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  בזום-פרוטוקול וועדת מיגור אלימות

      שם הרשות: עיריית קריית אונו

  וועדת: מיגור אלימות

  יו"ר הוועדה :ראש העיר ישראל גל

  אלימות כלפי נשיםנושאים: 

  נוכחים/ות:

  שם פרטי +משפחה                                         תפקיד
  ישראל גל                                                ראש העיר

  רון מלכה                                                 סגן ומ"מ ראש העיר, מחזיק תיק החינוך
  זולטי                                                מנהל אגף הרווחהעידו 

  ליאת גרוסמן תמיר                                    יועצת ראש העיר למעמד האשה ומנהלת מח' א.ס.א
  הוד לוי                                                     מפקד משטרת מסובים

  משטרת מסובים רחלי                                                        קצינת אלמ"ב
  עדי מעוז                                                   מנהל אגף חירום וביטחון

  מפקד שיטור קהילתי                                 אילן מזרחי               
  מנהלת מחלקת נוער וצעירים                                                חנה ישעיהו

  מנהלת אגף החינוך                                  נירה פרידמן             
  עוזרת מנהלת אגף חינוך                                מיכל כהן                    

  הרשות לביטחון קהילתי סגן מנהל מחוז ת"א                                   עומר שהם               
  רכזת קהילה מחלקת א.ס.א                  דורית פאר                                 

  יו"ר עמותת על"ה -מרים שגיא                                                   פורום נשים רשותי
  רישוי עסקיםאגף רית לוי                                                     מנהלת דו

  קוביץ                                                  חברת מועצהצייעל הר
  אשאל עמית                                                   חבר מועצה

  

  סדר יום:

  25.11.20כלפי נשים  יום המאבק באלימות

  נשים נרצחו. 17 2019נשים, בשנת  19נרצחו  2020בשנת 

ליאת גרוסמן תמיר: רוב מקרי הרצח קרו שבת הזוג רצתה להיפרד מבן זוגה ,הבן 
  זוג מאבד שליטה ולכן זה מגיע לידי קיצון לרציחות.

ה חייב להיות בליווי מקצועי ,יש משמעות בפרידה מקצועית ,איפנושא הפרידה 
   שאפשר להפיץ חשוב להפיץ.

  במהלך חודש נובמבר העיר תציין את יום המאבק במגוון פעילויות.

מיזם של קריאת ספרים הקראת הספר "השתקפות נשית" סביב פגיעה מינית 
המדד כלפי עצמנו  הגברת המודעות מעלה את רף התלונות לצעירות ולמבוגרות.ו,

כל המערכות מול המשטרה .לשאוף לא לחשוש מהגברת המודעות יותר סבלנים ב
חודש ברמה הארצית אכיפה מוגברת ומודעות מוגברת וכך נוכל לשמור על הקהילה .

נובמבר נציין את יום המאבק באלימות כלפי נשים במספר אירועים ונעשה זאת 
  עדכן בהמשך. בזום בהשתתפות ראש העיר ישראל גל וחברי הפאנל נוספים,נ
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 28%בתקופת הקרונה נרשמה עלייה של : תחנת מסובים רחלי קצינת אלמ"ב
תיקים לאלימות כלפי  48נפתחו  25/10/20עד  15/3/20באלימות כלפי נשים מתאריך 

 10-שני בני הזוג  אלימות בה הוחשדו תיקים לאלימות כלפי גברים, 10נשים,
 תיקים

גמה תיקים שעניינם אלימות כלפי קטינים לא ניתן להצביע על מ 25קיימים 
  חודשית.

ם יש תלונה א מעורבות המשטרה ,: קיים רצון להוד לוי מפקד משטרת מסובים
במשטרה והמשטרה מעורבת עדיין יש נשים שמעדיפות לשמור על התא המשפחתי 

שלהן, ובמצב כזה של העדר תלונות קשה מאוד להתמודד עם זה בבית משפט. 
ה מאוד בן/בת הזוג ,חשובוהסיבה לכך היא בושות או שמירה על שלום בית עם 

שים שחוששות מפרידה כזו או אחרת מציה ביננו מכוון שישנם נרנפוהעברת האי
קריית אונו זה עובד  באזורלשמחתי הרבה להן שאנחנו פה בשבילן.  וחשוב שנגיד 

  יפה וראש העיר מעודכן על כך.

תר ם יונשים מוכנות לבוא לטיפול ,פחות אלימות פיזית כלפי קשישי עידו זולטי:
חלקם לקוחות משנים עברו שחזרו  20%הזנחה וניצול כלכלי . יש עלייה בסביבות 

  לטיפול בעקבות הקורונה .

הנוער כל שנה מסייר בכל לילה בפארקים במהלך הקיץ והשנה , גם  :ישעיהו החנ
  מתקיימים סיורים לתוך הסגר ולאחריו בעיקר לראות שהילדים שומרים על עצמם.

קט שומרי מסך שבאה לקדם הנוער התחלנו בפרוי בשיתוף מחלקת מחלקת א.ס.א
עוברים פעילויות שאנו עורכים הכשרה לתמידי/ות התיכון  מניעת אלימות ברשת.

-שעובד בעיר שלנו דלשהמטרה שלהם.ן להעביר את המסר לשאר בני הנוער. זהו מו
כ ליסודי, הביניים ואח" טיבותוהם מעבירים לח,מכשירים אותם ו י"ב -כיתות יב

  יה בהמשך ,המצב מאוד דינמי .עשות את ההכשרה בזום ונראה מה יההשנה עברנו ל

נושא ההסברה מאוד חשוב ,כרשות שווה עומר שהם מהרשות לביטחון קהילתי: 
לחשוב איך אנו אוכפים מבחינת הקהילה ולא רק מבחינת הרווחה את ליווי  האישי 

קט מאוד פרוית ברשת " שומרי מסך" הקהילתי של אותן נשים. מבחינת האמירויו
וכנוער מעביר לנוער .בבתי הספר במסגרת מחלקת א.ס.א חשוב שקריית אונו עושה 

אנו עובדים על מודל להכניס מדריכי מוגנות לזירה  המסר עובר בצורה נכונה וטובה.
דעת קהל ונערים  ,ומציע גם לחשוב על משפיעים במדיה בדיגיטלית לדוגמא משפיעי

דרך אותם ,כך להעביר את המסר לנוער בעיר בונערות שיש להם הרבה עוקבים ו
נו. נושא הסקרים חשוב כדי לראות רים באזורימשפיעי דעת קהל ,ויש לא מעט שג

  קת.ב יותר מדויאיך משפיע על דעת הקהל וליצור תמונת מצ

 משחק הוא שיתוףשם ה תיים לדרך כאשררואה בנו שותפים אמנירה פרידמן: 
  ו)לשלב ידיים ולמגר אלימות."פעולה מלא עם  גורמי המקצוע (משטרה ,רווחה וכ

 חינוך, אנו רואים את המחויבות של כולם למטרה (משטרה ,רווחה,ישראל גל: 
צעירים ונוער)המדד הוא תמיד כלפי עצמנו ולא לחשוש מהגברת המודעות ,גאה 

ות ,ושיתוף מלא מול המשטרה .ככל שאנו לראות אותכם .ן עושים זאת בכל המערכ
  יותר מודים אנו יותר נזהרים .אנו חיים ונושמים את הקהילה .

שאר על הצד הטוב ביותר, אנו צריכים להי מחויבותהמשטרת מסובים שעושה את 
מקרים כאלו בקריית אונו ,ותודה מצום התופעה ,ושלא נדע ברמה הארצית בצ

  התמיכה בנשים והסיוע .גדולה לליאת גרוסמן תמיר על 

  רשמה : דורית פאר


