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סיכום פרוטוקול:
ליאת גרוסמן תמיר :תמו ת מצב של הקיץ ,ב י ה וער יצאו לחופש הגדול ,מדדי
הקורו ה עולים ,יש לשים דגש לכל מה שקשור למ יעה.
פורום קודם עסק ו ב ושא הרעש באזור סופר אקספרס.
עדי מעוז :מלפ י חודש הוחלט לתגבר ב  2מאבטחים באזור סופר אקספרס,
 2יידות שפועלות בסופ"ש  -מחמישי עד מוצאי שבת בין השעות 20:00-3:00
לפ ות בוקר ,כון לעכשיו אין אירועים חריגים.
טל שחר :מתחילת הש ה  3482פ ויות לשיטור ,פיקוח ,ולמוקד העירו י .מי ואר עד
מאי בשיא של הקורו ה ת ו דוחות מ  510ל  565בחודש יו י  100דוחות סה"כ
דוחות עד יו י  676פ ויות לשיטור לפיקוח ולמשטרה.

 114פ יות רעש לשיטור ,פיקוח ומשטרה ,הרוב שיטור .אכן יש ירידה מהיום
שהבא ו תגבור .בסופ"ש האחרון היה שקט למעט מקרה בודד .כל פ יות למוקד,
שיטור בחודש יו י ת ו בכל ה ושאים-מבחי ת רעש  8פ יות .
שיטור משולב-יש התפלגות לפי ושאים ,חודש יו י עם הכי הרבה פ ויות ב ושאים
מגוו ים.
אירועי משטרה-בי ואר ועד אחרי פורים היו הרבה פ ויות -פצים.
שבוע לפ י פורים היו מאבטחים וקבלת הפ ויות פחתו.
א ו בתהליכים עם חברה ליעוץ ארגו י ,א ו בו ים את אמי ות השירות שהולך
להשתפר דרמטי בשיטור ובפיקוח.
ד יאל ברדיאן :לקראת הקיץ והחופשות יש יותר אירועים עלייה בפ יות למוקד
 ,106פ יות ישירות ל  100המספרים עולים.
ח ה ישעיהו :הש ה מח ה קיץ קוצר ל  3ימים פעילויות ל וער מוצלח מאוד ,לכל
פעילות מגיעים כ 150-ב י וער .במהלך השבוע קיים מסיבה לשכבת ו' רשמו 350
ב י וער.
התחל ו בציפורי לילה אין אירועים חריגים ,א ו יוצאים בימי א' ,ד' ,ה'
ובימי שישי סיירת הורים יוצאת .בערבי שישי א ח ו פותחים את המועדו ים לב י
ה וער.
ריקי דבורה  :כידוע קידום וער הי ו מחלקה טיפולית וכחלק מהטיפול אשר עובד
כל הש ה ,וכל הפוקוס שא ח ו שמים לתקופת החופש הגדול ,תעסוקת קיץ
שמתחילים באמצע יולי ,א ח ו ערכים לספורט ייט בימי שלשי במי י פיץ' מיועד
לב י ה וער מקידום וער ,הפעילות תתקיים בין השעות  20:00-00:00יכול להיות
שיוקדם בגלל תוכ ית מילה  .בתאום מול אילן תוכ ית מילה תתחיל לפ י ספורט
ייט שיהיו כמה שיותר ערים.
 11.7.21מסיבת סיום לתלמידים
 13.7.21מתקיים טור יר ברמה"ש.
בשיתוף הרווחה פתח מועדון ערים ,בימי ד' בין השעות  19:00-22:00פיילוט
ל ערים שיהייה מע ה כמו לב ות .ה ערים מקידום וער מעודדים ללכת לפעילויות
של מחלקת ה וער .ממשיכים במע ה ל ערים כמו רכיבה טיפולית ועוד ..במהלך יולי
אוגוסט צא לאיתורי לילה בימים א' ג' ד' .
תעסוקת קיץ מתעכבת בגלל האישור ו תחיל מחזור ראשון מ  ,15.7מחזור ש י
8.8.21-19.8.21
אפרת מועלם :שתי בקשות למשטרה.
 .1בר יהודה הרחוב הי ו חד סטרי לא מעט תושבים מעדיפים לקצר ולצאת גד כיוון
הת ועה והפיקוח לא יכול לעזור ,רק משטרה
 .2ביציאה מבן גוריון למ דס לא מעט גו בים תיב כדי לפ ות שמאלה ,בפי ת מ דס
חובה שיטור ,מלא פקקים בבוקר ולא מעט עבירות ת ועה.
ליאת גרוסמן תמיר -בחופש הגדול מתקיימים  2אירועים גדולים

 .1בתאריך  8.7.21מתקיים כ ס טיק טוק בשעה  18:30בקרייה האקדמית ,כ ס
ייחודי ורלוו טי לב י ה וער ולהורים ,חשוב שתגיעו ותפיצו .
 .2אירוע בשיתוף ח ה מ הלת וער וצעירים – בתאריך  28.7.21אמיר זרד כוכב
סידרת ב י אור ,הרצאה מעוררת השראה אשר תופסת את ב י ה וער
להת הגויות סיכו יות ,השחקן מספר את החיים האמתיים שלו .
ריקי דבורה :בשיתוף י אי מהמשטרה עשה פעילות ל ערים באוגוסט.
יצן צוריאל  :לשלוח אליי חומרים וא י ייעלה לאתר,
*ח ה ישעיהו תשלח את הפלייר של אמיר זרד ל יצן.
ג די קוסוי  :אין עלייה בפ יות הפרעות רעש בב ייה ,יש מפקח באתרי ב ייה
שמגיע בכל בוקר מהשעה  6:30בבוקר ,שיש פ יות למוקד א ח ו משתדלים
להגיב בזמן אמת ולהגיע למקום לעומת ערים אחרות שלוקח להם זמן עד
שמגיבים.
ליאת גרוסמן תמיר  :אשלח סיכום טבלת אקסל לכל הפעילויות
המתקיימות בקיץ גם המוקד יקבל ,שיהיה ס כרון בכל המחלקות .על פ יו
ראה שהכול רגוע בעיר ,האווירה רגועה בעיר .
יצן צוריאל  :א י מקבל חומרים מפיקוד העורף ומשרד הבריאות ,העל ו
אתמול פוסט שקריית או ו צהובה ומ יח ש חזור להיות ירוקים ,אין
אירועים חריגים האווירה די יציבה  .הבגרויות יסתיימו במהלך השבוע ורוב
פעילויות של הצופים –מח ה ,לדעתי רגיש את הבלאגן לקראת סוף יולי.
ד יאל ברידאן :איכות חיים כ  434אירועים יש ה עלייה ל  460אירועים
מי ואר עד היום כ  30יותר ,האירועים כוללים –רעש בעיקר  ,אלימות יש ה
ירידה מש ה שעברה ,סמים ואלכוהול .35-36
אירועי ת ועה עלייה מ  685ל  849עלייה בקריאה של אזרחים למשטרה –
הפרעות ב תיב שחוסמים ומפריעים לת ועה.
ליאת גרוסמן תמיר :הקורו ה שי תה את המשוואה ד יאל יעדכן אות ו
ב תו ים ש דע מה מצבי ו .
*ליאת תשלח מייל מסודר ללילך מהמשטרה .
ד יאל ברידאן  :בקיץ יש עבודה לפי מתכו ת חופשת קיץ ,הפעילויות שו ות
ובחופשת הקיץ יש לא מעט פורע ויות בג ים ציבוריים ועוד ..משמר
השכו ות מסייעים מאוד.
אירועי קיץ אחרי ש ת הקורו ה והמירוץ שחייבים לחזור לשיגרה מעלה את
הפורעו יות ברחבי העיר.
אילן מזרחי  :מודה לכולם.ן על שיתוף הפעולה לפיקוח ,מחלקת ביטחון
,ריקי דבורה  ,ח ה ישעיהו ליאת גרוסמן תמיר כל אחד .ת יש לו את ה גיעה
שלו וסיכרון מעולה בין כול ו ומילה טובה גם לשיטור שמצליחה להרגיע את
הרחובות.
ד יאל ברדיאן :שבוע הבא מצטרפת שוטרת לאילן ב ושא מת דבים חשוב
לפרקי זמן מסויימים לאיתור וגיוס.
לשוטרת יש סמכויות לקורו ה ,כשייש פ ייה למוקד ומבקשים לשלוח שיטור
לקורו ה השוטרת תסייע .
ממשיכים לגייס שבזים) שוטרים זמ יים מיועדים(
ו יתן להם רכב שכור .
טל שחר  :לא יודעים מתי השבזים מצאים.
ד יאל ברידאן :אדאג לשתף את המוקד מתי השבזים מגיעים לקריית או ו.
בתקופת הקורו ה במשטרה כל חודש מקיימים פורום של הקב"טים שים לב
יותר לאכיפה למבודדים ופחות בשטחים ציבוריים.
לגבי הת ועה אדאג שיהיה אכיפה ברחובות שאפרת ציי ה.

ליאת גרוסמו תמיר  :מסיבות טבע מתקיימות יותר בתקופת הקיץ
ד יאל ברדיאן :מסיבות באישור אין כרגע ואם תוגש בקשה יהיה קשה לקבל
אישור ,עם מתקיים אירוע שלא דווח בעייתי ,אזרחים שמעדכ ים למסיבות
טבע שמתקיימות א ח ו ישר מגיעים מגיבים בסגירת האירוע.
ליאת גרוסמו תמיר :במסיבות טבע יש ה חייה לשוטרים שאם מגיעים
באמצע הלילה ב י ה וער "שדלוקים" מאלכוהול והמשטרה מגיעה הם
בורחים .לא מעט ב י וער מעש ים גראס ,התארג ויות בכל הארץ פיראטים,
התפקיד של ו כהורים לקחת אחריות.
סיכמה  :דורית פאר

