
 

  6.7.21                                                      פורום אכיפה

  

  ות:/משתתפים

  שם ושם משפחה                    תפקיד 

  סגן מנהל תחנת מסובים                          דניאל ברדיאן

  מנהל מוקד עירוני                                   טל שחר

  מנהל אגף חירום וביטחון             עדי מעוז                    

  מנהלת מחלקת נוער וצעירים                           חנה ישעיהו

  בטיחות בדרכים                         אפרת מועלם

  שוטר קהילתי                            אילן מזרחי

  דובר העירייה                             ניצן צוריאל

  מנהלת מחלקת א.ס.א                ליאת גרוסמן תמיר

  מנהלת קידום נוער                            ריקי דבורה

  רכזת פניות הציבור בחינוך                         אורנה ברדוגו

  מזכירת מחלקת א.ס.א                             דורית פאר

  סגנית יועץ משפטי              אביטול שלי קרייצר

  מנהל מחלקת הנדסה          גנדי קוסוי                   

  רכזת קהילה מחלקת א.ס.א                     שני נווה מלמד

  

  סיכום פרוטוקול:

מדדי  צאו לחופש הגדול,בני הנוער י תמונת מצב של הקיץ, ליאת גרוסמן תמיר:
  לשים דגש לכל מה שקשור למניעה.הקורונה עולים ,יש 

  זור סופר אקספרס.פורום קודם עסקנו בנושא הרעש בא

  ,מאבטחים באזור סופר אקספרס 2לתגבר ב ט עדי מעוז: מלפני חודש הוחל

 20:00-3:00מחמישי עד מוצאי שבת בין השעות  -ניידות שפועלות בסופ"ש   2 
  נכון לעכשיו אין אירועים חריגים. ,לפנות בוקר

.מינואר עד  פנויות לשיטור, פיקוח, ולמוקד העירוני 3482מתחילת השנה  :חרטל ש
כ "דוחות סה 100בחודש יוני  565ל  510מאי בשיא של הקורונה נתנו דוחות מ 

  פנויות לשיטור לפיקוח ולמשטרה.  676דוחות עד יוני 



פניות רעש לשיטור ,פיקוח ומשטרה ,הרוב שיטור .אכן יש ירידה מהיום  114
 באנו תגבור. בסופ"ש האחרון היה שקט למעט מקרה בודד .כל פניות למוקד,שה

  פניות . 8מבחינת רעש -בחודש יוני נתנו בכל הנושאים שיטור

יש התפלגות לפי נושאים, חודש יוני עם הכי הרבה פנויות בנושאים -שיטור משולב
  מגוונים.

  פצים.נ-בינואר ועד אחרי פורים היו הרבה פנויות-אירועי משטרה

  .שבוע לפני פורים היו מאבטחים וקבלת הפנויות פחתו

אנו בתהליכים עם חברה ליעוץ ארגוני ,אנו בונים את אמינות השירות שהולך 
  להשתפר דרמטי בשיטור ובפיקוח.

לקראת הקיץ והחופשות יש יותר אירועים עלייה בפניות למוקד  דניאל ברדיאן:
  .עוליםהמספרים  100פניות ישירות ל  ,106

כל לנוער מוצלח מאוד, לת יוימים פעילו 3השנה מחנה קיץ קוצר ל  חנה ישעיהו:
 350במהלך השבוע נקיים מסיבה לשכבת ו' נרשמו  .בני נוער 150-פעילות מגיעים כ

  בני נוער.

  ה'  ,ד' ,התחלנו בציפורי לילה אין אירועים חריגים, אנו יוצאים בימי א'

ת. בערבי שישי אנחנו פותחים את המועדונים לבני בימי שישי סיירת הורים יוצאו
  הנוער.

כידוע קידום נוער הינו מחלקה טיפולית וכחלק מהטיפול אשר עובד  ריקי דבורה :
תקופת החופש הגדול ,תעסוקת קיץ לכל השנה ,וכל הפוקוס שאנחנו שמים 

ועד מי 'ץערכים לספורט נייט בימי שלשי במיני פינשמתחילים באמצע יולי ,אנחנו 
יכול להיות  20:00-00:00פעילות תתקיים בין השעות ,הלבני הנוער מקידום נוער 

תוכנית מילה . בתאום מול אילן תוכנית מילה תתחיל לפני ספורט  לגלבשיוקדם 
  נייט שיהיו כמה שיותר נערים.

  תלמידים לסיום מסיבת   11.7.21

  .מתקיים טורניר ברמה"ש 13.7.21

פיילוט  19:00-22:00ועדון נערים, בימי ד' בין השעות בשיתוף הרווחה  נפתח מ
לנערים שיהייה מענה כמו לבנות .הנערים מקידום נוער מעודדים ללכת לפעילויות 

של מחלקת הנוער. ממשיכים במענה לנערים כמו רכיבה טיפולית ועוד.. במהלך יולי 
  אוגוסט נצא לאיתורי לילה בימים א' ג' ד' .

, מחזור שני 15.7לל האישור ונתחיל מחזור ראשון מ תעסוקת קיץ מתעכבת בג
8.8.21-19.8.21  

  . בקשות למשטרהשתי  אפרת מועלם:

בר יהודה הרחוב הינו חד סטרי לא מעט תושבים מעדיפים לקצר ולצאת נגד כיוון . 1
  רק משטרה  ,התנועה והפיקוח לא יכול לעזור

בפינת מנדס  ,כדי לפנות שמאלה. ביציאה מבן גוריון למנדס לא מעט גונבים נתיב 2
  .מלא פקקים בבוקר ולא מעט עבירות תנועה ,חובה שיטור

  אירועים גדולים  2בחופש הגדול מתקיימים  -ליאת גרוסמן תמיר



בקרייה האקדמית ,כנס  18:30מתקיים כנס טיק טוק בשעה  8.7.21בתאריך  .1
 יחודי ורלוונטי לבני הנוער ולהורים ,חשוב שתגיעו ותפיצו .י

אמיר זרד כוכב  28.7.21בתאריך  –אירוע בשיתוף חנה מנהלת נוער וצעירים  .2
סידרת בני אור ,הרצאה מעוררת השראה אשר תופסת את בני הנוער 

 . שלו  האמתייםלהתנהגויות סיכוניות ,השחקן מספר את החיים 
  ריקי דבורה: בשיתוף ינאי מהמשטרה נעשה פעילות לנערים באוגוסט.

   לשלוח אליי חומרים ואני ייעלה לאתר,ניצן צוריאל : 
  . זרד לניצןחנה ישעיהו תשלח את הפלייר של אמיר *

אין עלייה בפניות הפרעות רעש בבנייה ,יש מפקח באתרי בנייה  :קוסוי גנדי 
פניות למוקד אנחנו משתדלים  שיש ,בבוקר 6:30שמגיע בכל בוקר מהשעה 

אחרות שלוקח להם זמן עד לעומת ערים להגיב בזמן אמת ולהגיע למקום 
  שמגיבים. 

אשלח  סיכום טבלת אקסל לכל הפעילויות   ליאת גרוסמן תמיר :
. על פניו כרון בכל המחלקותנס שיהיה ,המתקיימות בקיץ גם המוקד יקבל

  האווירה רגועה בעיר .  ,נראה שהכול רגוע בעיר
,העלנו ניצן צוריאל : אני מקבל חומרים מפיקוד העורף ומשרד הבריאות 

אתמול פוסט שקריית אונו צהובה ומניח שנחזור להיות ירוקים ,אין 
במהלך השבוע ורוב  יסתיימואירועים חריגים האווירה די יציבה . הבגרויות 

  . מחנה ,לדעתי נרגיש את הבלאגן לקראת סוף יולי–ים פפעילויות של הצו
אירועים  460אירועים ישנה עלייה ל  434איכות חיים כ  דניאל ברידאן:

, אלימות ישנה  רעש בעיקר –האירועים כוללים ,יותר  30מינואר עד היום כ 
  .35-36ירידה  משנה שעברה ,סמים ואלכוהול 

–עלייה בקריאה של אזרחים למשטרה  849ל  685אירועי תנועה עלייה מ 
  . הפרעות בנתיב שחוסמים ומפריעים לתנועה

דניאל יעדכן אותנו הקורונה שינתה את המשוואה  ליאת גרוסמן תמיר:
  בנתונים שנדע מה מצבינו .

  תשלח מייל מסודר ללילך מהמשטרה . *ליאת
בקיץ יש עבודה לפי מתכונת חופשת קיץ, הפעילויות שונות  דניאל ברידאן :
יש לא מעט פורענויות  בגנים ציבוריים ועוד.. משמר  ובחופשת הקיץ 

   השכונות מסייעים מאוד.
אירועי קיץ אחרי שנת הקורונה והמירוץ שחייבים לחזור לשיגרה מעלה את 

  הפורעוניות ברחבי העיר.
פיקוח ,מחלקת ביטחון למודה לכולם.ן על שיתוף הפעולה  אילן מזרחי :

,ריקי דבורה , חנה ישעיהו ליאת גרוסמן תמיר כל אחד .ת יש לו את הנגיעה 
ובה גם לשיטור שמצליחה להרגיע את ומילה טכרון מעולה בין כולנו ישלו וס

  הרחובות. 
שבוע הבא מצטרפת שוטרת לאילן בנושא מתנדבים חשוב  דניאל ברדיאן:

  לפרקי זמן מסויימים לאיתור וגיוס. 
לשוטרת יש סמכויות לקורונה ,כשייש פנייה למוקד ומבקשים לשלוח שיטור 

  לקורונה השוטרת תסייע .
  זמניים מיועדים)ממשיכים לגייס שבזים( שוטרים 

  וניתן להם רכב שכור . 
  לא יודעים מתי השבזים נמצאים. טל שחר :

  דניאל ברידאן: אדאג לשתף את המוקד מתי השבזים מגיעים לקריית אונו. 
שים לב נטים "בתקופת הקורונה במשטרה כל חודש מקיימים פורום של הקב

  יותר לאכיפה למבודדים ופחות בשטחים ציבוריים. 
  .אכיפה ברחובות שאפרת ציינה שיהיהועה אדאג לגבי התנ



  ליאת גרוסמו תמיר : מסיבות טבע מתקיימות יותר בתקופת הקיץ
קשה לקבל  יהיהמסיבות באישור אין כרגע ואם תוגש בקשה  :דניאל ברדיאן

עם מתקיים אירוע שלא דווח בעייתי ,אזרחים שמעדכנים למסיבות  ,אישור
  .טבע שמתקיימות אנחנו ישר מגיעים מגיבים בסגירת האירוע

שאם מגיעים במסיבות טבע יש הנחייה לשוטרים  :ליאת גרוסמו תמיר
" מאלכוהול והמשטרה מגיעה הם לוקיםבאמצע הלילה בני הנוער "שד

 ,התארגנויות בכל הארץ פיראטים ,ים. לא מעט בני נוער מעשנים גראסבורח
  התפקיד שלנו כהורים לקחת אחריות. 

  
  

  סיכמה : דורית פאר 

  

  

                             

 


