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 22/11/28יום מסיכום ועדה למיגור אלימות  

ראש העירייהסגנית ומ"מ  ,יו"ר הועדה  יעל עבוד ברזילי 

בד סוציאלי, מרצה ומנחהעו  ד"ר אורי גדס אילני 

 הדס אפרתי ראש צוות, אגף רווחה

 אלון אדלמן מנהל השירות הפסיכולוגי

 ליאת זילברמן סגנית מנהלת מחלקת ביטחון

בנימיניטל  יו"ר הנהגת הורים יישובית  

גבאי אורלי יו"ר הנהגת הורים יגאל אלון  

 אתי לוי מנהלת מחלקת פרט וחינוך מיוחד

לקידום נוער היחידהמנהל   זיגו קוגן 

 רינה הופמן מנהלת חינוכית טיפולית, קידום נוער

 איריס כהן מדריכת מוגנות חברתית

 עדי גרנות מדריכת מוגנות חברתית

סגנית ראש העירעוזר   דייויד בנאקסס 

מרכז הועדה -מנהל תחום מניעת אלימות, סמים ואלכוהול  אסף יפת 

 

במסגרת פעילות  לוועדה העירונית למיגור אלימות. שהצטרפתםתודה רבה  שלום לכולן וכולם, יעל עבוד ברזילי:

מגיל צעיר, אנו מדברים בין היתר על חלק שאנחנו מדברות ומדברים על מיגור אלימות ויצירת מוגנות הוועדה 

היום נארח את ד"ר אורי גדס אילני ויחד בדון אקוטי ביצירת מנגנוני חינוך והסברה נגד אלימות מכל סוג. 

 בכלל ובהוד השרון בפרט.  בסוגיות האלימות החברה הישראלית

  katzr.net/da7b3bhttps//: מצגת הוועדה  אסף יפת:

תיקים על אלימות  54,572 בישראל הסכינים שנשלפות בכבישים הן רק הסימפטום: מתחילת השנה נפתחו

על אלימות מינית. ישראל, למעשה, היא מדינה אלימה בכל  7,871תיקים על אלימות במשפחה.  31,285גופנית. 

בחינת .  יודעים: "האלימות הפכה לשפה רשמית נוספת, וזה הולך ומחמיר"תחומי החיים. בבתי החולים כבר 

מספר התיקים שנפתחו בחשד לאלימות  2020הנתונים מראה את העלייה המטרידה במספר המקרים: בשנת 

תיקים, והשנה  1,365מדובר כבר על  2022תיקים ובשנת  1,234-ה לאחר מכן עלה ל, שנ1,112גופנית בכביש עמד 

עוד לא הסתיימה. הנתונים נכונים ליום ראשון האחרון, היום שבו הובא למנוחות יורי וולקוב ז"ל, שנרצח במעבר 

 חציה בחולון בעקבות הערה סתמית לנהג אופנוע.

סמינר עמיתים למיגור אלימות  בעקבות הרצח של הנער יואל להנגל האחרונים בתחום החינוך יצרנו בשבועות

תכנית לקידום מיניות בריאה ומניעת אלימות בביה"ס העל יסודיים ים בכמו כן אנו ממשיכיחד עם נציגי חט"ב, 
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"גם הורים לומדים" הרחבת תכנית , רה במערכת החינוך ובתנועות הנוערקידום פעולות מניעה והסב, בעיר

 .בקידום נוער ועוד למניעת התנהגויות סיכון –פעילויות מניעה בקהילה  ההרצאות והסדנאות להורים.

 ס אילנידאורי געיקר דבריו של ד"ר 

עפ"י הגדרה זו אין כאן  .אחראו במשהו שימוש בכוח, גופני או נפשי שהמטרה היא לפגוע במישהו -אלימות .א

 ודה, בכביש., בחצר, בעבבכדורגלפעל בצורה אלימה.  חייו במהלך. כל אדם ובחיימישהו שלא נהג באלימות 

 אלימות בבית ספר היא ציפייה לא ריאלית. תהיהלא נצליח למגר את האלימות לאלתר. הציפייה שלא  .ב

 פוגע ונפגע.תנאים: סיבה,  3בכל אירוע אלים צריכים להתקיים לפחות  .ג

 , אינטרנט, משחקים, בי"ס, חצר וכו'.הטלוויזיילדים ובני נוער נחשפים יום יום לאלימות:  .ד

 .יםהבא המקרים ת המקרה הנוכחי אז לפחות אתאם יש סיבה, ניתן היה למנוע את המקרה. ואם לא א .ה

המציאות שמכה בנו, מאבק בין יצרים יצר בונה ויצר הורס, אצל חלק למה אנשים מתנהגים באלימות?  .ו

 לא בא לידי ביטוי, תסכול כלשהו. מהאנשים האיפוק

 :2021שפורסמו בשנת  על פי הנתונים .ז

עם כלי נשק )אולר, סכין, דוקרן, לבית הספר  הגיעוהלומדים בחט"ב ותיכונים מתלמידי ישראל  13%  .1

 . בחודש האחרון אגרופן וכו'(

 מהתלמידים חשים שבי"ס הוא לא מקום בטוח. 33% .2

ת תלמידים ו, אני מציע לקדם את תחום סיירארציתצריכים לחשוב איך מתמודדים עם הנושא הזה ברמה ה

עת אלימות, יחד עם מורות תורניות, תלמידים שמסיירים בבי"ס כסיירת למניבית הספר מדובר בחצר ב

 .למגר תופעות של אלימות זה דברים שיכולים לעזורמדריכי מוגנות, 

תיקים  3,700-כאלימות מינית ותקיפה ו עבירות בגין פלילייםתיקים  4,000-נפתחו לבני נוער כ 2021בשנת  .ח

  פליליים בגין עבירות רכוש, וונדליזם.

 הפנינג למניעת אלימות עבור ילדים, הורים וצוותים.-חשוב לייצר מניעה בקהילה .ט

אפשר לחקור אותם, לעצור אותם ולשפוט אותם בבית משפט לנוער. הנוער צריך  12אחריות פלילית: מגיל  .י

 .להבין שהמדינה רואה אותם אחראים למעשים שלהם. בסוף יש קו אדום

בקרב ילדים ונוער  משמעותית. לאחר שתיית אלכוהול רמת האלימות עולה אלכוהול גובה את המחיר שלו .יא

 .כל המחקרים עפ"י

 18%ששתו אלכוהול בחודש האחרון.  2021מבני הנוער דיווחו בסקר שנערך בשנת  19%נתונים נוספים:   .יב

 50%יב  דיווחו נהגו ברכב לאחר ששתו אלכוהול, -מתלמידי יא 7%דיווחו שהשתכרו בחודש האחרון, 

 ין בעיה לנהוג אחרי ששותים. יש עוד עבודה בנושא זה.מתלמידי יא' טענו במחקר של אור ירוק שא

 לאחר תאונת דרכים.שלא היה להם כלל רישיון נהיגה  בני נוער כנהגים 150-אושפזו בבי"ח כ 2020בשנת  .יג

 . 11-15עים בגילאי פוגהורוב  12-15בגילאי באלימות ברשת רוב הנפגעים  .יד

מההורים לא מגבילים ולא מפקחים על ילדיהם ברשת. לרוב הדברים מתגלים באיחור ורק לאחר  43% .טו

 שקורה מקרה.

 י אלימות. ל אירועחייבים להבין שבלי פיקוח הורי אנו מפספסים ים ש הורים .טז
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 פדופילים נתפסו במהלך השנתיים האחרונות. 300ילדים נפגעו ברשת במהלך תקופת הקורונה.  15,000 .יז

יקים עם כתב אישום לקטינים בעבירות ת 237-, ו2021קטינים נתפסו בגין עבירות מין בשנת  700-למעלה מ .יח

 מין כנגד קטינים אחרים.

 הן בגין עבירות מין ברשת: צילום, הפצה ושיתוף סרטונים מיניים. 105מוקד פניות להמ 30% .יט

 זו עבירה פלילית. 14רוב תלמידי ישראל לא יודעים שלקיים יחסי מין מתחת לגיל  .כ

 עבירות מין אין שחור ולבן. לעצור את זה על המקום.ב – ום ברורדכחברה, קהילה, בית ספר צריך להיות קו א .כא

  לשנה בקרב ילדים ונוער.החשוב לחדד את נושא הדיווח מול ה .כב

 

ער את תופעות ולם למזרורה שבסוף בשיתוף פעולה של כהבמההרצאה ששמענו כעת עולה המסקנה אסף יפת: 

  האלימות.

פעולה עם אסף מצאנו לנכון לקדם פעילות  בשיתוףובעקבות הדיווחים שעלו לאחרונה בפארק עתידים רינה הופמן: 

כשיש שיתופי פעולה  והאלימות במתחם. הוונדליזםאקטיבית בפארק עתידים פעם בשבוע על מנת למזער את תופעות 

 מרגיש שייכות זה מרגיש את סף האלימות. כשילדזה נהדר ומבורך. 

בהמשך למה שנאמר חשוב לייצר סביבה שיכולה לתת הקשבה והכלה גם בתוך הבתים, לשקם את הסמכות אתי לוי: 

  המורים. ההורית וגם את

ותפעול היום יום. פה יש  תבהישרדויש משבר מאד גדול עם גיוס צוותי חינוך. הצוותים היום נמצאים טל בנימיני: 

ישנה חשיבות שילד יקבל מסר אחיד וברור גם מבית הספר וגם כמו כן,  .צורך לתת דגש ולתת יותר כלים לצוותים

 מההורים. 

כולנו צריכים לעכל ולעבד את  .ומדכאת ד"ר אורי גדס אילני תודה רבה לך על הרצאה מרתקת יעל עבוד ברזילי:

 תודה לכולן וכולן. התוכן שהעברת.

 

mailto:AssafY@hod-hasharon.muni.il

