
 

 תאריך:
 

 
 
 

 סדר יום:
 פתיחה  

 משטרת כפ"ס -אסף בן יקיר
 שוטרי בילוש 

 שני חן כהן 
 המרכז לנפגעות תקיפה מינית -יואב ומירב

 
 עיקרי דברי המשתתפים:

 
 -אסף בן יקיר .א

  רישוי עסקים מה נדרש מכל בעל עסק לקיים על מנת לעמוד בתקנים ולשמור על בטיחותנושא של 
 המבלים.  וביטחון

 
 בילוש .ב

 
 -שני חן כהן .ג
לשים לב שנהגים לא יוצאים שיכורים לרכב, לראות  -היערכות לקראת ליל שנה אזרחית .א

שבעיקר נשים לא מנוצלות מינית תחת השפעת אלכוהול גם גברים יכולים להיות 
 נוצלים. מ

אלכוהול וסם האונס. שילוב של מכירת תחת תמורת  -הטרדות ואלימות מינית כלפי נשים .ב
 יחסי מין. 

 אלימות בין בני נוער וצעירים בעיקר תחת השפעת אלכוהול.  .ג

  5/4וועדת מניעת סמים   :ישיבת ועדתפרוטוקול  נושא: 

   אסמכתא :    17/12/19 נערך ביום:

 שני חן כהן  נרשם ע"י : משטרת ישראל, שני חן כהן  -אסף יקיר נוהל ע"י:

שמות חברי 
 הוועדה

 הנוכחים:

המרכז לנפגעות תקיפה מינית, ניצן  –רלבד, פרננדה חיימנס, יואב ומירב  -שני חן כהן, סיגל שיטרית
 -חברת מועצה, קרן גרשון -סגן ראש עיר, עדי לוי סקופ -מועצת נשים, דני הרוש -סניור, טלי רונה

חינוך, שלמה  -גנץרשות לאומית, אורי ארבל   -נציג ציבור סיירת, חדווה דנינו -חברת מועצה,יוסי רווק
משטרת כפ"ס ושוטרי בילוש )שמות בידי  -אגף נוער, אסף יקיר-אגף שחק. תומר חלי -שפח, רוזי  -גור

משטרה(. בעלי פאבים בשרון : מיטל ונור מרום, אייל סימן טוב, עידו דותן, ברק וייס, איתי נחמיאס, 
יק, מוטי טלפד, בני קריגי, תומר גברה, ניסים שינה, יובל אייל, ניר פינקלשטיין, משה בוק, גיא זלוטנ

 טריילר, שי עיוון.  -רותם יהודה, בן גונזו בר, איתי

שמות חברי 
שלא  הוועדה

 :נכחו

בשל העברת הפגישה לתחנת משטרת כפ"ס ) עקב כפל פגישות לאותה  -דני הרוש, רוזי נוימן, שלמה גור
 בחול.  -גנץאוכלוסייה באותו נושא שהתגלה יום קודם(. אורי ארבל 

 וזמניםמ ותשמ
 :שנכחו

 

 

 

 העיריה,  סגן מבקר העירייה  ועדות ת/רכזמשתתפים,  תפוצה:



 

מטרה משותפת לשמור על חיי בני הנוער והצעירים המבלים, הרשות הלאומית תממן  .ד
 טוב" ותעלה קמפיין עירוני בנושא.בחצי עלות את סדנאות פרויקט "לילה 

 
 
 
 

 -יואב ומירב
 

הצגת פרויקט לילה טוב למקומות בילוי בטוחים, הכשרות לצוותי בעלי פאבים/ בארים, הצגת 
 דילמות מתוך חיי הלילה העובדים במקומות בילוי, חתימה על אמנה. 

 
 
 החלטות 

 
 

 בכפ"ס ביצוע פרויקט לילה טוב למקומות בילוי בטוחים תערך 
 
 
 
 

 רשם 
 שני חן כהן  

 
 
 


