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 ועדה למיגור אלימותפרוטוקול ישיבת    

 1/6/2021מתאריך   01/2021מס' 

 נוכחים:

    

 שם תפקיד

סגנית ראש העיר 
ויו"ר וועדת מיגור 

 אלימות

 סמדר אהרוני

סגנית מנהל אגף 
השירותים 
 החברתיים

 ענת לוין

מנהלת הרשות 
 לביטחון קהילתי

 ורד צברי מזרחי

 ירון לוי ביטחוןמנהל אגף 

מנהל מחלקת קידום 
 נוער

 יוני נתן

פסיכולוגית, השירות 
 הפסיכולוגי העירוני

 ורד פלסקוב

 חיה באלי מנהלת מת"ל

מנהלת מדור 
מנהיגות מחלקת 

 נוער

 בוביץיעל כהן לי

מפקד תחנת 
 משטרה

 עובד עובדיה

יו"ר ועד הורים סגנית 
 עירוני

 כרמית בכר

יו"ר ועד הורים בי"ס 
 ניצנים

 ישי סאלירוס

מנהלת לשכה סגנית 
 ראש העיר

 רינת אלון

  :חסרים

 שם תפקיד

מנהלת אגף 
 החינוך

 ריבה קליין

מנהל מחלקת 
 הנוער

 כפיר פוני

 אליהו לוי חבר מועצה

 לירן יגודה חבר מועצה

 פנינה זיו חבר מועצה

 שאול רומנו מועצהחבר 

מנכל קריית 
 התרבות

 גיל בלט

http://www.nzc.org.il/
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 על סדר יום:

 יו"ר הועדה סמדר אהרוני -דברי פתיחה  1

  סקירת התוכניות העירוניות לחיזוק החוסן הקהילתי 2

  דיון בדרכי מניעה ופתרונות אפשריים  3

 

 מהלך סקירת המצב והמלצות:

, םירידה באלימות גופנית, מנגד עליה בוונדליזבהתאם למגמה הארצית כך גם בנס ציונה. יש 

 עליה באלימות ברשתות ובתא המשפחתי.

 

  סקירת מצב והמלצות

 גף הרווחהא כניות מניעה ברשותת

נית משטרה קהילה בבתי הספר בן גוריון ובפארק תכ

 המדע

 שטרה +חינוךמ

 אגף החינוך מדריכי מוגנות

 צברי מזרחיורד  כנית למניעת אלימות כלפי נשיםת

לקראת הקיץ יתקיימו סיורי גינות למנוע מטרדי רעש 

 וונדליזם

 ירון לוי 

תתקיים פעילות קיץ ענפה לנוער מתוך מחשבה "נוער 

 עסוק לא מעסיק"

אגף הנוער + קריית 

 התרבות

ים ר"חשיפת הפעילויות הקיימות להורים באמצעות היו

 בבתי הספר

 

 

 ה"ע.עוזרת אישית לסגנית ר-רשמה: רינת אלון

http://www.nzc.org.il/

