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שהתקיימה  ועדה לאיסוף וניתוח נתונים הנוגעים למעשי האלימות העבריינות והפשיעה  מישיבת  

 ברמלה.   0ע"ש בלפר,  רחוב ויצמן  בספרייה העירונית( 9402  אוגוסט 40) תשע"ט  ראשון ג' אבביום 
 

 :משתתפים                       :                                                             וכחים נ 
 מנהלת מח' בתי ספר   -לירון כרמלי       סגן רה"ע ויו"ר הועדה  -אברהם דז'ורייב 

 עוזרת רה"ע   -עדי אייל       רה"עסגן  -אברהם אילוז
 מזכירות העירייה   -עו"ד שלי ביטון       חבר מועצה -הראל שוהם 

   נציג ציבור  -אברהם בוכריס 
                                                רונן עזריה  מנכ"ל העירייה 

 מנהלת אגף החינוך והנוער  -אלונה קליימן
 מ"מ מנהל מח' פיקוח ושיטור עירוני  -פלי בן שבת 

 מחלקת בטחון   -ציון חלה 
 מנהל המחלקה לשירותים חברתיים  -אייל קהלני 
 יועץ לעניינים אזרחים ותיקים ברשות   -אמיר וידר 

 קצין מודיעין משטרת ישראל   -  סבג  נתי 
 

  
  :חסרים

 חבר מועצה   -הרב מיכאל דרעי 
 

 
 על  סדר היום : 

 

 .הצגת יוזמות להגברת התיאום ושיתוף הפעולה באירועים חריגים בין משטרה, קב"טים ואגף החינוך .5

 הצגת פעילות יזומה לחיזוק הביטחון בעיר.  .0

 
  יו"ר הועדה :אברהם דז'ורייב ,  -פתיחה     

על  מנת לצמצם את תופעת  מטרת הועדה כיום היא הצגת פעילות יזומה של מחלקת הפיקוח והשיטור העירוני  .0

 האלימות, הצגת שיתופי פעולה בין הגורמים לטיפול באלימות בבתי הספר ושיח חופשי בנושאים רלוונטיים.

 . תיוטחון פנים הגיע לביקור משמעילפני תקופה קצרה חה"כ גלעד ארדן, השר לב .9

טחון האישי. השר הנחה את גורמי יראש העיר וההנהלה הבכירה בעיר דרשה מהשר מספר דרישות להגברת הב

 המשטרה במספר הנחיות חשובות ובקרוב אני מאמין שנראה את התוצאות מכך. 

        

 עדכונים והתייחסויות של חברי הועדה :           

 יש להכניס להרכב הועדה חבר מועצה מהמגזר הערבי.    : , חבר מועצת עירהראל שוהם .0

  המחלקה לשירותים חברתיים :מנהל אייל קהלני,  .9

 כיום המענים הקיימים לנשים ונערות בסכנת חיים הם לא מותאמי תרבות.  .א

 כיום אין מספיק מסגרות סגורות ) " מקלטים בצו" ( לנערות מהחברה הערבית אשר יכולות להציל חיים.  .ב
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  :אלונה קליימן, מנהלת אגף חינוך ונוער .3

 . מה כלפי סגל המורים ולעתים כלפי תלמידיםישנם מקרים בהם הורים מתנהגים בצורה בריונית ואלי   .א

 הספר.  ולהיכנס למתחם ביתההורים יכולה להגיע  40:44שעה העד  : כיום הנוהל הוא              

 בית הספר. /תבית הספר אלא באישור מנהלמתחם לו להיכנס לוכיש לבחון חלופה לפיה הורים לא י 

פנייה למשטרה יכולה לצמצם ואת מצבים של אלימות עם תלמידים ועם מורים.  במוסדות החינוך, ישנם .ב

מנהל בית  -ת התלונה ) כמוהתופעה ולכן יש לבחון אפשרות מול המשטרה לפיה אדם אחר יכול להגיש א

  הספר ( ולא איש הצוות הנפגע. 

במקרה בו יש אירוע אלימות מומלץ כי המאבטח יגיע למקום האירוע וזאת על   -אלימות בתוך בתי הספר  .ג

 עיל שימשו בכוח או לגעת בתלמידים(. פמנת שנוכחותו תצמצם את היקף האירוע  ) ידוע כי למאבטח אסור לה

 

ישנה תופעה ) נפוץ בקרב תלמידי חטיבות הביניים והתיכונים( של  :לירון כרמלי, מנהלת מחלקת בתי ספר  .0

 בשעות הלימודים, יש לבדוק איך ניתן לטפל ולתת מענה לתופעה זו.  תלמידים שוטטות של 

 

 מצבת כוח האדם בפיקוח ובשיטור העירוני,   -הצגת מצגת   פלי בן שבת, מ"מ מחלקת פיקוח ושיטור עירוני : .5

 מותקנות מצלמות(, שת"פ בין הרשותהצגת פעילות יזומה ברחבי העיר, טכנולוגית ורכיבי בטחון ) אתרים בהם       

 באלימות, בסמים ובאלכוהול ותחנת משטרה . למאבק      

 

   ציון חלה , מחלקת בטחון : .6

פר, קב"ט הרשות ומשטרת ישראל לטיפול באירועי אלימות נוהל משותף של הנהלת בית הסמסביר על  .א

 חמורים בין תלמידים במוסד החינוכי. 

 במשרדי הועד.   0..9  -יחת שנת הלימודים תכנס הערכות לפ  -מאבטחים במוסדות חינוך  .ב

 

  רונן עזריה , מנכ"ל העירייה: ..

גני דן, גן משחקים  -במקומות המועדים לאלימות,  ישנה פריסה של מספר נקודות חמות של שיטור עירוני ) כמו  .א

 בשכונת הרדוף, ביאליק (. 

מול מפקד תחנת משטרת   -לבחון את נושא נוהל הגשת תלונה ע"י מנהל/ת בית הספר ולא ע"י אשי הצוות הנפגע  .ב

 רמלה, 

 דודי מירון. 

 שיטור עירוני בפארק עופר . לבחון נוכחות של  .ג

 הורים לא יוכלו להיכנס למתחם בית הספר אלא באישור מנהל/ת בית הספר.ש לבחון את האפשרות  .ד

 בחינת ובדיקה של הצבת מזגנים למאבטחי מוסדות החינוך.  .ה

 בכנס מאבטחי מוסדות החינוך. השתתפות מנכ"ל העירייה  .ו

 



   3 

 

 
 

 ועדה לאיסוף וניתוח נתונים הנוגעים פרוטוקול                                                                                                     
 51-010252מס' למעשי האלימות העבריינות והפשיעה                                                                                      

 
 
  עדה :אברהם דז'ורייב , יו"ר הו - סיכום   

 עדה הבאה נעקוב אחר יישום ההנחיות. ומודה לכולם על המעורבות בדיון,  בו .0

התייחס בביקורו בעיר  לנושא זה בהרחבה.  נושא זה חשוב מאד , שר הבט"פ  -בנוגע לאלימות נגד נשים במגזר הערבי .9

 חשוב להמשיך ולפעול גם בנושא מקלטים מותאמים לנערות ונשים בסיכון.  

 

 

 
 

                                                                                                         אברהם דז'ורייב עו"ד שלי ביטון                                                                      
                                                                                            יו"ר הועדה            מזכירות העירייה                                                                

                  
                                                                                                                                                      

 
 
 
 
 0252 אוגוסט  מלה,ר


