
2020סיכום 

הרשות הלאומית  -

לביטחון קהילתי



2020תמונת מצב 

סטטוס עמידה ביעדים  

0-3940-7980-100

13643המשימות  ' מס

100%46%31%23%אחוז המשימות

:בתוכנית העבודהעל מרכזים יעדי 

יצירת ביטחון אישי וקהילתי בקרב התושבים. 1

חברתית במרחב הציבורי-מיגור וצמצום תופעות אנטי. 2

.חברתיות בקרב בני הנוער-קיום הכשרות להעלאת יכולת הזיהוי של תופעות אנטי–הורים . 3



השוואה בין נתונים מרכזיים

הערותיחס השינוי20192020הנושא

פעילות מניעה  

קהילתית

פעילות לא  40

תוקצבה

פרויקט 

קהילתי  

שכונתי  

פעילות לא  20

תוקצבה

ותחזוקשימור 

סיירת הורים

פעילות לא  10

תוקצבה



פירוט  סכום  נושא  

כ תקציב  "סה

.שנתי

תקציב )₪ 58.000+ ₪ 470.000

תקציב. תוספתי לפעילות שניתן בנובמבר

(2022שניתן לנצלו עד יוני 

.א בלבד "התבסס על כ2020תקציב 

.ניתן בשתי פעימות במהלך השנה

כ ניצול  "סה

.  תקציבי

תקציב מפיטורי מדריכי המוגנותיתרת446.000₪

96%.אחוז הניצול

2020תקציבים 



על קצה המזלג2020

טלפונימוקד,מזוןחלוקות.:העירוניההתנדבותלמערךהיחידהעובדיכלגיוס.א

הנוער'מיחמדריכיםבתגבורהעובדיםכלי"עהשבועבמהלךמתוגבריםלילה/ערבסיורי.ב

.ממוקדיםמעניםומתןהציבוריבמרחבהתקהלויותפיזור,מסכותחלוקת,להסברה

.משטרהפ"בשתנוערובניהוריםברשתהאלימותשבועציון.ג

.האישהלמעמדהעירראשויועצתרווחהפ"בשתנשיםנגדבאלימותהמאבקשבועציון.ד

.2022-לעבודהכמתווה–התושבשלהביטחוןתחושתרמתאתהבודקתושביםסקרסיום.ה

.נשיםנגדלאלימותלאבסימןכדורסלטורניר.ו



2020אתגר הקורונה 

היערכות מחודשת תחת המגבלות  . תקופה מאתגרת שהכתיבה קצב משלה

.קיצוצי תקציב פעולה, בנוסף. והפניית משאבים למתן מענים עירוניים

פעילות מלאה עם  : פעלנו בשני מישורים, מתכנית עבודה שנתית מוסדרת ומובנת

.מערך ההתנדבות העירונית במהלך היום ובלילות פעלנו במרחב הציבורי

ישיבות צוות  , למפגשים פרטניים, לקשר טכנולוגי, מפעולות קבוצתיות פרונטליים

.במרחב הציבורי

.פ מעולים"שת, יצירתיות, הערכות מהירה בהתאם למצב



משימות שלא עמדנו בהם

1

2

3

.הורות מודעת לתקשורת אפקטיבית עם בני הנוער ומפגשי סלון: הכשרות 

.פעילות מניעה קהילתית עירונית

.פרויקט קהילתי בשכונה



עיקרי האתגרים וההצלחות

עיקרי האתגרים 

.לבני הנוער ומשפחותיהםמתן מענים.1

הסמים , צמצום תופעות האלימות.2

.והאלכוהול במרחב הציבורי

עיקרי ההצלחות  

עמידה במשימה בסיורי הלילה. 1

תמיכה והפניה של בני נוער להמשך  , ליווי. 2

.טיפול

.פרסום והסברה לציבור. 3



:מבט קדימה לעבר



2021תוכנית עבודה 

: עיקרי המשימות המרכזיות זו

.  ר  מעמד האישה"פ רווחה ויו"תכנית שנתית למאבק באלימות במשפחה בשת•

.הכשרות צוותים והורים ובני נוער. שימוש בקנאביס , העלאת מודעות  הציבור•

תכנית מניעתית בשיתוף השיטור  –צמצום השימוש באלכוהול ומניעת ונדליזים בגנים הציבוריים •

.העירוני

.הורים ובני נוער, הכשרות צוותים-בריונות ברשת•

להעברת בנושא במערכת  105י מוקד "הכשרת מנהיגות נוער עירונית ע-בריונות ברשת •

.החינוך

.גיוס מתנדבים לסיירת הורים מהקהילה החדשה בעיר•

.פתיחת מועדון פנאי לילה לבני הנוער•



2021תקציבים 

אחוז ביחס  2021תקציב 

לשנה שעברה  

אחוז התייעלות  

550000
תקציב 50.000כולל 

תוספתי לפעילות שניתן 

2020בסוף 

תוספת תקציבית  16%

לפעילות קהילתית

.  אין צפי גידול תקציב



2021קורונה 

לעובדים להתמודדויות עם בני  ייחודיות סדנאות : 2020הפקות לקחים מ

. נוער בתקופת הקורנה

.לשינוייםהערכות לשגרה ומוכנות ? איך נערכים 



תודה על  

שיתוך  

הפעולה


