
 

  25.5.21פרוטוקול ועדת אכיפה                                               

  

  משתתפים/ות:

  תפקיד  שם+משפחה
  מנהלת קידום נוער  ריקי דבורה
  מנהלת מחלקת נוער וצעירים  חנה ישעיהו

  מנהלת רווחת הגימלאי   ציפי רוט
  קב"ט מוסדות החינוך  יובל אשרוב

  חירום וביטחוןמנהל אגף   עדי מעוז
  מנהלת מחלקת א.ס.א  ליאת גרוסמן תמיר

  עירוני  מנהל מוקד  טל שחר
  מנהלת מחלקת זהירות בדרכים  אפרת מועלם

  שיטור עירוני מנהל   שי אמיר
  שוטר קהילתי  אילן מזרחי
  מזכירה מחלקת א.ס.א  דורית פאר
  מנהל פיקוח  גנדי קוסוי
  מנהלת אגף רישוי ועסקים  דורית לוי

  מתנ"ס  עדי פאר
  רכזת קהילה מחלקת א.ס.א  שני נווה מלמד

  סגנית יועץ משפטי  שלי קרייצר אביטול 
   מפקד שיטור עירוני אור יהודה   ען גיעיהמ

  

  סיכום משתתפים/ות:

  בפתח וכבר החלו רעשים בפארקים ובספורטק. הקיץ 

  ,סגורים בבתים היו בתקופה האחרונה  בני הנוער  עדי מעוז:

זור הספורטק בשעות הלילה באלצאת בלילות בני הנוער החלו  בתקופה הזו  
המאוחרות ,לא מעט תלונות מתקבלות במוקד , המנכ"ל שלח מכתב וביקש תוכנית 

  הערכות לקיץ .

לפנות בוקר ,נתגבר את  3:00- 8:00שבת מהשעה -ניידת +פקח יוצאים בימי חמישי
ח קבוע רגלי . אם לא יספיק פקח אחד יה פקזור הספורטק ליד סופר אקספרס יהא

נשים עוד פקחים בפארקים ,ממליץ שמחלקת הנוער ידברו עם בני הנוער ,ישנם לא 
החל מהשבוע הקרוב (חמישי מעט נערים לא מקריית אונו ,יש להפעיל את המערך 

 3שוטרים+ 5בקריית אונו נקלטו  סיירת הורים.  ער וצעירים+ונשישי ) מחלקת 
פקחים  3לעבוד בקריית אונו מתחילת יוני . יש ניידת שכורה שיהיו בה פקחים ויחלו 

  +שוטר.

מידי שנה נפגשים  כל הגרומים וכל כנערכים לחופשת הקיץ  ליאת גרוסמן תמיר:
את הנתונים של מחלקתו איך נערכים לקיץ . שני נווה מלמד רכזת ת מציג /אחד

  10.6.21קהילתית  תרכז הכל עד 

  י הספרדוברות והסברה בבת



כל סופ"ש מביאים שוטרים  אשר לפעמים נגררים לאירועים אחרים לא  שי אמיר :
  דוחות לבני הנוער.  4שישי שבת האחרון היה השוטר ג'קי ונתן  ,בקריית אונו

הנוער שלנו הוא נוער טוב הבעיה היא הנוער מגיע מבחוץ חייב הסברה בבתי הספר . 
האכיפה בעיר מאוד חזקה כמו כן –(אור יהודה ,יהוד ,גבעת שמואל..) באור יהודה 

דוחות לבני הנוער אשר מגיעים  100שמים דגש למניעה .שנה שעברה נרשמו מעל 
למגר  חיביחד כל הגורמים הרלוונטיים נצל, לפארקים בשעות הלילה המאוחרות 

  את בעיית הרעש בשעות הלילה המאוחרות .

בתקופה זו בני הנוער מרבים לצאת חייבים להגביר את האכיפה  אילן מזרחי:
,שתהייה הנחייה שגם הפקחים יוכלו לתת דוחות לנוער הרועש. הסברה בבתי הספר 

הנושאים:  .גם מחלקת נוער יכולים להעביר הסברה בבתי הספר. בחטיבות ובתיכון
  . חינוך .2רעש . 1

רעש ,אופניים חשמליים  שאשת"פ בסופר אקספרס לשים שילוט אלקטרוני בנו
  ספורטק ,מרכז יובלים . שלמה המלך ,לוי אשכול,-,בצירים מרכזיים כמו

  שהדוברות ומחלקת החינוך יוצאו פרסומים . , הסברה להורים   הסברה בבה"ס,

ית מתחילת הקורונה יש מאן: הערכות לקיץ כבר נעשתה במשטרה במגמה ארצ
  הולך להיות יותר עבירות משנים קודמות. 2021קיץ ה רצינית בעבירות רעש. עליי

עובדים בשילוב, הסיוע של הרשות למניעה ,אכיפה, הסברה ,ופרסום  ימגרו את 
  תופעת הרעש.

אפשרות בטיק –ההורים ני הנוער ומשוך את בצוי שמחלקת נוער יוציאו סרטון שיר
  הקיץ להעסיק כמה שיותר בני נוער. . במהלךטוק 

אלכוהול אכיפה משטרתית בלבד, רישוי עסקים למכירת אלכוהול אכיפה שיטור 
פקחים ,פקחי העירייה חייבים לאכוף, הסברה ,מניעה . יש משמר אזרחי  3-משולב 

משמר אזרחי רק בהסברה ומבצע איכות חיים –אך הם לא מטפלים בעבירות רעש 
  יש לעדכן לפני האירוע את המשטרה . אירועי קיץ בקריית אונו  לתושבים.

האוכלוסייה שונה .  שוטרים מקריית אונו, 4אין פתרונות קסם .באור יהודה פי 
ירכז את . ממליץ שפעם בשבוע יהייה נציג שאכיפה ,והסברה ה ,לטיפול הנכון מניע

  . כל מה שקורה בעיר מבחינת האירועים. וליצור קשר עם המשטרה 

חוקי עזר עירוניים מבחינת רעש הפקחים מוסמכים לתת  שלי קרייצר אביטול :
  .וחייבים שיתוף פעולה משמעותית שיטור+ פיקוח התראות. נותנים דוחות עירוניים

מיקוד בשעות הלילה הסברה ,אכיפה מיצוי משאבים  הקיימים  טל שחר : 
בעירנו צריכים  שישים המאוחרות בסופי שבוע לתת מענה . מיצוי משאבים הקטנ

לחשוב מחוץ לקופסא ,אם יש ניידת פקח ושוטר חמישי ,שישי, שבת להיות פרוסים 
ובשעות הנכונות בכל הנקודות הממוקדות לרעש . לעשות חשיבה איך לפרוס נכון 

מהשעות הקטנות של הלילה . אנו לא ערוכים למקרים ולתגובות ,שוטר מפעיל ,
של מנהל אגף וביטחון פנייה למשטרה ,הפקח אמור  ההנחיה ,סמכויות לפקח
נקראים לאירוע מחוץ יש לא מעט מקרים שהניידת שמסופקת לעיר  ,להזמין שיטור
  .מצויןתגבור לפקחים. שהעמדנו פקחים בפתחי הפארקים עבד לעיר .חייבים 

 4/5ר ,ישנם להכין תוכנית מסודרת בהתאם לאירועים הקיימים בעי יובל אשרוב:
, סופר ספורטק, צה"ל ם אירועי הרעש (רייספלד,מות אשר בהם מתרחשימקו

מאוחר מידי להסברה ,האחריות מניעת להסברה  )וגולדה 24/7שעובדים  אקספרס



 .לפנות בוקר ייתנו גיבויי מערים שכנות 3:00צריכה להיות מהמשטרה . עד השעה 
פל בתופעה ולתת מענה . יש לטבכל מה שצריך לפרסום תודעה ,נראות ונוכחות עזרנ

  תופעת הרעש.  ובכך נמגר את  י המשטרהוסיוע בגיבו

  ,שישי שבת תחבורה הציבורית פועלת ,נתחיל משישי הקרוב אפרת מועלם :

  . ברוך יש מצב שהקו יגיע עד  למנדרין הקו מגיע עד תל

  . בחינם פעם בחצי שעה 710קו 

יוצאים בשעות הלילה עם מחצלות ציפורי לילה רכזי הנוער  חנה ישעיהו :
  .לפנות בוקר ,אין מספיק כוח אדם ננסה לגייס סטודנטים 2:00ומשחקים עד השעה 

  

   עדיין אין תקציב קיץ לא בטוח שנקבל . 

מגיעים החב'רה מהתיכון . לפנות בוקר  1:00הסופר אקספרס בעייתי אחרי השעה 
 13.6.21פעילויות מהתאריך . נייצר כמה שיותר לפנות בוקר . 1:00אחרי השעה 

ונים ,נהעזר גם בתנועות הנוער. פעמיים בשבוע בפארקים כולל פתיחת מועד
  .בדוק מדריכי מוגנות האם יוכלו לסייע בערבים,אופצייה ל

  .כל ערב בקיץ תהייה פעילות 

סופר אקספרס –רוני במקומות המרכזיים חייבים לעשות דיוור אלקט דוברות :
  . ובמרכז יובלים

  .הנוער ,בבתי הספר בליווי המחנכותקמפיין של תנועות 

מתייחסת לאלמנט נושא הפורום ,אנו מטפלים בקהילה ילדים בסיכון  ריקי דבורה :
,תהליכים עמוקים . צוות בתי הספר צריך להכין מערכים ממוקדים בנושא. המורות 

 .עובדות לאובדנותאמורות להיות מעורבות גם לאחר שעות הלימודים . יש להכשיר 
  כדי למגר את תופעת הרעש  תמודל לטיפול מניעה והסברה .אכיפה מאוד משמעותי

  

  . סיכמה : דורית פאר


