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 פרוטוקול ועדת בטחון
 26/1/22רביעי, כ"ג בשבט תשפ"ב,  מיום

 
 

 נוכחים:

 יו"ר הוועדה -חברת מועצת העיר דורית בן מאיר

 חבר הוועדה -חבר מועצת העיר רועי גבאי  

 הוועדהחבר  -עצת העיר שחר סימנה  וחבר מ

 מר דוד שטרית - מנכ"ל העיריה 

 רפ"ק שי גז –מפקד תחנת המשטרה 

 מר ציון דוד  - הביטחון אגף ר' 

 מר אפרים אספה –מנהל מח' הפיקוח העירוני 

 קצין שיטור עירוני פקד רועי שטרנפלד 

 סגן ראש העיר –מר פאלי כהן 

 חבר מועצה –מר יהודה דנינו 

 מזכירת העירייה –יעל יצחק פור 

 

 על סדר היום: 
 

 . דיון בפעילות המשטרה וגורמי הביטחון בעיר לשמירה על גופו ורכושו של הציבור, זאת לאור עליה 1

 באירועי הפשיעה החמורה בתקופה האחרונה.    

 

 

 פתיחת הישיבה ע"י ר' וועדת הביטחון:

ומעלה. עוסק בתחום מברכת את מפקד התחנה החדש שי גז אשר הגיע אלינו ממרחב שרון. איש משכמו 

 חקירות ומודיעין שנים רבות.

 :הנושאים בהם נעסוק 

 

  האירועים הפליליים החמורים שאירעו לאחרונה בעירנו והפרו את השלווה והשקט המאפיין את יבנה

 שלנו.

 .תוכניות והמוכנות של מכלולי העירייה בתחומים השונים 

  השיטור והפיקוח לצמצום התחלואה.חשיבות אכיפת הקורונה בעיר והמאמץ של גורמי 
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 התייחסות המשתתפים:

 

 ר' אגף ביטחון ציון דוד 
שכונות העיר. נצפתה ירידה קטנה אך חלקה בגין  מכלתושבים מאומתים  3,300נכון להיום יש  – קורונה

 בדיקות בשל מזג האוויר הסוער.אי קיום 

השיטור והפיקוח מבצעים אכיפה והסברה. האכיפה מתמקדת במקומות סגורים, קניונים  – אכיפה

בעיקר בקרב בעלי רמת  ביקורות ביום בבתי מבודדים, 25 -מסכה. השיטור מבצע כ עטיתומסעדות על אי 

 , לרוב עקב דיווחי שכנים וקרובי משפחה.סיכון גבוה

הובלתי את מערך האנטיגן במשטרת ישראל. מציין שהאתגר היום הוא אכיפה  –: גילוי נאות רועי גבאי

בריכוזי אוכלוסיה )חנויות, קניונים וכו'( ופחות בבתי המבודדים בשל מספר המבודדים הגדול. שואל האם 

 מגיעה כמות הציוד הנדרשת ?

ערים אחרות נפרצו מחסני מאחר שב מיידית ליעד מגיעה כמות הציוד הנדרשת, אך הציוד מועבר : ציון דוד

 ציוד.

 מוכנות המכלולים לחירום: 

 בו ניתנו הנחיות. מידי"שולחן עגול" באופן  זימןהשבוע התרחשה רעידת אדמה. מפקד התחנה 

תוכנן להתקיים תרגיל בביה"ס מרחבים אך לאור מצב התחלואה הגבוה נדחה התרגיל למועד  1/2/22 -ב

 אחר כדי למנוע ריכוז אוכלוסיה.

 מופעי אימון במוסדות החינוך. 3יתקיים תרגיל נפילת טילים. העירייה תקיים  1/3/22 -ב

 בחודש מאי, מדינת ישראל תקיים תרגיל גדול של אירוע מלחמה.

 עבודת הפיקוח והשיטור העירוני:

 הפיקוח עובד בשיתוף פעולה עם המשטרה. נותן דוגמאות של מספר מקרים שהתרחשו ביום אחד.

להשתמש בדפיברילטורים. מקרה אחד הציל חיים ומקרה אחר הוצרכו שני מקרים  של אירועי לב בהם 

 לצערנו היה מאוחר מדי.

 ניידות משטרה:

ניידות  4. קיבלנו את הניידות אך הן לא היו מסומנות. כעת יש נשמעה טענה שלא רואים ניידות ברחובות

 .מסומנים ואופנוע

 

הנוכחי, האכיפה אינה רלוונטית כלל. גם הביקורות הם טיפה בים. מציע  : במצב התחלואהשחר סימנה

 להפנות את המאמצים למקומות אחרים.

 

 הקורונה ולא עפ"י החלטתנו. ומנהלת: פעילות האכיפה מתקיימת עפ"י הנחיות המפכ"ל רפ"ק שי גז

 

 רועי גבאי:

 אני רוצה להודות על כינוס הוועדה בזמן קצר.

לאור האירועים הפליליים האחרונים, מפקד התחנה נפגש השבוע עם תושבים. יישר כח על כך, ראוי 

 להערכה שהמפקד מפנה מזמנו למען התושבים.
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 מנסה לחשוב ולהבין כיצד נערכים לאירועים כאלה:

 . האם אנו יודעים על מעצרי בית מראש והאם אנו יכולים להערך אליהם.1

 שקורה מאחר שהעיר יבנה היא חלק קטן מסיפור גדול. . האם אנו ממופים במה2

 .. איך מייצרים מצב שתהיה נוכחות אחרת, סמויה סטטית וכו' כדי להמנע ממקרים כאלה3

 

מתגורר בנתניה. בעבר היה מפקד תחנת פתח תקוה ותחנת כפר  4מציג עצמו. נשוי + מפקד התחנה:  שי גז

 הפלילי והחקירות.סבא. מגיע עם הרבה ידע וניסיון בתחום 

 והתפוצץ עם כניסתי לעיר התרחשו מספר אירועי דרמה שלא מאפיינים את העיר. מטען שהוטמן ברכב

 גע בדירה הסמוכה ליעד ללא נפגעים, ואירוע ירי נוסף באזור אחר בעיר.אירוע ירי אשר פם, נפגעיללא  אך

 ברמה המחוזית. ףתיעדוהמקרים מטופלים ע"י ימ"ר מרכז ומקבלים 

 פנה לגורמים המשפטיים כדי שהאשמים בכך יתנו את הדין ומהר ככל שניתן.ראש העיר 

נעשו מספר פעולות משמעותיות במטרה להחזיר את תחושת הבטחון לתושבים אשר  –נוכחות ובולטות 

 קיבלו תוקף של מפקד המחוז.

)סיירת משמר הגבול( חלק מהפעילות היא  מיום ראשון הקרוב, תחנת המשטרה תתוגבר בשוטרים מסמ"ג

תפקידי הוא להחזיר את תחושת הבטחון לתושבים ואני מאמין שנצליח  הפגנת נוכחות וחלק אופרטיבי.

 במשימה.

 

 : שואל לגבי פיצוי נזק שנגרם לתושבים כתוצאה מאירוע ירי.דוד שטרית

 

 : אין פיצוי למקרה מעין זה.שי גז

 

 של המשטרה: פעילות שוטפתמפקד התחנה: 

 יש למשטרה לא מעט פעולות מוצלחות. לדוגמא:

 יות. נעצרו שני חשודים מכפר עאקב.התפרצות למספר מונ ההייתבסופ"ש 

כשרכבו  4אירוע היעדרות קשיש שלאחר מאמצים רבים נמצא לאחר כיממה בשטח פתוח סמוך לכביש 

 אדמה טובענית. תפיסת עסקת סמים גדולה. ועוד.שקוע בחציו ב

 

 האם השיטור העירוני במצבת כח אדם מלאה ? רועי גבאי:

 

 . זהו מצב מעולה.10מתוך  9השיטור העירוני מונה  רועי שטיינפלד:

 

: יישר כח. ניתנה סקירה יפה והתרשמנו מהעשייה ומהניסיון. לתושבים חשוב השקט בעיר. שחר סימנה

 האם לתחנת המשטרה יש את מצבת כ"א הדרושה ?

 

שנים יבנה קיבלה שירות מרחובות. כיום יש תחנה ביבנה שמתאימה לכמות  5לזכור שעד לפני : צריך שי גז

פקחים. מצבת כ"א תואמת לערים בסדר גודל כמו של  10 -שוטרים ו 10האירועים והתיקים שיש בעיר. 

 יבנה, לדוגמא כפר סבא ורעננה.  לא נראה שהתחנה תגדל באופן דרמטי בשנים הקרובות.
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 ה. שואל לגבי הרחבת נושא המשמר האזרחי  בעיר.י: מברך את המפקד החדש ומתרשם מהעשירועי גבאי

 

מתנדבים על מדים שעובדים במשמרות עם השוטרים ומהווים  60 -: בתחנת המשטרה ביבנה יש כשי גז

 תגבור משמעותי. מספר המתנדבים מרשים בהחלט.

 

 

 סיכום:

 הפלילים אליהם התייחסנו אכן הפרו את שלוות התושבים בעיר הארועים  

העיר  פעל פועל באופן נמרץ מול גורמי האכיפה והחוק לטיפול יסודי ומעמיק , החל מרמת  ראש 

 התחנה והשיטור העירוני וכלה בצמרת פיקוד המשטרה והמשרד לבטחון פנים.

  למניעת העבירות ואיתור המעורביםמהסקירה של מפקד התחנה עולה שמתבצעות פעילויות 

החלטת מפקד המחוז לפיה יש לעבות עת התחנה בשוטרים מבחוץ לפחות במישורים שונים, זאת ועוד 

ואני מאמינה שפעילות זו תישא פרי ותביא לצמצום האירועים  מבורכת מאוד –עד הרגעת הרוחות 

 ככל שניתן.

 על כך הם ראויים לכל הערכה. –ם שוניםבנוסף שמענו על  פעילות משטרתית מיטבית באירועי 

  בשת"פ עם הנוגעים בדבר  ובהמשך יתקיימו תרגילים   מסקירת ראש אגף החירום ניכר שהם פועלים

 בהתאם להנחיות.יזומים ותרגילים 

 כדי לצמצם  -, בטוחני שהמספרים גבוהים יותרמאומתים שאנו יודעים עליהם 3,500מעל  -קורונה

את שרשרת ההדבקה באחריות המשטרה והפיקוח לבצע בדיקות ככל שניתן ולוודא שהמאומתים 

 נמצאים בבתים שלהם 

 המשך שיתוף פעולה והצלחה.לכולם מאחלת מודה למשתתפים ו 

  רבה בתפקיד המאתגר חה הצלגז למפקד החדש שי. 

 

 

 יצחק פוררשמה פרוטוקול: יעל 
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