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1/3עמוד   

 ZOOMסיכום ועדה למיגור אלימות שהתקיימה באמצעות הנדון: 
 מיום 7/7/20

 אמיר כוכבי ראש העירייה אביגיל קרפל מנהלת חט"ב הראשונים

סגנית ומ"מ  ,יו"ר הועדה זיגו קוגן מנהל היחידה לקידום נוער  יעל עבוד ברזילי 

 מאיר חלוואני סגן ראש העירייה רינה הופמן מנהלת חינוכית טיפולית, קידום נוער

 נאור שירי סגן ראש העירייה יניב שנל מתנדב סיירת הורים

העירחברת מועצת  נעם אולמן מתנדבי סיירת הורים  כנרת אלישע כהן 

 רינה שבתאי חברת מועצת העיר צחי יואלי יו"ר הנהגת הורים בי"ס בגין

 רן יקיר חבר מועצת העיר גלעד מויסה מתנדב סיירת הורים

 עמיר לזובר מנהל אגף ביטחון ואכיפה סימה אביב הנהגת הורים יישובית

 שמעון ברדה מפקד משטרת הוד השרון גלית אשר הנהגת הורים יישובית

 ענת הדר מנהלת מחלקת חינוך יסודי איריס כהן מדריכת מוגנות חברתית

כהן-אופירה אלדר מדריכת מוגנות חברתית  ליה גרנות עו"ד, המחלקה המשפטית 

105מטה תחום מניעה ב בעבר מנהל שמעוני טל תושב ד"ר עמיר גפן   

נוער תמנהלת יחיד דייויד בנאקסס עוזר סגנית ראש העיר  נעמי אשר 

מנהל תחום מניעת אלימות, סמים 

מרכז הועדה -ואלכוהול  

סגנית מנהל מחוז מרכז  אסף יפת

 הרשות לביטחון קהילתי

 סיון יצהר

 

ערב טוב לכולם ולכולן, הערב אנו מתכנסים במסגרת הועדה העירונית למיגור  יעל עבוד ברזילי, יו"ר הועדה:

הקורונה והמציאות המשתנה. תכף יציג אסף את הנתונים וסקירה של אלימות ונדון בעיקר בהשלכות משבר 

המצב הקיים, בכל הקשור לאלימות בתקופת הקורונה. חשוב לציין כי אתגרי הרשות המקומית הנם רבים, 

הועדה תארך באזור השעה ונשתדל לא לחרוג ממסגרת הזמנים. אחרי אסף תוצג פעילותן של מדריכות המוגנות 

חר מכן נשמע הרצאה קצרה מד"ר עמיר גפן בנושא מניעת אלימות ופשיעה בקרב ילדים ובני נוער העירוניות ולא

 ברשתות החברתיות.

בשנה רגילה הייתי פותח וסוקר בפניכם את הפעילות שקיימנו בחציון הראשון של השנה במסגרות  אסף יפת:

ל אנחנו בשנה לא רגילה והקורונה החינוך והמשובים המעולים שבתי הספר והתלמידים נתנו על הפעילות אב

 השפיעה, משפיעה ותשפיע על כולנו ולכן אבקש בסקירה שלי שנתמקד בעיקר בקורונה.

המגפה העולמית שנחתה עלינו תסתיים במוקדם או במאוחר, אבל ההשלכות שלה יישארו איתנו זמן רב. אנחנו 

ל התיירות שתשתנה, על שינויים בצריכה. שומעים המון פרשנים בנוגע למקצועות שייעלמו לאחר הקורונה, ע

אבל מנקודת המבט שלנו בועדה למיגור אלימות מעניין במיוחד לחשוב איך יגיב הדור הצעיר למגפה, הניתוק 

 החברתי, ההסתגרות בבית, הפחד והדאגה של ההורים, הקשרים שהתחזקו או התרופפו בתוך התא המשפחתי, 
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טווח על הדור הצעיר. לפניכם חלק מכתבה שפורסמה אמש בידיעות אחרונות  לכל אלה משמעויות ארוכות

 הנתונים כאן מדברים בעד עצמם ולצערנו משבר הקורונה חושף מצוקות בקרב הנוער והצעירים שבסיכון.

אבל נציין שבכל חודש מפרסם המטה הלאומי להגנה על ילדים –ד"ר עמיר גפן ידבר מיד על פגיעה ופשיעה ברשת 

ער ברשת נתונים על מספר האירועים וזירות שהם מתקיימות הפגיעות. נתונים מעניינים שפורסמו השבוע ונו

לעומת  חודשים אלו אשתקד ויש לנו  2020מאי -בחודשים מרץהוכפל   105מספר האירועים במוקד מספרים ש

 עבודה רבה גם בתחום מניעה ברשתות החברתיות.

הוא תחום האלימות במשפחה . משפחות רבות שסגורות בבית בגלל  תחום נוסף שאסור לנו להתעלם ממנו

הקורונה, נמצאות בלופ אלים שהתחיל כבר קודם או רק הסלים בחסות המצב. הקורונה תיעלם בסוף, יימצא 

לה חיסון, אבל לאלימות במשפחה יש רק חיסון אחד: להוציא את זה החוצה, לצעוק, לא לשתוק. לטפל בזה. 

על רקע העלייה במקרי אלימות  ולנו להעביר את המסר שחייבים לשים לאלימות הזו סוף.וזו המטרה של כ

ורצח נשים במערכות יחסים זוגיות, עברו במהלך חודש יוני, תלמידי העיר סדנאות בנושא זוגיות בריאה וחיזור 

ית ו/או מינית אלים. מערכות יחסים אלימות קיימות גם בקרב מתבגרים ועשויות להכיל אלימות פיזית, רגש

אשר מאפיינות גם בנים וגם בנות.  המטרה היא לעצור את האלימות לפני שהיא מתחילה ולכן המניעה הטובה 

 ביותר היא חינוך מגיל צעיר ליצירת מערכות יחסים בריאות וזיהוי נורות אזהרה. 

וח המיידי, הבינוני הבידוד החברתי, המתח והחרדה, השינויים הכלכליים בכל משפחה יגבו את מחירם, בטו

והארוך. הקורונה תהווה קטליזטור לשינוי, חברתי, התנהגותי ונפשי. וצוות המחלקה שלי בשיתוף מנהלי 

 מחלקות ואגפים נוספים בעיר כבר מתחילים לייצר מענים לתופעות החברתיות שעשויות להשפיע על כולנו. אנו

ף בקהילה, שומרי סף קהילתיים הם אזרחים מן השורה בשלבי גיוס מתנדבים ובניית תכניות הכשרה של שומרי ס

 .ואנשי מקצוע אשר פוגשים בתופעות של אלימות ופשיעה ויכולים לסייע במניעתם וצמצומם

מדריכות מוגנות שעושות עבודה חשובה מאד במסגרות החינוך ובקהילה  2בשנה האחרונה קלטנו למחלקה שלי 

ריכות המוגנות להגביר את הנוכחות הבוגרת, לאתר מצבי סיכון תפקיד מדמיד תכירו את איריס ואופירה.  

 ולהפנות בשיתוף צוות ביה"ס )מנהלת, יועצת( לגורמי הטיפול הרלוונטיים.

מתוך המשוב עולה שמידת שיתוף פעולה בין הצוות החינוכי לבין מדריך המוגנות טובה מאוד, מדריכות המוגנות 

 שפיעות לטובה על תחושת המוגנות של התלמידים. הן חלק משמעותי מהעשייה בבית הספר ומ

בעברי, מורה לחינוך גופני  ."בחטיבות "הראשונים" ו"השחר מדריכת מוגנות חברתית :כהן-אופירה אלדר

במסגרת תפקידי  . נשואה לדני.13בת  -ונויה 18בן  -,גבע 20בן  -אימא לליהוא  ."ומחנכת בחטיבת "הראשונים

דיברנו על הסכנות  .השחר וחט"ב הראשונים פעילויות בנושא: גלישה בטוחה ברשת העברתי בכל הכיתות בחט"ב

הזהירות שבהם יש  הטמונות במפגש עם אנשים שאיננו מכירים ושהכרנו דרך הרשתות החברתיות, מה אמצעי

הרחבנו על תופעת "העומדים מן הצד", שאינם מתערבים כאשר הם עדים לפגיעה  .לנקוט כדי להימנע מפגיעה

 במישהו אחר, מה רצוי לעשות וכיצד ניתן לעזור.
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דיברנו על הפתרונות שיכול המוקד  -למניעת אלימות ברשת 105מוקד  ט להכרות עם:-נערכו שיעורים לכיתות ז

לתת לבני הנוער, מה הסיבות שבגינן כדאי ואף רצוי להתקשר למוקד, כיצד אנו כחברים יכולים לעזור בפניה 

 .105מוקד   –תליתי ברחבי ביה"ס מודעות להעלאת המודעות למוקד להגנה על ילדים ונוער ברשת  ועוד.למוקד 

קשר עם מנהלות ביה"ס, יועצות ביה"ס, מחנכות , "חבר לעת צרה", שיחות עם תלמידים במסגרת תפקידי:

 ומחנכים.

שנות ותק בחינוך בלתי פורמלי בכפר  20מגיעה עם רקע של  .מדריכת מוגנות חברתית בבית ספר בגין איריס כהן:

, רון 25בנים: אדיר בן  2-אמא ל .הנוער בן שמן, מאמנת אישית במסעות למודעות לצמיחה ומטפלת הוליסטית

מתוך השיחות וההיכרות הבנתי שיש צורך לשים זרקור על מושג "החברות" ולחזק אותו, ומשם  )חייל(. 20בן 

ספסל החברות ממגנט אליו תלמידים במהלך  -את "ספסל החברות"עלה הרעיון לבנות בשיתוף התלמידים 

ההפסקות וניתן לראות מגוון תלמידים מגילאים שונים שמתמקמים, מפתחים שיח וכך מתפוגגת תחושת 

במסגרת תפקידי הנחיתי את תלמידות כיתות ו' שחקרו את נושא הגישור ומניעת הקונפליקטים וקיימו  הבדידות.

 דים בבית הספר בנוכחותי והנָחיתי בספסל החברות.שיחות גישור לתלמי

סמנכ״ל בחברה המאתרת מצוקה נפשית ברשת בטכנולוגיית בינה מלאכותית. בתפקידו הקודם  ד"ר עמיר גפן,

  מצורפת המצגת המלאה.. 105 –ניהל את תחום המניעה במטה הלאומי 

המפגש היה רלוונטי לתקופה. אנו מתמודדים עם  סיון יצהר, סגנית מנהל מחוז מרכז הרשות לביטחון קהילתי:

המון אתגרים והיה יפה לשמוע את מדריכות המוגנות. חשוב לנו לקדם את החוסן הקהילתי לטובת נושא 

המניעה, יפה לראות שאתם בהוד השרון עובדים נכון גם בתחום זה. היה מעולה לשמוע את ד"ר גפן על 

 ההתמודדות עם האתגרים השונים ברשת.

לקחה את העולם רע אבל הרשת רונות מרבים להתייחס לרשת כמשהו בנשים האח יר כוכבי, ראש העיריה:אמ

כמה צעדים קדימה והנגישה מידע רב. היינו במקום אחר לגמרי בלי הכלי הנהדר הזה שכמו כלים אחרים יש לו 

 כעירייה להעניקים ונמשיך מעניקהאחריות ההורית נדרשת יותר ושם אנו  גם צדדים בעיתיים. בגילאים הקטנים

הכלים החינוכיים הם חשובים יותר מאכיפה.  .הן להורים והן לצוותים המקצועיים יותרכלים משמעותיים 

תפקידנו להיות קרובים לשינויים שקורים בשטח מבחינת החשיפה והסכנות האפשריות. העוצמות השתנו אבל 

הייתי רוצה שנחיה בחברה שמודעת ולא מדחיקה את הבעיות   הסכנות הן אותן הסכנות כמו שאנו היינו ילדים.

והאתגרים ונדע לתת כלים נכונים ובטוחים לילדות ולילדים שלנו. אנו נטמיע תהליכי עבודה כמענה חברתי 

ונעניק כלים לקהילות הילדים, הנוער, הצעירים, וצוותי החינוך שלנו. אנו שמחים שאתם שותפים ושותפים 

 על הובלת הועדה. שלנו. ותודה ליעל

תודה רבה לכל המשתתפים והמשתתפות בישיבה, לראש העירייה והסגנים, חברי  יעל עבוד ברזילי, יו"ר הועדה:

 מועצה, ענת הדר, ובעיקר לאסף. היה מרתק.
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