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 רפיק חלבי:

 . נציגי הגופים הציבוריים לא הגיעו , חברי המועצה כולם הגיעו

 ציאות פרוטוקולים, ישנן ועדות שלא התכנסו עד היום.  בועדה הזאתוקבלנו ביקורת  קשה בגין זה שהועדות לא מתכנסות, וכשהן מתכנסות לא מ

 ם נציג הסתדרות המורים ונציג ועד ההורים , גם הודא חלבי.וגחייב להיות חוסאם חלבי 

 ף אותם.ועדה מסויימת אפשר להחליאנשים שלא יכולים להופיע ב

 , ד"ר יצחק קדמן עושה עבודת קודש בנושא הזה. החוק שמצליחים לשמור עליו זה החוק להגנת הילד

 רוצה לשמוע סקירה מחוסאם והודא .

 חוסאם ידבר על זכויות הילד ומצב הילד בישוב.

 

 חוסאם חלבי:

יורד, מח' הרווחה מטפלת בהרבה משפחות שיש בהן  , שיעור הילודה בדליה61מתושבי דלית אל כרמל הם עד גיל  42%מבחינה סטטיסטית, 

ילדים, שיעור הילודה יורד גם בקרב משפחות מצוקה , מחפשים את הילדים שזקוקים למערכת שנקראת משפחתונים, כל יום יש דיווח על פגיעה 

 תיקים של פגיעה בילדים. 01פלו טו 4162קשות מאבא שלו, בשנת  לפחות בילד אחד.  אתמול היה דיווח מבית הספר על ילד שחוטף מכות

 דות.פגיעה יכולה להיות פיזית, מילולית , נפשית ומינית, יש גם דיווח על ילדים מוזנחים, שמתנהגים בצורה אובדנית , עושים נסיונות של התאב

 המצב בדליה הוא ברמת הממוצע הארצי מבחינת ילדים נפגעים.

 

 חסיב והבה:

 תיקים? 01לטפל בכמות של וחה יכול האם כח האדם שנמצא ברו

 

 חוסאם חלבי:

 במחלקה ישנם שני פקידי סעד, הטיפול בתיקים מאוד רגיש, מכשירים פקידת סעד נוספת.

 

 רפיק חלבי:

 במקרה שיש פגיעות מיניות, איך זה מטופל .

 

 

 חוסאם חלבי:

 מהתיקים, לפעמים פגיעות בתוך המשפחה או מחוץ למשפחה. 61%פגיעות מיניות זה 

 

 רפיק חלבי:

 במקרים כאלה האם זה מועבר לחוקר נוער ולמשטרה?
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 חוסאם חלבי:

כל מקרה חייב שיקול דעת מקצועי, בממוצע ישנן שתי חקירות בחודש בנושא פגיעה בילדים, היום אני מטפל במקרה של פגיעה מינית , 

שורות בילדים וזה נושא העוני ונושא הגירושין , ישנן בעיות התייעצתי עם פקידת סעד במחוז והחלטנו מה לעשות.  ישנן עוד שתי סוגיות שק

כבוד כלפי קשות בשני הנושאים האלה, אחוז גדול מהילדים בחינוך מיוחד, באים ממשפחות חלשות מבחינה כלכלית או חברתית, ויש חוסר 

 הילדים האלה.

 

 רפיק חלבי :

מומחים בזכויות הילד.  תהיה סקירה ודיון פתוח בנושא התנהלות מול ועצים, חוסאם מנהלי בתי הספר , יונעשה יום עיון בבי"ס תיכון , נזמן כל 

 ילדים או נוער במצוקה.

 

 מועין חלבי:

 .וזה מביא למצב יותר טוב מבחינת שילובם במערכת הלימודים כיתה רגילה ולא בכיתת חינוך מיוחד , בבי"ס משלבים ילדים חלשים בתוך 

 

 חוסאם חלבי:

 ילדים ממשפחות מצוקה.ילדים בחינוך מיוחד ויש שיפור בעבודת ועדת ההשמה, צריך לשפר 

 

 עלמי נאטור:

 מהן הכלים שיש לנו בנושא העסקת ילדים , מעסיקים את הילדים בחתונות, בחלוקת פליירים.

 

 חוסאם חלבי:

אסור להעסיק בשעות  61עד  62עות העבודה ביום , בגיל שמ 51%ב   62אפשר להעסיק  נער בן זה לא באחריות לשכת הרווחה , החוק אומר ש

 הוא פחות משכר המינימום, יש הזנחה של ההורים בזה שבנם מועסק בצורה לא חוקית.בפועל הלילה . גם שכר שהם מקבלים 

 

 רפיק חלבי:

 כלא יודעים את הסההורים 

 נה בנושא העסקת בנם בצורה לא חוקית.

 

 חוסאם חלבי: 

צריך להיות מטופל בצורה יותר יסודית , לפעמים משפחה נראית טוב מבחינה כלכלית אבל בפועל היא מתחת לקו העוני, המדד לקו נושא העוני 

 מהמשפחות. 41%ישנן משפחות עניות בדליה , הממוצע בארץ הוא ₪.   4,111העוני זה הכנסה לפרט מתחת ל 

משפחה עניה כמעט ולא מקבל טיפול שיניים ולא מקבל תרופות לפי הצורך , לא מהמשפחות הן מתחת לקו העוני, ילד ב 41%בדליה קרוב ל 

, אחוז הגירושין בקרב משלבים אותם בחוגים של תרבות וספורט.  לגבי ילדים למשפחות בגירושין זה נושא שמעסיק מאוד את המחלקה

 ישנם סדרי ראיה כל יום חמישי , לפעמים ישנן מריבות ית הולך ועולה, יש ברווחה מרכז קשר שנמצא אצל חוסני משילח ,רהאוכלוסיה המקו

 , אם האבא מחזיק בילד אז הוא מביא אותו לאמא , אצלנו זה מרכז קשר אזורי, באים גם מעוספיא.

 שלהם. הוריםלאחרונה היתה התייעצות עם המחוז לגבי שני מקרים קשים מאוד ולא מצליחים להביא את הילדים לסדרי ראיה עם ה

 

 בי:הודא חל

 חסר כאן נציג משטרה , נציג ארגון המורים ונציג מרכז תרבות.  צריך לקבוע את המטרות של הועדה הזאת

 

 רפיק חלבי:

 רוצה לשמוע ממך סקירה על המצב של הנשירות.

 

 הודא חלבי:

היום ים ,תוייגיום אינם מנורמטיבית ,בתי הספר הלמתכונת  עם הילדים, החזרנו בתי ספר השינוי שנעשה במערכת החינוך שפר את המצב

 שנה.של חצי אחוז לבקצב התלמידים נכנסים לבי"ס קופטאן עם גאווה גדולה, אחוז הנשירה בירידה 

ישנן ועדות בין מקצועיות, ועדות טרום התמדה, עד סוף דצמבר השנה יהיו עדכונים לגבי הנשירה.  עושים את המקסימום ע"מ שלא לפספס 

 וטובה של שנת הלימודים הנוכחית. תלמידים , היתה פתיחה חלקה
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 רפיק חלבי:

גני ילדים ,  1לא היתה הצטיידות  בגני הילדים, עדיין צריך עבודה , התקבל אישור לבניי  62לגבי גני ילדים , התקבל עדכון מנדא והבה, במשך 

 גני ילדים. 1שנה תהיה בניה לאנחנו בתהליך של אישור טופסי קרקרע .  בתחילת השנה מקבלים פרוגרמות ותקציב ותוך 

 

 בבי"ס חדשני, בבי"ס א' ישנה שערוריה בעב' הקבלןמדהימה  עבודה, נעשתה בנושא בי"ס יסודיים 

 נפתחה שנת לימודים בצורה סדירה , בחט"ב  האוירה מדהימה.   יהיה מכרז לניהול ביה"ס.

 ₪. 611,111לבנים עושים ממנו גן לתפארת עם השקעה של בענין התוכנית הלאומית עושים פעולות ,  מרכז לגיל  הרך , גן יד 

 ה לילד במוסדות שלנו.בישיבה הבאה נתמקד בנושא אחד, איך להטמיע את הדאג

 

 מועין חלבי:

 וחה.נטובה יותר עם אוירה  חט"ב הפך להיות בי"ס שתלמידים רוצים לבוא וללמוד בו, נעשו מאמצים להפוך את מערכת החינוך למערכתי"ס ב

 

 חסיב והבה:

 איך מטפלים בילדים עניים?

 

 חוסאם חלבי:

המח' מטפלת במשפחות במצוקה , ילד ונוער תפקידו של המוסד לביטוח לאומי.  זה לא מתפקידה של מח' הרווחה לפתור בעיות של עוני , זה

 ותקציב עם הפנים לקהילה, בקיץ מחלקים הרבה כסף על ביגוד וציוד בי"ס.

 

 חסיב והבה:

 ך פקידה בתוך המחלקה שתעזור למשפחות בהסדרת העניינים שלהם מול הביטוח הלאומי.אולי צרי

 

 חוסאם חלבי:

כולל נושא של אבטחת הכנסה, מה שנותנים בביטוח הלאומי זה לא  הנושאים  כל עובדת סוציאלית שמטפלת במשפחה עם ילדים היא מטפלת בכל

 411ועוד ₪  25,111וחבילה לחג , היתה תמיכה מאנשים בכפר , גייסנו ₪  111לו פותר את בעיות העוני,  בתקופת החג היו משפחות שקב

 חבילות.

 

 עלמי נאטור:

 יא ועדה למעמד הילד.האנחנו לא בועדת רווחה כאן, הועדה 

 

 סאאד חלבי:

 מעמד הילד.למעשנים ומשתמשים בסמים וזה נוגע צריך לעשות שילוב בין הועדה הזאת לועדה למאבק בסמים , כי ישנם ילדים ש

 

 :עלמי נאטור

 מעמד הילד הוא לא רק לגבי ילדים במצוקה ומתחת לקו העוני.

 

 חוסאם חלבי:

 שלום הילד מתקשר לילדים נפגעים.

 

 רפיק חלבי:

 בעוד חודש תהיה ישיבה שניה , יוזמן נציג משטרה , מצגת למצב האלימות.

 

 

 

 מ"מ ראש המועצה –רשם : דאהש חלבי          

 

 העתק:

 הנוכחים כל -
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