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 2021יוני  22
 22.06.2021פרוטוקול ישיבה ראשונה של הוועדה למיגור אלימות 

 
 נוכחים:

 ראש המועצה יו"ר הוועדה –לין קפלן 
 מזכיר המועצה -דדי דהן

 אין הדס 
 גלי שניר

 מיכל צוברי
 מזל גל

 מיטל גבע
 

 נעדר:
 שלומי מלכה

 
 

לין: מדובר בוועדת חובה אשר מטרתה לנתח תופעת אלימות ברשות ולגבש תוכניות 
 למיגור אלימות.

 יתקיימו ישיבות כל רבעון.
 

חינוך: מעורב צוות חינוכי, ישנם כללים ברורים לטיפול באלימות במסגרות אילן: 
טופס אירוע חריג, מערבים הורי התלמיד)במקרה של הורים פרודים/גרושים  ממלאים

, במידת הצורך נעזרים בעו"ס לחוק הנוער. ישנם מקרים בודדים מערבים את שניהם(
 של חרם חברתי אשר מטופלים במסגרות חינוכיות.

 
גלי: מציין שיתוף פעולה מעולה עם המשטרה. אירועים חריגים מטופלים במהרה. 

עת ונדליזם עולה בחופשות. בתקופת קורונה כאשר נצפתה עליה בתופעה היה תופ
שומר מסייר "ברבין" על מנת למנוע את ונדליזם. ישנם תלונות של התושבים 

שמתגוררים בקרבת מגרשי ספורט, חורשה על רעש. הנושא נבדק. ילדים משחקים/ 
 מותר., בזמן ה23:00ישנם אירועים חברתיים או קהילתיים עד השעה 

 
 ריצת שער בבי"ס "רבין". פישנה תופעה של 

 
, "נוף ילדות"מיכל: כאשר התרחשו אירועים של פריצה, שבירת מנעולים, חלונות ב
 הגיעו כל ערב, שוחחו עם הילדים, ערבו את ההורים והתופעה נגמרה.

 ב"אור תורה" ישנם מצלמות וזה עובד נהדר.
 

 מועצה.דדי: היו מקרי אלימות בין אנשי צוות ב
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 דינה:

 פיזית, מינית, כלכלית, רגשית(אלימות במשפחה ( 
 
אלימות בין בני זוג/מבוגרים) למשל בן בגיר אלים כלפי אמו(. מענה שניתן  .א

משפחות.  12הוא טיפול בתחנה למניעת אלימות במשפחה. היום מטופלים 
טוענים תלונות. רובם לא מעוניינים בטיפול,  31בחצי שנה אחרונה התקבלו 

 שמדובר בסכסוך.
אלימות כלפי הקטינים במשפחה. מענה הנו מעורבות של עו"ס לחוק נוער.  .ב

ליווי וטיפול במשפחה) הדרכת הורים, טיפול בילדים, טיפול דיאדי( 
להקניית כלים להחזיר סמכות הורית ולהציב גבולות ללא אלימות. חובת 

 דיווחים( 43) דיווח למשטרה/וועדת פטור מדיווח
ימות כלפי חסר ישע במשפחה )וותיק, אדם עם מוגבלות שכלית(. אל .ג

 מעורבות של עו"ס לחוק, דיווח למשטרה/וועדת פטור.
 דיווחים( 5) טיפול בתחנה למניעת אלימות במשפחה

 

  במסגרות חינוכיות, כולל יום לימודים ארוךאלימות 
 חשד לאלימות מצד איש צוות כלפי הקטין. חובת דיווח למשטרה/וועדת .א

פטור. עבודה משותפת בין חינוך, שירות פסיכולוגי, רווחה. התערבויות 
 מקרים בשנה( 1-2פרטניות, קבוצתיות, יעוץ וליווי מסגרות חינוכיות ) 

פגיעה מינית בין הקטינים. רב המקרים מגיעים לוועדת פטור מדיווח.  .ב
 טיפול בפוגע ובנפגע, עבודה עם צוות חינוכי, ליווי הורים.

זית בין הילדים. מופעלות תוכניות חינוכיות, טיפול וליווי של אלימות פי .ג
המחלקה במידה ומדובר במקרים קשים, חוזרים על עצמם. הבדל 

 ומעל. 12משמעותי בין טיפול בילדים מתחת לגיל 
  

 אלימות בין השכנים 
 

בתים עם אירועי אלימות חוזרים. מעורבים על מנת לגשר ולהרגיע.  3ישנם  .א
 משטרתית. שלומי מעורב.ישנה מעורבות 

 

 אלימות בין בני נוער מחוץ למסגרות חינוכיות 
 

טיפול רגיל של המחלקה )טיפול התנהגותי קוגניטיבי, מרכז הורים מתבגרים(.  .א
 מעורבות של קידום נוער
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 לסיכום:

 
 לו"ז לביצוע אחראי החלטות

לזמן עו"ס שמטפלת 
בתחנה למניעת אלימות 

 לישיבה הבאה.

 11.2021 דינה
 

 )ישיבה הבאה(
לזמן מפגש עם חברות 
סיעוד ושלומי ולפעול 

למיגור אלימות כלכלית 
כלפי וותיקים מצד 
 מטפלות סיעודיות.

 

 07-08.2021 דינה

לבדוק מהן סמכויות של 
שלומי בסכסוך , איומים 

ואלימות בין השכנים 
במקרים ולא מגישים 

 תלונה במשטרה
 

 07-08.2021 דינה

 "רבין" "סביאנשי צוות 
עם הילדים,  וישוחח

כוח  והורים, יצמיד ויערב
אדם על מנת למנוע המשך 

וונדליזם, פריצת שער, 
אירועי אלימות בשטח 

ביה"ס. כדאי להעביר את 
האחריות על התיקונים 

 לביה"ס. 
 

 07.2021 גלי

לגבש תוכנית לחופש  
הגדול, לערב את בן 

ביטחון, לדאוג לסייר 
 במקומות בעיתיים

) חורשה, בי"ס "רבין"(,  
להתקין מצלמות בהתאם 

 לצורך.
 
 

 15.07.2021עד  גלי

בדיקת מימון התקנת 
מצלמות דרך תוכנית "עיר 

 ללא אלימות"

 07-08.2021 אילן/מיטל/שלומי
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