
  

  

  

  

  

  בזום 15.9.20סיכום ועדת אכיפה 

  

  

  משתתפים:

  תפקיד                               שם+משפחה    

  שוטר קהילתי                                 אילן מזרחי          

  ליאת גרוסמן תמיר                              מנהלת מחלקת א.ס.א

  פניות הציבור                           אורנה ברדוגו            

  מנהלת מחלקת רישוי ועסקים                                             דורית לוי

  לוזון                                         פניות הציבור ג'קלין

  םמנהלת מחלקת זהירות בדרכי                                     אפרת מועלם

  מנהלת מחלקת נוער וצעירים         חנה ישעיהו                             

  מנהל מוקד     טל שחר                                      

  ניצן צוריאל                                    דובר העירייה

  מנהלת קידום נוער                                    ריקי דבורה

  מנהל אגף וביטחון    עדי מעוז                                    

  מנהל פיקוח        ששי דבורה                            

  סגנית יעוץ משפטי                     ביטבולצר אישלי קרי

  מנהלת פרט ומשפחה באגף הרווחה                                     מיכל קרני

  מפקד משטרת מסובים         הוד לוי                                

  רכזת קהילה מחלקת א.ס.א       דורית פאר                               

  

  נושא הועדה :  תמונת מצב  לרעש בני נוער בפארקים 

  שנה מאתגרת ,קיימת עלייה משנה קודמת



מקרי אלימות ברייספלד. המדדים די דומים משנה שעברה  3/4העברתי לטיפול  -אורנה ברדוגו
יש לקחת בפורפורציות אירועים בפארקים, לתת לחוץ רעש, אלימות אחד כלפי השני מצב כלכלי 

  מענה רגיש .

  מתחם הפרטי.בוורעש רעש במתחם הציבורי, -ש לשנייםיש להפריד נושא הרע -אילן מזרחי

  רעש של שכנים מסיבות וכו..ים פחות ברחובות יותר בבתים עקב המצב ,במתחם הציבורי אנש 

  במתחם הפרטי בגנים הציבוריים אין שינוי קיצוני ,הפכנו לעיר מתעוררת יותר  בתי קפה, מסעדות 

אכיפה צריכה להיות לפי שיקול דעת של ראש העיר לקחת אירועים בעדינות בדרך של הסברה 
  ואזהרות 

בנושא, לבקש מצלמות במוקדי פורענויות צריכים לראות איך נערכים הקמות רעש -טל שחר
  ,באוגוסט ישנה ירידה מאחר והתושבים פונים ישירות למשטרה .

סיורי רכזי נוער וקידום נוער בפארקים הפחיתה את הרעש ,גם במשטרה לא דיווחו  -ניצן צוריאל
  לאירועים חריגים 

תקופה שונה ההתנהלות בנוער בסיכון השתנו הכול מרחוק .הממשקים עם הרווחה  –ריקי דבורה 
  מפחית את הרעש.,נוער, אילן מזרחי 

בעיית הרעש היא רחבה חייבת להיות מעורבות הורית ,סיירת הורים, יש התנגדויות בין  –הוד לוי 
  המשטרה לבני הנוער. חייבים למצוא אלטרנטיבות למסגרות לבני הנוער.

  אילן מזרחי יש לו יכולת הבנה מעבר לשוטר .–השיטור הקהילתי 

  איך פונים ישירות להורים? לסיירת הורים? לנו יש את הכוח לשנות .

מרביעי עד שבת יש יותר רעש  ישנם שלושה שוטרים ופקחים בקרית אונו ולא מעט אתגרים.
  משאר השבוע.

כלכלי לא טוב בשעות הבוקר הוגבר בתקופה האחרונה יותר מעורבות אזרחים, אנשים במצב 
  מקרי הרעש במקומות מסוימים רייספלד, מונטפיורי ,מעגל.

  באמצעות המדיה להסברה  יש יכולת לשנות דברים .

  במצב ירידה  נה הנתונים מראים שאירועי תאונותבתקופה האחרו-אפרת מועלם

ופסקו לעבוד בהתאם בתקופת הסגר קווי האוטובוס לת"א, שוהם ,קריית אונו, רמת השרון י
  להנחיות ,הקווים יפתחו לאחר הסגר.

לא התקיימו טיולים מחנות קיץ נראו ברחובות בתקופה האחרונה יותר בני נוער  -חנה ישעיהו
עד  רכזי נוער אשר הסתובבו בפארקים עם מחצלות ומשחקים –משנים קודמות .ציפורי לילה 
  ,בסגר בני הנוער יסתובבו ברחובות . מצמו משמעותי את הרעשהשעות הקטנות של הלילה ,צ

רוב הפנויות של מוקדי הרעש מנחל גמלא, בוותיקה ,יאנוש, תנועת המרי היה רעש  -ג'קלין לוזון
  טופל  . 11אחרי השעה 

אגף הרווחה היה בשביתה לאורך השנה ובקיץ האחרון מטפלים בבני הנוער בפעילות  -מיכל קרני
  לפעילות רחבה ,אנו נערכים לסגר .מצומצמת ,איך שהוא נמצא את הדרך 

ה חוקי עזר וחוקי מדינה ,ישנם עבירות שהן לבצע אכיפהפיקוח העירוני  – אביטבול-שלי קרייצר
  לא בפיקוח הפיקוח אלא של המשטרה.

סיירת ההורים רואה עלייה של בני נוער מערים הסמוכות ,בימי שישי התקהלות -דורית פאר
  מרובה  של בני הנוער  בפארק ברייספלד גורמת לרעש ואלימות .

 : דורית פאר  סיכמה 


