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פרוטוקול וועדה למיגור אלימות סמים ואלכוהול
מיום .5..4.21
נוכחים:
בני אלירז ,סגן ראש המועצה ומחזיק התיק החברתי.
שלהבת מרכוספלד ,מנהלת אגף חברה וקהילה.
צפריר שיפמן – מנהל מחלקת ביטחון.
ליטל פרץ ,מנהלת היחידה לקידום נוער.
שניר פירו ,מנהל "הרשות לבטחון קהילתי".
סמאח סלימה ,חברת מליאה – נווה שלום.
רוני דוד ,חבר מליאה – מסילת ציון.
אסף שמר ,מנהל תיכון עין כרם.
עידו אהרונוביץ' ,מנהל תיכון אור.
אהרון בן גיגי ,תחנת מטה יהודה.
שמחה חדד  -נציגת ציבור אשתאול.
שאול נהרי ,חבר מליאה – אורה.
הדס דוד – מנהלת מחלקה אגף רווחה ושירותים חברתיים (מ"מ דפנה אשתר).
אפי שרוני – קב"סית מועצה.
דנה אלהרר  -קב"סית מועצה.
סיון כהן טופל ,מנהל האגף לשירות ותכנון אסטרטגי.
חסרים:
רחלי משה ,מנכ"לית מועצה.
שלומי מגנזי ,סגן ראש המועצה ומחזיק תיק החינוך וצור הדסה.
סיון:
הועדה הקודמת עסקה בדרכי איתור ובהצעות למענים עבור בני נוער בעלי התנהגויות סיכוניות
אשר אין להם מסגרת במטרה לצמצם תופעות אנטי חברתיות .מאז ,הוקמה יחידת איתור והחל
להבנות הבסיס לתכנית המענים.
בישיבה הזו נעסוק בתופעות החדשות שהקורונה הציפה בקרב בני הנוער בישובים ובהתקדמות
שבוצעה בהקמת יחידת האיתור ותוכנית המענים .עד היום המענים היו נקודתיים והמטרה
בישיבה זו היא לבחון כיצד ניתן ליצור פתרונות מערכתיים ומנגנון שיפעל באופן סדור באיתור
ובמענה.
שניר:
הצגת תופעות חדשות בתקופת הקורונה (גז קצפות ,זולות וכיוב') ופעולות המניעה שבוצעו מאז
הפגישה האחרונה (סדנאות ,הרצאות ,סיורים) .הוצגה התפיסה של מענה מגיל רך ועד מבוגרים.
הודגשה חשיבותם של מדריכי המוגנות באיתור תופעות סיכוניות בתקופת הקורונה.
המענה הקהילתי הניתן בישובים הורחב ע"י רכזי הקהילה של "הרשות לביטחון קהילתי" ורכזי
ומדריכי הנוער 11 .ישובים השיבו לנו את מסמך מיפוי המענים הקהילתי שיצרנו וזו התחלה.
המקרים שבהם חיברנו את בני הנוער שאיתרנו למענים שיצרנו (לדוגמא מקומות עבודה) הוכתרו
בהצלחה וקיבלנו תגובות מעולות מההורים .כדי להצליח לתת מענה רחב אשר יתאים להיקף של
בני הנוער הנמצאים בסיכון בישובים אנחנו צריכים ליצור תוכנית מענים שתשלב את כל הגורמים
המועצתיים ,את בתי הספר ואת הישובים.
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שמחה חדד:
מניסיון עבר ,אני חושבת שצריך לחזק את סיירות ההורים ,כיון שהמתנדבים נותנים מענה טוב
באיתור בני הנוער המשוטטים בישובים.
אסף:
צריך לחזק את מערכות החישה (הסנסורים) בשטח על מנת שיחלצו עבורנו את התובנות של מי
מסתובב ,מתי ובאיזו רמת סיכון הוא או היא נמצאים .לדוגמא ,אצלי בבית הספר מדריך המוגנות
הוא במקור מאחד הישובים ולכן מכיר גם את המציאות במתרחשת בישובים אחרי שעות בית
הספר .בנוסף הוא יצר קשר עם מדריכי הנוער בישובים וכאשר הוא נתקל בנער/ה במצב סיכון
הוא יודע ליצור קשר איתם ולהשלים את המענה מצידם.
הדס:
הדיווחים על מצבים סיכוניים מגיעים אלינו ומטופלים נקודתית ,אבל מה שחסר זה המענים .פעם
היה תפקיד שנקרא מדריך רחוב .דמות כזו נותנת בדיוק את המענה לצורך שעולה פה .מישהו
שנמצא בשטח ויודע לחבר את הילדים למסגרות פורמאליות ולא פורמאליות.
ליטל:
מדריכי קידום נוער מגיעים לישובים ולבתי הספר ויודעים לחבר לתוכנית למידה ולמסגרת אבל
יש תקן רק למשרה וחצי ולכן המענה מוגבל.
שלהבת:
אני חושבת שמחלקת נוער והרשות לביטחון קהילתי נמצאים המון בשטח .המקרים שבהם
נתקלים מטופלים על ידי הרווחה ולכן במובן הזה המערכת עובדת מצוין .לא חושבת שצריך
לצאת עם מיפוי ענק ,אלא לראות באילו ישובים יש לנו בעיה ושם לפעול כדי לתת מענה .אם
נתמקד בתופעות והישובים או אזורים נצליח לפעול עם כוח האדם הקיים .אני חושבת שהבעיה
האמיתית היא שהילדים לא יוצאים מהבית ולכן קשה יותר לאתר את התופעות הסיכוניות.
סמאח:
כל מי שעובד עם נוער בסיכון או אלימות ואלימות כלפי נשים ,יודע שהפגיעה בתחומים אלו
נעשית מאחורי דלתיים סגורות ולכן שם צריך לשים לב .צריך להפנות את האנרגיה לאיתור
מוקדם ולתוכניות מניעה כמו נורות אדומות .מבקשת שנקדיש זמן לבחון את תוכניות המניעה
שמבוצעות כיום ונחשוב האם יש צורך בתוכניות מניעה נוספות כולל התייחסות להיבט המגדרי.
בני:
אנחנו עוסקים פה בדיני נפשות ויישר כוח על העבודה שנעשית .יש פה את שאלת הביצה
והתרנגולת ,האם צריך קודם איתור או קודם מניעה.
אהרון בן גיגי:
בחצי שנה האחרונה אנחנו מתמודדים עם כמות זולות אדירה בישובים וביערות .אנחנו מפרקים
יחד עם קק"ל את כל הזולות שעליהן אנחנו יודעים .אני מבקש שתעדכנו אותנו בכל מידע כזה
שמגיע אליכם .כמ ו כן ,מבקש לחזור לבתי הספר עם פעילות המניעה שהתקיימה לפני הקורונה.
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אפי:
אנחנו מטפלים בכל הנערים והשמות המועברים אלינו ממנהלי בתי הספר והיועצות החינוכיות
ונמצאים בקשר עם מדריכי הנוער בישובים .הצורך הוא במענים ביישובים בשעות אחה"צ והערב.
הדס:
הפריזמה לא צריכה להיות האיתור (כיון ששם העבודה נעשית) ,אלא בבניית המענים .הדגש הוא
בניית תוכנית טיפול ואת זה צריך לעשות בישיבה של כל גורמי המקצוע המועצתיים.
סיכום:


המשך עבודת יחידת האיתור  -באחריות היחידה לקידום נוער.



קביעת פגישה קרובה של גורמי המקצוע המועצתיים בנושא בניית תכנית מענים וטיפול
במקרים של התנהגויות סיכוניות – באחריות סיון.



מועד הוועדה הבאה הוא  . 11/7/21הוועדה תעסוק בתוכניות המניעה הפועלות כיום
ובחינת הצורך בתוכניות מניעה נוספות כולל התייחסות להיבט המגדרי.
רשם :סיון.

.

