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תאריך19.5.2020:

פרוטוקול וועדת אכיפה
שם הרשות :עיריית קריית או ו
וועדת :אכיפה
יו"ר הוועדה  :תח ת מסובים –אלי פי טו
ושאים  :מ יעת אלימות במשפחה גד שים ,גברים ,ילדים.ות
.1סיקור ומיפוי מע ים עירו יים
 .2הצגת תוכ ית מ יעה עירו ית
וכחים/ות:

שם פרטי +משפחה
ישראל גל –ראש העיר
חיים סופר -מ כ"ל העירייה
רון מלכה-מ"מ וסגן ראש העיר ומחזיק תיק החי וך
ליאת גרוסמן תמיר –מ הלת מחלקת א.ס.א
שרון רוז טל –מ הלת אגף משאבי א וש
פתלי כהן -סגן ראש העיר ומחזיק תיק הרווחה
רווית ברקי-מ הלת לשכת ראש העיר
אהרון צ'יקרול – מ הל איכות הסביבה אגף שפע
אילן מזרחי –מפקד שיטור עירו י
אלי שטרן -מ הל בטיחות עירו י אגף בי וי בטיחות וחשמל
אסתר פיק -מ הלת מת "ס
אפרת מועלם -מ הלת מחלקת זהירות בדרכים
ג'קלין לוזון -פ יות הציבור
דורית לוי –מ הלת מחלקת רישוי עסקים
דורית פאר-רכזת קהילה מחלקת א.ס.א
ח ה ישעיהו -מ הלת מחלקת וער וצעירים
טל שחר -מ הל מוקד
מיכל כהן-עוזרת מ הלת אגף החי וך
רותם סקר -סגן מפקד תח ה משטרת מסובים
שרון מלכה – קצין אח"מ מסובים
יצן צוריאל-דובר העירייה
ירה פרידמן -מ הלת אגף החי וך
סמדר סוויסה-מ הלת מחלקת חירום
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עדי מעוז -מ הל אגף חירום וביטחון
מיכל קר י -מ הלת פרט ומשפחה באגף הרווחה
ציפי רוט - -מ הלת מחלקה לקשיש באגף הרווחה
אהובה שמעו י -עו"ס מחלקת קידום וער
רי ה ל דשטיין -מ הלת מרכז גישור
שלי קרייצר אביטול -סג ית יועץ משפטי
ששי דבורה –מ הל פיקוח עירו י
מרים שגיא -יו"ר עמותת על"ה
סיגל עשור -מ הלת לשכת יועץ משפטי
מיכל רוז שטיין – מ הלת אגף שירות לתושב

חסרים )הוזמ ו ולא הגיעו(
סיבת העדרות/תפקיד

שם פרטי +משפחה
עידו זולטי -

מ הל רווחה מילואים )מיכל קר י הגיעה במקומו(

ג די קוסוי

מ הל מחלקת ה דסה

סדר היום:
 11שים רצחו מתחילת ש ת .2020
"שומרי הסף" איתור/גילוי ומ יעה
ישראל גל -לקראת הערכות חדשה ,ולקראת סיומה של מחלת הקורו ה ,הלחצים במשפחה
גוברים וה תו ים חמורים מאוד ,ברמה ארצית האלימות במשפחה כלפי שים/גברים וילדים .
יש להעביר מסר ברור לאלימות כלפי שים ובכלל ,להגביר את המודעות .חייב מודיעין ואיסוף
מידע ב וגע לאוכלוסיות הסובלות מאלימות.
משטרת מסובים -שרון מלכה קצין אח"מ ורותם סקר סגן מפקד תח ה –א ו מפעילים את כל
הגורמים להבאת טיפול בכל אירוע שמתקבל ,פותחים תיק במקום ,ולכל אירוע מגיע צוות למקום
ומיד מדווחים לרווחה ולרשויות.
גברים וטים יותר להתאבד .תיקים פתחים בסמוך לאירוע  ,תו ים יתן להעביר לרשות
המקומית רק כאשר יש אישור מהמחלקה המשפטית
משבר הקורו ה סגר א שים בבית ומצב זה העלה את האלימות במשפחה .מחלקת רווחה מקבלת
את כל ה תו ים ,המספרים חשובים ללמידה.
מיכל קר י –מרכז לשלום המשפחה -שירות אזורי לבקעת או ו ,מקבלים דיווחים מהמשטרה
.בזמן הקורו ה היו בקשר רצוף עם המטופלים בזום ובמקרים דחופים טלפו ית/מפגשים בגי ה
הציבורית .הבעיות שצפות -שיש אלימות במשפחה הרבה לא רוצים להתלו ן במשטרה .
טיפול זוגי ומשפחתי -בתקופת הקורו ה טיפולים עשו דרך הזום.
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ציפי רוט-קשישים -אלימות כלפי קשישים ,הז חה ,ופגיעה כלכלית .הקשישים מודרכים איך
למגר אלימות ,מתקיים במחלקה העצמה שית כלפי שים שעברו אלימות ,יצול כלכלי .הרוב לא
מתלו ים במשטרה ,ובמשבר הקורו ה במקרים דחופים הקשישים הוצאו לבתי חולים ,הייתה
עלייה של ילדים המכים את הוריהם.
מרים שגיא-עמותת על"ה בקשר רציף עם האזרח.ית הוותיק ,הבעיה ב שים הצעירות שהן
מפחדות ומתביישות להתלו ן ברווחה ובמשטרה.
אסתר פיק-המת "ס בתקופת הקורו ה הוצאו סרטו י הסברה והדרכה להורים ,והדרכות פעולות
להורים ולילדים.
רי ה ל דשטיין-מרכז הגישור תן אוזן קשבת בתקופת הקורו ה ,לא היו פ יות .
ליאת גרוסמן תמיר  :יש יותר לפרסם ולשווק את המרכז.
ירה פרידמן-מ הלת אגף החי וך "-שומרי הסף" מדריכי המוג ות רגישים לכל אותות אזהרה
בבתי הספר .המורים.ות עוברים השתלמויות איך לזהות מצוקות .בתקופת הקורו ה עשו שיחות
זום למידה מרחוק  ,לא הייתה תחושה שיש מצוקה .ילדים בסיכון –צוות טיפולי תן מע ים
.מועדו יות איתור מצוקות בעזרת היועצות  ,ית ו ארוחות בכל יום ,ומע ים רחבים.
רון מלכה –בתקופת הקורו ה עשו מיזמים חשובים שע ו לשאלות התושבים ע"י השפ"ח ,השפ"ח
היה זמין ויצרו מפגשי זום להוריםמ.
אהובה שימעו י קידום וער-בתקופת הקורו ה היו בקשר רציף עם ההורים של ה ערים וה ערות
בסיכון ,וכן ברציף עם ה ערים וה ערות אעפ שחלק מהזמן המחלקה הייתה בחל"ת.
ח ה ישעיהו-מחלקת וער-שמרו על שיגרה והעבירו לגורמים הרלוו טיים ,רווחה ועוד ..עשו
שיחות אחת לשבוע עם ה וער ובכך איתרו מצוקות.
חיים סופר -מ כל העירייה – ות ים את כל התשתיות והמשאבים ,המידע ה גיש שצריך להגיע
למשפחות ,מוכן לסייע בכל ה דרש.
ליאת הציגה כפתרון  :תכ ית מ יעה אשר מטרתה להקים בכל אגף את מעגל הפגיעות  ,להכין
תסריט שיחה מסודר  ,לאתר מצוקות וליצור קשר עם אוכלוסיות שהיו מוכרות בעבר ויתכן
שהיום בעקבות המשבר חזרו למעגל המצוקה .על פ יו ראה שהכל תקין וכולם.ן אכן מבצעים את
המ יעה  ,אך תמיד אחרי משברים וצרים מצוקות ותפקיד ו למ וע בטרם יגיע לאסון וזאת חסר
לי כאן מבחי ת המידע והתוכן.
לסיכום:
ליאת  :המלצתי יש לקבל תו ים מסודרים מכל אגף ומעקב אחרי המקרים , .לעבוד בצורה
מסודרת כפי שמבצעים במשטרה.
משטרה-מבצעים שיחות הכולל תיעוד על בסיס יומי  ,שים מוכרות בסיכון  ,יוצרים קשר אחת
לשבוע ,קצין מהמשטרה מבצע שיחות עם כל קורבן ,חשודים הם גם קורב ות ,בתקופת הקורו ה
ההסתגרות בבית גרמה לעליית אלימות במשפחה  .חשוב לאתר ולמ וע ,ויש להעביר כל מידע
ששומעים למשטרה חייב סי כרון עם כל הגורמים הרלוו טיים .י אי באן בלש וער ואילן מזרחי
שוטר עירו י מצאים כל הזמן בשטח ומדווחים .
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איך מו עים את המקרה הבא:
אתגר מוכר ומשמעותי מפתחים מ ג ו ים לאתר אלימות ,חובה שיתוף פעולה עם כל הגורמים
הרלוו טיים.
ישראל גל-צו השעה קורא לכל הגופים העוסקים במ יעת אלימות במשפחה ו גד שים יעשו הכול
להגיע למשפחות ה מצאות בסיכון .תקשורת בין אישית בין המשטרה לכל הגופים הרלוו טיים,
יותר אי פורמציה ומ יעה ,מאגרי מידע מבתי ספר ומשפחות במצוקה חשוב לשמור על קשר.

רשמה דורית פאר

