
 השרון - עיריית   הוד                  
 סמים ואלכוהול המחלקה למניעת אלימות,              

 

 

  hasharon.muni.il-AssafY@hod|       8894348-09טלפון: , הוד השרון   |     14 הבניםרח' 

    2022      דצמבר     27
      

 2212/26/יום מסיכום ועדה למיגור אלימות  

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

 אמיר כוכבי ראש עיריית הוד השרון

אלישע כהןכנרת  סגנית ראש העירייה  

 הדס אפרתי ראש צוות, אגף רווחה

 אתי הרפז ראש צוות, אגף רווחה

 ליאת זילברמן סגנית מנהלת מחלקת ביטחון

 טל בנימיני יו"ר הנהגת הורים יישובית

 מירית דורון מנהלת המרכז למניעת אלימות במשפחה

 מרינדה מילוביץ יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה

לקידום נוערמנהל היחידה   זיגו קוגן 

 מיכל עופר עו"ס התמכרויות מבוגרים

 איריס כהן מדריכת מוגנות חברתית

 עדי גרנות מדריכת מוגנות חברתית

 דייויד בנאקסס עוזר סגנית ראש העיר

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

 

אנו פותחים את הוועדה למיגור אלימות שהיא למעשה הוועדה האחרונה  שלום לכולן וכולם, יעל עבוד ברזילי:
לשנה הנוכחית. זו הזדמנות להודות לכל אחת ואחד מכם על העבודה לאורך כל השנה, מיגור אלימות היא משימה 

הפוליטי, המגדרי וכו'. ותודה רבה רבה לכל מי שיושבים ויושבות סביב  -לאומית בטח תחת האקלים הנוכחי 
 , זה לא מובן מאליו.לחן הזה השו

  https://katzr.net/1b6e78מצגת הוועדה   אסף יפת:

בדקות הקרובות אציג נתונים שפורסמו לאחרונה ברמה הארצית ויש להן השפעה על האקלים העירוני שלנו מן 
מספר התיקים שנפתחו בחשד  2020במספר המקרים: בשנת חינת הנתונים מראה את העלייה המטרידה הסתם, ב

תיקים,  1,365מדובר כבר על  2022תיקים ובשנת  1,234-, שנה לאחר מכן עלה ל1,112לאלימות גופנית בכביש עמד 
במשטרה מסבירים כי מדובר בתיקי חקירה שבהם יש מתלונן ונפתחת חקירה. הם לא  והשנה עוד לא הסתיימה.

 רי האלימות המילולית שנעצרת רק לפני האלימות הפיזית, או הפגיעה ברכוש בעקבות ויכוח.כוללים את כל מק

נו עדים לתמונה קשה, של חברה אלימה בשנים א. האלימות בחברה הישראלית היא טרור לכל דברלצערנו 
תיקים  54,572בחשד לאלימות במשפחה.  2022תיקי חקירה נפתחו בשנת  31,285האחרונות בכל תחומי החיים. 

חשודים נעצרו בשלוש השנים האחרונות בחשד לעבירות  1,000-נפתחו בחשד לאלימות גופנית. לא פחות מ
  .אלימות בכביש
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ועד  2022נתוני משרד הרווחה מצביעים גם הם על עלייה בדיווחים על מקרי אלימות במשפחה. מחודש ינואר 
עלייה של  -שמפעיל המשרד  118ות במשפחה במוקד פניות בנושא אלימ 5,712-התקבלו כ 2022חודש אוקטובר 

 .2021בפניות לעומת התקופה המקבילה בשנת  3.6%

גם היקף התיקים בחשד לאלימות במשפחה לא פחת לאורך השנים. מנתוני המשטרה עולה כי במהלך השנים 
תיקי  35,769נפתחו  2021תיקי חקירה בחשד לאלימות במשפחה, כאשר בשנת  104,665נפתחו  2020-2022

)נכון להיום( הוגשו ע"י  2022-2020תיקים. במהלך השנים  31,285עד היום נפתחו  2022חקירה, ובמהלך שנת 
 כתבי אישום נגד גברים בגין אלימות במשפחה. 13,479מחלקת התביעות במשטרה והפרקליטות 

 באגף הרווחה והשירותים החברתיים.  המרכז לשלום המשפחה ומניעת אלימותמירית דורון, מנהלת 

 .2010המרכז הוקם בשנת  .א
עובדות סוציאליות עם התמחות בטיפול באלימות בין בני זוג . עובדת  4עובדות:  7צוות המרכז כולל  .ב

 המתמחה בטיפול בילדים חשופים לאלימות. 
 עובדות מומחית לטיפול בנפגעי/ות תקיפה מינית.  2  .ג
 ם: עו"ס משטרה, עו"ס לגברים. עובדים חדשי 2כיום בקליטת  .ד
 .לא מאויש -תקן לעו"ס קהילתי  .ה
 פניות. 200-מידי שנה מתקבלות במרכז בממוצע כ .ו

 אילו סוגי אלימות קיימים? -סוגי אלימות

ביותר לזיהוי, וכוללת בתוכה כל התנהגות ” פשוטה”אלימות פיזית אלימות פיזית היא האלימות ה .1
 טאת בפגיעה בגוף ובבריאות. ...כוחנית המבוצעת כלפי אדם אחר ומתב

 אלימות מינית ... .2
 אלימות מילולית ... .3
 אלימות רגשית / נפשית ... .4
 אלימות כלכלית .5

 : 2021הוד השרון –נתוני פניות וטיפולים 

 פניות. 220בתחום האלמ"ב התקבלו  .1
  70-טופלו באופן אינטנסיבי במהלך השנה סה"כ  .2
 הדרכות הורים.  15ילדים ,  10גברים ,  25נשים ,  .3
 .ע"י אדם מוכר( 74%ע"י זר ,  26% ) גברים. 2-נשים ו 25טופלו  2021ביחידה לנפגעות תקיפה מינית בשנת  .4

 
 המענים הניתנים במרכז:

 )אבחון וייעוץ ראשוני )הערכת מסוכנות 

 הגנה והרחקה , הגשת תלונה , מקלט, נוהל נשים מאוימות( בניית תוכנית הגנה מותאמת אישית )צוי 

 מענה במצבי חירום מחוץ לשעות העבודה. 

 טיפול פרטני לנשים ולגברים ליציאה ממעגל האלימות.  

 קבוצות טיפוליות לנשים ולגברים 

 טיפול בילדים חשופים לאלימות 

 טיפול פרטני בנפגעות ונפגעי תקיפה מינית.  

 הילה ) חינוך, בריאות, שיקום, מעסיקים, בני משפחה ותושבים (מתן יעוץ לגורמים בק 

 .מניעה והסברה: הרצאות, ימי עיון , תכניות חינוכיות 
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 מניעה לבני נוערתכניות 

מפגשים של שעה וחצי . מפגשים מועברים ע"י  3הסדנה כוללת  -תכנית חברות וזוגיות ללא אלימות  .1
 מהמרכז הן לצוות והן לתלמידים לאורך כל התכנית ואחריה.קיים ליווי של עו"ס , עו"ס מהמרכז 

שנים לפתיחת הסוד.  8נשים חיה בזוגיות אלימה, בממוצע לוקח  7מכל  1רציונל:  תכנית שומרות סף: .2
הסדנה נועדה לנשים ממקצועות הטיפוח, ספורט ורפואה משלימה אשר פוגשות נשים ויכולות לשוחח 

 איתן באופן אינטימי.

בין מיניות  אשר עוסקת יחד בהסכמה"" נציין שבנוסף לכלל התכניות שמירית דיברה עליהן יש לנו תכניתאסף יפת: 
בכיתות ח וכיתות . התכנית כיום פועלת מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית ומועברת ע"י  בריאה לפגיעה מינית

 ומשקיעים משאבים רבים לטובת הצלחתה.יא'. תכנית שאנו ממנים לטובת תלמידי ותלמידות העיר באופן מלא 

אנו בעד לקדם תכניות מניעה מהסוג הזה כבר בשלב ביה"ס היסודי. כשהילדים עשייה חשובה מאוד. אמיר כוכבי: 
מתחילים לגלות את הרשתות, הפורנו. הסכנות לא מחכות לנו עד שנסביר להם את הסוגיות החברתיות המסוכנות, 

גם את הקושי של ההורים לדבר עם הילדות והילדים על הדברים הללו ובסוף זה המקום זה שם וזה קיים. אנו רואים 
כי רוב שעות היום הם נמצאים אצלנו ולכן חשוב לנו לעשות את ההתאמות הרלוונטיות על מנת להעניק להם  שלנו.

רכתי של הכנסת לכן חשוב שנעשה את ההתאמות הרלוונטיות. את האתגר המע את הידע הנכון בהתאם לגיל כמובן.
התוכן החשוב הזה לבתי הספר אתן לא צריכות לעשות לבד כי בדיוק לשם כך יש לנו את אגף החינוך ותוך שיתוף 

כמו כן חשוב לקיים חיבור עם מדריכי  חשוב לעשות את זה מרוכז מול אגף החינוך. פעולה הכל יהיה קל יותר לכולם.
 למרכז שלכן ויסייעו להפנות במידת הצורך.תנועות וארגוני הנוער על מנת שיהיו מודעים 

אשמח להרחיב על התכנית שאנו מכניסים החל מהשבועות הקרובים. מרכז הסיוע יכשיר את כלל  כנרת אלישע כהן:
 3מפגשים כל אחד מהם  8הרכזים של תנועות וארגוני הנוער בעיר וגם את אנשי החינוך והנוער העירוניים שלנו. 

 שעות. תכנית משמעותית שתחל ממש בקרוב.

 צגה המדהימה ועל העשייה במרכז לך ולצוות המרכז.תודה רבה מירית על הה יעל עבוד ברזילי:
גוף ענק, הרי גם ככה כל מי שיושב כאן סביב השולחן  דק את שיתופי הפעולה. העירייה היאהמקום של הוועדה הוא לה

עובדים רבות למיגור תופעות האלימות. היחד שלנו הוא קריטי. שיתוף הפעולה הוא משמעותי ואני שמחה לדעת 
הנהגת הורים. מאוד שמחה  את הנושא החשוב יחד עם כלל השותפות והשותפים רווחה, חינוך, נוער, שאנו מקדמים

 על הכינוס הזה. נתראה בוועדה בשנה הבאה. 
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