
 

 
 

 
 הישיבה התקיימה באמצעות תוכנת זום 

 
מפקד השיטור העירוני הנכנס פקד אלעד נחום על יו"ר הועדה , חבר המועצה אורן כהן בירך את 

 כניסתו לתפקיד ואיחל לו בשם הוועדה הצלחה בתפקידו.
 

 התמודדות עם נגיף הקורונה:
 

. בבקרה לאחור ניתן לראות כי 2020העירייה פועלת עפ"י תכנית האב שהוכנה בחודש מרץ 
התוכנית צופה עד לדצמבר  תרחישי הייחוס שהצבנו לעצמנו הוכחו כמדויקים. חשוב לציין כי 

2020 .  
החודשים האחרונים בוטלו כל האירועים ההמוניים שתוכננו להתבצע ובכלל זה אירועי   ךבמהל

 הלאום, מרוץ כ"ס, אירועי פורים.
שעות פיקוח לאכיפת תקנות החירום והנחיות משרד הבריאות.  7054עד היום הושקעו    

ר הנו שמירת רמת תחלואה נמוכה בעיר  כאשר האתג 8מספר החולים בעיר נכון לעתה הנו  
 במציאות של הסרת הגבלות.

איש .  50כיום יש הגבלת התקהלות בשטח פתוח לעד   
 

 מדיניות אכיפה:
 

עד חודש מאי כל יחידת הפיקוח הכללי הוקצתה לאכיפת הנחיות משרד הבריאות ולא התבצעה  
   בתנועה., התבצעה אכיפה במקרים של בריונות אכיפת חנייה רגילה

ככלל ניתנו יחסית מספר מועט של דוחות בהשוואה לערים אחרות ועדיין    -אכיפת תקנות החירום
 הצלחנו לשמור את העיר "ירוקה" באמצעות פעילות הסברה והתייחסות לתופעות בשטח. 

עת פעילות בקרה ואכיפה בבתי עסק ומוקדי בילוי בשיתוף של השיטור העירוני, פיקוח  צמתב
 כללי, רישוי עסקים.

במסגרת פעילות ההסברה התבצע מהלך של שיתוף פעולה עם חיילי "הבית של בנג'י" במסגרת  
צוותים של חיילים בודדים מבצעים פעילות הסברה ברחבי העיר., הפעילות   

החל מחודש מאי חזרנו למדיניות אכיפה בדגש על עבירות איכות חיים כגון השלכת פסולת , גללי 
כלבים משוטטים, עבירות רעש  כלבים,   

 קיימת חשיבות לפרסום טרם ביצוע אכיפה.  
 

 2  ישיבה:  מס'   ביטחון    ישיבת ועדת פרוטוקול   נושא:  

   אסמכתא :     2020יוני  9 נערך ביום:

 שי זייד  נרשם ע"י : אורן כהן   נוהל ע"י:

שמות חברי  
  הוועדה 

 הנוכחים:

,  מיכל שיין בן הרוש, תהילה מימון, אמיר קולמן,  , לירית שמש,  שני חןשי זיידדני הרוש , אורן כהן , 
 נח חיימסון, אלעד נחום 

שמות חברי  
שלא    הוועדה 

 :נכחו 

 

 וזמנים מ   שמות 
 שנכחו:

 

 

 

 ועדות העיריה,  סגן מבקר העירייה  ת/משתתפים, רכז תפוצה:



 

 הפעלת יחידות האכיפה:
 

לצורך שיפור היכולות מתבצעים כל העת תהליכים כגון הידוק שיתופי הפעולה בין היחידות, 
בנוסף הוגדרו מדדים   ים , הגדלת מספר כלי הרכב הפעילים.ישיפור אמצעי הקשר, שימוש ברחפנ

צעת אכיפה. בנוסף נבחנים כל העת אמצעים טכנולוגיים נוספים שיסייעו בפעילות האכיפה.ומתב  
 

 

 
 
 
 

 : שי זיידרשם 
 

 מנהל אגף ביטחון, בטיחות ושרותי חירום 
 

 

 
 
 
 
 
 


