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 פרוטוקול ועדת בטחון
 13.7.2021 שלישי, ד' באב ה'תשפ"א, מיום

 
 

 הוזמנו : 

 מר דוד שטרית - מנכ"ל העיריה 

 מר ציון דוד  - הביטחון אגף ר' 

 קצין שיטור עירוני פקד רועי שטרנפלד 

 יו"ר הוועדה -דורית בן מאירחברת מועצת העיר 

 חבר הוועדה -חבר מועצת העיר רועי גבאי  

 חבר הוועדה -חבר מעצת העיר שחר סימנה  

 

 נוכחים:

 מנכ"ל העיריה

 ר' מחלקת הבטחון

 קצין שיטור עירוני

 

 חסרים:

 חבר הוועדה –מר רועי גבאי 

 חבר הוועדה –מר שחר סימנה 

 
 על סדר היום: 

 
בפגישת מועצת אכיפה העירונית התקבלו ע"י ראש העיר, מר צביקה גוב ארי, החלטות ש סטטוסבחינת   .1

 .תוכנית מול ביצוע 15.3.2021מיום 
 

 פרויקט מיגון בתי מגורים ומבנים ציבוריים בעיר.בנושא פעילות השיטור המשולב ונים שוטפים עדכו .2
 
 

 פתיחת הישיבה ע"י ר' וועדת הביטחון:

 שהתקבלו בפגישת מועצת העיר כדלהלן:מבקשת לשמוע על פעילות השיטור העירוני בעיר ועל ביצוע החלטות  

 שעניינה השלמת גדר ברחוב שרון השומרון . 3החלטה 

 במחלף החדש . "עין הנץ"שעניינה השלמת מצלמות  4החלטה 

 

 
 התייחסות משתתפים:

 העיריה מר דוד שטריתמנכ"ל 

 .במקום גדר והניחו סלעיםבנו  על פי הדיווח של ר' אגף שפע, מר תורג'מן עופר -בוצעה  3החלטה  

הנושא בבדיקה, מתכננים להפוך את העיר לעיר חכמה ובמסגרת ₪  180.000-עלות רכישת המצלמה כ -4החלטה 

 אותן תשתיות להתקין את המצלמה .

  

 שוטפיםועדכונים דיווחים 
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 קצין שיטור עירוני פקד רועי שטרנפלד 
 

 פעילות מניעה ואכיפה

ואיכות  נותנים מענה לטיפול בעבירות הפוגעות באיכות החייםומלא עם הפקחים המסייעים  בשת"פ אנו פועלים 

 .רונים וממשיכים לטפל בנושא הטרקטהסביבה 

 עבירות התפרצויות לבתי דירה ועסק

ירידה ואנו שואפים להמשיך ולרדת בעבירות  חלה ההתפרצויות לבתי דירה ועסק בשנתיים האחרונות בעבירות 

ממשיכים לבצע סיורים ע"י הסיור הקלאסי, השיטור הרגיל והעירוני תוך הפגנת נוכחות. בשנה האחרונה  אלה. 

 נתפסו שתי חוליות של פורצים נגדם הוגשו כתבי אישום.

אחת לרבעון לבצע פעילות מיוחדת מול עבריינים משמעותיים והצלחנו לבצע מספר היחידה לוקחת על עצמה 

 פעילויות ולעצור עבריינים.

  מצלמות "עין הנץ"

המצלמות אפקטיביות ביותר הן נמצאות בניידות על בסיס קבוע ומהווים  כלי בלתי נפרד מהעבודה השוטפת שלנו 

 ה.מאפשרות לאתר  עבריינים ולבצע אכיפה יעילאשר 

  חשמלייםאופניים 

 זוגות אופנים כולל ציוד נלווה. 2ובקרוב נקבל  ים טור עירוני שרכשו אופניים חשמליהיום הודיעו לנו מהמדור לשי

 נושא הקורונה 

 ובאכיפה .אנו עוסקים  בהסברה מסיבית בעניין 

 
 

 ר' אגף ביטחון ציון דוד 
 

 היטב את העשייה המשותפת.מרגישים יחד כ"אגרוף אחד"   השיטור העירוני  פועל

 פעילות אכיפה

ישנה פעילות אכיפה מאסיבית מול העבריינים הפוגעים באיכות הסביבה, מציג סרטון בו צוות   האכיפה עצרו תושב 

 שזרק עשרות שקי פסולת בניין . 

 התקנת מצלמה

 משתתפת בעלויות., התקנתה מבוססת על תקציב העירוני והמשטרה לא "עין הנץ"יש חשיבות להתקנת מצלמה 

 הטיפול בקורונה

ל מי שנכנס כשפקחים נכנסים לכל העסקים לוודא שבועות אנו עוסקים בפעילות הסברה מאסיבית ה 4-מלפני כ

 מסכה, רשמנו מספר דוחות לאזרחים. בעטיית מחויב

 ח אדםומצבת כ

כקטר זוהי סיבה טובה מבחינתו,  דלעבופקחים עזבו את הפיקוח כל אחד מסיבותיו, אחד הפקחים עבר  7לאחרונה 

אחרים עזבו אני מניח בגלל המשכורת, הקושי שלהם בעבודת המשמרות, היחס השלילי של הציבור אליהם ולעיתים 

 אלימות מילולית לא נעימה.

 עירייה. שאינם עובדי  3לגייס צוות של שני סיירים מצוות הינו הפתרון המיידי שהציע ר' העיר 

, תאורה מניעת מפגעים בשטחי הבנייהמתן מענה בטחוני לבית הספר ,צוות זה ייתן מענה בגבולות גזרת נאות שמיר, 

 לא עובדת, מים זורמים וכו'

 הם למעשה יהיו צוות מניעה וככל שצריך יהיה להגיב יוזמן למקום פקח לביצוע פעילות אכיפה.

  

 ר' וועדת הבטחון דורית בן מאיר
 

 שיצא לדרך."פרוייקט מיגון תושבי העיר" מעדכנת על 
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במטרה את חשיבות מיגון בתי המגורים בעיר  ואף הציע לתת הקלות לתושבים , במספר ישיבות, ראש העיר העלה

 את הפרוייקט.ניע תשננצל את מצב הרגיעה ונ לוהצעתי   לעודד אותם למגן את בתיהם.

 .העיר בחירום ע"י בניית ממדי"ם וצמצום פערי מיגון שמירה   על ביטחונם האישי של תושבי כשהמטרה הינה

-:"למגן את תושבי העיר כנגד תקיפות אוירוקבע מטרה לפיה יש   "מוביל מיגון"מינה צוות  ,ר' העיר הביע הסכמה

  קרקע, תוך דגש על זמן ומרחב )זמן התראה, מרחק ממרחב מוגן(

 יהיה ליישם .פקוד העורף הציע מספר פתרונות מיגון שאותם ניתן 

הינו מיפוי מדוייק של המצב בעיר בכל הקשור למבנים ללא מיגון, זיהוי צרכים ומתן  בשלב זה  עיקר עבודת הצוות

 .פתרונות 

 

 

 סיכום:

 שעה לפני קיומה, אינה  על כך מר שהעדרות חברי הוועדה מהישיבה, למרות שהודיעו ליואקדים וא

 מכבדת. ראוי להגיע לישיבות המתקיימות כשהמטרה הינה עדכונים וחשיבה משותפת.

 תקנים בהכרח תהווה קושי לפעילות שוטפת , הפתרון של  7-ב המצבת כ"א של הפקחים אשר הצטמצמ

עצם נוכחותם תמנע הוא פתרון טוב לטווח הקצר. למרות  שאין להם סמכויות,  3צוות הפעלת  שומרים  מ

  מומלץ עבירות וככל שצריך יהיה לבצע פעילות אכיפה יזמינו את צוות השיטור אשר נמצא במשמרת. 

 בהתאם. לפעול בדחיפות לאתר מועמדים מתאימים לקלוט ולהכשירם

  חשוב להמשיך ולהתמיד בפעילות המשולבת בפרט בעבירות הפוגעות באיכות החיים בהתאם להחלטות

 . ובהתאם  ליעדים כפי שנקבעו ע"י  ר' העיר.1מור בס' שהתקבלו כא

 מודה למשתתפים בישיבה ומברכת על העשייה הרבה של השיטור העירוני.  

  איכות החיים שומרת על בהכרח  יזומה פעילות האכיפה וה, מניעהשל הניכר שהפעילות המשולבת

 הציבור. בקרבתחושת הביטחון ו

 

 דורית בן מאיר –רושמת הפרוטוקול  
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