
  12.1.21פרוטוקול ועדת אכיפה 

  

  משתתפים/ות:

  תפקיד  שם+משפחה
  מנהלת א.ס.א  ליאת גרוסמן תמיר

  דובר עירייה  ניצן צוריאל
  תאונות דרכים  אפרת מועלם

  מפקד משטרת מסובים  הוד לוי
 אגף החינוך  אורנה ברדוגו

  ביטחוןחירום ומנהל אגף   עדי מעוז
  הרווחהמנהלת פרט ומשפחה אגף   מיכל קרני

  מפקד שיטור עירני  אילן מזרחי
  מנהלת מחלקת נוער וצעירים  חנה ישעיהו

  סגנית יועץ משפטי  שלי קרייצר אביטול
  רישוי עסקים  דורית לוי

  

  תנים בעיר יהסתכרנות המענים הנ

תקופת הקורונה העצימה אתגרים קיימים, עבירות פליליות קיבלו גוון -הוד לוי
שוטרים לקריית אונו ,גבעת שמואל, גני תקווה  15תתגבר אחר. משטרת מסובים 

  באור יהודה יש שיטור קבוע לכן הדגש לישובים הסמוכים.

  עדי מעוז יעביר רשימה שמות +ניידים של הפקחים לשי .

  תהייה ניידת משטרה קבועה בקריית אונו.

ניידת לבדיקת –בנובמבר התקיים מבצע בשיתוף משרד התחבורה  -ת מועלםפרא
  עלייה בתאונות אופנועים .יש –אופנועים 

מהם הורדו מהכביש .בגלל הסגרים ישנה ירידה בתאונות  2אופנועים נבדקו  35
  דרכים .

  אילן מזרחי מקיים הסברה בשיתוף נערי שחקים במחסומים . -הוד לוי

יקיים בזום שיעור רואה חשיבות גדולה ששוטר קהילתי ,בני הנוער ללא מעש 
חשוב להעביר . מניעת אלימות פיסית ,מילולית וכו..לבני הנוער לנתינת כלים ל

  .אינפורמציה למשטרה 

רגע הפרידה משמעותי יש פלייר שמופץ ברשתות החברתיות  -סמן תמירוליאת גר
  שלא יפרדו לבד רק בליווי מקצועי .

מחלקת א.ס.א בשיתוף אגף הרווחה מכשירות נשים מהקהילה לקהילה פעילה 
בנושא אלימות כלפי נשים הטרדות מיניות ,המטרה להעלות מודעות וליצור קשר 

  עם הגורמים הרלוונטיים. 

אשר מורידים אותה לנייד ומיועדת לנשים   save upבנוסף ישנה אפליקצייה 
המרגישות בחוסר ביטחון ברחובות ,יש לחצן שעונה שגרירה אשר הוכשרה שתלווה 

   1.2.21ההכשרה מתחילה   100אותה ,ישנה גם לחיצה למוקד 

  מנהלת הנשים מובילה -אם לאם 



 לא מעט נשים נפגעו כלכלית במשבר הקורנה הקמתי פורום נשים -נשים ועסקים
  ועסקים בשיתוף עו"ד שגית סעדון 

מרכז איתן מטפל בבני נוער ,ומבוגרים סמים ,אלכוהול, התמכרויות  –מיכל קרני 
  מסכים .יש עליה בפניות לטיפול ביחידה בתקופה האחרונה בקריית אונו.

עובדי היחידה עברו השתלמות להתמכרויות במסכים בכדי לזהות מתי ההתמכרות 
  מצריכה טיפול .

  לתמיכה רגשית בשיתוף קידום נוער ציפי רוט ואגף הרווחה  קו חם

הפנייה אנונימית ,מעדכנת  24/7מענה לכלל התושבים אשר נמצאים במצוקה 
  במפגש הבא של ועדת אכיפה כמות הפונים.

יופץ הפלייר באתר אגף      מפיצה באתר אגף החינוך מרכז איתן -אורנה ברדוגו
  החינוך בתי ספר וההורים

החינוך בשיתוף השירות הפסיכולוגי יזמו יוזמה אשר המחנכת תתקשר להורים אגף 
  ולילדים אשר נתקלים בבעיה כלשהי..

מנסים להמשיך שיגרה ברחבי העיר מקפידים  בשעות הלילה לסייר  -אילן מזרחי
  ,במפגש הבא של ועדת אכיפה יהיו נתונים .

  מקיימים פעילויות בזום -חנה ישעיהו

  ות הלילה  לא היה עמוס בבני נוער שישי אחרון בשע

  הפלייר של "קו חם" הועבר גם לבני הנוער 

  

 


