
מערך השיטור העירוני  

2021ינואר 



:חזון

יצירת סביבת חיים מוגנת ואיכותית המספקת רמה גבוהה של ביטחון  
.אישי וקהילתי במרחב המוניציפלי

:  ייעוד
עבירותבתחוםויאכוףימנע,ירתיעאשרעירוניאכיפהמערךלהוות
.חברתיתהאנטיוההתנהגות,האלימות,החייםאיכות



:תפיסת הביטחון העירונית

:רמת הביטחון בפועל •
פעילות מניעה סמויה.
 פעילות התקפית במגרש הביתי של התוקף האלים /

.מודיעין
 סיורי  , מצלמות) חתירה למגע  / מניעה /הרתעה

( רכובים ורגליים –שטח 
 (מעצרים ובתי משפט ) פעילות אכיפה

:תחושת הביטחון•
נראות של כוחות הבטחון,
 (ברווזים ) מחסומים קבועים
 הסברה.



מסייעיםופקחיםשוטריםשלמשותפתפעילות.

העירוניהאכיפהבמערךהמסייעיםוהפקחיםהשוטרים
מתוקףפועלים

.(בהתאמה)הרלוונטייםהעירונייםהעזרוחוקיהחוקים

אתומעצימהמגדילההגורמיםשנישלמשותפתפעילות
שלהאפקטיביות

(הסינרגטיותעקרון)הפעילות

בלבדהרשותבתחומימתבצעתהפעילות.

והמניעההאכיפהפעילויותמכללחלקמהווההפעילות
.בעירהמתקיימות

:הנחות יסוד



מנגנוני ניהול-מערך ארגוני

וועדת ההיגוי הלאומית
פורום לקביעת מדיניות בראשות  

פ"ל הבט"מנכ

מנהלת ארצית לשיטור  
פ  "ואכיפה במשרד לבט

הגוף המתכנן ברמה הלאומית

מועצה לאכיפה עירונית
ח "ע ומת"הפורום העירוני בראשות רה

לקביעת המדיניות המקומית

ועדת המשנה העירונית  
לאכיפה 

הפורום העירוני לקביעת דרכי הפעולה

פ"משרד לבט

פיקוח  ' יח
עירונית

100מוקד 106מוקד 

כוח שיטור עירוני



שיטור עירוני–מבנה סכמתי 

היחידה המשטרתית

התחנה. מ

שוטרי תחנת 
ערד

מפקד השיטור  
העירוני

שוטרים8

צוותי איוש  עירוניים

ממונה 
ביטחון  
ובטיחות

מנהל צוות  
השיטור  

העירוני

פקחים 7
מסייעים

ח"מוס
ובטיחות

( לשעבר ) מבנה לשכת התעסוקה פקחי רשות5

מוקדים  
100 /106



סל עבירות בטיפול מערך האכיפה העירוני
  הפרעה , הפרעת מנוחה, הקמת רעש-פעילות בתחום מאבק בעבירות איכות חיים

י עבודות"ע

עזרה , מכירת משקאות לקטינים, רוכלות-סיוע בתחום אכיפת עבירות רישוי ובנייה
לביצוע צו וכדומה

פעילות בתחום אבטחת אירועים

 וגרירת רכב, עבירות חניה–פעולות בתחום התנועה.

אלימות וונדליזם, פעילות בתחום המאבק בתופעות בריונות-
,  הפרת סדר, ח"התעללות בבע, השלכת פסולת, גרימת נזק

,  אדם חשוד, קטטה או תקיפה, חשש לחיי אדם
הטרדה וכדומה



סיורים-מתודולוגיה לתצורת האבטחה
תצורה אפשרית

: חלוקת משמרות לאזורים
אזור התעשייה ומוסדות החינוך, אזורי המגורים-משמרת ראשונה
אזור התעשייה והמרכזים המסחריים, אזורי המגורים-משמורת שנייה

כל העיר בכללותה-משמורת שלישית

משמרת שלישיתמשמרת שנייהמשמרת ראשונה

06:00-14:0014:00-22:0022:00-06:00

7

8

משמרת שלישיתמשמרת שנייהמשמרת ראשונה

06:00-14:0014:00-22:0022:00-06:00

4 ( - )111מוקד עירוני4

3

סה"כ פקחים ביממה

ניודסיור מס' מס' סד' 

סה"כ פקחים מסייעים כולל תקורה 

סה"כ מוקדנים

פקחים מסייעים ניוד סיור מס'  מס' סד' 

1

2

2 רגלי פקח מסיע / סיור רגלי ( - ) פקח מסיע / סיור רגלי סיור מס' 3 

2

ניידת שיטור 

אזרחית

שוטר + שוטר פקח מסייע + שוטר פקח מסייע  + שוטר סיור מס' 2 

3 פקח מסיע+ שוטר פקח מסייע + שוטר פקח מסייע+ שוטר סיור מס' 1 

ניידת משטרה



חלוקת  
משמרות  
:  לאזורים

1תחום סיור 



מוקד עירוני-מתודולוגיה לתצורת האבטחה
תפקיד המוקד

"צפייה במצלמות האבטחה וזיהוי אירועים חריגים בזמן אמת-"מוקד רואה

"דיווח לסיירים על כל נושא חשוד שנצפה במצלמות-"אבטחה מונעת

מענה לשיחות טלפון מצד תושבים והעברת המידע לגורמים הרלוונטיים

36 מצלמות פועלות33/  מצלמות פרוסות.



: רשימת מצלמות פרוסות ברחבי העיר

1רובע אומנים מזרח1

1רובע אומנים מערב2

1מצלמת כניסה3

1מצלמת יציאה 4

1מצלמת כיכר5

1מגרשי כדורגל6

1מגרש משחקים / פארק7

1בן יאיר /חברון8

1מדרחוב קניון9

1מדרחוב בן-יאיר10

11 ) PTZ (  1בניין שיא

12 ) PTZ ( 1קולנוע אורון

1מצלמת חדר הלבשה  13

1מצלמת מגרש ספורט14

1מצלמה  PTZ - לסקיט פארק ולאיצטדיון15

1סקיט פארק צפוני16

17 PTZ  1מצלמת

1מצלמה מערבית18

1מצלמה מזרחית19

1מצלמת מקטע 201

1מצלמת מקטע 2 21

1מצלמת מקטע 3 22

1מצלמת מקטע 234

1מצלמת מקטע 245

1מצלמת מקטע 256

1תצפית על חניון משאיות26

1תצפית מחסנים27

1תצפית כלביה28

1לכיוון יעלים ) מזרחה (29

1לכיוון האיצטדיון - כניסה ראשית30

1לכיוון הכיכר - מערבה31

1בי"ס דרום ) מגרש סחב"ק ( 32

1בי"ס אבישור ) לשערי המגרש (33

1כניסה ראשיתמוקד עירוני34

1מצלמת מקטע דרומי35

1מצלמת מקטע צפוני36

36סה"כ 

מרכז מסחרי

צופה גם לכביש 31 לכיוון הרמזורים 

קבועה - אל תוך רובע אומנים
רובע אומנים

מצלמה PTZ  - בתקלה זמנית

מחסני תברואה

ככר הגיטרה

כניסה  ראשית לעיר

פארק צפוני

מתנ"ס

אצטדיון עירוני

סקייט פארק

גן החמישה

צים לנד

מס' סד'

בי"ס אבישור" 
כולל כריזה

כולל כריזה

בהמתנה לחיבור פארק יהושפטפארק החבלים

הערות  מס' מצלמות מיקום פרטני מיקום כללי

כולל כריזה



:השיטור העירוני' דוגמאות לפעילות וממצאי יח
 31מציאת נעדר על כביש
 (ת.א" ) תלמה"גנבי רכב ליד מפעל  4תפיסת .
 וונדליזם בפארק יהושפט/ תפיסת נערים
 מעצר שיכורים בוגרים–עקירת שער החרום בפארק יהושפט.
 בשיתוף ) עצירת רכבים משתוללים במרחב כבישי  העיר

(המשטרה 
(שיתוף משטרה ) חים בעיר "תפיסת שב
 הגעה ראשונים/ עזרה ראשונה בתאונות בעיר.
שיכורים/ הומלסים "טיפול ב  "
סיור ביצורים סביב העיר
 פסולת, ונדאליזם, רעש, קורונה–פיקוח ואכיפה .



: דוגמאות אותנטיות מהתקופה האחרונה

דיווח למשטרה בסיור ברח' "מבצע לוט" הבחינו בבריחת שני חשודים - נראו בורחים לכיוון וואדי נחל טביה02:30:00ינואר1

פריצת דלת בשילוב כב"א ומשטרה דיווח על חשש לחיי אדם ) לא עונה בביתו מס' ימים (  / נמצאה גופה בביתו16:00:00ינואר2

דווח למשטרהנערים קופצים מעל  גדר פארק יהושפט / נמצאו כמי שאחראים למעשה וואנדאליזם בפארק21:45:00מרץ3

פעילות עם המשטרה / ניידת 401 קטטה של  4 מבוגרים / נעצרו לברור ) 2 שיכורים (21:50:00אפריל4

שריפת "צפרדע אשפה" - הוזעק כב"א ומשטרה 12:00:00מאי5

דווח למשטרה ולמוקד ) כולל מס' רכב (דיווח על רכבים משתוללים - באזור המצפור. 22:00:00יוני6

דיווח על תינוק שנחנק ) בן 4 חודשים ( - הגעה ראשונים ) רבקה ( / התינוק חזר לעצמו.07:10:00יוני7

הוצאת נעדרת מתוך פח טמון - אחרי העדרות של 12 שעות.04:30:00נובמבר8

סוף טיפול.דיווח על נעדר מבוגר - חיפוש בשיתוף המשטרה - הנעדר  נמצא  ליד כביש 31 / חוות אביר03:23:00דצמבר9

דרך טיפול ארוע שעה תאריך הערות מס' סד'

בעל הדירה מדווח למחרת על ניסיון פריצה.



"אגרת שמירה"עיקרי תחשיב 

עסקיםמגוריםהנושאמס' סד'עלות כוללתעלות פריט יחידמס' תקניםהנושאמס' סד'

0.770.23אחוז עלויות משוייך למגדרים1,332,0941 166,512.00₪ 8₪פקח מסייע1

527,256.00 1,758,016.00₪ ₪עלות מיוחסת למגדרים230,4002 115,200.00₪ 2₪רכבי ליסינג תפעולי2

632,671.00 2,109,619.00₪ ₪בתוספת 20% הנחות543,9103 135,977.00₪ 4₪איוש מוקד רואה 3

278,665 מ"ר929,199 מ"רבחלוקה למ"ר 112,2774 ₪פחת ציוד4

2,218,681 ₪סה"כ ביניים
5

היטל שמירה למ"ר ללא התחשבות 

בשיעורי הגביה וההנחות
₪ 2.27₪ 2.27

66,5606 ₪תקורות 3% 5

היטל שמירה למ"ר לאחר 

התחשבות בשיעורי הגביה 

וההנחות

₪ 2.49₪ 2.49

2,285,241 ₪סה"כ הוצאות

הסכוםהערההתעריףמס' סד'

1
תעריף מקסימלי 

מאושר לגבייה
2.22 ₪חוק העזר

2
היטל נדרש לפי 

תחשיב
₪ 2.49

היטל נבחר - שנתי3

הנמוך מבין 

היטל תקן 

או תחשיב

₪ 2.18

0.18 ₪היטל נבחר -  חודשי4

₪ 2,742,290.00

₪ 2,629,520.00

₪ 112,770.00

תחשיב אגרת שמירהעלות הפעלת מערך המאבטחים

היטל שמירה  בפועל 

פער  ) יושלם באמצעות הסכם הבט"פ ( 

סה"כ גבייה משוערת 

סה"כ גבייה כוללת מחושבת 

סיכום  התחשיב 



אגרת שמירה/ תקציב מערך השיטור העירוני 

הקמת מערך השיטור העירוני
מקורות

1,144,000העברת עודפים משוטף לתב"ר

1,144,0000סה"כ מקורות

1,144,0000סה"כ מקורות

שימושים

שריונים46,345תכנון ושיפוץ מבנה ייעודי

726,677מצלמות ברחבי העיר
מתוכם 114 

אלשח בשריון

773,022סה"כ שימושים עד כה

370,978סה"כ עודף / )גירעון(

הפעלת מערך השיטור העירוני
היטל שמירהפרטים

20192020סוג הכנסה / הוצאהמס'
שוטף

מקורות 

גבייה עד ה- 1,546,8232,485,93726/12/2020הכנסות מהגבייה

לא סופי 2020 115,335188,432משרד הבט"פ שיטור עירוני

משרד הבט"פ - עמידה ביעדים

העברת עודפים משוטף לתב"ר

1,662,1582,674,369סה"כ מקורות 

הוצאוות שוטפות
2020 לא כולל דצמבר367,725854,210שכר מאבטחים

19,038136,155מוקד רואה ) שכר מוקדנים (

מוקד ב- 2020 כולל: 1.02 

תקנים מוקדן + מיחשוב 

0.02 תקן )אמור להיות 0.5 

מחשוב אבל ב- 2020 

אורנית יצאה לחל"ד(, ב- 

12/2020 גוייס סייר נוסף

2020 לא כולל דצמבר22,46882,070רכבי ליסינג ותפעול

כולל 41,710 שריונים פתוחים109,511101,827תפעול ופעולות

112,277פחת ציוד

38,596תקורות 3%

1,144,0000העברת עודף לתב"ר

1,662,7421,325,135סה"כ שימושים

5841,349,234-סה"כ עודף / )גירעון(

ר"תב שוטף



: לוח זמנים להקמת מערך מבצעי

רבעון  4 רבעון 3 רבעון 2 רבעון 1 רבעון 4 רבעון 3 רבעון 2 רבעון 1 רבעון 4 רבעון 3 רבעון 2 רבעון 1

חקיקת חוק עזר עירוני1

גביית אגרת בטחון2

סיכום חובות עבר3

חתימת הסכם בט"פ4

השלמת פקודת הקמה5

כתיבת נהלי עבודה משותפים6

7

הכנת מבנה מרכזי ליחידת 

השיטור העירונית ) מבנה 

מרכז תעסוקה (

תכנון שיפוץ ותקצובו

8
קליטת  8 פקחים מסייעים 

והכשרתם

קליטת רכבים וציוד עזר9
רכישת מכשירי 

קשר

קליטת מוקדנים / מוקד רואה10

11
הסכם התקשרות - מערך 

מצלמות ) 5 מליון ₪ (

12
הכנת המוקד לקליטת 

המערכת.

בניית "לב המערכת"13

שיקום מערך ישן ותחילת הצבת מערך חדשפריסת 30 מצלמות14

פריסת 100 מצלמות15

פריסת 150 מצלמות16

מס' סד'

העברתו לרשות העירייה פינוי המבנה

רכישת ציוד נלווה

שלב מכין

2024 2023 2022

ביצוע שיפוץ

גיוס רכב שיטור 2 גיוס רכב שיטור ראשון

הפעלה מבצעית

נושא משנה 201920202021הנושא

לוח זמנים סנטטיבי

השלמה לקליטת 8 פקחים  והכשרתם
קליטת 5 פקחים 

והכשרתם

כתיבת הנהלים

יחידה מבצעית

בינוי ותשתיות מחשוב תומכות

מערכת מיחשוב תומכת

הקמת 100 מצלמות נוספות

השלמת יתרת מצלמות להתקנה

הקמת מוקד רואה

הקמת  היחידה 

העירונית

אימון הקמה17

קליטת 4 מוקדנים והכשרתם לתפקיד



:  א"נתונים בסיסיים של עלות וכ
:  מכרזי פקחים מסייעים

שם
מספר 

המכרז
פרסוםתאריך המכרז

נגשו 

למכרז

עמדו 

בתנאי 

הסף 

והוזמנו 

לוועדת 

בחינה

הגיעו 

לוועדה

לא 

הגיעו 

לוועדה

נבחרו 

ע"י 

חברי 

הוועדה

נפסלו 

בוועדה

הסירו 

מועמדו

ת 

בוועדה 

או 

לאחר 

הוועדה

נפסלו 

ע"י 

היועמ"ש 

בהתאם 

לח.פ.

נפסלו עי 

משטרה/

תחקיר

זכו 

במכרז 

ועובדים 

בפועל

סיימו 

העסקה

עבר 

הכשרה 

לפקח

עבר 

הכשרה

 לפקח 

מסיע

11/201918/02/201924/01/201914853312222פקח ביחידת השיטור העירוני 

19/201928/04/201928/03/201966422211111פקח ביחידת השיטור העירוני 

34/201930/06/201930/05/20198734121111פקח ביחידת השיטור העירוני 

64/201907/08/201925/07/2019443121101פקח ביחידת השיטור העירוני 

87/201904/10/201926/09/201942211110פקח ביחידת השיטור העירוני 

97/201910/12/201905/12/201982111110פקח ביחידת השיטור העירוני 

3/202013/02/202016/01/20201074313111פקח ביחידת השיטור העירוני 

35/202015/07/202021/05/20201614122661322פקח ביחידת השיטור העירוני 

98/202022/10/202010/09/202044411פקח ביחידת השיטור העירוני 

7454381618164378175



:2018-2020ריכוז מגמת פשיעה בתחנת ערד 

189

108 110

200

87

32
23

58
69

58

42

65

0

50

100

150

200

250

2018 2019 2020 2020נתונים להשוואה אופקים 

אירועים-ר כללי "פע התפרצות לבית פרטי (גניבת רכב)ר "שבל



(2019-2021: )אז מה השתנה  בערד-סיכום 
:א "כ

 (בתהליכי גיוס ) מ "יוצא יס/ קצין משטרה –יחידת השיטור העירוני גיוס מפקד
21 (מוקדנים4-פקחים מסייעים ו 8, שוטרים9/ ) עובדי בטחון.

:שיטור עירוני ' מבנה יח
 (  תחנת משטרה חליפית ) מבנה מבצעי במרכז העיר

:רכבים וסיורים 
 2020–24/7רכב שיטור פועל בעיר
 2020–24/7רכב פיקוח עירוני פועל בעיר.
2 202124/7פועלים בעיר –רכבי שיטור.
2 202124/7פועלים בעיר -עירוני רכבי פיקוח .

:מוקד עירוני 
 2019ע"שנההחל מסוף 24/7" (  מוקד רואה) "מענה מהמוקד העירוני
  2021מצלמות עד סוף 130כ רישות העיר במצלמות

2021ע"בשנהר"פעתבחן בהורדת כמות  עבירות תחנת משטרת ישראל בערד 



יתרונות וחסרונות

חסרונות
בשיטת"מובניםמתחים"קיימים

עירייה)השוניםהגופיםביןהעבודה
.(ומשטרה

"הפועלותבנפשות"מותלה.

בתחוםעמומיםחפיפהאזורי
.והבקרההשליטה

מאבטחיםגיוס

יתרונות
א"וכבאמצעיםמשמעותיתתוספת

הפיקוח'ליחסמכויותתוספת
משימותלביצועמעבר,העירונית

בתחוםסמכויותגם....רגילותפיקוח
לצורךוסמכויותאלימותמניעת
עזרחוקישלואכיפהפיקוח

.עירוניים

"משמעותיתמקצועית"קפיצה
.לתפקידםהמאבטחיםבהכשרת



עדכון מצב הקורונה בעיר 

2021ינואר 



גרף מצב התחלואה בערד



תחלואה מוסדות חינוך בעיר /גרף מצב מבודדים



בדיקות מעבדה ליום ואחוז  –תמונת מצב גרף
המאומתים



פעולות העירייה בתקופת הקורונה

אכיפת הנחיות משרד הבריאות.

 תשתית העירייה–הפעלת מתחם בדיקות עם פיקוד העורף.

 כל התשתית –הפעלת מתחם חיסונים בשיתוף קופות החולים
.והארגון על העירייה

מערך בדיקות אפידמיולוגיות עם משרד הבריאות.

  הפעלת מערך מתנדבים בימי הסגרים לטובת קשישים
.  ומבודדים

ביקורים  , קניית תרופות, ביצוע תיקונים בבתים, חלוקת מזון
.חברתיים

 (ישיבת גור, מלון מצדה)בקרה על מלוניות מבודדים

ברשתות , הסברה ועדכונים שוטפים באתר העירייה
.ובעיתון המקומיווטסאפהודעות , smsבהודעות , החברתיות



!היום –החלטות הנהלה 
" :תו הסגול"הגברת האכיפה לנושא התנהלות הרשות ככלל והאזרחים בפרט בהתאם לכללי ה•

.פתיחת מרכז חיסונים עירוני•

".עיינות"אולם –( בדק ולך ) מרכז בדיקות •

.בדיקות קורונה/ סיוע לקופות החולים במתחם לדיגום•

:מערכת החינוך •

".  התו הסגול"אספקת חומרי הסברה למוסדות החינוך בנושאי •

:צמצום מערך הלימודים הפרונטאלי  ל•

ד–' גני ילדים וכתות א'

חינוך מיוחד.

(  למידה בקפסולות ) מרתון בגרויות –ב "י–א "י



!!!ערכו של השלם גבוהה מערך  חלקיו -לעולם 


