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  סיכום ישיבת ועדת בטחון עירונית 

  מתאריך ח' אייר תשע"ו, 16.5.16

  על סדר היום:

 

 

  נוכחים בישיבה:
 
 

� ביטחון ובטיחות בבריכות השחייה העירוניות לקראת עונת הרחצה 

 
  תפקיד   שם

 
 

 
  יו"ר ועדת הביטחון, חבר מועצת העיר   חיים גורן 

 
  מנהל מח' למרכזי נופש ושחייה ארז גולני 

 
  מנהל מח' בטחון  חנן פרץ 

 
  קב"ט מח' בטחון דודי כרמי 

 
  קצין רישוי יפתח גבי שושן 

 
  שוטר קהילתי גיא בן יצחק 

 
  תחנת יפו יהודה בית און 

 
  תחנת יפו חגי ברק 

 
  קצין נוער אלכס 

 
  שוטר קהילתי יפו אדנה אללין 

 
  מנהל בריכת נווה גולן לשעבר יניב יחזקאל 

 
  מנהל תפעול בריכת נווה גולן שלומי  

  עוזר ומנהל לשכה   דני ויסמן
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סיכום הישיבה והחלטותיה: 

 

 

 

 

במצב הנתון כרגע אנו מתכוונים שלא לאפשר פתיחת הבריכה לשחייה לילית כלל. 

הקיץ ובשחיות הליליות בנוסף למאבטחים. 

שהבריכה פועלת (יס"מ, מג"ב וכדומה) , לדעתי זה ישפר את המצב ויגרום להרתעה בקרב המתפרעים כמובן בחודשי 

אבקש להוציא בקשה לאשר באופן חריג שוטרים בשכר שיוצבו בבריכה לסופי השבוע ולפעם בשבוע בשחייה לילות 

בקיץ שעבר היו אירועי אלימות חריגים ביותר, כולל תקיפת מאבטחים ושוטרים. 

חנן פרץ-  

 

השתוללויות , וכמו כן הותקנו בנוסף למצלמות האבטחה המקומיות מצלמות נוספות עם חיבור למשל"ט העירוני. 

לאור המצב ביצענו רידוד בבריכה לקראת העונה הקרובה, והיא תגיע לגובה של 160 ס"מ בלבד, במטרה להקטין 

ולאבטח את המקום ולתת תחושת בטחון למבלים. 

העירייה שכרה בעבר כ- 10 מאבטחי מועדונים רק לבריכה זו, אולם אפילו הם לא הצליחו להשתלט על המתפרעים 

משפחות עם ילדים ונופשים אחרים. 

מעשנים סיגריות ואף מבריחים פנימה ושותים אלכוהול, דבר הגורם ללהט ולהתקוטטויות רבות  וחוסר בטחון בקרב 

אולם, בסופי שבוע ובימי רחצה לילית מגיעים לבריכה כ  - 200 בני נוער ויותר, אשר מתפרעים במקום , לעיתים 

בבקרים של אמצע השבוע המצב יחסית רגוע, מגיעות בעיקר משפחות עם ילדים ואנשים מבוגרים.  

הבעיה העיקרית כיום היא בבריכת נווה גולן אשר בה אנו נמצאים היום. 

הבעייתיים ובסך הכל ניתן לומר שהמצב בבריכות אלו יחסית טוב. 

בבריכת בית דני ובבריכת נווה עופר, התקיים תהליך עם ציבור הנופשים אשר בעזרתו נמנעים כיום רוב המצבים 

ישראל שביטלה נוהל זה ולכן כיום אין שוטרים בפועל בבריכות.  

בזמנו בבריכות עם פוטנציאל חיכוך גבוה היו מופעלים שוטרים בשכר, אך לפני מספר שנים יצאה הוראה ממשטרת 

היוצר חיכוכים רבים ופוגע בסדר הקיים. 

בחודשי הקיץ, מגיעים אליהם סדר גודל של 2000 איש בסופי השבוע כך שאין "תאום ציפיות" עם  הקהל הגדול, דבר 

העונתיות, בדגש על הבריכות בנווה גולן , נווה עופר ובית דני, הם הקשות ביותר לטיפול מבחינת אירועי אלימות.  

עיריית ת"א מפעילה 11 בריכות בעיר. ישנן בריכות סגורות הפועלות כל השנה, וישנן בריכות עונתיות. הבריכות 

ארז גולני-  

 

בבריכות בעיר לקראת עונת הרחצה הקרובה. 

פותח את הישיבה ומציג את הנושא ואת המטרה - לגבש המלצות לנהלים מסודרים של ביטחון ואבטחה ראויים 

חיים גורן, יו"ר הוועדה –  
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לסיכום החלטות והמלצות הוועדה- 

 

לטובת שהות בבריכה ברחצה הלילית. 

תיבדק גם האפשרות לנתב את מדריכי הנוער שתפקידם לפעול בלילות בגינות הציבוריות ברחבי יפו מול נוער משוטט 

בשום פנים מצב של אלימות בבריכות ובמרכזים העירוניים.  

מקבל את המלצות גורמי המקצוע. חשוב להשמיש את הבריכה ככל שניתן לרווחת הציבור, ויחד עם זאת לא לאפשר 

חיים גורן – סיכום: 

 

מצטרף להמלצתו של חנן להצבת שוטרים בשכר מציע לפנות למפקד המרחב לבקשה חריגה. 

בכל מקרה עדיף לנו שהנוער ישהה בבריכה בקיץ, תחת מסגרת כלשהי מאשר שיסתובב ברחובות בשיעמום. 

רגועה.  בנוסף לחבר את הקהילה הערבית בשכונה לפעילויות חיוביות בבריכה, כגון אירועים לנוער בלילות וכדומה. 

האחד להזמין את מנהלי בתי הספר או אנשי הצוות החינוכי מיפו לבריכה ולתת להם כרטיסים כדי לייצר אווירה יותר 

הבעיות ידועות. בנוסף לכל מה שהוצע עד כה, מציע לנסות למנוע את הבעיות באמצעות שני דברים נוספים: 

גבי שושן -  

 

לשופט במקרה של אירוע אלימות.  

לנו חשוב מאד היכולת לקחת בזמן אמת את החומר מהמצלמות על דיסק או דיסק און קי, כדי ללכת ישר עם זה 

גיא בן יצחק –  

 

אפילו לכאורה "קל".  

הראשון של הפעילות לנקוט ביד קשה ולא מתפשרת, ולדווח בזמן אמת כולל הגשת תלונה ומתן עדות על כל מקרה 

בהגשת כתב אישום, אך יש לאכוף זאת ולוודא שזה באמת קורה. בשביל לייצר את ההרתעה הדרושה, יש מהשבוע 

אירועים בסופו של דבר לא דווחו ולכן אני לא נכנסתי לטפל בהם. יש בסמכותנו להרחיק מהמקום עד 15 יום ללא צורך 

הבעיה היא שמתוך כל אירועי האלימות ששמענו עליהם, רק שניים הגיעו לכדי תלונה ופתיחת תיק. כלומר שהרבה 

אלכס, קצין הנוער-  

 

הבריכה מוכרת לנו היטב ולדעתי הפתרון העיקרי זה הצבת שוטרים באותם ימים בעייתיים מצטרף להמלצתו של חנן. 

יהודה קצין סיור תחנת יפו 

הביטחון). 

3. לבדוק נוהל הוצאת חומר מהמצלמות באופן מיידי במקרה של אירוע אלימות ע"י המשטרה (לטיפול: מחלקת 

תלונות בזמן אמת למשטרה (אחריות: חנן פרץ, מנהל מחלקת הביטחון) 

מחלקת הביטחון והמשטרה, ובדגש על נקיטת צעדים מיידיים וחד משמעיים כנגד מפרי סדר, כולל הגשת 

2. לרענן נהלים למנהלי הבריכות העירוניות להתמודדות עם תופעות אלימות וכד', במסגרת יום הדרכה עם 

השבוע ובשחיות הליליות ( מכתב לנצ"מ דוד גז – אחריות: חיים גורן) 

1. להוציא בקשה רשמית למפקד מרחב יפתח: לאשר באופן חריג לבריכת נווה גולן שוטרים בשכר לפחות בסופי 



 
 
 

 

 

  4

 

יו"ר ועדת הביטחון העירונית 

חבר מועצת העירייה 

גורן  חיים 

בברכה, 

 

אשמח להתייחסותכם,  

 

 

 

חיים גורן 

לשכת חבר המועצה 

דני ויסמן 

סיכם: 

 

 

 

 

באמצעות תמריץ כגון כרטיסים למשפחתם (להפנות לטיפול: מינהל החינוך / המישלמה ליפו) 

5. לבדוק עם מינהל החינוך האפשרות לגיוס אנשי צוות ביה"ס לשהות בבריכת נווה גולן בסופי השבוע, גם 

גבאי)  

4. לבחון עם המישלמה ליפו קיום אירועים לנוער ולצעירים בבריכת נווה גולן (להפנות לטיפול: עמי כץ + זיוה 


