
 

  

 25/04/2022 תאריך:
 

 
 

 סדר יום:
 13:30התחלה: 

 14:30סיום: 
 
 

 עיקרי דברי המשתתפים:
 

תודה רבה לכל המשתתפים ואנשי המקצוע שנמצאים איתנו כאן היום,  שני חן:
אנחנו נתחיל להבין את ההערכות שלנו ללג בעומר הקרובים על מנת שנוכל לתת 

 מענה עירוני בצורה מיטבית ובטוחה. 
תחילה אני אגיד שאנחנו הוצאנו חוברת שמאגדת את כלל הפעילויות העירוניות 

קמפינג משפחות להורים וילדים על מנת לבצע פעילויות  שיהיו בחג הקרוב. זה כולל
למאי  18פנאי מגוונות ולצמצם מדורות ולשמור על הסביבה, זה יתקיים בפארק ב

  למאי 19עד למרת 
לגבי נוער, אנחנו יוצאים כמדי שנה לסייר בנקודות בהם ישנן מדורות. : פרננדה

 וצוות מדריכי נוערהצוות שמסייר זה סיירת ההורים, מדריכי מוגנות 
הסיורים שלנו הוא בהתאם למפה, אני אעביר לעדי כדי להבין האם הנקודות 

 חופפות וכן מסיירים לפי הצורך העירוני
שיטור העירוני עובד בשת"פ עם כלל הגורמים בערב הזה, אנחנו ה נח חיימסון:

ורמי מסיירים ונהיה ערניים לכלל הקריאות והנוסף קיימת קבוצת וואטס אפ של ג
הביטחון יחד עם המדריכים שנמצאים בסיורי חוץ במטרה לתת מענה ממוקד 

 ומהיר יותר
המשך הדברים שצריך לעשות זה בדיקה של כבאות והצלה, לסיורי הלילה : שני

יגיעו להדרכה לפני כוחות הביטחון, נציגי איחוד הצלה שהם שותפים שלנו שנים 
 רבות לסיורים

 01/2022 ישיבה: מס'. פרוטוקול:  ועדה סטטורית בנושא מניעת סמים נושא: 

 453328  אסמכתא :  25/04/2022 נערך ביום:

 פרננדה חימנס נרשם ע"י: שני חן כהן נוהל ע"י:

שמות חברי 
 הוועדה

 הנוכחים:

נעם בן יהודה, נח חיימסון, נעמה מנצור, עדי אוליקר, אריה בן זאב, שני חן כהן, אורן בן הרוש, מיכל 
 וולשטיין, אבי סנדלר, פרננדה חימנס

שמות חברי 
 הוועדה

 :שלא נכחו

 

 שמות
 וזמניםמ

 שנכחו:

עדי אוליקר, אריה בן זאב, שני חן כהן, אורן נעם בן יהודה, נח חיימסון, נעמה מנצור, בן הרוש, מיכל 
 וולשטיין, אבי סנדלר, פרננדה חימנס

 ועדות העיריה,  סגן מבקר העירייה /תמשתתפים, רכז תפוצה:



 

  

בשבוע הבא אני נפגש עם שירותי כיבוי והצלה לעשות את ההערכות : נעם בן יהודה
  העירונית 

לרשות העירייה זרבובית מים ברכב ואיתה ובהתאם לקראיות : אריה בן זאב
המוקד אנחנו נגיע ונעבור שאכן כל המדורות מכובות ואין לנו חשש לשריפות, גם 

 שיטור עירוני בערב זה נרתם למשימה
נעביר ונאשר את הנקודות גם השנה חשוב לזכור כי נרשום  אנחנו עדי אוליקר:

 השנה בחוברת ובמפה שאלו שטחים מומלצים לקיום מדורות
שני חן כהן: ישנו שטח ליד דמרי סנטר בירוקה צריך לבדוק עשביות, שאין מכוניות 

 שמחנות שיכולות להוות סכנה ולפעול בהתאם
ת של השטחים האלה, לגבי דמרי אנחנו עוברים בעיר ובודקים את הבטיחו אורן:

 סנטר יש שטח שהינו פרטי, אנחנו בכל מקרה עוברים בין כל המקומות
אולי כדאי לבדוק את ההכשרה של מתחם נוסף בירוקה, לדעתי אפשר  שני חן:

 לבדוק את המתחם שבעבר היה בדרייב אין 
מדובר בשטח גדול שמצריך כלי מסיבי לשטח את המתחם, וזמן ארוך  אריה:
 לטיפול

נכון לעכשיו אלה השטחים שמומלצים חשוב שניצמד אליהם, אלה  עדי אוליקר:
 נקודות שתושבים מכירים

פרננדה: אנחנו נהיה בקשר עם המוקד העירוני ונפתח קריאות בהתאם לצורך, 
המטרה שלנו בערב הזה היא לשמור על הנערים ועל המבלים בחוץ. אנחנו מגיעים 

מרשמלו וכו' רב הנערים בעיר מכירים אותנו מסיורים  מאובזרים עם תיקים, מים,
אחרים שאנחנו עושים ואנחנו בערב הזה מאוד ערניים לתופעות חריגות ונמצאים 

 שם כדי לצמצם ולמנוע התנהגויות מסכנות
האחרונים שעלינו לעשות על מנת להעביר  שני חן: כולנו יצאנו מכאן עם ההידוקים

את הערב הזה בצורה בטוחה ומוגנות, לתת ערך של פנאי לתושבי העיר ומפה אנח 
 מאחלת לכל השותפים לעשייה הצלחה רבה ומודה מראש על ההשתתפות.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 רשם חתימת יו"ר הועדה
 פרננדה חימנס

 שני חן כהן


