ספורט וקהילה, אגף חינוך, אבי קמינסקי

נוספים לתיאוםונושאים נוער נושא הקידום של פעילות ההזו, בעיקר את 



                                                                              

            

       

 

 : אני מציע לבחון ולבדוק גם פעילויות של הנוער ושל הספורט על מנת לייצר תמונה :יו"ר הועדה -ראש העיר ,חי אדיב

 כוללת של הנושא. לחבר ולחזק.

 רגועים ולא אנו נתקלים בשטח באלימות בכל יום, המוטו שלי הוא להיות מאופקים ו: מנהל פיקוח עירונין מר דוד קור

 . לפני זמן מה, הגשתי תלונה במשטרה כנגד אדם שהגיב נגדי באלימות, האדם היה עצור וזו גרר חלילה לקטטהלהי

 הגישה, אפס סובלנות כנגד אלימות.

 אסור לוותר לתושב שעבר את הגבול. חד משמעית זה חלק מחינוך. כי לאחר מכן אותו  :יו"ר הועדה -ראש העיר ,חי אדיב

 ם לילדיו ולמורה ולכל הקהילה שלנו.אזרח מדבר בצורה אלימה ג

 אם אנו רוצים להתקדם אני מציע לבחון יעדים מדידים, להכין תכנית תקיפה פקד גל ויצמן, מפקד משטרת הוד השרון: 

 וסטטוסים כל אחד בתחומו ולכוון למטרה.

 ימות. שיתוף הפעולה בין אני מציע לרשת את העיר במצלמות ויהיה אפס עבירות אל: מנהל מחלקת ביטחון נועם בן יהודה

 מוביל להצלחה. מנהלות ביה"ס לא מסתירות מידע במקרי אלימות. אני ממשיך להרצות  לאורך כל השנה כלל הגורמים

 בביה"ס וממשיכים לקיים את סיירת הנוער שלנו. אנו לא עיר אלימה אך אירוע אחד קיצוני של אלימות בני נוער יכול 

 מנו קיץ שלם, שקט ללא שום אירועים מיוחדים בזכות כל הפעילויות שעיר הציעה ויזמה להפוך את העיר לעיר אלימה. סיי

 לתושבים.

 אני רוצה להוסיף שפעילות הנוער ב"באר" ובבית הקפה בפארק מגדיאל עזרו לירידה  :יו"ר הועדה -ראש העיר ,חי אדיב

 .בקרב בני נוער במקרה האלימות

 לא הנוער  –כשמעסיקים את הנוער  :ות, נוער, ספורט וקהילה, אגף חינוךסמנכ"ל חינוך, רווחה, תרב אבי קמינסקי,

 מעסיק אותנו.

 אני מבקשת להצטרף לדבריה של אביטל ולהזמין לוועדה הבאה את היחידה : חברת מועצה, משנה לראש העיר כנרת כהן

 למניעת אלימות במשפחה שבאגף הרווחה על מנת ללמוד ולהכיר את פעילותן החשובה.

 אני רוצה להודות לכולם ואני תומך ומגבה כל פעילות ערכית חינוכית המובילה ": יו"ר הועדה -ראש העיר ,יבחי אד

 נשים דגש רב על פעילויות אלו כרסום יסודות הדמוקרטיה". כפי שאמר יצחק רבין: "האלימות היא למניעת אלימות. 

 והגיוס לצה"ל. יש להכין תכנית כוללת על מנת להעשיר  במערכת החינוך שלנו בדיוק כפי שאנו שמים דגש על ציוני הבגרות

 הכוח העיקרי אצלך בעבודה עם מנהלות בעיקר להתמקד ביסודי  כמנהלת החינוך את יפהפעילויות למניעת אלימות. 

  ובחטיבות. את התיכונים נעסיק בבגרויות. כמו כן יש לשים דגש על הגופים המשלימים: מועצת נוער, תנועות נוער, קידום

 נוער, רווחה וכל השאר שישתלבו בתכנית הכוללת. לוועדה הבאה יש להזמין מנהלות, נציגי הורים, נציגי תלמידים על מנת 

 ."אני מודה לכולכם, תודה רבה להציג את הפעילויות בצורה מכובדת.


