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שמות חברי
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איתי צחר

שי זייד

שמות מוזמנים נח חיימסון
שנכחו:

תפוצה:

משתתפים ,רכז/ת ועדות העיריה ,סגן מבקר העירייה

יו"ר הוועדה אורן כהן פתח את הישיבה.
נושאים מרכזיים שנדונו בישיבה הנם:
פתיחת שנת הלימודים
מגפת הקורונה בדגש על השפעתה על מערכת החינוך העירונית.
שנת הלימודים נפתחה בצורה תקינה וללא תקלות .מרכיבי הביטחון מלאים בכל מוסדות
החינוך ומצבת המאבטחים מלאה ללא פערים .במהלך הקיץ שופרו מרכיבי ביטחון
והוטמעו מערכות סינון קהל.
ביום פתיחת הלימודים היינו עדים לאירוע חריג של כתובות פוגעניות שנכתבו על קירות
של שני בתי ספר תיכוניים .הנושא טופל ע"י הצוותים המקצועיים ,אגף החינוך וגורמים
עירוניים נוספים.
חברת הועדה לירית שמש שאלה כיצד מתבצע פיקוח במקרים של כתיבת כתובות
שמעודדות אלימות מינית וכיצד מוודאים שכתובות כאלו מוסרות כאשר מאתרים אותן.
לשאלתה של לירית פורטה ההערכות של השיטור והסיור לפתיחת שנת הלימודים ,כולל
ההגעה בלילה לריכוזי נוער בשדות ושפיכת בקבוקי אלכוהול ,סיורים בקרבת מוסדות
חינוך ופעולה מהירה עם קבלת הדיווח על גילוי הכתובות.
חברת המועצה לירית שמש מציינת שיש להקפיד ולפקח בנושא כחלק מהחובה לשמור על
ביטחון בנות העיר .בתור חברת הוועדה ובתור האישה היחידה כרגע בפורום  ,לירית
מדגישה את החשיבות לתת עדיפות לנושא ולא רק לאלכוהול ולסמים.
חברת המועצה ביקשה להתייחס גם לאירוע הוונדליזם של השחתת תמונות תערוכה
פתוחה בפארק העירוני .בתשובתו התייחס מנהל אגף הביטחון לנושא מגבלת פריסת
מצלמות בכל נקודה והשיקולים לקבלת החלטה למיקום מצלמות .בפארק ממוקמות

מצלמות אך לא בשטח בו הוצבו התמונות .בנוסף מתקיימים סיורים בפארק והשערים
ננעלים בשעה .23:00
בהתייחסותנו לקורונה אנו מתייחסים התייחסות מחמירה ובוחנים כל העת את הצעדים
לשמירה על העיר כעיר ירוקה .מדיי יום אנחנו מדווחים על מקרי תחלואה במוסדות חינוך
ופועלים עפ"י נוהל מסודר לקטיעת שרשראות הדבקה.
יחידת השיטור העירוני עברה ביקורת של המשרד לביטחון פנים בציון טוב מאוד של 97.3
ומהווה יחידה מובילה ברמה ארצית .מבקשים לשבח את נח חיימסון  ,מנהל יחידת
האכיפה העירונית בשיטור העירוני על עבודה מאומצת ומתמשכת לאורך שנים מיום
הקמת השיטור העירוני ועד עתה.

רשם :שי זייד
מנהל אגף ביטחון ,בטיחות ושרותי חירום

