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 אפי: 

 2019והצגת היעדים לשנת  2018מטרת הישיבה סקירה של שנת 

"השיטור העירוני הוא חיזוק של יכול ההרתעה והאכיפה וצמצום האלימות ועברות איכות 

 מוגנת."החיים של התושבים. החזון הוא סביבה 

 הצגת תעודת זהות של השיטור העירוני: כמות שוטרים, פקחים וכלי רכב. .1

 .עיסוק השיטור העירוני: אכיפה, פשיעה ואבטחה .2

עוסקים באבטחת אירועים רבים מאד ברמה העירונית מעתה ועד לסוף  -אבטחה  .3

 אוקטובר.

תנועה, תחומי רישוי אכיפה : עוסקים בתחום מניעת מטרדי רעש, מטרדי תנועה ועברות  .4

 עסקים.

פשיעה: מתרכזים בתחום בני נוער סמים ואלכוהול. עבירות רכוש גניבות מרכבים,  .5

חשוב לציין כי יש ירידה בתחום. עוסקים גם בתחום שוהים בלתי  –גניבות כלי רכב 

 חוקיים .

תושבים רבים שפונים למוקד זא שנותנים אמונם בפעילות  -106הסבר על פניות למוקד  .6

 השיטור העירוני.

 הסבר על מהו שעון חיים לפיו פועל השיטור העירוני והמשטרה. .7

.נעסוק הן באלימות בקרב בני נוער והן 2019מזהים פוליגון ברור תחום האלימות לשנת  .8

 בשכונות המזרחיות.

א. תחום רכוש, התפרצויות, שתי כנופיות שהעסיקו אותנו   -2018סקרת פעילות לשנת  .9

ר. ישנה ירידה. ב. מטרדי תנועה  סירקין הצלחנו למגר בעיית תנועה מאד והצלחנו למג

 531בזכות שותפים ותושבים. ג. גניבות רכבים הקרבה של כפ"ס למשולש ולכביש 

הופכת את העיר ליעד אטרקטיבי לגנבות רכבים. ד. נתוני הפשיעה בירידה בתחום 

יפה ועבודה טובה של האלימות. בתחום הסמים לרבות סחר ישנה עליה אך זה עקב חש

אופנים חשמליים פעילות הסברה מניעה  המשטרה/ שיטור עם גורמים נוספים. ה.



ואכיפה שלושה שלבים בהם עסקנו רבות השנה בשיתוף מצויין עם הרשות לבטיחות 

 בדרכים.

 שני חן כהן: -סקירה של הרשות החדשה למניעת אלימות סמים ואלכוהול

 יעת התנהגויות הסיכון.הצגת חזון עירוני בתחום מנ 1.

. יצירת דיווח פנימי עירוני על מקרי אלימות, סמים עתידים בהם מעורב נוער בסיכוי על 2

 מנת "לתפוס" אותם רגע ליפני ביצוע העברה ובאותם רגעים בהם עוד ניתן להצילם.

. תוכנית בחינוך אשר אושרה עי שפי ועי הבט"פ, עוסקת ב: פגיעות מיניות, נהיגה 3

ת, הסברה על חומרים פסיכאקטיבים, העצמת נוער לקוי למידה ו/או קשב וריכוז, בשכרו

מניעת אלימות לרבות אלימות ברשתות. התוכניות הנל חשוב שיעברו גם בין צוותי החינוך 

והטיפול ולהורים היות ואלו המבוגרים המשמעותיים שמתווכחים לבני הנוער ולילדים את 

 תחומי המניעה.

הביטחון האישי עי הרחבת הידע לכלל הקהילה, והכשרת מתנדבים נוספים  . חיזוק תחושת4

 בהובלת שי זייד וסילביה בקר להעלאת תחושת המוגנות.

. אוכלוסיית היעד של הרשות החדשה: חסרי ישע, נוער  בדגש על נוער בסיכוי, נשים עדות 5

ניעה נכללת(, מכורים נפגעי תקיפה מינית )מ , )מניעה נכלל( לאלימות לרבות אלימות מינית

   נקיים.

  -2019הצגת הפוליגונים לשנת  -אפי 

 

 

החדשה  של התוכניתברכות, מברכת על שיתופי הפעולה, מברכת על הכניסה   -חדווה דנינו

 .בצורה חלקה הוגנת ונכונה לעיר ) בניגוד לערים אחרות(

 דע .מעדכנת על פעילות מדריכי המוגנות ועל המי -שירה זימנר מנחת מנחים

מברכת על  -שני חן כהן מנהלת הרשות החדשה פונה למפקד תחנת המשטרה יורם ברינה

אנשי המשטרה שעושים עבודת קודש: אפי, אסף, אילן, רן מעיין אנשים שעושים עבודת 

 קודש ומכירים את  התושבים עימם הם נפגשים ועובדים איתם בחוכמה ורגישות.

 

 מנהלת אגף בטיחות וביטחון -שי זייד

באיכות החיים תודות אנשים לפעילות אזרחית למניעת פגיעה  45סיירת מערביות הוכשרו 

לשת"פ של אגף שחק והרשות החדשה למניעה. השכונות המזרחיות יש לשים שם דגש 

 הוליסטי לטיפול. הפיקוח נמצא בשטח.

 -איתי צחר מנכל העירייה

כולל סקירת מחקרים המעידים כי אכיפה אינה  השוואה בין עולם האכיפה ובין עולם המניעה

שיטור העירוני והן המשטרה עובדים בשיתוף פעולה ממגרת פשיעה . נראה שבכפ"ס הן ה

מלא עם כלל הגורמים עוסקים גם במניעה. מיגור פשיעה יעשה בעיקר עי מניעה הוליסטית  

 ובזה אנחנו צריכים להתמקד ברמה העירונית עי שילוב כוחות של כלל השותפים.



 

 -מפקדת תחנת המשטרה -יורם ברינה

 הכנסת שיטור רגלי. .1

 בשכונות המזרחיות ולכן יש שם שוטר משק מוקד האלימות .2

 תנועת הנוער שחקים .3

 (קרימינלזציה דה) הקנביס חוק עובר 1/4/19 .4

 אדומים ברחובות שכור ברכב בד"הרל מימון 10/3/19 .5

 .בכניסות וביציאות של העיר בעיקר טכנולוגי של מצלמות .6

  -חברת מועצה -עדי לוי סקופ

 שאילתות בנושא: 

כיצד השיטור והמשטרה פועלים  -הקמות רעש והתפרעות של בני נוער במרחבים הציבוריים .א

 ?בעניין

הוסכם כי  -הרשת גועשת בעקבות שני מקרים, צריך לתת להורים תשובות. -פדופילים .ב

הוקדשה תוכנית  הוועדה הבאה בנושא אלימות תעסוק באלימות בני נוער ונושא הפדופילים.

 . 6/20ל כיתות ג' בעיר עד לסוף מניעה שלמה לנושא בכ

 

  -דני הרוש סגן ראש העיר

 ברכות על הפעילות הטובה ושיתוף הפעולה בעיר.

 רוצה ללמוד על עשיית קידום נוער כיום תתבצע פגישה בנושא.

 תעשייה באזוררוצה לדעת מה נעשה בתחום עובדים זרים 

 המזרחיות.ורוצה לקדם נושא של ביטחון ובטיחות בשכונות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


