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  פרוטוקול וועדת אכיפה

  שם הרשות: עיריית קריית אונו

  וועדת :אכיפה

  אלי פינטו–מסובים תחנת הוועדה :  יו"ר

  נושאים : מניעת אלימות במשפחה נגד נשים, גברים, ילדים.ות 

  .סיקור ומיפוי מענים עירוניים1
  . הצגת תוכנית מניעה עירונית2
  

  נוכחים/ות:
  

  שם פרטי +משפחה

  ראש העיר–ישראל גל 

  מנכ"ל העירייה -חיים סופר

 ומחזיק תיק החינוך ראש העירוסגן מ"מ -רון מלכה

  מחלקת א.ס.אמנהלת – ליאת גרוסמן תמיר

  משאבי אנושאגף מנהלת –שרון רוזנטל 

  סגן ראש העיר ומחזיק תיק הרווחה -נפתלי כהן

  שכת ראש העירמנהלת ל-ירווית ברק

  מנהל איכות הסביבה אגף שפע  –אהרון צ'יקרול 

  מפקד שיטור עירוני–אילן מזרחי 

  מנהל בטיחות עירוני אגף בינוי בטיחות וחשמל -אלי שטרן

  ס"מנהלת מתנ- אסתר פיק

  זהירות בדרכיםמנהלת מחלקת  -אפרת מועלם

  פניות הציבור -ג'קלין לוזון

  רישוי עסקים מנהלת מחלקת–דורית לוי 

  רכזת קהילה מחלקת א.ס.א-דורית פאר

  מנהלת מחלקת נוער וצעירים -חנה ישעיהו

  מנהל מוקד -טל שחר

  עוזרת מנהלת אגף החינוך-מיכל כהן

  משטרת מסובים תחנהסגן מפקד  -סקררותם 

  קצין אח"מ מסובים –שרון מלכה 

  דובר העירייה-ניצן צוריאל

  מנהלת אגף החינוך -נירה פרידמן

  חירום  מחלקתמנהלת -סמדר סוויסה
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  מנהל אגף חירום וביטחון -עדי מעוז

  מנהלת פרט ומשפחה באגף הרווחה  -מיכל קרני

  באגף הרווחה מנהלת מחלקה לקשיש  - -ציפי רוט

  קידום נוערמחלקת עו"ס  -מעונישאהובה 

  מנהלת מרכז גישור -רינה לנדשטיין

  סגנית יועץ משפטי  -ייצר  אביטולרשלי ק

  מנהל פיקוח עירוני–ששי דבורה 

  יו"ר עמותת על"ה -מרים שגיא

  יועץ משפטי לשכתמנהלת  -סיגל עשור

  מנהלת אגף שירות לתושב –מיכל רוזנשטיין 

                                  

  חסרים (הוזמנו ולא הגיעו)

  שם פרטי +משפחה                                   סיבת העדרות/תפקיד

  מילואים (מיכל קרני הגיעה במקומו)    מנהל רווחה                                            -עידו זולטי 

                                                                                                                    מנהל מחלקת הנדסה                                                גנדי קוסוי

  סדר היום:

  .2020נשים נרצחו מתחילת שנת  11

  "שומרי הסף" איתור/גילוי ומניעה 

סיומה של מחלת הקורונה ,הלחצים במשפחה ולקראת לקראת הערכות חדשה , -גלישראל 
  .גוברים והנתונים חמורים מאוד ,ברמה ארצית האלימות במשפחה כלפי נשים/גברים וילדים 

חייב מודיעין ואיסוף  נשים ובכלל, להגביר את המודעות. כלפי  להעביר מסר ברור לאלימותיש 
  ובלות מאלימות.בנוגע לאוכלוסיות הס מידע 

מפעילים את כל אנו – שרון מלכה קצין אח"מ ורותם סקר סגן מפקד תחנה -משטרת מסובים 
,ולכל אירוע מגיע צוות למקום הגורמים להבאת טיפול בכל אירוע שמתקבל ,פותחים תיק במקום 

  ד מדווחים לרווחה ולרשויות.ומי

נתונים ניתן להעביר לרשות , גברים נוטים יותר להתאבד. תיקים נפתחים בסמוך לאירוע
  המקומית רק כאשר יש אישור מהמחלקה המשפטית

משבר הקורונה סגר אנשים בבית ומצב זה העלה את האלימות במשפחה. מחלקת רווחה מקבלת 
  את כל הנתונים, המספרים חשובים ללמידה.

מהמשטרה מקבלים דיווחים  שירות אזורי לבקעת אונו, -מרכז לשלום המשפחה–מיכל קרני  
.בזמן הקורונה היו בקשר רצוף עם המטופלים בזום ובמקרים דחופים טלפונית/מפגשים בגינה 

  ש אלימות במשפחה הרבה לא רוצים להתלונן במשטרה .שי-הבעיות שצפות  הציבורית.

  בתקופת הקורונה טיפולים נעשו דרך הזום. -טיפול זוגי ומשפחתי
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הזנחה, ופגיעה כלכלית .הקשישים מודרכים איך  אלימות כלפי קשישים, -קשישים-ציפי רוט
למגר אלימות ,מתקיים במחלקה העצמה נשית כלפי נשים שעברו אלימות, ניצול כלכלי .הרוב לא 

יתה יה במשבר הקורונה במקרים דחופים הקשישים הוצאו לבתי חולים,,ומתלוננים במשטרה 
  עלייה של ילדים המכים את הוריהם. 

על"ה בקשר רציף עם האזרח.ית הוותיק, הבעיה בנשים הצעירות שהן עמותת -שגיא יםמר
  מפחדות ומתביישות להתלונן ברווחה ובמשטרה.

הדרכות פעולות ורטוני הסברה והדרכה להורים, המתנ"ס בתקופת הקורונה הוצאו ס-אסתר פיק
  להורים ולילדים.

  .יו פניות ,לא המרכז הגישור נתן אוזן קשבת בתקופת הקורונה -רינה לנדשטיין

  יש יותר לפרסם ולשווק את המרכז.ליאת גרוסמן תמיר : 

" שומרי הסף" מדריכי המוגנות רגישים לכל אותות אזהרה -מנהלת אגף החינוך-נירה פרידמן
בבתי הספר. המורים.ות עוברים השתלמויות איך לזהות מצוקות .בתקופת הקורונה נעשו שיחות 

צוות טיפולי נתן מענים –ילדים בסיכון  שיש מצוקה.תה תחושה יזום למידה מרחוק , לא הי
  .מועדוניות איתור מצוקות בעזרת היועצות ,ניתנו ארוחות בכל יום ,ומענים נרחבים.

,השפ"ח ע"י השפ"ח מיזמים חשובים שענו לשאלות התושבים  עשו בתקופת הקורונה נ–רון מלכה 
  .ממפגשי זום להורים היה זמין ויצרו 

בתקופת הקורונה היו בקשר רציף  עם ההורים של הנערים והנערות -ידום נוערק אהובה שימעוני 
  .וכן ברציף עם הנערים והנערות אעפ שחלק מהזמן המחלקה הייתה בחל"תבסיכון, 

העבירו לגורמים הרלוונטיים ,רווחה ועוד.. נעשו ועל שיגרה מרו ש-מחלקת נוער-חנה ישעיהו
  מצוקות. שיחות אחת לשבוע עם הנוער ובכך איתרו

והמשאבים, המידע הנגיש שצריך להגיע  נותנים את כל התשתיות–מנכל העירייה  -חיים סופר
  בכל הנדרש.למשפחות ,מוכן לסייע 

ליאת הציגה כפתרון : תכנית מניעה אשר מטרתה להקים בכל אגף את מעגל הפגיעות , להכין 
היו מוכרות בעבר ויתכן תסריט שיחה מסודר , לאתר מצוקות וליצור קשר עם אוכלוסיות ש

שהיום בעקבות המשבר חזרו למעגל המצוקה. על פניו נראה שהכל תקין וכולם.ן אכן מבצעים את 
המניעה , אך תמיד אחרי משברים נוצרים מצוקות ותפקידנו למנוע בטרם יגיע לאסון וזאת חסר 

  לי כאן מבחינת המידע והתוכן. 

  לסיכום:

, לעבוד בצורה  ומעקב אחרי המקרים.מכל אגף  נתונים מסודרים ליאת : המלצתי יש לקבל 
  מסודרת כפי שמבצעים במשטרה.

על בסיס יומי ,נשים מוכרות בסיכון , יוצרים קשר אחת  שיחות הכולל תיעוד מבצעים-משטרה
קצין מהמשטרה מבצע שיחות עם כל קורבן ,חשודים הם גם קורבנות, בתקופת הקורונה ,לשבוע 

בית גרמה לעליית אלימות במשפחה . חשוב לאתר ולמנוע ,ויש להעביר כל מידע ההסתגרות ב
עם כל הגורמים הרלוונטיים. ינאי באן בלש נוער ואילן מזרחי  נכרוןיששומעים למשטרה חייב ס

  שוטר עירוני נמצאים כל הזמן בשטח ומדווחים .
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  איך מונעים את המקרה הבא:

לאתר אלימות ,חובה שיתוף פעולה עם כל הגורמים אתגר מוכר ומשמעותי מפתחים מנגנונים 
   הרלוונטיים.

ל וו הכעשלכל הגופים העוסקים במניעת אלימות במשפחה ונגד נשים יצו השעה קורא -ישראל גל
 להגיע למשפחות הנמצאות בסיכון .תקשורת בין אישית בין המשטרה לכל הגופים הרלוונטיים,

  מבתי ספר ומשפחות במצוקה חשוב לשמור על קשר.יותר אינפורמציה ומניעה ,מאגרי מידע 

  

  רשמה דורית פאר 

  

  

  

 


