מפגש מינהלת חירום וביטחון
בנושא :הפעלת שיטור עירוני בגני תקווה

תאריך12.7.20 :
*פגישה בזום
נוכחים:
ליזי דלריצ'ה -ראש המועצה ,דליה לין -מנכ"לית המועצה ,יוסי שמעוני -גזבר המועצה ,אמנון מססה -קב"ט
המועצה ,הלרן בשן -ע .ראש המועצה ,אשרת מצליח -יועמ"שית ,ניר אריאלי -מנהל אגף תפעול ,אוהד עוזרי -יועץ
בתחום האבטחה והשיטור העירוני ,נציגי ציבור -דודי ירון ,נורית גרשון ,יורם פלג ,יקי לוגסי ,הלל שחם ,דוד סוקול,
איריס צדוק ,ליווי אפל ,אביחי אלבז ,עופר גזית.

ליזי ,ראש המועצה ,הציגה את הרקע למפגש ואת עבודת ההכנה שנעשתה במועצה בנושא:
המצב כיום מבחינת שירותי השיטור והביטחון הקהילתי ביישוב אינו משביע רצון .אנחנו במועצה מוצאים את
עצמנו "רודפים" אחרי המשטרה שתדאג לאכוף אזורים ביישוב בהם יש הפרעות סדר ,כמו נפצים ,רעש ,אלימות,
ונדליזם ,בריונות בכביש וכו' .נכון להיום ,שירותי הפיקוח של המועצה לא מכסים את ההיקף הנדרש וגם הסמכויות
שיש בידי הפקחים אינן מספיקות.
קיים כלי שכבר הופעל ברשויות מקומיות אחרות והוא נקרא שיטור עירוני -מערך אכיפה עירוני ייעודי עם משטרת
ישראל .השיטור נותן מענה  24/7ומשלב גם סיורים של ניידות ברחבי היישוב.
החיסרון הבולט שיש בכלי של שיטור עירוני הוא שהתושבים משלמים על השירות.
אין אפשרות להפעיל שיטור ללא עלות ,אין ביכולתה הכלכלית של המועצה לממן את השירות וזה נגבה מהתושבים
באופן של אגרת שמירה.

השיטור העירוני מופעל על ידי המשטרה והמשרד לביטחון פנים ,בשיתוף הרשות המקומית ולצורך הפעלתו נדרשת
עמידה בקריטריונים של המשרד .נעשתה מצדנו פניה מקדימה וגני תקווה עומדת בתבחינים .במידה ויוחלט
להגיש ,תוקם ועדת משנה לשיטור העירוני ,השירות יאושר במליאת המועצה ויאושר גם חוק עזר שלפיו יפעלו
הפקחים והשוטרים.

חשוב לי להציג את הכלי הזה בפניכם ,על ידי יועץ מקצועי בתחום ,כדי שתתנו את דעתכם כמי שבחרו לקחת חלק
בצוות חשיבה בנושאים של חירום וביטחון .כלי נוסף שאנחנו עובדים עליו ביתר שאת בימים אלה זה רישות של
מצלמות חכמות .לקחנו יועץ מומחה בתחום העיר החכמה ופתרונות טכנולוגיים ,ובפרט בנושא של מצלמות
חכמות .מערך המצלמות ישולב עם "מוקד רואה" וזה יתן מענה לאכיפה יעילה ושמירה על הסדר הציבורי.

אוהד עוזרי -יועץ ,הציג מצגת (מצורפת בהודעה זו) ,אשר מפרטת את:
-

אבני הדרך להפעלת שיטור עירוני ביישוב

-

השירותים וסל העבירות שהשיטור העירוני נותן להן מענה :אלימות ,פסולת ,עישון ,בריונות בתנועה,
כלבים משוטטים וכו'...

-

תחשיב העלויות והגבייה של אגרת השמירה

החלטה להמשך:
 .1חברי המינהלת יעברו שוב על המצגת ויעבירו אלינו הערות או שאלות שאולי לא הועלו במפגש וחשוב
שנשים עליהן דגש.
 .2נקיים מפגש קצר נוסף ונגבש החלטה אם להמשיך לשלב הבא .במידה וממשיכים נבצע סקר תושבים
לצורך קבלת משוב ובהתאם לכך תתקבל החלטה.

רשמה :הלרן בשן ,ע .ראש המועצה

