
 

 תאריך:
 

 
 
 

 סדר יום:
 

 רפי סהר מברך
 המרכז לשלום המשפחה אגף שחק -נועה לוק

 מפקד תחנת המשטרה -יורם ברינה
 חברת מועצה  -עדי לוי סקופ

 לימור חכם 
 שני חן כהן 

 סיכום -דני הרוש
 
 

 עיקרי דברי המשתתפים:
 

  רואה, שלנו בחברה  האלימות רף הורדת חשיבות את מדגיש, העשייה על ברך -סהר רפי  העיר ראש
  בכל לנשים גברים בין השוויונית וחשיבות, האלימות וצמצום במניעה נרחבת עירונית  עשייה
 . היא באשר חברה

 
תיקים על אלמ"ב, התייחסות לאלימות כלפי נשים של השוטרים ותחנת  123בכפ"ס  -יורם ברינה

כפ"ס היא מרובה. לעיתים שאשה חוששת להתלונן והגענו לזירה ואנחנו חושדים שיש סכנה נגיש 
במקומה תלונה כי אנחנו מודעים לעובדה שנשים חוזרת בהן מתלונות מהפחד. יש הרבה אמצעים  

 גברים ואנחנו נוקטים בהם. )שאר הדברים אינם יכולים לעלות על הדף(. לפיקוח על
 

 4 ישיבה: מס' ישיבת ועדה וועדה למיגור אלימותפרוטוקול  נושא: 

   אסמכתא :    25/11/19 נערך ביום:

 שני חן כהן  נרשם ע"י : דני הרוש, שני חן כהן  נוהל ע"י:

שמות חברי 
 הוועדה

 הנוכחים:

חברת  -חברת מועצה, קרן גרשון -סגן ראש העיר, עדי לוי סקופ -ראש העיר, דני הרוש -רפי סהר
מנהל אגף  -מפקד תחנת משטרה, שי זייד -סגנית יו"ר מועצת נשים, יורם ברינה -מועצה, אורית 

 -מנהלת אגף שחק, נועה לוק -מנהלת אגף נוער צעירים וקהילה, רוזי נוימן -ביטחון, מירב הלפמן
קצין  -מנהלת מחלקת קהילה באגף שחק, מוטי חבה -מנהלת המרכז לשלום המשפחה, סילביה בקר

מפקחת בכירה הרשות  -סגן מפקד יחידת שוטר עירונית, חדווה דנינו -אלמ"ב תחנת כפ"ס, אירק דוד
 -יועצת ראש העיר לענייני נשים, ניצן סניור   -הלאומית למניעת אלימות סמים ואלכוהול, טלי רונה

מנהלת מחלקת בי"ס יסודיים אגף החינוך, טלי  -תושבת, אורית ליבוביץ -מועצת נשים, לימור חכם
אגף ביטחון פיקוח על   -מחלקת הדרכה ורווחת הפרט אגף משאבי אנוש, מיכל בן הרוש -שלמה

 מנהלת הרשות העירונית למניעת אלימות סמים ואלכוהול.  -החנייה, שני חן כהן

שמות חברי 
שלא  הוועדה

 :נכחו

 אמיר סילבר

 וזמניםמ ותשמ
 :שנכחו

 

 העיריה,  סגן מבקר העירייה  ועדות ת/רכזמשתתפים,  תפוצה:



 

הסבר על מעגל האלימות  בין בני זוג, הסבר על סוגי האלימות: פיזית מילולית מינית  -נועה לוק
כלכלית. הסבר על השירותים במרכז לשלום המשפחה. חשיבות הטיפול הן בגבר והן באשה. ומתן 

 מענה גם לילדים. 
 

הסבר על מקלט לנשים מוכות, על הקושי לשכנע נשים להתלונן והמורכבות אל  -אגף שחק רוזי
 מול בתי המשפט. פעילות שוטפת מול המשטרה. 

 
 סיפור אישי.  -לימור חכם

 
פחות  -גאה בעבודה העירונית. אנחנו חברה שצריכה להוריד את רף האלימות  -עדי לוי סקופ

חיים. מובילה נושא של שוויון מגדרי וצריך להתחיל החל  לצעוק יותר להקשיב וזה בכל תחומי ה
 מגני ילדים. 

 
המפגש הבא על אלימות יהיה במרכז לשלום המשפחה ללמוד על העובדה המורכבת  -שני חן כהן

בו. בנוסף נלמד נושא אלימות טכנולוגית בין בני זוג היות וזה תחום חדש. חשוב לדעת שבמרגע 
של אובססיביות וזוהי תוכנה שמקפיצה את המערכת כי היא  שיש סטוקינג/ הטרדה  זה ממד

 מעלה מסוכנות .
 

הטרדות מיניות נושא שבו מטפלים ומעבירים הדרכות את כלל עובדי העירייה כולל  -טלי שלמה
 עובדי הקבלן. 

 
מסכם את הפעילות הענפה, מוביל ומלווה את הרשות למניעת אלימות סמים ואלכוהול  -דני הרוש

ח"ק. מודה למשטרה על העובדה החשובה ומייחל שנקיים עוד פעילויות במטרה ואת אגף ש
 לצמצם את האלימות לאפס.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חתימת מזכיר הועדה  חתימת יו"ר הועדה 
 

 
 
 


