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 שהתקיימה ביום ועדה לאיסוף וניתוח נתונים הנוגעים למעשי האלימות העבריינות והפשיעה  מישיבת  
   במרכז הפעלה ע"ש אמנון ליפקין שחק.( 0202  אוגוסט 20)  תש"ף אב' יב ראשון    

 
 :משתתפים                        :                                                             וכחים נ 

 מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון        רונן עזריה  מנכ"ל העירייה                                                
        יו"ר הועדה ,סגן רה"ע  -ז'ורייב אברהם ד

 חבר מועצה                    -הרב מיכאל דרעי 
 חבר מועצה -הראל שוהם 

 אגף החינוך והנוער נציגת   - רחל  שחר
 שיטור עירוני מנהל מדור מ"מ -איציק ירדאי 
 מחלקת בטחון  קב"ט  - אלון רחמנוב
 לשירותים חברתייםמנהל האגף   -אייל קהלני 

 מנהלת אגף מנהל ותיאום עירוני  - גלית כהן
 והרשות לביטחון קהילתי                   

 
 

  :חסרים
 סגן רה"ע -אברהם אילוז 

 חבר מועצה  -אברהים בדויה 
     נציג ציבור    -אברהם בוכריס 

                                                                                  נציג משטרה 
 

 

 , סגן רה"ע ויו"ר הועדה : דז'ורייב  אברהם

 . מברך על התכנסות הועדה

 

  מנכ"ל העירייה: -רונן עזריה 

 מערכות כריזה.  02 -כמצלמות ו 022 -מציין בפני חברי הועדה כי ברחבי העיר  פרוסות כ  -. מצלמות 5

 לרישות במצלמות ) פארקים, נקודות שמיועדות מחברי הועדה המלצות למקומות " חמים"  חשוב 

 לפורענות (.

 חלק מהשיטור העירוני.וגם  במהלך ספטמבר , המשטרה תכנס למתקן קבוע  -ואריש'נק' שיטור בג. /

 שבימים הקרובים מבצעי המעשה יתפסו.  המשטרה מעריכה  -שריפת הרכבים ברחבת העירייה. 3

 פרשה מזעזעת של אלימות קשה בגן ילדים פרטי בשכונת קריית האומנים.   -מעון טולי . 4

 

 אלון רחמנוב ,קב"ט מוסדות חינוך 

מלבד פריסת המצלמות ברחבי העיר, אני ממליץ לקיים סיורים רגליים של השיטור העירוני ומשטרת ישראל 

 חון , בעיקר בנקודות המועדות לפורענות ) עבד בעבר בעיריית ת"א ומודל זה מיושם שם(. במסגרת סיירת בט
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 איציק ירדאי, מ"מ מנהל מדור שיטור עירוני

 פארקים, שוק , התקהלויות(.שוטף, אכיפת מגבלות הקורונה )  -משתף את חברי הועדה בעיקר העבודה המתבצעת 

                                                                                      רח' אמיל זולא (.   -) פארק עופר, נקודת השיטור בעמישב  כמו כן, מציין כי יש הרבה אירועי ונדליזם לאחרונה 
 , גנים ציבוריים, אזורי תעשייה,   N.A (, מרכז בריאות נפשרחוב  דני מס ) -שרצוי להתקין מצלמות  נקודות חמות

 .  )אירועים רבים של השלכת פסולת(גן חק"ל ב'  

 

  :, חבר מועצה הראל שוהם 

? מנכ"ל העירייה איך מתבצע האיוש בנקודת השיטור בשכונת עמישב -הראל שוהם מפנה שאלה למנכ"ל העירייה 

 אלא בהתאם לצורך ולהתראות.  0/42משיב כי האיוש אינו 

 את עבודות השיטור.  להציב מש"ק שכונתי משטרתי כדי לייעל נקודת שיטורכמו כן, מדגיש כי חשוב ב

 מוקד עירוני הכשרה לתצפיתנים.חשוב 

 

  מנכ"ל העירייה: -רונן עזריה 

 בימים אילו אנו רוצים להכשיר מוקדנים שיהיו תצפתינים ) צפייה במצלמות כדי לאתר אירועים בזמן אמת (. 

 

 חבר מועצה :  -הרב מיכאל דרעי 

 מציין כי מומלץ לאמץ את דבריו של  אלון רחמנוב ממחלקת הביטחון )סיורים רגליים(. 

 

 חבר מועצה :  -הראל שוהם

 מה בדבר אכיפת אופניים חשמליים ) כפי שדובר בוועדה האחרונה( ?   -מפנה שאלה למנכ"ל העירייה 

 ודוחות.ולתת  להוריד אויר היא  יחידה הסמכות משיב כי זה לא חוקי להחרים אופניים וה רונן עזריה

 ) הנוסעים בורחים וישנו איסור  לרדוף אחריהם(.  סוגיה מורכבתאיציק ירדאי מוסיף כי מדובר 

 מסיכות.  022 -כמה דוחות ניתנו על מסיכות ? איציק ירדאי משיב כ -לאיציק ירדאימפנה שאלה 

 הראל שוהם מציף את הסוגיה כי מאד חשוב שבדיוני הועדה ינכח נציג משטרה בדרגה בכירה. 

מנכ"ל העירייה, רונן עזריה מדגיש כי אכן ישנה חשיבות רבה לנוכחות של נציג משטרה בוועדה וכי  טרם הועדה 

 וחח בנושא עם מפקד התחנה ואף נשלח זימון מבעוד מועד. ש

 המשטרה. ועדה נוספת ולדאוג לנציגות בכירה של  שבועות ( 3מנכ"ל העירייה מנחה לכנס בזמן הקרוב ) 

 

 אייל קהלני, מנהל האגף לשירותים חברתיים: 

 .פי נשיםאלימות כל -מציג את הנושא אשר הופיע בדו"ח מבקר המדינה 

טיפול פרטני קבוצתי לנערות : התייחסות לדו"ח מבקר ולפעילות שנעשית במסגרת האגף לשירותים חברתיים 

 + מתנ"ס קלור (, מיזם נור. 361צעירות , בית חם לנערות, מרעז לנערות ערביו ) תכנית 

 ( .  מתן מענה פרטני וקבוצתי 

 כמו כן, מציף את סוגיית גיוס עו"סים. 
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  -, נציגת אגף החינוך והנוער רחל שחר

 מציגה את המערך החינוכי ) פעילות הסברה בבתי הספר ( : 

 בביה"ס היסודיים:

 שיעור שבועי קבוע במערכת. כישורי חיים:  .1
 תכני השיעור עוסקים באלימות על כל גווניה, כבוד הדדי, בטיחות ברשת וערכים נוספים. 

 את מגוון התכנים מרכזת יועצת ביה"ס ומדריכה את המחנכות כיצד להעביר את השיעורים.
שא במידת הצורך לאור אירועי אלימות ממוקדים ביה"ס עושה עצירה ומלמד תכנים הקשורים לנו**                 

 בהתאמה.

 קבוצות העצמה:  ./
 ביה"ס מאתר תלמידים עם בעיות משמעת או אלימות חוזרות ובונה עבורם תכנית אישית או קבוצתית. 

 תכנית בליווי חונך או מורה בביה"ס. תכנית חיצונית שביה"ס רוכש דרך תקציב הכלה. 
 קבוצתית.  \במהלך השנה מתקיים שיח, מעקב, אחר יעילות התכנית האישית

 

 בביה"ס העל יסודי: 

 . בניית תקנון בית ספרי בשיתוף הורים ותלמידים ואכיפתו.1
 . סדנאות כישורי חיים. 0
 . שיעורי חינוך בנושא מניעת אלימות ברשת. 3
 טוב למניעת אלימות ברשת. -. קבוצות מנהיגות כמו "שומרי מסך" של אור/
 . מצלמות במרחב הבית ספרי למניעת אלימות.0
סדנאות4 הרצאות בנושא מניעת אלימות בהקשרים שונים כמו מניעת שימוש בסמים ובאלכוהול. כולל מינוי . 6

 מב"סית בית
 ספרית להובלת התחום של מניעת סמים והתמכרויות.    
 העליון  טקס רבין, ביקור במוזיאון החברה הישראלית, ביקור בבית המשפט -. קישור לתאריכים בלוח השנה 2

 הקשרים של קידום חברה הומנית וצודקת.ב       
 בחלק מביה"ס. -מיזם של דו קיום וראיית האחר -. חיים משותפים 8

 
 

 גלית כהן , מנהלת אגף מנהל ותיאום עירוני והרשות לביטחון קהילתי : 

 לל: בתי ספר בקהילה, פעילות משותפת עם כ במסגרת הרשות לביטחון קהילתימציגה את הפעילויות הנעשות 
 כלים -לטווח הארוך ג'ואריש (, תכניות גרירים למניעת אלימות ) מקיף רווחה, חינוך, משטרה, ש -הגורמים  
 צעירים וסיירת הורים (. סיירת )סיירות להעצמה,   
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 סיכום :  -אברהם דז'ורייב , סגן רה"ע ויו"ר הועדה 

 מודה לכל חברי הועדה על דיון פורה וענייני. 

את חוסר שביעות להדגיש יש וציא מכתב למנהל המרחב ובו מנכ"ל העירייה י  -באשר לנוכחות נציג משטרה  .1

וחברי הועדה מהיעדר שיתוף פעולה של המשטרה עם הועדה , יש לציין היעדר נציג קבוע ובכיר יו"ר הועדה 

 מטעם המשטרה בוועדה.  

אגף הרווחה מתמודד עם קושי עצום בגיוס עו"ס, בין היתר בתחום המשפחה, מקווה   -ית העו"סים סוגי .0

 ם נוסף מצדד האגף יגשרו על הפערים בהקדם. יפור בשכר עו"ס ופתרונות יצירתיישש

יש להיערך לפתיחת שנת הלימודים במוסדות החינוך גם בנושאי הביטחון ומניעת  -פתיחת שנת הלימודים  .3

 ת, תוך יישום הלקחים. אלימו

 

 
 
 
 

                                                                                                         אברהם דז'ורייב          עו"ד שלי ביטון                                                                     
                                                                                            יו"ר הועדה      סגן רה"ע ו      מזכירות העירייה                                                                

                  
                                                                                                                                                      

 
 
 
 


