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  פרוטוקול וועדת אכיפה 

  

  תפקיד  שם +משפחה
  מפקד שיטור עירני  אילן מזרחי

  מנהלת מחלקת א.ס.א  ליאת גרוסמן תמיר
  מפקד תחנת מסובים  הוד לוי

  וביטחוןמנהל אגף חירום   עדי מעוז
  דובר העירייה   ניצן צוריאל
  מנהלת מחלקת נוער וצעירים  חנה ישעיהו

  זהירות בדרכים  אפרת מועלם
  עו"ס מקידום נוער  אהובה שימעוני

    אורנה ברדוגו
  רישוי עסקים  דורית לוי

  סגנית יועץ משפטי  שלי קייצר אביטול
  מנהל מוקד  טל שחר

  אגף שפעמנהל איכות הסביבה   אהרון צ'יקורל
  רכזת קהילה מחלקת א.ס.א  דורית פאר
מנהל בטיחות עירוני אגף בינוי בטיחות   אלי שטרן

  וחשמל
  

  נושא : רעש בפארקים

  המדד גבוהה ברעש יש הרבה תלונות למוקד של תושבים  2019-2020השוואה לשנת 

  ספלד, שאול המלך, עבר הירדן, לוי אשכולירבין ,רי–מוקדי הרעש 

  לפנות בוקר שעות שיא של תלונות. 22:00-2:00מהשעה 

   2019לעומת  2020לשנת   30%כ  בתלונות התושבים  יש עלייה כלליתאילן מזרחי: 

  4318 2020ובשנת  3328 2019סה"כ תלונות  רעש בכללי :בשנת 

שעות ,תמיד יש שיטור כל דוח שיירשם אנחנו ניידע את  24השוטרים נמצאים 
  בהפצת המידע לתושבים התושבים, ניצן יסייע

דוחות זה הרבה  40מפגש עם הנוער והמשטרה  בדר"כ מסתיימת בדוחות,כהוד לוי: 
  מאוד

  חשוב התראה והסברה בשיתוף אפרת מועלת מבטיחות וקצין תנועה אבי 

בנושא האופנועים הוקמה סיירת אופנועים מהמשטרה שתפקידה לאכוף את נהגי 
  אונו.האופנועים השבוע מתחיל בקריית 

מחוסר וודאות בתקופת הקורונה הורים פחות מתנדבים ליאת גרוסמן תמיר: 
אי אפשר לשים את כל התקווה שלנו לתושבי המקום  לסיירת ההורים,,חששות ,

יש כמונו אין להם .ן זכות לאכיפה ש הם תושביםים וסיירת ההורים .הסיירת הור



רוב  להם סמכות לאכוף.אירוע יש להתקשר ישר למוקד העירוני ,ההורים אין 
  הפרטי. הסיור נעשה רגלי וברכב

אילן וליאת יתנו הכשרה וכלים ש  משמרי שכונות חשיבה נוספת להקים בכל שכונה 
יפגשו את בני הורים הכי נכון שה .לשיח עם בני הנוער והכל במטרה מניעה ,הסברה

ה לרדת ש להם לעשות זומה שיהנוער משעומם שאין להם בה"ס  הנוער בפארקים,
  לפארקים .

יש הרבה נוער בפארקים ,מאחר ומעדוני הנוער סגורים ,בימי חמישי   חנה ישעיהו:
ושישי רכזי נוער מסיירים בלילות בפארקים  בשני סבבים לפעילויות מחצלות 

 רוב הנוער הם בוגרים ועושים את רוב הרעש, ומשחקי קופסא ,לא נראה אלכוהול,
  ם לסודוך למקום שקט שלא יפריעו לתושבים גלאי חטיבות אנחנו מפנים אות

החב'רה מקידום נוער פחות מסתובבים בפארקים בגלל הקרונה אהבה שמעוני: 
  ,חששות .סיירת הורים שתשאל את הנערים מאיפה הם ,האם הם מעשנים וכו..

חווים הרבה  דין רייספלד אינו דין ספורטק בחצי שנה האחרונה ברייספלדטל שחר: 
 1:00רעש בגלל המתחם והחניון הגדול שנפתח ,בספורטק מגיעים הנוער בסביבות 

,יש לגלות רגישות ,וכן להיות  24/7לפנות בוקר בגלל הסופר אקסרפס שפתוח 
  חזקים באכיפה .

לפנות בוקר שהאורות  1:00הנוער מסתובב ברייספלד עד השעה ניצן צוריאל :  
רס פאר עוד קצת ועוברים לתחנת דלק ברבין לסופר אקסכבים ברייספלד הנוער נש

   24/7שפתוח 

ממליץ שמקידום נוער יצטרפו למשמרות כמו בקיץ שהיה מוצלח בלי משטרה אולי 
  נצליח לפתור את הבעיה.

  

  מחלקת א.סא , קידום נוער ושיטור משולב.  הקמת משמרי שכונות ע"י לסיכום: 

  


