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 19.6.19 מיום  01/2019 מיגור אלימות ונגע סמיםישיבת וועדת 
 

 :נוכחים

 שם תפקיד

 סמדר אהרוני סגנית ראש העיר ויו"ר וועדת מיגור אלימות

למאבק בנגע הסמים המסוכנים  הועדהיו"ר 
 ואלכוהול

 זיופנינה 

 מזרחי-ורד צברי מנהלת הרשות לביטחון קהילתי

 עו"ס חנה יאיר בוריה מנהלת אגף הרווחה

 מיכל בר אוריאל אחראית תחום חינוך ברשות לביטחון קהילתי

 נועם דויד רכז תנועות הנוער

 עו"ס יעל שמולינזון מנהלת היחידה לאלימות במשפחה

 רינת אלון עוזרת סגנית ראש העיר

 רנ"ג עובד עובדיה נקודת המשטרהמפקד 

 רביב לוי מנהל שיטור משולב

 דניאל נבון נציג ציבור ורכז סיירת הורים

 ה בהטנו נציג ציבור

 
 :חסרים

 שם תפקיד

מנהלת אגף 
 החינוך

 ריבה קליין

 
 

 :על סדר יום

 נושא סד'

הצגת נתונים עירונית וארצית בתחום אלימות סמים  1
 ואלכוהול.

 סביב הנתונים ומענה לצרכים רשותייםדיון  2

 
 

 :מהלך הדיון

ורד צברי מזרחי מנהלת הרשות לביטחון קהילתי הציגה את  הנתונים בכל תחום לחברי הועדה  

והרחיבה בסקירה על הנעשה ברמה הארצית וברמה המקומית שלנו בעיר תוך למידה 

 ממחקרים מובילים בתחום.

 מתוך הצרכים שעלו בסקירה , הוועדה בחרה להתמקד בעבודה סביב הנושאים הבאים: 

: הנתונים מצביעים על ירידה משמעותית בדיווחים על אלימות פיסית ועליה בתחום האלימות

בכל הקשור לאלימות חברתית, מילולית ואלימות ברשת. מתוך כך עלה הצורך לפתח תוכנית 

נה בחום המניעה וההסברה במטרה לצמצם ולהפחית פגיעות עירונית מקיפה אשר תיתן מע

 ברשת.

הנתונים הארציים מצביעים על עליה בהיקף השימוש בקאנביס  :בתחום הסמים והאלכוהול

 ובייחוד לאור השיח הארצי ומדיניות אי הפללה של משרד לביטחון פנים שנכנסה לתוקף השנה,
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ההתמכרות  ובני נוער בהתמודדות סביב נושאיש צורך בפיתוח מענה ייעוצי עירוני למשפחות 

 קטיביים. אווהחשיפה לחומרים פסיכ

 
 :החלטות

 לו"ז אחריות תיאור נושא סד'

בדיקה מקדימה  לאיתור צרכים וצפי  סמים 1
כמותי של פניות למענה הייעוצי 

 העירוני.

 1.7.19עד  מזרחי-ורד צברי

אלימות  2
 ברשת

קיום דיון עם גורמי החינוך לבחינת 
 .תוכנית עירונית

עד  מזרחי-ורד צברי
1.10.19 

 
 

 מזרחי מנהלת הרשות לביטחון קהילתי.-ורד צברי :המרש
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