
 

 
 

 
 

 יו"ר הוועדה אורן כהן פתח את הישיבה.
 

 ,בה היום תעסוק בהמשך להחלטת מועצת העיר במצב הביטחון בשכונות המזרחיותיהיש
יו"ר  של סיירת מערביות.במודל מענה ובכלל זה הקמת יחידות מתנדבים במתכונת ה

של הסכמתו ללוות את המיזם. ברצוני לציין כי פגשתי  שלומי קעטבילהוועדה מודה 
אישית את כל התושבים אשר מעוניינים לקחת חלק במיזם וברצוני להודות להם על 

 המוכנות והמעורבות. 
 

 מפקד סיירת מערביות: –דורון בלדינגר 
 

בשיתוף אגף הוקמה סיירת המערביות פועלת מזה זמן ומונה כשמונים מתנדבים. הסיירת 
יטחון ומטרתה הגברת תחושת הביטחון של תושבי השכונות המערביות. עקרונות הב

 . 100הפעולה הם נוכחות ובולטות ודיווח על אירועים חריגים למוקד העירוני או למוקד 
היתרון המשמעותי של המתנדבים הוא ההכרות העמוקה עם השכונות ושגרת החיים. 

ולאחר שהופסקה ביוזמת המשטרה אגף  2014הפעילות התחילה במסגרת משטרתית בשנת 
 הביטחון בעירייה ליווה ותמך בהקמת מסגרת ההתנדבות האזרחית.

במהלך התקופה האחרונה הוצג מודל סיירת מערביות לתושבי השכונות המזרחיות מתוך 
 כוונה לפעול עפ"י המודל שהוכחה הצלחתו גם בשכונות אלו.

 
 מפקד השיטור העירוני: –אלעד 

 
החל מחודש ינואר לא מוכרים אירועים פליליים בשכונות המזרחיות ובכלל זה גניבות 

אופניים. במהלך הפעילות המאומצת של משטרת כפר סבא ואגף הביטחון, כולל סיוע של 
חשודים. במקביל המשיך הטיפול בתופעת הנפצים  7תושבים ושימוש בטכנולוגיה נעצרו 

ושים, עבודה מול הורי הילדים ופשיטות על עסקים.  בנוסף פוענחו אירועים שכלל חיפ
 פליליים שהתרחשו באזורים אחרים של העיר. ככלל אנו מזהים ירידה בנתוני הפשיעה.

 

 1  ישיבה:  מס'   ביטחון    ישיבת ועדת פרוטוקול   נושא:  

   אסמכתא :     2021פברואר  8 נערך ביום:

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

שמות חברי  
  הוועדה 

 הנוכחים:

  –, דני הרוש, מפקד השיטור העירוני , , שלומי קעטבי, אמיר קולמן, לירית שמש,  אורן כהן , שי זייד
 נחום אלעד 

שמות חברי  
שלא    הוועדה 

 :נכחו 

 איתי צחר

 וזמנים מ   שמות 
 שנכחו:

 , איציק מנהיימר, אלי עבשניציבי אלון, דורון בלדינגר, גל קירשנר, רונן בושארי,  נח חיימסון

 

 

 

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



 

 
 

 מנהל אגף הביטחון: –שי זייד 
 

ברצוני להודות לדורון על העבודה המסורה. עבודתו מהווה דוגמה לאופן בו מקימים 
יחידת מתנדבים. תפיסת הביטחון העירונית הנה תפיסה מגובשת ומורכבת מנהלי  ומנהלים

במסגרת זו הותקנו לאחרונה מצלמות במרכז דוד עבודה , כוח אדם ואמצעים טכנולוגיים. 
 ובשביל הביטחון לצד אמצעים טכנולוגיים נוספים שהותקנו ברחבי העיר.

 
 שלומי קעטבי:

 
מברך על הדיון. דיברתי עם מפקד תחנת כפר סבא שהביע עניין במעורבות במיזם. מדובר 

במודל נכון מאוד, חושב שצריך לגבש אותו לכדי תיק יסוד שכולל התייחסות לפעילות 
תחנת כפר סבא. ההכשרות הנן מרכיב קריטי להצלחת הפעילות. צריך להתייחס גם לנושא 

יכולת ברמה גבוהה מאוד ואשמח להיפגש עם המעורבים  התמריצים. יש כאן יכולת לבנות
 ע"מ לסכם את הפרטים הקטנים. 

 
 דני הרוש:

 
אני מכיר את פעילות אגף הביטחון ואת פעילות סיירת מערביות בהובלתו של דורון. אני 

חושב שהמודל מתאים גם לשכונות המזרחיות בהתאמות הנדרשות. אני מדווח על 
ונה כולל התקנת מצלמות ותאורה. דורון הביע הסכמה לסייע הפעילויות שמתבצעות בשכ

, אין כאן הפחתה בהכרה ביכולות של אנשי השכונות להקמת הסיירות בשכונות המזרחיות
 המזרחיות אלא ביכולת לתת גב ולעבוד על בסיס מודל קיים.

 
 נציגי השכונות המזרחיות:

 
 .שרהיש לנו מספר רב של מתנדבים שצריכים הכ –אלי עבשני 

 
לא מעוניינים בהדרכה של דורון. מבקשים להוסיף מצלמות באזור דרך  –ציבי אלון 
 הביטחון. 

 
שלא מעוניינים בסיוע של דורון. אני מעוניין. אני  מתנגד לאמירה של ציבי –גל קירשנר 

פועל עם דורון מזה שנתיים במסגרת סיירת מערביות ומכיר את המודל היטב. יש לי 
קבוצה משמעותית של תושבים שמעוניינים לתרום. לא מובנת לי ההתנגדות של אנשים 

 צם קיומה הוא מבורך.עלעשייה ש
 

מברך על היוזמה וכל עזרה ושיתוף פעולה  –הדרים איציק מנהיימר ,  יו"ר ועד שכונת 
ומחויב להקמתה. מבקש לקדם קמפיין בברכה. אני בעד הקמת הסיירת השכונתית  יתקבלו

פרסום לגיוס מתנדבים. ברצוני להודות לגל על נכונותו לפקד על היחידה, מדובר באדם 
 ניסיון רב. ובעל ראוי 

 
מבקש להודות לדורון על פעילותו ועל ההשקעה.  –רנן בושרי , יו"ר ועד שכונת גאולים 

מבקש לציין את תופעת הפועלים והצורך בהגברת הפעילות והוספת מצלמות. נכון לעת 
 מתנדבים שממתינים להכשרה. 27הזו רשומים 

 
 :אורן כהן – סיכום יו"ר הוועדה

 
מבקש להודות לכולם ולדורון בפרט על עבודה יוצאת מן הכלל. הפעילות של דורון מהווה 

מודל ארצי ומתקשרים מרשויות רבות על מנת ללמוד אותו. אני מבקש להודות לאגף 
אנחנו יוצאים מכאן בבשורה על הקמת סיירת מזרחיות. נפעל במהירות לממש הביטחון. 



 

ל המנהיגות המקומית והדברים ששמעתי מרונן, את ההחלטה. אנחנו נדרשים לסיוע ש
   איציק , גל ונוספים מחזקים את תחושתי הטובה לגבי המיזם

 
 
 
 
 
 

 : שי זיידרשם 
 

 מנהל אגף ביטחון, בטיחות ושרותי חירום 
 

 

 
 
 
 
 
 


