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סנ"צגיאחיון,מפקדתחנתמשטרתערד
ומודיעיןחקירותאגףקצין-שרפייוסיק.אח"מ
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מרליאורהירש,ממונהביטחוןובטיחותערד
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106מוקד,עירונימוקדמנהלתגב'מעייןוייצמןשטרית,
גב'מורןענקי,ר"צרווחה

עירונישיטור,עירוניושיטורפיקוחמדורמנהלמרלאונידחזן,
גב'איילתקלכמן,מנהלתביה"סקדם

גב'מיכלברגמן,חונכתקדם

 

 :ביטחוןבוועדת סדר היום  ו עלשעלהנושאים 
 

 :סנ"צ גיא חיון  .1

 מאחרוחלקמהנושאיםוהנתוניםסנ"צגיאחיוןהציגאתנתוניהפשיעהבעירודרךההתמודדותמולן.
לוועדה כולוהמוצגים הציבור לעיני מיועדים אינם : הדבמצ"ב ע"ירתקציר לפרסום שאושרו כפי ים
א'המשטרהנספח

 ליאורהירש:–סטאטוסהקמתהשיטורהעירוניוהמוקדהרואה .2
 שיטור עירוני : .2.1
 פקחים5למכרזים,הצלחנולגייסאנחנוממשיכיםבגיוספקחיםלשיטורהעירוני.אחרימספררבש

קיים.אנחנוממשיכיםלגייספקחיםלהשלמתתקן.לתקן8תוךמ
 .אנחנונרכושהשנהרכבנוסףהפעםיהיהזהטנדרשניתןיהיהלרדתאיתוגםלשטח
 איחודהכוחותעםהמשטרה,טרםהסתייעועדייןלאהוקמהיחידתשיטורעירוניאחודה.קיים

תאוםביןהכוחותהפועליםבשטח.
 מצייןלחיובאתתרומתהפקחיםהאזרחייםלפעילותהשיטורבעיר.גיאמציין–יאחיוןסנ"צג

 שממשיכיםללחוץעלמנתלהביאלהקמתיחידהאחודה.
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24/7עדכוןלגביבנייתמוקדרואה .2.2

 וסטטוספריסתמצלמותבעיר.


 פריסת מצלמות :
התקנתכל-אנחנולקראתסיוםשלבא'

מצלמות26הנדרשבמוקדופריסתכ
ברחביהעיר.)שיקוםהישןוהתקנת

מצלמותחדשות(
:106גיוסכ"אלמוקד

גםכאןאנחנוממשיכיםלחפשמועמדים
למוקדנים,טרםעלהבידינולממשאת
כמותכ"אהנדרשלהפעלהבמקוםזה.




 סיכום ראש העיר : .3

 
 ש להמשיך ולפעול להקמת יחידת שיטור עירוני מאוחדת. סטאטוס הדברים אמנם מצביע על י

 כיוונים חיוביים אך אין תחליף להקמת יחידה אחודה של הפיקוח העירוני.
  יש להמשיך ולקדם את ההשלמות הנדרשות לצורך איוש המוקד והשלמת הפריסה ברחבי העיר

 ציאה לשלב ב'.בהתאם לתוכנית שלב א' וכבר להתארגן לי









_________________


עו"דניסןבןחמו
ראשהעירייה
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 משתתפים: 
עו"דניסןבןחמו,יו"רהוועדה,ראשהעיר

מרגריעמל,מנכ"להעירייה
מראלכסספוז'ניקוב,סגןראשהעיר

מרמשהקווס,חברמועצה
מרטליצחי,חברמועצה

סנ"צגיאחיון,מפקדתחנתמשטרתערד
ומודיעיןחקירותאגףקצין-שרפיק.אח"מיוסי

פקדזוהרדדוש.ק.מודיעיןתחנתמשטרתערד
גב'עליזהבראון,מנהלתהמחלקהלשירותיםחברתיים

גב'רחללנצ'נר,מנהלתמח'החינוך

גב'יפיתארבל,מנהלתגניילדים
מרליאורהירש,ממונהביטחוןובטיחותערד
וגיגב'סופיהשקלרניק,מנהלתהשירותהפסיכול

מוקד,עירונימוקדגב'מעייןוייצמןשטרית,מנהלת
106

גב'מורןענקי,ר"צרווחה
,עירוניושיטורפיקוחמדורמרלאונידחזן,מנהל

עירונישיטור
גב'איילתקלכמן,מנהלתביה"סקדם

גב'מיכלברגמן,חונכתקדם

 

.פותחאתישיבתהוועדהלמיגורהאלימותאני -עו"ד ניסן בן חמו 

 מנהלת ביה"ס הדמוקרטי: קלכמן דיווח איילת .1
טי מעבירה דיווח על הפעילות הנעשית בביה"ס שמטרתה לייצר "שפה מנהלת ביה"ס הדמוקר –איילת 

גישורית" בין התלמידים . זהו תהליך ושפה חלופיים לכל התנהגות אלימה והמטרה היא להניע את 
 לאחוז בה ולפעול בדרכה כדרך חלופית לכל גילויי האלימות.התלמידים 

 
נפתרכלקונפליקטאוסכסוך3בביתספר"קדם"השפההגישוריתמוטמעתבביתהספרמגילאיילת קלכמן: 

ילדיםבחצרעושיםגישורהאחדלשני. שלשיחגישורי, הגישורהנעשהבחצרונקראגישורלאבאופן אופן
ילדיםיודעיםלהגידמהמתאיםלהםומהלא בו לקייםשיחשלצרכיםבעיקרפורמלי יב'מכיתהא, 'עד

בוגר(אואיביןאדםלאדם)ילדאומועדתמשמעתהיאדרךנוספתלפתרוןקונפליקט,ועדתמשמעתפועלת
הספר בית לחוקי ציות אמשמעתועדתוב, מכיתה הספר בית ילדי כל יב'מכהנים .בסבביםכשופטים'עד

הוועדה חברי מבטם. נקודת פי על המקרה את מספרים נתבע או כתובע משמעת לוועדת שמגיעים ילדים
שואליםשאלותומנסיםלהביןמהקרה.

.האופןבוהואבוחרלהתנהלבמרחבהמטרההיאשכלילדילמדלקחתאחריותעל
ועדתמשמעתמגיעהלהחלטההמחייבתבסוףהדי ועדתמשמעתהיאהסמכותהעליונהבביתאתהנתבע.ון

לילדישזכותלהגישערעורבמידהולדעתוההחלטהשהתקבלהאינההספרהעוסקתבסכסוכיםבביתהספר.
אנשיוועדתמשמעתנתבעיםילדיםולבאופןהוגן.החליטותואמתאתמעשיואואםהרגישכיהשופטיםלא

צוות.

 פעילות מרכז גישור : –דיווח עליזה בר און  .2
ספרבתיבמספרלמוריםהכשרותניתנובמסגרתו,הרווחהמחלקתבאחריותופועלעובדהגישורמרכז-גישור

תלמידיםלוכןותיכונייםיסודיים בבעיותההתמודדותדרךהדמוקרטיהספרביתמנהלתאיילתלדברי.
בשנתייםהשתתפוהספרביתתלמידימספר,הגישוריתהדיאלוגיתהשפהבאמצעותמתקיימתאלימות

עצמההמנהלת.הספרלביתוהשיטההשפהאתומביאיםהגישורמרכזידיעלשהתקיימובקורסיםהאחרונות
.הגישוריתהשפהבהטמעתשמסייעיםצוותאנשימספרוכןגישורקורסבוגרת


 

_________________


ניסןבןחמועו"ד
 ראשהעירייה
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 22.6.22מתאריך  2ס' מ וועדה למאבק בנגע הסמים והאלכוהול פרוטוקול 
 

 משתתפים: 
,ראשהעירעו"דניסןבןחמו,יו"רהוועדה

מרגריעמל,מנכ"להעירייה
אלכסספוז'ניקוב,סגןראשהעירמר

מרמשהקווס,חברמועצה
מרטליצחי,חברמועצה

סנ"צגיאחיון,מפקדתחנתמשטרתערד
ומודיעיןחקירותאגףקצין-שרפייוסיק.אח"מ

פקדזוהרדדוש.ק.מודיעיןתחנתמשטרתערד
גב'עליזהבראון,מנהלתהמחלקהלשירותיםחברתיים

,מנהלתמח'החינוךנררחללנצ'גב'
גב'יפיתארבל,מנהלתגניילדים

מרליאורהירש,ממונהביטחוןובטיחותערד
גב'סופיהשקלרניק,מנהלתהשירותהפסיכולוגי

106מוקד,עירונימוקדמנהלתגב'מעייןוייצמןשטרית,
גב'מורןענקי,ר"צרווחה

עירונישיטור,עירוניושיטורפיקוחמדורמנהלמרלאונידחזן,
גב'איילתקלכמן,מנהלתביה"סקדם

גב'מיכלברגמן,חונכתקדם
 

 
עלסדרהיום:

  סטטוס תכנית למניעת אלימות סמים ואלכוהול על ידי רכזת התכנית למאבק באלימות, בסמים

 שיר אביקסיס.  -ובאלכוהול 


(בשלהתפרצותשלנגיףהקורונהבבסיסולכן"נבטים"שיראבקסיסנמצאתכעתבבידוד)במחנה–גרי עמל 

נמנעממנהלהגיעלישיבתהוועדה.
 נספחא'(–גריהציגאתעיקריפעילותהשלשירבחודשיםהאחרונים.)מצורפתמצגת
בעיותשורשהמהוותאת12-עלכשירמצביעה,לאחרביצועסקרמקיףבשיתוףעםכלהנוגעיםבדברבעיר,

בימיםהקרוביםיתקיים"שולחןעגול"שמטרתותהיהלהצביעבעתידלהתמודדבעיר.נדרשהנושאיםעמם
עלשלושהאוארבעהמוקדישיחעירונייםולבנותעלבסיסםתוכניתעבודהשלהיחידהלמיגוראלימות.

למנ לפעילות תקציב אושר שטרם העובדה על מצביע ע"יגרי שממומן השכר לתקציב מעבר אלימות יעת
המשרדלבט"פ.

 
 .הישיבהאנינועלאת

 
_________________


עו"דניסןבןחמו
ראשהעירייה
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