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שהתקיימה  ועדה לאיסוף וניתוח נתונים הנוגעים למעשי האלימות העבריינות והפשיעה  מישיבת  

 ברמלה.   0,  רחוב ויצמן חדר ישיבות ע"ש אפריאט ( 9102  דצמבר 01)  תש"ף כסלו' יב שלישיביום 
 

 :משתתפים                        :                                                             וכחים נ 
 רה"ע  -מיכאל וידל        יו"ר הועדה ,סגן רה"ע  -ז'ורייב אברהם ד

 סגן רה"ע -מאור מאיר אשש                                                         סגן רה"ע  -אברהם אילוז 
 חבר מועצה -אברהים בדויה                                                  רונן עזריה  מנכ"ל העירייה  

 מזכירות העירייה  -ון עו"ד שלי ביט                (05:70)נכנס בשעה חבר מועצה    -הרב מיכאל דרעי 
       חבר מועצה -הראל שוהם 

 מנהלת אגף החינוך והנוער  - אלונה קליימן
 שיטור עירוני מנהל מדור מ"מ -איציק ירדאי 

 מ"מ מנהל מח' פיקוח ושיטור עירוני  -פלי בן שבת 
 מנהלת מדור פיקוח וחניה  - מאיה רוטברט

 מחלקת בטחון  מנהלמ"מ   - דורון אלוני
 מנהל המחלקה לשירותים חברתיים  -אייל קהלני 

 ס. מנהלת המח' לשירותים חברתיים  -שרון חדד 
  מנהל מח' קליטה ואסטרטגיה   -אמיר וידר 

 
  

  :חסרים
   נציג ציבור  -אברהם בוכריס 

 נציג משטרת ישראל  
 
 

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

 העירייה על תהליך עבודה משמעותי ויישום חלק ניכר מהחלטות ועדה זו.מודה לראש העיר ומנכ"ל 

 . אשר המוקד העירוני עתיד לעבור אליו במרכז ההפעלה המשודרג אליו הוזמנו חברי מועצת העיר נערך סיורהיום 

 סוגיית האלימות במערכת החינוך העירונית.הועדה תדון בין היתר בחשוב לי ש

 

 רה"ע:-מיכאל וידל 

  האלימות.העירייה פועלת ומשקיעה מאמצים רבים לחיזוק הביטחון האישי של התושבים ומיגור תופעת 

 יוצבו מצלמות ומערכות כריזה.ודת שיטור בשכונת "עמישב" )אג"ש( תוקם נקו, כחלק מהצרכים העולים מהשטח

לתושבים, סיורים בשטח וכן י בשכונות אשר יבצע פעילות הסברה, בימים אלו, פועלים לתוספת תקן מש"ק קהילת

 תתקיים עבודה משותפת עם בתי הספר בשכונות.

 

  מנכ"ל העירייה: -רונן עזריה 

 כדלקמן : ( 11.10.02, 09.10.02סקר את ביצוע החלטות הועדה )

 .עדכון פריסת מדריכי מוגנות הפועלים בבתי הספר בעיר.0

 הנוהל תואם מול המשטרה. –. בחינת נוהל הגשת תלונה ע"י מנהלת בית הספר ולא ע"י איש הצוות הנפגע 9

 בוצע. -.הנחייה שהורים לא יוכלו להיכנס למתחם בית הספר אלא באישור מנהל בית הספר 0

 בוצע.  -.הצבת מזגנים למאבטחי מוסדות החינוך 1

 בוצע.  -וסדות החינוך . השתתפות מנכ"ל העירייה בכנס מאבטחי מ7
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בקרב  ת הצהריים בפארק עופר שמטרתה למנוע אלימות,כיום מתבצעת פעילות אכיפה יזומה בשעו - איציק ירדאי

 כמו כן , מתבצעת אכיפה כלפי רוכבי אופניים חשמליים. בני נוער במקום.

)מזכירת הועדה , עו"ד שלי ביטון מדגישה כי נשלח  ה יהיו נוכחים בוועדותהמשטרחשוב כי נציגי  - הראל שוהם

 זימון במועד לנציגי המשטרה(. 

 
  יו"ר הועדה : וסגן רה"ע אברהם דז'ורייב , - סיכום        

 בחינת סוגיית החרמת אופניים חשמליים כחלק ממבצע אכיפה. .0

פיקוח ושיטור עירוני,  ) מח' בטחון,טחון לאגף בטחון יהעוסקים בבבדיקת התכנות לאיחוד כלל הגורמים העירוניים  .9
 מרכז עיר ללא אלימות (.

 מודה לרה"ע לגבי בחינת הצבת מש"קים קהילתיים בשכונות, דבר שיוסיף רבות לביטחון התושבים בשכונות.  .0

 ק נקודתי. יש לחזק את הקשר של הוועדה עם המשטרה באופן בו שיתוף הפעולה יהא עקבי ורצוף ולא ר .1

 , כחלק מתיאום ציפיות וקציני משטרה לוועדה הבאה  מבקש ממנכ"ל העירייה לזמן את מפקד התחנה
 . 9191לשנת עבודה 

 

 על העבודה המאומצת.והנהלת העיר משבח את עבודת חברי הוועדה 
 
 
 
 
 
 

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

                  
                                                                                                                                                      

 
 
 
 


