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 ועדה מועצת העיר וחבר  חבר - אשרף חובבמר 

 מנכ"ל העירייה - מר דוד שטרית 
 מפקדת תחנת משטרת יבנה  - שטרית-סנ"צ שלומי בן

 קצין אג"מ משטרת יבנה - מר אלדד אלישיב
 קב"ט עירוני - מר ציון דוד 

 מזכירות העירייה  - גב' יעל יצחק פור 

 חסרים: 
 ועדהמועצת העיר וחבר  חבר - עו"ד עדי ינקילבי'ץ

 קצינת מתנדבים משא"ז  - גב' שני זכריה
 מנהל מח' הפיקוח העירוני - מר אפרים אספה

 על סדר היום: 

 . סקירה חצי שנתית של פעילות המשטרה, הפיקוח והשיטור העירוני .1

עבריינית  -למיגור תופעת הפעילות החבלניתדיווח נציג המשטרה בדבר הפעולות הננקטות  .2

 המתרחשת בימים אלו בעיר.

 רועי גבאי: 

בעיר   • תפקידו  שהחל  שטרית  בן  שלומי  סנ"צ  התחנה  מפקד  את  ומברך  הנוכחים  את  מציג 

 בחודשים האחרונים. 

ת מחלקת לעבוד  דיווח למועצת העיר בכל הקשורמתן  לצורך      הועדה מתכנסת אחת לחצי שנה •

העירוני.   ,הבטחון והשיטור  הפיקוח  את  מתייחסת      הכוללת  ההתנדבותית הוועדה  לפעילות 

 בעיר, למצב המקלטים ונושאים נוספים הקשורים בעיקר לפיקוח. 

על   • והקשר  מברך  הפעולה  הבטחון ההדוק  שיתוף  למחלקת  המשטרה  תחנת  בין  שנרקם 

  . העירונית
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 :שטרית-שלומי בן

חודשים   • כשלושה  אלישיב לפני  עם  יחד  עובד  לתחנה.  בעיר שהפכה  הנקודה  למפקד  מוניתי 

 קצין אג"ם ששימש קודם כמפקד הנקודה. 

כגון:   • השונים  בתחומים  קודמת  לשנה  ביחס  סטטיסטיים  נתונים  העיר  לראש  יוצגו  רבעון  כל 

 פשיעה, סדר ציבורי, שרות לקהילה, שותפות ועוד. 

 . שוטרים 85  -כ –טרים, פעילה שו 97  –שוטרים, מצבה  107 –תקינה : כח אדם •

מ • החל  ארצית,  להחלטה  אחריותה   2/9/17  -בהתאם  תחת  ויפעלו  למשטרה  יוכפפו  מג"ב 

שוטרי מג"ב שיהיו כפופים למפקד. מדובר בהכפלת כוח    8בתחנה יהיה קצין מג"ב +    המלאה.

 משמעותית.

 התחנה החלה לפעול. מדובר במהלך חיוני לניהול עירוני תקין.  10/5/17 -ב •

 קיימת חשיפה משמעותית.  -פשיעה  •

מספר מקרים קטן לעומת תחנות הסביבה. עבירות מבוצעות    –  פע"ר )פשיעת עבירות רכוש( •

גדרה הג'יפים  יחידת  חיבור  בדואים.  ע"י  אילן-בעיקר  חמורה  ליבנה  נוה  פשיעה  תושבים    –. 

תחנת המשטרה נותנת שירות גם לגדרה ולחמש מועצות    חדשים מעורבים בפשיעה חמורה.

 אזוריות. 

ההערכה   חבלה.  אלמנט  ע"י  בעיר  פיצוץ  אירועי  שני  היו  שעבר  ע"י היא  בשבוע  לא  שבוצעו 

 תושבי העיר. הנושא מטופל ברמת הימ"ר. 

 דגש על שימוש בסמים, בעיקר גראס והידרו, אך בחלקם מסוכנים כמו נייס גיא.  – בני נוער •

 מטפלים בוונדליזם ושתיית אלכוהול.  מונה קצין נוער לתחנה. בנוסף

היים הפועל יחד עם גב' שני זכריה קצינת ק בשם בני גרנ" מונה מש   –  שתוף פעולה בקהילה •

 מתנדבים . קיים מגוון רחב של פעילות, בבתי הספר ובגנים. 

רגלי • שיטור  ישמשו   –  כח  בערים.  יפעלו  בחורף  בקיץ.  בילוי  ובאזורי  הים  בחוף  בעיקר  פועל 

 אותם טרקטורונים או סאגווי. 

אחוז המתנדבים במערך המתמיד הינו גבוה ביחס לשאר הערים במחוז. קיימת    –  התנדבות •

משמרות מלאות במערך הסיור בשבוע. מדובר בנתון חסר תקדים   28  -הרתמות מרשימה, כ

רבות למשטרה ומאפשר לה לא להוציא בעלי תפקידים מהמשטרה לפעילות בחוץ.  אשר מסייע  

 ההרתמות הינה בעיקר בשכ' נוה אילן.

 : שואל האם ניתן לקבל נתונים מספריים לשם השוואה ?רועי גבאי

טרם ניתן להציג נתונים השוואתיים מאחר שהתחנה פועלת כחודשיים בלבד.   שלומי בן שטרית:

 פעילות נקודה לנתוני פעילות תחנה. המגמה היא בניית מערכים ותהליכים. י נתונלא ניתן להשוות 

 פניות ביום.   16 לעומת 3קיימת עליה במספר התושבים הפונים למשטרה. 
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 אות ירידה דרסטית.בתחום עבירות פע"ר ניתן לר אלדד אלישיב:

 מבקש ממר ציון דוד להציג את פעילות מחלקת הבטחון. רועי גבאי:

   ציון דוד:

עירוני • מונתה    -  שיטור  מלאה.  פעילות  מתקיימת  וכעת  הסתיים  שבוצע  לשיטור הפיילוט 

פועלות   בעיר  חדשה.  סיימו    2מפקדת  הפקחים  ואופנוע.  אחת  ניידת משטרה  עירייה,  ניידות 

 מפקד התחנה. ועם רה"ע  מתקיימים מפגשים שוטפים  הכשרות ומקבלים הכוונה מסודרת. 

 .הינה סביב הפרעות רעש וונדליזם בקיץ עיקר הפעילות

בתי הספר • הקיץ,   –  מאבטחי  בחופשת  הועסקו  לא  בהן המאבטחים  קודמות  משנים  בשונה 

 השנה המאבטחים ממשיכים עבודתם ומסייעים באבטחת קייטנות ואירועי הקיץ. 

אופניים • וב  –  חוק  לכך  עברו הכשרה  העירוני  השיטור  לנושא    30/7  -פקחי  מומחה  ע"י  יונחו 

 אכיפה בפועל. 

ירי טילים.    אימונים גדולים של פיקוד   2בוצעו    חירום: • העורך במסגרתם נערכה סימולציה של 

 השיטור העירוני הפעיל את האירוע, תרגלו חסימה ראשונית.

 לאור הגידול בעיר, בוצע עדכון תיק רשותי לשע"ח ע"י רכז מל"ח רשותי. •

ציבוריים • קיבלנו  מקלטים  צביעה.  כולל  יסודי,  טיפול  עוברים  פרס    5:  במסגרת  יופי  כוכבי 

 חברתית.לאחריות 

 בשיתוף מד"א, איחוד הצלה וכיבוי אש. – קורס נאמני חיים •

 בשיתוף המשטרה. – הערכות לפתיחת שנת הלימודים •

גבאי בנושא רועי  לביצוע הסברה  לבתי הספר  מדים  לבושי  שוטרים  כניסת  את חשיבות    : מדגיש 

 . חוק האופניים 

 : בוצעה הסברה ותבוצע שנית בתחילת השנה. ציון דוד

 כיצד נאכפת נסיעת אופנועים בתוך גנים ציבוריים ?  רועי גבאי:

דוד איסור  ציון  על  שילוט  הוצב  כבדים.  הקנסות  התראה.  מכתבי  הפיצריות  לכל  נתנו  הפקחים   :

  נסיעה בתחום הגנים הציבוריים. 
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 : דוד שטרית

אחת לשבוע ולעיתים אף יותר, נמסרים עדכונים שוטפים לראש העיר. הוגדל המערך העירוני.   •

 במקומות אסורים. בנין מתמודדים עם עבירות גניבות חול ושפיכת פסולת 

 . 24/7משמרות  3ניידות  2פועלות בעיר   •

 עפ"י בקשת המשטרה, יבוצע שדרוג מערך המצלמות, בעיקר בכניסות לעיר.  •

הכשרת חדר עבור מש"ק משטרה אשר יטפל באוכלוסיה בכלל וביוצאי אתיופיה    –  בית סולומון •

 בפרט.

   שטרית:-שלומי בן

ל נבחרה  יבנה  ומשטרה(  קייםתחנת  לקהילה  )יום  ארצי  ילק"ם  יתקייםיום  האירוע  בתאריך    . 

הסנהדרין.    29/8/17 היום,  בגן  המשטרה  מטרת  יכולות  פרשים,  הצגת  כגון:כלבנים,  מסוקים,  , 

 . תפרסם את הנושאהעירייה המשטרה מבצעת פרסום לנושא, מציע שגם . חבלה וכו'

 מציין את שיתוף הפעולה המעולה בין  המשטרה לעירייה. מאחל לכולנו שנמשיך כך.

 סיכום: 

 ת.מברך על שיתוף הפעולה הפורה בין כל הגורמים ומאחל לכולנו המשך עשיה מבורכ .1

 לצורך השוואה.  ע"י נציגי המשטרה נתונים יוצגוכי נבקש במפגש הבא  .2

  בוצע ויש להמשיך בכך. –התראות לבעלי עסקים המפעילים אופנועים  .3

 יש להמשיך בביצוע הסברה בבתי הספר. –חוק האופניים  .4

ילק"ם   .5 האירוע    -  29/8  –יום  חשיפת  לצורך  העירייה  מטעם  לעיתונות  הודעה  פרסום 

 .החשוב

בהתא .6 להיערך  מבקשת  רכוש  הועדה  בעבירות  עלייה  יש  לרוב  בהם  החגים  לתקופת  ם 

 ופריצות. כמו כן להוציא פרסום מתאים והנחיות לציבור על מנת לצמצם אירועים אלו.

בנוה ה מתקיימת פעילות רחבה אך, סיורים בקהילה מתקיימים  בתחום התחבור  –משא"ז   .7

 עיר. ה אילן בלבד. יש לפעול להרחבת הפעילות גם ביתר שכונות 

 רשמה: יעל יצחק פור 

 ________________ 
 רועי גבאי 

 יו"ר הוועדה 
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