
2020סיכום 
-ביטחון וסדר ציבורי-



2020תמונת מצב 

סטטוס עמידה ביעדים  

0-3940-7980-100

59191327המשימות ' מס
100%32%22%46%אחוז המשימות

:יעדי העל  מרכזים בתוכנית העבודה 

(c.r.m.)הטמעת מערכת מוקד חדשה. 1

.הטמעת מערכת דוחות חדשה. 2

.הגדלת מערך המצלמות בעיר. 3

".כחול לבן"הקמת תשתית ל. 4

.שיפוץ מקלטים. 5



השוואה בין נתונים מרכזיים
הערותיחס השינוי20192020הנושא

דוחותכ"סה

חניה ,פיקוח )

(וקורונה

4011001 +150%

352%+ 173782כ התראות"סה

671%+ 14108כ ניקוי חצרות"סה

כ פינוי  "סה

רכבים/גרוטאות

177180 +1.7%



פירוט  סכום נושא  

8,418,500.כ תקציב שנתי"סה

7,892,500.  כ ניצול תקציבי"סה

93.75%.אחוז הניצול

2,885,500.הכנסות

40,000₪-כהתייעלות

20000₪-כ

₪  40,000-כ

2000₪-כ

חסכון בדלק ברכבי האגף  

הפעלה. תקשורת ושונות מ,תחזוקה 

מים במקלטים ציבוריים

חסכון בחומרי ניקיון

₪  102,000-כ"סהכ  "סה

2020תקציבים 



על קצה המזלג2020
,מחסומים, הסברה, אכיפה": קורונה"נרחבת לאור הפעילות אגפית

.חלוקת מזון ועוד, סגירת מתחמים

".כחול לבן"סיום הכנת התשתית לאכיפת חניית . א

.  מיגוניות 6והוספת , צינורות מיגון18פינוי . ב

.פארק תעשייה נח5, חניון משאיות5, א"מצלמות על22התקנת . ג

.הכנת אתר רישוי עסקים עירוני מקוון. ד

.מקלטים עירוניים4שיפוץ . ה

".תו סגול"הסמכות והכשרות פקחים לשיטור ו. ו

.עגלת כיבוי אש עוד, ציוד קשר, רכש מערכת כריזה מחסומים. ז

.תחילת פרויקט השלמת דלתות למיגוניות. ח



2020אתגר הקורונה 

ביצוע משימות  , שינוי מיקוד הפעילות-אופן הפעילות האם הקורונה שינתה את 

מעקב אחרי  ,חסימות : והעצמת החיכוך בין התושבים לפקחיםחדשות 

/  הקמת מתחמי בדיקות סיורי כתובות והתאמת משמרות פיקוח, חולים/מבודדים

.שיטור

שינוי  התמודדות עם ריבוי משימות והנחיות סותרות -השפיעה עלינואיך הקורונה 

, ל"התנדבות והפעלת גורמי צה, משטרה , סיוע לגורמי רווחה , מאכיפה להסברה

(.בוצע בזום)צמצום מפגשים עם גורמי חוץ , מחלה/א כתוצאה מבידוד"העדר כ

. ק"אוהלי חפ, מחסומים ייעודיים, רכישת מערכת כריזה-הזדמנויות



משימות מרכזיות שלא בוצעו

.ביצוע תרגיל חירום עירוני

".שועל"קליטת מערכת 

.ר"סעביצוע אימון לצוות 

.כנס תרבות הדיור לוועדי בתים

".כחול לבן"אכיפת חניית 



עיקרי האתגרים וההצלחות

עיקרי האתגרים  

"שועל"קליטת מערכת . 1

.מקוונתמעבר רישוי עסקים למערכת. 2

.עבירות איכות חייםאכיפת. 3

עיקרי ההצלחות  

התקנת מצלמות בעיר. 1

הכנת אתר רישוי עסקים. 2

פינוי צינורות מיגון והוספת מיגוניות. 3

"כחול לבן"הכנת התשתית לאכיפת . 4



:מבט קדימה לעבר



2021תוכנית עבודה 
:עיקרי המשימות המרכזיות לשנה זו

".שועל"קליטה והטמעת מערכת •

.ק"והחפר"הסעביצוע אימון לצוות •

(קליטת פקח רישוי חדש.)ביסוס אתר רישוי עסקים וקידום המערכת המקוונת•

".כחול לבן"יישום תוכנית חניית •

.עירוני כולל שבוע חירוםאימון מטה ביצוע •

.דלתות למיגוניותסיום התקנת •

.מקלטים35בפתיחה מרחוק התקנת דלתות •

.ציבוריםשיפוץ מקלטים •

.צינורות מיגוןהוצאת •

.  במוקד העירונימצלמות הפארק קליטת •

(  500k.)ל"החכמול בפרוייקטהתקנת מצלמות חדשות •



2021תקציבים 

אחוז ביחס לשנה  2021תקציב 

שעברה  

אחוז התייעלות  

ח"ש3500+ללא שינוי8,422,000



2021קורונה 

הימצאות ציוד ואמצעים למשימות השונות ופיתוח מסלול  –לקחי הקורונה 

.רכש מהיר
שימור שעות  , "כחול לבן"שימוש בפקחי , הרכב שנוסף למשימות–שימור 

שימוש באולם הספורט לבדיקות  , ח"שימוש במאבטחי מוס, נוספות

(ואופציה לשימוש במתקנים נוספים)

.השלמת איוש של פקח בשיטור, תגבור בשעות נוספות-בקשות מיוחדות



תודה על  

שיתוך  

הפעולה


