הוועדה לקידום מעמד הילד

תאריך 04 :בדצמבר2016 ,
מספרנו233323/16 :

פרוטוקול הועדה לקידום זכויות הילד – ישיבה מס' 4
מיום ראשון ,04/12/2016 ,ד' כסלו ,תשע"ז ,בשעה 16:00
בתאריך  04.12.2016התקיימה ישיבת הועדה לקידום זכויות הילד ,בהשתתפות חברי הועדה
ומוזמנים:
רות רזניק
יעקב נחום
מישל עצמון
יעל חקון (יוסף)
עדי חמו
משגב אלון
ניסן משכיל
זיו עומר
עמליה אלבז
אורן אוטנזוסר
איתמר רוט  /איתי רוה

נציגת ציבור ,מ"מ יו"ר הועדה מר משה פדלון ,רה"ע
ראש אגף החינוך
מנהלת ועדות עירוניות ומרכזת הועדה
ראש תחום בתי הספר היסודים ,אגף החינוך
מנהל יח' בריאות עירונית
עו"ס ,ראש צוות נוער ,אגף הרווחה
יו"ר ועד הורים עירוני
נציג ועד הורים עירוני ,בי"ס אלון
נציגת ציבור
תלמידה בתיכון היובל ,כיתה יב' ,מועצת הנוער
תלמידי כיתה ח' בית ספר הנגיד ונציגי מועצת הנוער
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נעדרו :
עופרה בל
ליאת תימור
ירון עולמי
תום סטרוגו
שירי רפפורט
מתן נורי
אורלי וולף
גב' טובה בן ארי
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סגנית רה"ע  ,חברת ועדה וחברת מועצה
חברת ועדה וחברת מועצה
חבר ועדה וחבר מועצה
חבר ועדה וחבר מועצה
מנהלת מח' תנועות נוער וקהילה ,אגף החינוך
מנהל מדור חינוך בלתי פורמלי ,אגף החינוך
מנהלת מרכזי למידה
מפקחת ראשית ליישום חוק זכויות הילד ,משרד החינוך

להלן הנושאים שהועלו בישיבה :
רות רזניק  :מברכת את המשתתפים שהגיעו לפגישה האחרונה לשנת  2016ובמיוחד נציגי מועצת
התלמידים שהגיעו לישיבה.
נכחתי בביקור בכנסת בו השתתפו נציגי ילדים מלווים חברי כנסת ,היה מקסים.
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מבקשת לפתוח את הישיבה עם נתון מטריד ממאמר משרד הרווחה בנושא אלימות:
בשנת  2015דווח ע"י משרד הבריאות על כ  44 -אלף מקרי אלימות נגד ילדים.
הרשות יודעת על  .1:10בפילוח על סוגי האלימות (בבית ,בבית הספר ,בדרך וכו')  17%אלימות
מינית והטרדה מינית .בנים ובנות ,חשוב להכניס זאת למערכת החינוך .אני פונה ליעקב נחום,
מנהל אגף החינוך לבחון כיצד להציף את התופעה ודרכי ההתמודדות .תפקיד מענ"ה לעבוד עם
הוועדה ולסייע למזעור התופעה בהרצליה ,עיר עם המון מודעות יש למצוא דרך למזעור בבית
הספר ובבית.
נתון נוסף – דווח ע"י משרד החינוך על כ  200-כניסיונות אובדניים של בני נוער .יש למצוא דרך
להושיט יד לילדים אלה .יש לחשוף ולמנוע הישנות מקרים אלה.
להערכתי את שנת  2017יש להקדיש לבריאותו ושלמותו של כל נער ונערה.
עדי חמו  :נכנסנו לתוכנית מניעת התאבדות בפורום עירוני רחב ,בהובלת סגנית רה"ע הגב' איה
פרישקולניק שמונתה ע"י רה"ע לריכוז הנושא בפורום נציגות רחבה של מערכת העירייה ,אגף
החינוך ,אגף הרווחה ,נוער ,הורים ורכזת הנושא ממשרד הבריאות  +שפי ,שפ"ח.
תוכנית גדולה שאשמח להציג בפני הוועדה .תת ועדה של החינוך הפורמלי ליישום הנהלים ורמת
דיווחים.
משגב אלון  :הצורך במעורבות שלנו גובר ,מדובר במאות מקרים  /דיווחים על פגיעה בילדים.
שנה שעברה התחלנו פיילוט עם צוותים מובילים בבתי הספר (מנהלות ,יועצת ,פסיכולוגית) למען
איתור מצבי סיכון ומצוקה .היו תפוקות בצמוד למפגשים ואנו ממשיכים בפעילות.
ניסן משכיל :חרמות ואיומים – אלימות נסתרת – מערכת החינוך צריכה למצוא דרך לזהות
ולטפל.
רות רזניק :עיקר האלימות בקרב הבנים.
איתמר רוט :מדובר בדימוי חברתי.
מרפאת מתבגרים :
רות רזניק :תעזרו בוועדה להפצת המודעות .האם הרווחה מודעת למרפאת המתבגרים ?
משגב אלון  :כן .מה מידת הזמינות של הפסיכיאטר במרפאה ?
עדי חמו :הפסיכיאטר מוזמן אד הוק .מהירות תגובה .מבקשים להנגיש את השירות לילדים.
איתמר רוט :הביאו פליירים לבתי ספר ,צריכים לדעת לשווק.
עדי חמו :המסקנה שצריך להיכנס לכיתות .נמנה מישהי מטעמנו שתציג את השירות .יש פניות
אנונימיות ופגישות כתוצאה מהקמפיין.
אורן אוטנזוסר :בתיכון היובל לא הפיצו ,למעט להורים.
רות רזניק :אנחנו העירייה היחידה שממנת פעילות זו עבור הילדים.
ניסן משכיל :ראשית ,רוצה לציין שהמרפאה מדהימה ,יישר כוח .שנית ,הוקם צוות משרד החינוך
בנושא אובדנות ,ישנה נציגות של ועד ההורים .צריך לקחת את המודל הזה לרמה הארצית.
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רות רזניק :המשרד הארצי של העמותה נמצא בהרצליה ,ועדה/פרויקט משותף בראשות סגנית
רה"ע ,הגב' איה פרישקולניק .העמותה שעוסקת בזה "בשביל החיים" ,הורים לילדים שהתאבדו.
מברכת את יעקב נחום על תפקידו החדש כמנהל אגף החינוך ומקווה שתמיד יבוא לישיבות
הוועדה.
יעקב נחום :מודה לגב' רזניק ומאשר את המשך ההשתתפות בישיבות הוועדה .מפגש זה נכון
וצריך להרחיבו .בבתי הספר מתקיימות פעילויות בנושאי בטחון ומוגנות ,קשיים ברמה האישית
ודלת פתוחה .המרפאה הינה פרויקט מדהים ובלתי תלוי (אנונימי) המעודד ילדים לפנות
בדיסקרטיות .מסכים עם איתמר כי יש לפרסם ולחשוף יותר בפני התלמידים ,הנגשה והדגשה
ברשתות של בני הנוער.
רות רזניק :יש לפנות למשתמשים לשעבר ,לראות האם יסכימו לשתף בסיפור האישי שלהם.
זיו עומר :הפנייה היא למבוגרים ,יש לפנות לילדים – קמפיין – נמצא בדוברות.
אורן אוטנזוסר :הודעה בקבוצת וואטס-אפ ,לנסח ולהעביר דרך קבוצת מענה.
אופניים חשמליים :
רות רזניק  :לצערי התופעה לא דועכת .יעקב נחום :יש ועדה גדולה לנושא בהובלת הגב' מאיה כץ,
סגנית ומ"מ רה"ע.
עדכונים :
מישל עצמון  :השבוע נציין את יום הבינלאומי למען האנשים עם המוגבלות במס' אירועים
בשיתוף בני הנוער :
-

אירועי קהילה נגישה בתיכון היובל וחט"ב סמדר.

-

"לא חונה בחניית נכה" ,בשיתוף מועצת הנוער ,קהילה נגישה של אגף הרווחה ונגישות

מזמינה את כולם להשתתף
רות רזניק  :תודה רבה לכולם.

העתקים:
מר משה פדלון ,ראש העירייה
גב' מאיה כץ ,סגנית ומ"מ רה"ע
גב' איה פרישקולניק ,סגנית רה"ע
מר יהודה בו עזרא ,מנכ"ל העירייה
משתתפים ומוזמנים שנעדרו מהדיון

