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 ,שלישי יוםשהתקיימה ועדה לאיסוף וניתוח נתונים הנוגעים למעשי האלימות, העבריינות והפשיעה מישיבת 

 רמלה. 2בספריה העירונית ויצמן  (1122מרץ  21תשע"ט ) ה' באדר ב' 
 

 נוכחים:                                                              :משתתפים
 סגן ראש העיר  –ורייבז'מנכ"ל העירייה                                 אברהם ד –רונן עזריה 

 חבר מועצה  –מנהלת אגף חינוך ונוער                הראל שוהם  –אלונה קליימן 
 ראש צוות בילוש עיריית רמלה     –רווחה                        משה אשכנזי  מנהל מחלקת –אייל קהלני 
 קצין נוער משטרת רמלה    –גבי ישראלוף                 מ"מ חלקת פיקוח וחניה  –פלי בן שבת 

 מ"מ מחלקת שיטור עירוני–איציק ירדאי 
 תיאום ומנהלמנהלת אגף –גלית כהן 
 ע.ראש העיר –עדי אייל 

 מחלקת ביטחון קב"ט ב –ביינסאיאבבה 
 מזכירות העירייה  –חגית משה 

 
 חסרים:

 חבר מועצה –הרב מיכאל דרעי 
 

 התייחסות משתתפים :
 

 מ"מ חלקת פיקוח וחניה-שבת פלי בן 

 . 1122שנת מחלקתו לפעילות סקר בפני המשתתפים את 

 
 מנהלת אגף תיאום ומנהל -גלית כהן 

 . 1122שנת עיר ללא אלימות לפעילות בפני המשתתפים את  הסקר

 

 מנהלת אגף חינוך ונוער-אלונה קליימן 

 .בגני ילדים ובבתי ספר כלפי צוותים אלימות העלתה את סוגיית ה .2

 לדון בנושא מדריכי מוגנות בבתי ספר שש שנתיים. תמבקש .1

 

 מנהל מחלקת רווחה  -אייל קהלני 

 נשים במגזר הערבי המקומות הבולטים שבהם נתקלת מחלקת הרווחה באלימות הם כלפי 

 וצוות עובדי המחלקה. 

 
 

 מחלקת ביטחון  –אבבה ניסמיאן
 אזור עמל ולילנטל , יש אלימות מצד תלמידי ביה"ס .ביש פעילות רחבה בשעות  הבוקר והצהריים  

 
 

 קצין נוער משטרת רמלה    –גבי ישראלוף
 לכל נושא האלימות . דגשבבתי הספר ובפארקים יש  .2

 קיימת אלימות בבתי הספר יש תלונות מצד מורים ומנהלים. .1

 ם , גננות ,סיעות ומנהלי בתי ספר .אלימות מצד ההורים  נגד מורי לשפר את שיתוף הפעולה בנושאי מבקש  .3
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 חבר מועצה  -הראל שהם
 תעסוק הוועדה הזו. חושב שיש כפילויות בוועדות ואשמח שנחדד במה .2

 היה שמח אם חבר מועצה/נציג מהמגזר הערבי היי חבר בוועדה.  .1

 
 סיכומים והחלטות: 

 
 מנכ"ל העירייה -רונן עזריה

 
 עירייה אין סמכות לטפל בנושאים המשטרתיים. נחידד בפני משתתפים של .2

 עירייה.עובדי אלימות כנגד בלנות כלפי אפס סמנחה ל .1

  יתקיים דיון אצל המנכ"ל בנושא מדריכי מוגנות.בהמשך לבקשתה של אלונה קליימן והפיכת בתי ספר לקריה שש שנתית  .3

  בנושא סמים ואלכוהול בבתי הספר.הסברה פעילות להכניס מבקש  .4

 
 יו"ר הועדה –ורייבז'אברהם ד

 
בתחום האלימות מתבצעת פעילות מגוונת ומבורכת של מספר מחלקות וחשוב מאוד לשפר באופן מתמיד את רמת התיאום  .5

להציג יוזמות  מכל מחלקה בוועדה הבאה אבקשושיתוף הפעולה בין מחלקות העירייה בתוכן ובין המחלקות למשטרת רמלה. 
 להגברת התיאום ושיתוף הפעולה . 

 ברבעון .פעם הוועדה תתכנס בממוצע  .1

 –,בני נוער וכלפי העובדי עירייה באלימות במערכת החינוך  שעל הוועדה להתמקד בשלב זהמסקירת משתתפים אני מתרשם  .3
  בוועדה הבאה אבקש מכל מחלקה להציג נתונים ומגמות בתחומים אלה.

  פעילות יזומה בתחומי מחלקתו.בוועדה הבאה אבקש ממחלקת פיקוח ושיטור להציג  .4

שכל מחלקה תציג את עקרונות ההיערכות והפעילות המונעת בנושא הוועדה הבאה תתקיים בע"ה לפני חופשת הקיץ אבקש  .1
 אלימות בחופשת הקיץ. 

 
 

 בברכה,
 
 
 
 

 
 
 

 ורייבז'אברהם ד

 יית רמלהעירראש סגן 
 


