בס"ד
עיריית אשקלון  .הועדה לקידום מעמד הילד

פרוטוקול ישיבה מס' 2
מתאריך כה' טבת תשע"ד221/1/4 ,
מקום הישיבה :אולם מועצת העיר ,קומה ג' בבניין העירייה
נכחו ה"ה:
ד"ר ריקי שי – יו"ר הועדה לקידום הילד
מזל לוי – ס.מנהלת אגף הרווחה
אליאור איזון-יו"ר מועצת נוער עירונית
שני אוליעזרוב – מבקרת מועצת נוער עירונית
רונן שירז -יו"ר בית ספר בית יחזקאל
חזי שגיא-מאמן במרכז שגיא
רן ידעי – יו"ר אולפנת צביה ופורום הורים עירוני
אריאל סעדון – מנהל בית ספר ארלוזורוב
שרון בר אל -מאמנת אישית ועסקית להישגיות ומטפלת באמצעות גינון
אורלי פולט – מנהלת תוכנית "עיר ללא אלימות"
אורה לוי – אזרחית שאכפת לה .בעלת מוניתה.
נילי ספיר – נציגת ועד ההורים העירוני
יורם גניש – יו"ר עמותת לילדים עם צרכים מיוחדים ויו"ר ועד הורים בי"ס ארלוזורוב
לא נכחו:
יעקוב אביטן – חבר מועצת העיר
שרה זכריה – חברת מועצת העיר
בוריס מנור – חבר מועצת העיר
קטי עמירה -חברה
קרן גואטה-חברה
אביבית סימני – יו"ר ועד הורים עירוני

להלן הנושאים על סדר היום:
 .1סקירת הפעילות המתקיימת בעיר.
 .2עיר ללא אלימות – הגב' אורלי פולט.
 .3פעילות הרווחה – הגב' מזל לוי.

מהלך הדיון בישיבה:
ד"ר ריקי שי – ערב טוב לכולם .בפעם שעברה סקרנו את מצב הילד כיום במדינת ישראל.
היום נקבל סקירה לגבי מה נעשה עד עכשיו מפי אורלי פולט – עיר ללא אלימות ומזל לוי –
ס .מנהלת הרווחה .רצינו לקבל סקירה מהמשטרה אבל רפי הינדי למי שמכיר התקדם ועבר
לב"ש .חשוב שיהיה בוועדה גרעין קבוע של אנשים בכדי שנוכל לעשות.
אורלי פולט – כל מה שאציג זה חזון ,מטרות ויעדים שהמצב והשטח והמציאות הכתיבו לנו.
אנחנו פתוחים לרעיונות ולעוד דברים חדשים.
--מצגת—

נק' עיקריות:
פועלים מגילאי  ,4-5בלתי פורמאלי ,פורמאלי ,רווחה ,קהילה .יש דגש על ההורים .נכתבה
ונחתמה אמנה עירונית בנוכחות ראש העיר הקודם והשר לביטחון פנים.















אילנות א'-ב' – גילאי גן ויסודי.
מדריכות מוגנות למניעת אלימות – חט"ב .היעד השנה להוריד ליסודי.
מדידה והערכה – מניעה במקיפים.
עיצוב התנהגותי בגילאי ז'-ט'.
תוכניות מנהיגות.
פיתוח וניהול ידע – השתלמויות למורים.
ניידת "קופי סיטי" – איתור נוער משוטט.
קומנדו חברים – פעילות בשכונות –  – 22:32-23:32שני מוקדים בלילה.
מועדונים לנוער עולה.
מרכז עירוני לנוער.
פעילות לבני נוער במהלך חופשת הקיץ.
ספורט עד חצות.
סדנאות וחוגי הורים להעצמה הורית.
סיירת הורים – מונה כ 122-הורים.

תוכניות מניעה בקהילה:


מניעה סמים ואלכוהול בקרב יוצאי חבר העמים ואתיופיה.



גינה קהילתית לאוכלוסיה האתיופית.

תוכניות מניעה ברווחה:


נוער עובר חוק * תוכנית סיכויים.
* תוכנית מיל"ה – מחיקה של התיק הפלילי.

שרות לאומי אזרחי לאברכים –  14מדריכי מוגנות בבתי הספר.
פעילות אכיפה – שת"פ מלא עם המשטרה:






סוף שבוע בטוח ורגוע בחופשת הקיץ.
מוקד הרואה.
ניידת משולבת – סיירת שקד.
הכל בטוח.
הסברה – חוק השכרות וסמי פיצוציות.

יורם גניש – חסר לי סביבת בית הספר .סביבת ביה"ס היא גורם בין הראשונים באלימות.
כשההורים מגיעים בבוקר ועצבניים ומקללים בבוקר ,הילדים רואים וחשופים..
רונן שירז – יש את תוכנית "עיניים בדרכים" עם ההורים בבוקר .בבית ספר בית יחזקאל
מורידים את הילדים מהמכוניות ,הכל עובד נהדר.
אורלי פולט – יש את המריבות שמתחילות בפייסבוק וגולשות אל ביה"ס .יתרונות הפייסבוק
הם בכך שניתן לאתר ולזהות תלמידים שכותבים דברים דכאוניים ,אובדניים .מיד מזהים
והמדריכות מאתרות.
חזי שגיא – חרמות ,איך מתמודדים?
אורלי פולט – עובדים ביחד עם היועצות של שפי .מתי זה נהיה עבירה? כשניתן להתלונן.
אנחנו כל הזמן מדברים .המון להורים .עשינו הדרכה להורים .אני פתוחה לכל רעיון אחר.
החרמות קורה בעיקר בגילאים קטנים ,צעירים ,כשהם עוד לא מבינים את ההשלכות שיש
לזה אחר כך.
אריאל סעדון – חרמות נכנס לתקנון הבית ספרי .הענישה היא חמורה.
חזי שגיא – הטרדות מיניות? יש עליה בעקבות הרשתות החברתיות?
אורלי פולט – המצב בעייתי .לא שאני אומרת ...הבנות מעלות תמונות שלא משאירות מקום
לדמיון ודורשים את הלייק .המתירנות היא בעייתית וקשה .היום הנערים מגיעים עם רף
ציפיות גבוה מהנערה .יש תוכניות נער ונערה ואלימות במשפחה .יש תוכניות מיניות.
אליאור איזון – המורים נבוכים לדבר על זה.
אורלי פולט – קשה למנהלים .התפיסה שאולי ...לא כל המנהלים פותחים את הדלתות אלינו.
חזי שגיא – מה קורה עם אלה שנפגעים?
אורלי פולט – תלוי באיזה רבדים .יש טיפול ,לא בצורה מושלמת אבל יש.

אורה לוי – לנוער יש למי לפנות?
אורלי פולט – יש תיבה בביה"ס ,יש את המדריכה בביה"ס ,דרך הפייסבוק...
אורה לוי – אין קו חם?
אורלי פולט – לא ,אין קו חם עירוני .לפתוח קו חם זו סוגיה משפטית עם אתיקה מקצועית.
המדריכים כולם בעלי תואר ראשון בחינוך או מדעי החברה .הם עוברים הכשרה ועוברים
הדרכה והכשרה כל הזמן .הם עובדי עירייה ועובדי ביה"ס.
כל הנושא של אימון ולהגיע לתוצאות ,הרצון להגיע ...לעשות את הרצף הזה ...להיכנס
לתפיסה של יעדים מדידים .עכשיו יש בשלות לעבור שלב .להכניס מאמנים.
המשך סקירת תוכניות:
גדלים ולא שותים – ליהנות בבר מצווה בלי אלכוהול.
תוכנית מעברים.
מחזקים את החזקים.
עיר ללא אלימות נמצאת בתפר בין הרווחה לבין הטובים.
יורם גניש – דיברת על עשייה של אחרי...על המתנ"סים ,הילדים לא מגיעים לשם.
ד"ר ריקי שי – עוד מעט תכנס הרפורמה לכל המתנ"סים...
אורה לוי – שישי-שבת זה זמן קשה בעיר.
אורלי פולט – הפוקוס אמור להיות על אצל השיטור העירוני.
אורה לוי – אין להם מה לעשות
אורלי פולט – זה אליה וקוץ בה..
מזל לוי – מצגת ,סיקרת העשייה של הרווחה באשקלון.
החזון שלנו – העצמאות שלהם – המחויבות שלנו ,הוצאה מתלות לעצמאות.
 24%מטופלים ברווחה באשקלון לעומת  11%ארצי .אשקלון היא עיר מאוד קוטבית – בחלק
הדרומי מרוכזות משפחות רווחה .מורכבות המשפחות גדלה ,המצוקות גדלות .מס'
המטופלים נשאר סטאטי ,היינו רוצים לראות ירידה ...המצב הופך קשה יותר ומורכב יותר.
המון משפחות עניות.
אריאל סעדון – ישנם ילדים שההורים שלהם מתנכרים להם בעקבות סכסוך גירושים .זו
הבעיה המרכזית הקשה ביותר שיש לי בבית הספר .צריך לעשות משהו בעניין הזה .אלה
ילדים שנראה אותם בתיכון מסתבכים ,גונבים...
מזל לוי – מה שאתה מתאר זו בדיוק המורכבות של ההורים ,של לנהל את המאבק על גב
הילדים.

אריאל סעדון – היום המערכת קונסת הורה שלא עומד בהסדרי הראיה .זו אוכלוסיה שצריך
לקחת מכל בתי הספר ולהצמיח אותם .אם אנחנו רוצים לראות את רווחת הילד ...אם ניקח
אותם כקבוצת סיכון...מי שהיה אמור לאהוב אותם לא אוהב אותם ,הם איבדו את הרצון
לחיות ,הם עושים דברים בעייתיים ,האמהות נחלשות.
חזי שגיא – חלק מהאמהות מגיעות אליי ,היום אין מענה ,הפתרון הוא הרבה פעמים פרטני.
מזל לוי – המשך סקירה.
ד"ר ריקי שי – אנחנו מצליחים להוציא את המשפחות מהמצוקה?
מזל לוי – לא ,נותנים יותר דגים ופחות חכות .הסיפור לא פשוט ,המשפחות מורכבות .יש
עלייה במס' המקרים בסיכון ,עומסים לא הגיוניים ,כל היום אנחנו עסוקים בלכבות שריפות.
יש מעל  122משפחות לעו"ס .כולנו מחכים לרפורמה ברווחה ,רפורמה ארצית .הולכים
לעבוד על המבנה הארגוני.
במחוז דרום מטופלים  11על כל  ;1,222באשקלון  43על כל  .1,222הכמות באשקלון באה
מתוך רמת המודעות של מנהלי ביה"ס ,גננות .רמת העובדים בקהילה שממלאים את חוות
הדיווח מאוד גבוהה .אנחנו מטפלים מיד במקרים של דיווח.
אריאל סעדון – אני לא חושב שזה בגלל רמת המודעות ,כל המנהלים מבינים את העניין של
חובת הדיווח .באשקלון יש המון ילדים שנמצאים במצוקה ,הורים שעובדים ב 2-3-עבודות
ולא מצליחים לקיים את עצמם .זה נתונים של מצוקה מאוד קשה.
מזל לוי – המשך סקירת תוכניות.
התוכנית הלאומית לטיפול בילדים בסיכון  -בתקציב של .₪ 3,122,222






מרכז הורים וילדים.
 2מועדוניות לילדים עם בעיות התנהגות.
תוכנית "אור" – העשרה שפתית.
תוכנית ביתית לגיל הרך – אוריון.
ילדים חשופי אלימות.

ד"ר ריקי שי – יו"ר בתי הספר ,אתם מסונכרנים עם הרווחה?
רן ידעי – יש הרבה מנהלים שמפחדים לקרוא לאורלי ,זה שיש סטיגמה ...את יודעת שיש
בבתי הספר בנות שמוכרות סמים?
יורם גניש – ילדה בכיתה ט' שמוכרת סמים הרווחה צריכה להתערב.
אריאל סעדון – אורלי מדברת על מדריכות מצילה ,זה לא בתוך ביה"ס היסודי ועו"ס אין בתוך
ביה"ס היסודי.
רן ידעי – אגף הרווחה באשקלון הוא אגב שעובד טוב.
שרון בר-אל – צריך להתחיל את התהליך מגילאים נמוכים.
מזל לוי – הרפורמה באה בכדי לשנות.

חזי שגיא – אני מזועזע .ידעתי שהמצב קשה ...מה אנחנו כוועדה יכולים לעזור? מה את
רוצה מאיתנו?
מזל לוי – היום נחשפתם והחשיפה בהיבט של המודעות והשירות .אנשים שנחשפים הם
שגרירים מצוינים עבורנו .יש מסגרות מצוינות בקהילה שצריך לשכפל אותם .תוכניות קיימות
וילדים קיימים ,אם היה יותר כוח אדם .עינינו נשואות לרפורמה.
חזי שגיא – יש נתונים על משפחות בקו העוני?
מזל לוי יש כ 1,822-בתי אב שמקבלים קצבאות .ראש העיר רוצה לבחון את כל נושא
ההכנסה לנפש...יש הרבה משפחות מתחת לקו העוני.
ד"ר ריקי שי – אחד הדברים שחשוב זה שנתמקד בילדים .פחות עם הנוער יותר עם הילדים.
יורם גניש – יש תנועות נוער באשקלון .כשאני מסתכל על תקציב העירייה אני רואה בעיה .יש
צורך להשקיע בנוער ובתנועות הנוער.
רונן שירז – בואו נאסוף אותנו ונחשוב מה עושים?
אריאל סעדון – אנחנו צריכים להגדיר מהם הסטנדרטים המינימאליים ומהי טובת הילד?
אנחנו צריכים לקבוע איזה "סל בסיסי" שאנחנו רוצים שכל ילד יקבל
ד"ר ריקי שי – החינוך הבלתי פורמאלי עומד להיכנס לבתי הספר החל מ 13:32-ועד -
 , 11:22מה רוצים לראות שם? רוצים להקנות ערכים וכלים...אנחנו רוצים לבנות את הילדים
האלה עכשיו.
ד"ר ריקי שי – לסיכום הישיבה השנייה – קיבלנו סקירה מאורלי פולט וממזל לוי על הנעשה
בתוך אשקלון .נתונים ותוכניות מניעה וטיפול במסגרת העיר .עכשיו אנחנו צריכים להחליט
במה אנחנו מתמקדים ומה עושים.

רשמה :שרון בר-אל

