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 לכבוד 

 אבי גרובר   – ראש העירייה  

 ערן שוורץ – מנכ"ל העיריה  

 

 דרישה לזימון ישיבה שלא מן המניין  
 פקודת העיריותללתוספת השנייה  9לפי סעיף 

 טחון האישי בעיר יהבתגבור ל״שרון וביטחון״ תוכנית בנושא: 
 

 
 כללי  - הרקע .א

 
ברחבי  טחון האישי הדרדרו בחודשים האחרונים לשפל חסר תקדים. ישל תושבי העיר ותחושת הבהפיזי טחון יהב
אירועי אלימות על רקע של איומים בסכסוכים  התרבו מקרים של  , מנווה גן במערב ועד למורשה במזרח,עירה 

האירועים מתרחשים בד   יש התרבות משמעותי גניבות כלי רכב ופריצות לדירות.עסקיים, חשש לחיסולי חשבונות, 
ביטוי לפער  מעשה סמלי של הפקרה ו, שנתפסת על ידי התושבים כנקודת המשטרה מטרידה של  ה בבד עם סגיר 

העיר צריכה לקחת את   בין הצרכים המקומיים של העיר.ו , בין סדרי העדיפויות והיכולות של השלטון המרכזי
 . ״אם אין אני לי מי לי״ :חינתבברך של התושבים לצו ולענותטחון התושבים, למלא את החסר יהאחריות לב

 
 

 טחון העירוניים יאמצעי הב . ב

 
טחון  יטחון בעיר מעיד על מחסור משווע המסביר את אוזלת היד העירונית באספקת הבימפרט אמצעי הב

 לתושבים  : 
 

 דונמים(.  16,800על פני   ליממה)ניידת אחת )שוטר ופקח(   -שיטור משולב   .1
)מוגדרת בסדר עדיפות ״מחסנית   אין! העיר אינה בסדר עדיפות גבוה של משטרת ישראל  -שיטור עירוני  .2

 ״(2
  .יש חשיבות בנוכחות הפיזית של סיורי פקחים בעיר – אף שלפקחים אין סמכויות משטרתיות   -פקחים  .3

 פקחים.   21קחים מתוך תקן של פ  12  - בכוח אדם 50% -ואולם העיר סובלת ממחסור של כ
היא מקצה  . בשם ״תום״ בייעוד עיקרי של שמירה על מוסדות חינוךה חברפועלת  בעיר  -חברת אבטחה  .4

 שאין עליו פיקוח הדוק.  ,לכל העיר   אחדפטרול לילי 
 לא קיימות/ לא פעילות/ או לא סדירות.  -משמרות שכונה  .5
 לא קיים.   – משמר מקומי משמר אזרחי  .6

 
 

 הצורך .ג
 

תחושת  וגם לא   של פשיעה  מניעה  , הרתעה  ,ביטחוןהלאומי והמקומי אינם מספקים  הביטחוני  המערך .1
 .  אזרחיםלביטחון 

הכלל ארציים   םהביטחוניי יםוככל שגוברים המשבר ,את השטח ואת התושבים ״חי״השלטון המרכזי אינו  .2
של עבירות   ,לכאורה  ״פחות דחופים״מוזנח הטיפול בפשעים הולך ו )שומר חומות, טרור, פשיעה קשה( 

   התכתשויות ואיתותי הפחדה״ בסכסוכים עסקיים.של אירועי ״או  רכוש
מצוקות  ה   ותמחריפ ,מתחיםהגוברים  ועם זה  ,של תושבי העיר טחון האישי יהתערערות הב  - התוצאה  .3

   חיים בעיר נפגמת.ואיכות ה 
 יש מחויבות לתושבים ועליה לתפוס מקום ולמלא את החסר. רשות המקומית ל .4

 

 תוכנית ״שרון וביטחון״  -לסדר  ההצעה  . ד
 

   את ההחלטות בסדר הבא: מועצת העיר תחליט אפוא כדלקמן ותיישם 



את ההתקשרות עם חברת האבטחה לפעילות לילית   1.3 -שבועות ולא יאוחר מ 4העיר תרחיב בתוך  .1
 ניידות.   4כך שיפעלו מדי לילה 

אבל יש חשיבות לעצם הסיורים  -חברות האבטחה של ות הפעולה אנו מודעים למגבל .1.1
 טחון.  יהצ׳קאלקות והנוכחות כדי להרתיע ולטעת ב

ות במצלמות ובדיווח רציף למוקד העירוני ולמוקד חברת  הניידות המסיירות יהיו מחובר .1.2
 האבטחה.

בעי  ומרניידות. כל אחת תוקצה לאחד  –  4ל  חודשים  6בהדרגה ובתוך השיטור המשולב יוגדל  .2
 העיר. 

 העירייה תעמיד למשטרת ישראל מימון לשיטור המשולב.  , ככל שיידרש .3
להגדלת מצבת הפקחים על ידי הגדלת שכר הפקחים בדרך של   חודשים 6בתוך  העירייה תפעל  .4

 ת סיכון. ובונוסים על מאמצים מיוחדים, שעות נוספות, תוספות לילה ותוספ
להידברות עם גורמי   טחון יפעלו בכל האמצעיםיטחון וראש אגף הביראש העירייה, מחזיק תיק הב .5

 להפעיל בעיר שיטור עירוני.  המשטרה ו
לצורך כך תיק אירועים, מצגת ונתונים להצגה בפני הגורמים הרלוונטיים כדי לחזק  דובר העירייה יכין  .6

 ולשכנע בצורך של העיר בשיטור עירוני. 
  ,טחוןייום קמפיין הסברה לתושבים להעלאת המודעות לנושאי ב 30מחלקת הדוברות תכין בתוך  .7

 התגוננות והגנה על הרכוש. 
אבטחה. היעד  ת ייעוץ בנושא רישות העיר במצלמות טחון פנים לקבליהעירייה תתקשר עם חברה לב .8

 חודשים.   6ליציאה למרכז להתקנה  של מצלמות יהיה 
אלף ש״ח   250סכום של  2023יות ותקצה בתקציב תהעירייה תעודד הקמה של משמרות שכונ .9

 לציוד, לוגיסטיקה ואבזור של המשמרות. 
 .2023תקציב הון ש״ח כבר בשנת מילי 10תוספת תקציבית של  ןלביטחותקצוב: העירייה תקצה  .10
שתיגבה   ,פרוגרסיבית ״טחון ושמירהיב״עבודת מטה לבחינה של אגרת יום  60בתוך העירייה תכין  .11

ש״ח לחודש )לפי גודל   30-כמדובר באגרה בשיעור ממוצע של מוערך כי . תבארנונה מכל משק בי
עד שייכנסו לקופת העירייה הכספים מן הפיתוח   , יח״ד(. האגרה שתוטל תהיה לפרק זמן מוגבל

 והארנונה של אזורי התעסוקה והמסחר. 
 מחזיק תיק הביטחון יתכלל את התוכנית וילווה אותה וגם ידווח לראש העיר ולמועצת העיר.  .12
 מועצת העיר תקבל דיווח מדי ישיבה על סטטוס היישום של תוכנית הביטחון הזאת.   .13

 
 


