פרטי כל של ישיבה מס'  10של הועדה למיגור אלימות,
מיום חמישי ,י' בסיון ה'תשע"ח ()24,5,18
השתתפו:
הרב אברהם רובינשטיין ,מ"מ רה"ע ויו"ר הועדה;
מר שלמה מלכא ,מנהל האגף לאכיפה ולפיקוח;
הרב אלדד אשורי ,מנהל מח' נוער;
הרב שלמה בנזימן ,מנהל מח' תרבות קהילה וספורט.

נכחו:
הרב יעקב זכריהו ,עוזר הרב אליהו דדון ,סגן רה"ע;
מר שלמה מלכא ,מנהל אגף אכיפה ופיקוח;
מר יוסף חדד ,מנהל המח' לשיטור עירוני.
רישום הפרטי כל :אברהם טננבוים ,מזכיר העירייה ודוברה.

על סדר היום:
א .הפעילות בקרב בני נוער;
ב .גישת השיטור העירוני לתחום;
ג .שונות.
הרב אלדד אשורי :תפקידנו ,במסגרת מח' הנוער ,הינו לא רק לטפל במצבים של בני
נוער שכבר נקלעו לעולם השלילי ,אלא לעסוק בפעילויות שונות ומגוונות למניעת
התדרדרות בני נוער למסגרות השוליים ,באמצעות העסקתם בסדנאות ובחוגים
מתאימים ,במסגרות הולמות והדרכה והסברה בקרבם.
מר שלמה מלכא :מסר לחברי הועדה ולנוכחים נתונים על אירועי אלימות ,כפי
שנתקבלו ממשטרת מרחב דן ,כשאירועי אלימות במשפחה אינם נכללים בהם.
הרב אלדד אשורי :אנו עובדים ופועלים בקרב כ 700-בני נוער ,מגילאי  14ומעלה,
וזאת ,בעיקר ,באמצעות העסקה בפעילויות ובתעסוקה ,ובשעות הפנאי ומעבר לשעות
הלימודים ,ישנם קורסים רבים גם לנערים וגם לנערות ,וכמובן בנפרד .בין היתר,
ישנם קורסים באנגלית ובמוזיקה ,ולא דווקא במסגרות הלימודים .בפורים ,השנה,
התרחבה מאוד הפעילות גם לנערים וגם לנערות ,והיתה זו פעילות מוצלחת ומועילה
שהפעלנו גם במסגרת תכנית מיל"ה -משטרת ישראל למען הנוער ,והיו בה  20נערים,
חלקם בעלי עבר פלילי.
מר שלמה מלכא :יש לציין ,כי ישנם צעירים שמצבם בעבר היה מסובך ,וכיום ,ישנו
שיפור ניכר במצב.

הרב אברהם רובינשטיין :הייתי באירועים לנוער של אלדד אשורי במסעדות .היו ,בין
הצעירים ,שהתלוננו כנגד המשטרה והשיטור העירוני על אלימות יתירה .נערים אלו
הינם בכיוון טוב ,והיד הקשה גורמת להם לתסכולים .יודעני שהיתה מדיניות של
נקיטת יד קשה ,וחושבני שיש לבדוק כל מקרה לגופו ולא לנקוט במדינות כללית כעין
זו.
מר שלמה מלכא :יתכן וישנו פה ושם צדק בתלונות ,אך רובן של התלונות אינו
מוצדק .ישנן דוגמאות שהלחץ על הצעיר הבעייתי הביא לשינוי ,וכיום ,בניגוד לעבר,
אין הוא מזיק לאחרים .אני מוכן לבדוק תלונות .הצלה אפי' של אחד בלבד זהו עולם
ומלוא .גם היום פירקנו מבנה בלתי חוקי של צעירים בעייתיים ,כשהמבנה שימש להם
כמוקד ליציאה ממנו להזיק לאחרים .הדרך של פעילות ברוך ובליטוף יעילה רק
בתחילת הדרך ,ולא כאשר צעיר כבר שרוי עמוקות במצב הקשה והבלתי נסבל.
הרב שלמה בנזימן :כיום ,פועלת בעירייה מחלקה חדשה לתרבות קהילה וספורט.
במסגרת זו יפעלו עובדים קהילתיים בשעות הפנאי בחוגים ,בקורסים ובסדנאות,
כשהדגש הוא מניעתי ,והתכניות יותאמו לכל מגזר .הפעילויות תחלנה בראש חודש
תמוז ,ועל פני מעגל השנה ,ונקווה שהן תבאנה לירידה משמעותית בנתוני האלימות.
מר שלמה מלכא :ישנם שני צדדים לפעילויות -ישנן בדרך של חינוך והסברה ,אך גם
ישנה נקיטת טיפול הולם כשאין דרך אחרת .בתחילת הדרך אין הצעירים מתנתקים
מסביבתם הטבעית ,וכל עוד הם נמצאים במסגרת מתאימה איש לא יטרידם.
מר שלמה מלכא :אני מציע בזאת למשתתפים ,כי אנו עומדים לרשות כל פונה ,בכל
עניין ובכל שעה ,מפני החשיבות והחיוניות שאנו רואים בהתמודדות ובפעילות ,ונשמח
תמיד לעמוד לרשות הפונים אלינו ולפעול עימם בשיתוף פעולה.
הרב אברהם רובינשטיין ,מ"מ רה"ע ויו"ר הועדה :שמענו דיווחים מהגורמים
העירוניים השונים על הנושא שבגינו התכנסנו-אלימות בקרב בני נוער .אני יודע
שהמצב אינו קל מחד גיסא ושישנה פעילות ברוכה ועניפה מאידך גיסא .מה שלדעתי
חשוב בתחום זה ,שישנם מספר גורמים שעוסקים בעירייה בנושאים אלו וגם
במשטרה ובשיטור העירוני ,ולכן ברור שחשוב ביותר הוא הידוק שיתוף-הפעולה ,שכן
פיצול בעבודה לא מועיל ,אלא אדרבה אף מקשה ,וככל שישנה יותר פעילות משותפת
התוצאות תהיינה יותר מבורכות ויותר יעילות.

