
 

 

 "דבס

 מפת דרכים להתחדשות הדר - ביטחוןשולחן עגול בנושא 

 ט' באייר, תשפ"ב 10/5/22

 

 –יאיר זילברמן , ס. ראש מינהל תפעול –יריב פלד , ראש מינהל תפעול –אוהד דורפמן  משתתפים:

 ותושבים.  מנהל אגף פיקוח כללי –אילן חודדה , ושירותי חירוםמנהל אגף ביטחון 

 .נציג אגף פניות הציבורסיכום: 

 

 טענות התושבים:

 ונדליזם בגני משחקים וגנים ציבוריים )גן קסל וגן בינימין( .1

 תחנות סמים .2

 חוסר ביטחון אישיבאופן כללי,  .3

 התקלות באירועי אלימות והמצאות אמל"ח .4

 

 התושבים:בקשות \הצעות

רח' ירושלים, נורדאו, פבזנר  -הגברת נוכחות סיירים וניידות שיטור בנקודות חמות לצורך הרתעה .1

 גיוס מתנדבים והפעלת משמר אזרחי, התארגנות קהילתית.

 .רישות מצלמות במקומות מועדים .2

הפעלת לחץ משותף של העירייה והתושבים על משרד הפנים לצורך קבלת תקצוב ואיוש לתכנית  .3

 שיטור עירוני"."

 

 תגובות:

יש לזכור שסמכויות מפקחי העיריה, מוגבלות לאכיפת חוקי העזר העירונים שאינם עוסקים  .1

 בפלילים, והדבר לא נתון להחלטת העירייה.

אך מדובר  "שיטור עירוני" הוקפא בשלב זה בשל מגבלות תקציב של המשרד לביטחון פנים .2

והעירייה  גם בראיה ארוכת טווח כדי להגביר את הנוכחות המשטרתית  בפתרון הרצוי שיש לקדם

 שזה יקרה.תמשיך לפעול על מנת 

לשם מיגור התופעה יש צורך בסמכות ולא רק בהרתעה, עם זאת, שעות הפעילות של ניידות  .3

 עם עדיפות לרובע הדר. 24/7הסיור הוכפלו וכעת הסיורים מבוצעים 



 

 

מפגשים שמבוצעת  8עד   4 –רת ישראל וכרוך בהכשרה של כ גיוס מתנדבים מבוצע ע"י  משט .4

 ע"י המשטרה.

בזמן הקרוב יותקנו מצלמות אבטחה העירייה תמשיך לעבות את מערך המצלמות הקיים בהדר ו .5

מידע  במזרח הדר ברחובות: ברזילי, השומר, יודפת,  אוחנה, נפתלי אימבר ומסביב לבניין השוק.

מלא אודות מיקום המצלמות שהותקנו ניתן לקבל במערכת המידע הגיאוגרפי של העירייה: 
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יור יש להפעיל לחץ ציבורי על המשטרה והמשרד לביטחון פנים לצורך הוספת שוטרים וניידות ס .6

 בגזרה זו , או הפעלת "שיטור עירוני" שיגדיל משמעותית את כמות השוטרים בחיפה.

על כל אירוע בזמן אמת לצורך מיקוד הכוח לאזורים  100יש לדווח למוקד העירוני ולמוקד  .7

 יה(.רייהבעייתיים )משטרה וע

אינם מזוהים נושא הביטחון מורכב ורחב ולכן דורש התייחסות הוליסטית הנוגעת גם בהיבטים ש .8

כנושאי 'ביטחון' כגון השקעה בתאורה, בנראות המרחב הציבורי, בקיום פעילות קהילתית 

במרחב הציבורי, בעסקים קטנים ועוד. העירייה פועלת על מנת להגביר את תחושת הביטחון גם 

 באמצעים אלה. 
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