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  ' אייר, תשע"הא

  2015אפריל,  20

  065.2015 מספרנו:

  

  יו"ר איגוד הקב"טים והממונים על הביטחון ברשויות המקומיות –ר חיים נוגלבלט מ  א ל :

           

  ביטחון במחלקות לשירותים חברתייםבנושא  שמפגיום סיכום   הנדון:

  ושת"פ עם משרד הרווחה                 

               

התקיים יום עיון, בנושא ביטחון, במחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות  13.4.15תאריך ב  )1

  וקשרי גומלין עם משרד הרווחה והקב"טים המחוזיים.  

  

מפגש זה, פרי יוזמת משרד הרווחה והשירותים החברתיים, איגוד הקב"טים ומרכז השלטון המקומי,   

בהן נתקלים עובדי מחלקות הרווחה, לאור התגברות  אשר מטרתו הייתה, להציף את הרגישות והבעיות,  

ותופעת הפרסומים הפוגעניים וההסתות ברשתות החברתיות, כנגד  תתופעות האלימות הפיזית והמילולי  

י בלע, פרסומים מדיונים מפורסמים דבר, במסגרת ההסתה, אותם עובדים, העושים מלאכתם נאמנה  

 ים של עובדים.ומשמרות מחאה, מול בתן, מתקיימות הפגנות מבתי משפט, שנערכים בדלתיים סגורות וכ  

  לטיפול בתופעת האלימות.דנו בכלים העומדים לרשותנו, כולל ההיבטים המשפטיים, , ביום זה  

  

  במהלך היום:  הועלו הנושאים הבאים:  

  

הכרת המשרד ותחומי פעילות, תפישת המשרד, במניעת אלימות, כנגד העובדים  –לוי - רוני בר  

  והכוללים:  

  

     המפורסמת   ות סרטי וידיאו ושמע של עובדים מאוימים, תמונות מאליממ דוגמאות  א.

  ברשת כנגד עו"ס     

  

  תפיסת ההגנה של המשרד לגבי עובדי רווחה  ב.

  

  .מדיניות חסרת פשרות בנוגע לאלימות  

תפות, החמרת המדיניות לסגירת תיקים, קיום הערכות מצב משו –שת"פ משטרת ישראל   *

  במקרים של עובדי ציבור מאוימים.  
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חקיקה בנושא אלימות נגד עובדי רווחה, הרחבת סמכויות למאבטחי רווחה, הרחבת סמכויות   *

  למנהלי מחלקות לשירותים חברתיים.  

  

  שיח ישיר מול בעלי התפקידים הרלוונטיים במשטרת ישראל.  *

  

 הכוללות נהלים למניעת אלימותהוראת התע"ס ,:  

  מיגון המחלקה, סדנאות והדרכות בנושא מניעת אלימות.השתתפות ב  *

  

 :נהלי אגף הביטחון והחירום 

  ועוד. , הכשרותלמניעת אלימות, פנקס כיס לעובד ציבור מאוים הנחיות  *

  

  ועדות אל אלימות מחוזיות.תפקיד 

  

 דיםהכוללת את המשרלמניעת אלימות כנגד עובדי ציבור, משרדית, -פעילות הוועדה הבינ  :

 משפטים, רווחה, משטרה ופרקליטות.

  

  מאבק באלימות ברשתב-התוצרים   ג.

  

 ."קיצור התהליך להשגת "צו למניעת הטרדה מאיימת 

  

  שת"פ עם חברותGOOGLE: 

*  GOOGLE להסיר כל פרסום מאיים/מטריד, אשר לגביו יש צו ביהמ"ש, או שיש בו     התחייבה  

  פגיעה בפרטים מזהים של עובד.    

  

החברה הצהירה, כי בכוונתה להקפיד עת מתן קשב מיוחד, לפניות עובדי ציבור, בגין פרסום   *

  ./ הסתה הטרדה / איום  

  

 :תמיכת המשרד בהגשת תביעות אזרחיות מצד עובדים שנפגעו במישור האזרחי 

  , שחלק ממאבק באלימות, מתבטא גם בהגשת תביעות אזרחיות.הבנה  * 

  מאוימים. השלטון המקומי, לליווי ותמיכה בעו"סז בשם מנכ"ל מרכ הופץ מסמך  
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  שיתוף פעולה עם מרכז לשלטון מקומי  ד.  

  .ניסיון לקדום החוק להסדרת הביטחון ברשויות המקומיות  

  .מימון אמצעי אבטחה למחלקה לשירותים חברתיים ברש"מ  

  מיגון דלתות, לחצני מצוקה, מצלמות אבטחה ועוד.  *

  

 בטחה לעובד רווחה מאוים בביתו.מימון התקנת אמצעי א  

  

 .עבודה משותפת מול משרד האוצר, בקביעת סל אבטחה  

  

  רווחה רשות מקומית. –שת"פ קב"טים 

  

משרדית, למניעת -אלימות והוועדה הבין-סקר את שיתוף הפעולה בוועדת אל –ירון בנימין רפ"ק  .2

מול  המאיימים, כולל (שיש לעשות בתהליך הנתונים והדרך,  אלימות כנגד עובדי ציבור ואת

  .)האלימות, או את ההטרדה והעלבת עובד ציבור וכו'את המורכבות בהחלטה, כיצד ניתן לסווג 

  

      האלימות מחוזיים של משרד הרווח-התקיים פאנל בנושא אירועים ונושאים, שמגיעים לוועדות אל .3

  גב' יורם אזולאי, מר :  חה, בהשתתפות מנהל מחוז ירושלים משרד הרוווהשירותים החברתיים       

  מנהלת מחוז ת"א, גב' אהובה קרקובר, מנהלת תחום בכיר ארגון ומינהל       תסגני ,מרינה שדה     

           .וחברה באיגוד עו"ס לשכת רווחה דימונה -ברשומ"ק ועו"ס שמחה דמרי        

  

    פעול כנגד האלימות, הן הפיזית , בה ניתן לוהמשפטית סקר את המסגרת החוקית –עו"ד פרי נובטני    .4

  האינטרנטית, כולל הדרך והאמצעים, בהם יש לפעול, מרגע קרות האלימות, דרך איסוף והן        

  והגשת התלונה.הראיות        

  

  על דעת המשתתפים, היום היה פורה, עם הרבה הבנה ותובנות, לגבי הפעילות הנדרשת, להתמודדות      .5

  מות. מבקשים לקיים מפגשים נוספים.כנגד האלי       

  

  בברכה

  

  לוי-רוני בר              

  וביטחון םמנהל אגף בכיר חירו                                           

  מנכ"ל -      מר יוסי סילמן   העתק:
  סמנכ"ל בכיר למינהל ומשאבי אנוש -       מר משה שיאון          
  סמנכ"לית אגף אש"ח -איריס פלורנטין גב'       
  מנהלת תחום בכיר ארגון ומינהל ברשומ"ק       -גב' אהובה קרקובר       


