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  נוכחים/ות:

  

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

  קצין שיטור קהילה משטרת מסובים                קובי ברק                                

  אילן מזרחי                                             מפקד שיטור קהילתי

  ניצן צוריאל                                             דובר עירייה

  מנהל מוקד  טל שחר                                                 

  דו זולטי                                               מנהל אגף הרווחהעי

  במחוז ת"א                משטרה  קצין                                   גבריאל עמר         

  נירה פרידמן                                            מנהלת אגף החינוך

  מנהל אגף חירום וביטחון                                    עדי מעוז              

  אפרת מועלם                                            מנהלת מחלקת זהירות בדרכים

  חנה ישעיהו                                              מנהלת מחלקת נוער וצעירים

  מנהלת קידום נוער                     ריקי דבורה                          

  אלי שטרן                                                 מנהל בטיחות עירוני אגף בינוי בטיחות וחשמל

  דורית פאר                                                רכזת קהילה מחלקת א.ס.א

  מנהלת מתנ"ס                 אסתר פיק                               

  אורנה ברדוגו                                             פניות הציבור

                                    שלי קייצר אביטול                                    סגנית יועץ משפטי                  

  
  
  
  



  סדר יום:
  

   מאתגרת עם המון שינוייםתקופת הקורונה בקיץ 
  
  

בעיר בכל ,חו"ל . בני הנוער מסתובבים טיולי צופים אות למשלחות ,יאין יצהמצב כיום: 
  ימות השבוע בפארקים .

המון עשייה  קיימת  בשיתוף עם אילן מזרחי והרשות לביטחון קהילתי -גבריאל עמר
משטרה עם יות ובתקווה שנקדם שותפות ,הקורונה הקשתה לשיתוף עיריות .משותפ

אפשרות לבחון הבאת שוטר להסברה קיימת הרשויות והרשות לביטחון קהילתי. ,
שיעביר את המסר בצורה הטובה והנעימה ויצור תקשורת טובה עם בני הנוער ,ורכזי נוער 

  שיצאו לפארקים לשיח עם בני הנוער.
ורונה אין בני נוער מסתובבים הרבה בשעות הלילה בעיר, עקב משבר הק -חנה ישעיהו

  טיסות לחו"ל ,משלחות ,מחנה צופים. רוב הנוער מתמקדים  בפארק רייספלד, ספורטק.
התחלנו פעילויות ספורט נייט במיני פיץ .בימי ג' ה' רכזי נוער יוצאים למוקדי הרעש 

  .לפארקים בשעות הלילה לשוחח עם הנערים.ות ולהעביר אותם לסודוך 
פיתרון לשלוח לסודוך ,אין לבני  זה אינול. , ולפתוח יותר מגרשי ספורט צריך יותר תאורה

יש לחשוב על אלטרנטיבה .אנחנו  הנוער איפה לשבת ,רוב המגרשים באזורי מגורים,
במידה ותהייה עילות זו יוצרת הרבה רעש .פמקיימים ציפורי לילה בשעות הלילה אך 

  הנחייה לסגר יהייה יותר קשה .
התושבים לא עושים בעיות שייש רעש בפארקים, אין לנוער לאן ללכת  -אורנה ברדוגו

  לבלות, מצריך יותר שוטרים פקחים  ושתהייה אכיפה .
יש לשים דגש לרכזי נוער שיסתובבו בלילות ולא שיטור ופיקוח ,הרכזי נוער  -ניצן צוריאל

זים ולא ישגיחו על הנוער ידברו אליהם בשפה שלהם יותר פעילויות וסיורים של הרכ
  שיטור ופיקוח לאכיפה. 

המוקד משקף תמונת מצב ורחשי הציבור בתקופה זו שרוב בני הנוער מסתובב  -טל שחר
לא מעט תושבים  בלילה , 22:00-1:00בלילות ברחובות המפלס עולה בין השעות 

מתלוננים על רעש ,אין פיקוח ושיטור בשעות שהילדים מסתובבים ואין מענה  מהשיטור 
מציע לגייס מאבטחים לשעות הלילה דרך אני פיקוח למקרי ונדליזם בשעות הלילה ./

  שיהיו בפארקים. יגיעו עם מדים להרתאה ורכזי נוערש חודשיים וחברת מוקד לחוד
חוב הנו מקום מפלט לבני הנוער ,אין חדרי כושר ,ולא מעט הר -ליאת גרוסמן תמיר

עוברים במקים אלו הם מגבלות לכן נעשים ע"י בני הנוער יותר ונדליזם ורעש בפארקים ו
בני הנוער לא תמיד רוצים שיפעילו אותם יש לקחת בחשבון שעל החוק, חייבים אכיפה .

ות אותם למקום שקט ומואר ,לא כל כך מעניין אותם פעיליות של הרכזים ..יש להפנ
קיים פגישה מצומצמת בפארק אנו נתחילת שבוע הבא  לספורטק  לרחבת חול./לסודוך 

  דורית וטל   ליאת, ניצן, חנה,-רייספלד 
חשוב לייצר שיח לציפיות  שלנו מהפיקוח /משטרה  להשגחה והסברה  -נירה פרידמן

  ,ולהימנע מתקריות אכיפה אלימה .,שיהיו גם רכזי נוער ממחלקת נוער שידברו עם הנוער 
בלילות  העירייה לא נותנת מענה לבני הנוער מבחינת חלופות אין כלום,-אילן מזרחי 

עם המון העיר שלנו  מסתובבים רק פקח ושוטר בימי השבוע ובימי שישי סיירת הורים.
 אירועים  שצריכים לתת להם מענה ,לא רק בעיות רעש .הנוער יודע את החוק ,העברנו

להם הרצאות ופליירים ,יש לא מעט אופניים חשמליים ואופנועים .חשוב שיהיו רכזי נוער 
  בשעות הלילה. לגייס מאבטחים יראה כגימיק ולא יפתור את הבעיה .

במקום ציבורי הנתונים רעש  יש לבדוק בערים אחרות איך פועלים עם בני הנוער וליישם.
יותר מסיבות ,קריוקי ,בתקופת הקורונה ועלייה בבתים  ש ירידה בפארקים,מראים שי

  נשארים יותר בעיר שמעצים את הרעש.
יש לתת מענה לבני הנוער של שיטור  מקיימים איתורי לילה פעמיים בשבוע, -ריקי דבורה

,וחשיבה על פעילות חייבים חלופה משמעותית ולשלב את כל הכוחות  +רכזים להרתאה,
  הבריאות.קבוצתית בהתאם להנחיות של משרד 

לאור ההנחיות צריכים להיות עם יד על הדופק, לקיים יותר שיח הסברה -אלי שטרן
  ענון.ישיח לרקיים ולהדריך את הנוער ורכזי הנוער איך להישמר ,כל כמה ימים ל



 2ש האוטובוסים חינם בני הנוער נעזרים באפליקציה מוביט ,"בסופ -אפרת מועלם
עד שתיים לפנות בוקר. לאור ההנחיות הגבלה  ב אוטובוסים בשעה בימי שישי משש בער

חנה מנהלת מחלקת נוער וצעירים תפרסם לאחר שתקבל את המסמכים  איש. 20עד 
  מהמחלקה לבטיחות בדרכים .

,מועדון נערים  מועדון נערות עובד כרגיל ים בשביתה.יהעובדים הסוציאל -עידו זולטי
  סגור.

ועד קטינים לא מעט קריאות של תושבים לרעש מבני שומרים על האזרחים מבגירים  -קובי ברק
  הנוער, חייבים להפעיל שיקול דעת .

  פגישה מצומצמת בפארק רייספלד  . 20:00בשעה  12.7.20לסיכום: תואם ב 

  דורית פאר –רשמה 

  


