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    מיגור אלימות –פרוטוקול ועדה סטטורית                           

                                

  שם הרשות :עיריית קריית אונו

  ועדת: מיגור אלימות

  "ר הועדה: ישראל גליו

  נושא: ניהול דיגיטלי בעת משבר             

  

  נוכחים/ות:

  

  שם פרטי +משפחה

  ראש העיר –ישראל גל 

  מנכ"ל העירייה –חיים סופר 

  קצין שיטור קהילה משטרת מסובים -קובי ברק

  סגן מפקד תחנת משטרת מסובים -רותם וסקר

  מנהלת מחלקת א.ס.א-ליאת גרוסמן תמיר

  מנהלת מחלקת לקשיש אגף הרווחה  -רוטציפי 

  מנהל אגף הרווחה -עידו זולטי

  מנהלת אגף החינוך-נירה פרידמן

  מנהל אגף חירום ובטחון -עדי מעוז

  מפקד שיטור עירוני -אילן מזרחי

  מנהלת מחלקת נוער וצעירים-חנה ישעיהו

  מנהלת מחוז מרכז בתוכנית הרשות לביטחון קהילתי  –פליטמן  לנה

  מנהל פיקוח עירוני–ששי דבורה 

  חברת מועצה-יעל הרצקוביץ

  חבר מועצה-עמית אשאל



  רכזת קהילה ממחלקת א.ס.א–דורית פאר 

 

  חסרים ( הוזמנו אך לא הגיעו /או שלחו נציגים.ות ):

                                     שם פרטי+משפחה                              

  מ"מ וסגן ראש העיר ומחזיק תיק החינוך –רון מלכה 

  מנהלת אגף משאבי אנוש-שרון רוזנטל

 מנהלת מתנ"ס -אסתר פיק

  סדר יום:

 :החלטות שהתקבלו בוועדה כולל לוחות זמנים ואחריות ביצוע 
  

       החלטות        
  לפתח מערכת אחת לנתונים 

  
  

  "להצעיד את קריית אונו קדימה"-ליאת גרוסמן תמיר
  גרה ע"י אפליקציות טכנולוגיות מרחוק כגון:העבודה שבש התייעלות

  זום
Googel meet – , איש  250אין מגבלת זמן ועד  אפליקציה בחינם אשר לא דורשת התקנה

  הפעלתה רק למי שיש  ג'ימל. , בשיחה
  רווחה גיוס ושידוך מתנדבים/ות –אפליקציה בשגרת חירום -שליחות לאומית

  לפקח על האפליקציה . מצריך אחראי.ית
  חתימה מרחוק. -מערכות אימות 

  .שירות לתושבהעירייה עוברת תהליך ייעול ושיטות עבודה לשיפור  – ישראל גל
  וכו..כגון: רישום לתורים ,תווי חנייה לתושב יש להקל באפליקציה שירות  

  .ונגישה  לתושב.ת יעילה מקילה  שירות תהייהקציה ילמבחינה טכנולוגית אפ
  התנכלות לילדים ,מושרשים ממערכת החינוך .והאוכלוסיה מודעת לאלימות ,

  ככל שהתושבים מעורבים עירונותם לסביבתם תגדל ,ויפנו יותר לגורמים המטפלים.

  יש לפרסם –לשיפור התושב  5/6/20הפוסט  שנכתב בפייסבוק של ישראל גל מהתאריך
 יותר .

,בני  בתקופת הקורונה נפתח ערוץ יוטיוב לבני הנוער -מחלקת נוער וצעירים חנה ישעיהו
  הנוער העלו סרטוני סדנאות ועוד..

עובדים ברווחה ,שירות הפסיכולוגי והמוקד העירוני יצרו קשר – עידו זולטי  אגף הרווחה
  שיחות ביום. 400-עם כל הגמלאים ,כל השיחות תועדו ,כ

  קיימו ביקורי בית .-אגף החינוך
יצר אלימות כתוצאה "מסיר וחדשים בתוקפת הקורונה יימים העצמה של מקרים ק

  לחץ".
   מערכת החינוך במצב משבר התייעלו  לאיתור ילדים במצוקה.-ילדים בסיכון

לעלות יותר את המודעות לנשים במצוקה ,יותר פרסומים -יעל הרצקוביץ חברת מועצה
  שהנשים ידעו לאן לפנות.-ובפייסבוק,בשלטים , במודעות 

"עיר חכמה" התקבל אישור למיגון ומצלמות במרחב  -אגף שירות וביטחון עדי מעוז
  הציבורי ,יוקם מוקד חדש .

מאפשרת  למגר ולשמור על מאגר מידע.  הטכנולוגיה -משטרת מסובים רותם וסקר
  אפליקציה בגוגל הינה פרוצה .

  בכל מקום שייש טכנולוגיה גם הפשיעה נכנסת יותר ברשת.
  יש לתכנן מערכת אחת לכל הנתונים ובפיקוח .מהירה יותר ,ותגובה –היתרון בטכנולוגיה 

  
  רשמה דורית פאר


