
"ידעייצור "  



גיוס היועץ המשפטי •

 ;לממשלה

ניצול גל השחיתויות  •

,  ברשויות המקומיות

2010-2009   

שילוב השיטור העירוני  •

 במסגרת המשטרה





 כוח  הכולל , של מערך אכיפה עירוני משולבהקמתו

ברשויות  , ייעודי ויחידת פיקוח עירונית ייעודיתשיטור 

 .מקומיות

איכות החייםימנע ויאכוף בתחום עבירות , הכוח ירתיע  ,

 .חברתית–האנטיהאלימות וההתנהגות 

מהותית ויסודיתבמטרה לאפשר רפורמה , זאת  ,

הביטחון האישי של  תחושת שתגביר במידה ניכרת את 

מרכזית וכמנוף לשיפור  ותושביה כדרך אזרחי המדינה 

 .במדינת ישראלאיכות החיים 

 



פיילוט  : 2010ממאי •

 -של שיטור עירוני ב

 ;ערים בישראל 12

חקיקה המאפשרת  •

לפקחים לעכב 

 .  חשודים

 :המגמה

משטרת  , בינתיים

,  ישראל מצליחה

,  לפחות לכאורה

להכיל את השיטור 

 !  העירוני



אכיפת סל עבירות  

בתחומי  , מוגדר

איכות החיים  

 אלימותומניעת 



את , לכאורה, המשטרה מכילה

 ושולטת על חלקו, הכוח הזה



של  מיחידת פיקוח עירונית  חוץ
שיוסמכו לפי " פקחים מסייעים"

ויסייעו  למשטרה  ,  תנאי החוק
על פי הנחיית  , במניעת אלימות

קיים גם כוח שיטור עירוני , י"מ
 ....ייעודי

מה שראינו  ? לאן הוא מתפתח
 ...הכוח הייעודיבראשון זה הרי 

 



 בתחילה לתקופה  , שעההחוק חוקק כהוראת

 .2013ביולי  31עד , שנתייםשל 

הוארך תוקף הוראת השעה  , בהמשך

 לשנתיים

 2015ביולי  31נוספות עד. 

 השעה להוראת  הפיכת הוראת : 2017יולי

 !קבע



 של הרשויות  את יכולת הפיקוח והאכיפה לייעל

של המקומיות בעבירות שבתחום אחריותן בדרך 

מערכי אכיפה עירוניים בחלק מהרשויות  הפעלת 

 ;המקומיות

 להן לסייע למשטרת ישראל בפעולות לאפשר

 . למניעת אלימות

 ישראל בלי לגרוע מתפקידיהן של משטרת הכול

 .על פי דין, והרשויות



בכלל הרשויות  " פקחים עירוניים"מתן סמכויות ל
המקומיות שנועדו לפיקוח על  ביצוע חוקי עזר  

 .עירוניים

 שיכלול כוח " מערך אכיפה עירוני"הוראות לגבי
 .ייעודי" פקחים מסייעים"שיטור ייעודי וכוח של 

שיפעלו במסגרת  " פקחים מסייעים"מתן סמכויות ל
לשם סיוע למשטרת ישראל  " מערך אכיפה עירוני"

 .  אלימותבפעולות למניעת 

 



 :המשמעות

לראשונה בתוקף חוק יש שני סוגי  

 !!שוטרים בישראל



 הציבוריהסדר אכיפת 

 הציבורשמירה על שלום 

 הציבור  שמירה על איכות חיי
 ציבורייםבמקומות 

 מוגבלת  תתאפשר הפעלת סמכויות
במקרים  , ציבוריים אינםשבמקומות 
 ודחופיםמיוחדים 



 יש מרכיב של בעבירה

רכוש או גניבת , אלימות

 .ברכושפגיעה 

 החשוד עדיין נמצא

או שהעבירה  , במקום

מי יש , בוצעה זה מקרוב

עליו ובמרדף חם  שמצביע 

 .לתפסואפשר 



 קשהבעבירות יש מרכיב של אלימות; 

 לרכושגניבת רכוש או נזק ממשי; 

הקורא  , בעל המקום או המחזיק בו

,  מצביע על החשוד, לעזרת המשטרה

 שביצע את

 בפניוהעבירה; 

י  "יש חשש שהחשוד יימלט על הגעת מ

 אינה ידועהאו שזהותו 



  הפסקת ביצוע העבירה או

 הנזק  

 סיוע ראשוני לקורבןהגשת  ,

רשויות נוספות  אזעקת 

והפניית הקורבן להמשך  

 טיפול

עיכובו  , תפיסת החשוד

להמשך  ומעצרו והעברתו 

 י"למחקירה 



 3 -ביממה ב' ש 24עירוני פועלים שוטר קבע ופקח 

 ;עבודהמשמרות 

  ייחודי לטיפול בעבירות איכות חיים ומטרדים  כוח

 ;  ציבוריים

 אשר אושר על ידי משטרת  , הינו עובד עירייההפקח

עבר הכשרה מתאימה על ידי הרשות המקומית  , ישראל

והוסמך לאכיפה על ידי היועץ המשפטי של הרשות או מי  

 .מטעמו

 הפועל בניידתהינו השוטר הניידת המשולבת מפקד  . 

 



 ומוקד עירוני בנושאי  " 100"לקריאות מוקד משטרה תגובה
 .  ומטרדיםאיכות חיים 

 דחופים מסייעת לפעילות השוטפת בתחנה במענה  במקרים
 .לאירועים שמתקבלים

 במבצעים בנושא רוכלות ומטרדים על פי ניתוח פעילות
 .ביממה כולל פעילות בסופי שבוע' ש 24, והערכת מצב

 כל האירועים שטיפולם בתחום הסמכות העירונית מבוצעים
/ ח "רישום דו: י הפקח העירוני בהתאם לנוהל העירוני כגון"ע

 (.  'רוכלות וכו, ניקיון)משפט ברירת 

 ח על ידי  "שבתחום  הסמכות המשטרתית נרשם דולאירועים
 .  השוטר



 על ידי הרשות  מוקצים

 .  המקומית

 בשילוט מסומנים

" ניידת שיטור משולב"

המשטרה  וסמלי 

והרשות המקומית וכן  

גשר של פנסים על גג  

צהוב  / כחול הרכב 

 .מהבהב

 





 משרד הסיור בתחנהלראש  ,

משותפת עבודה על פי תוכנית 

עם הגורם האחראי ברשות  

 .המקומית

 ט  "קבזהו הרשויות ברוב

העיריה או מנהל אגף הפיקוח  

 .והביטחון

מאזין השוטר , בזמן הפעילות

בגל המשטרתי והפקח מאזין 

 .בגל המוקד

 

 

 



 ועדת ההיגוי  הלאומית
 ונציגי משרדים נוספים פ"לבטמשרד 

 מנהלת ארצית 
 פ"לבטאגף שיטור וקהילה במשרד 

 מועצה לאכיפה עירונית
  ח"והמתהעיר משותף לראש הפורום 

 את המדיניות המקומיתשקובע 

 ועדת המשנה 

 העירונית לאכיפה
 השיטור העירוני ומנהל ' לממשותף פורם 

 את דרכי הפעולה קובע  היפקוח
 י המדיניות של המועצה לאכיפה"עפ

 רשות מקומית תחנת משטרה

 פ"לבטמשרד 
 מדור שיטור עירוני

 ר"מטא  
 הכחבקרה פיקוח ובנין 

 כוח שיטור עירוני

 

 פקחים יעודיכוח 

 (פקח עירוני או מסייע) 
 

מתואמת מסונכרנת פעילות   
 ומשולבת



  הפעלת המשמרות המשותפות נקבעת בתיאום בין ראש

משרד הסיור לגורם האחראי ברשות המקומית ובאה לידי  

בתוכנית נקבעות מספר הניידות  . ביטוי בתוכנית העבודה

 .שתופעלנה בכל  משמרת, המשולבות

 כל שנת עבודה ובמהלך השנה מופצת תוכנית  בתחילת

 .ויומיתשבועית , עבודה חודשית

  את כל הנושאים  שבטיפול הניידתהיא כוללת . 

 בניית תוכנית הפעולה ניתנת עדיפות לפעילות על במהלך

פי היעדים המשותפים של מפקד התחנה וראש הרשות 

 .המקומית

 



  בתחילת כל משמרת השוטר והפקח מקבלים

תדרוך לפני יציאתם למשמרת מקצין היחידה  

 . בסיור יחד עם כלל הסיירים המתייצבים למשמרת

 הוראות בטיחות, ע"התראות פח: כוללהתדרוך  ,

פעילויות מיוחדות ודגשים  , שימוש בכוח ובנשק

 .מבצעיים

  השוטרים והפקחים משתתפים פעמיים בחודש

ראש משרד  י "עבשיעורים שבועיים שמתקיימים 

 .  הסיור בתחנה

 

 



 כל אירוע תגובה או יזום

שמטופל על ידי הניידת  

כולל אירועי  )המשולבת 

מתועדים על (מוקד עירוני 

 .פעולהחות "גבי דו

בסיום כל  חות מועברים "הדו

משמרת לראש משרד הסיור 

 .  בתחנה



  ניידת שיטור משולב פועלת בתא שטח של העיר

המוניציפאלית ואינה יכולה לצאת מגבולות הגזרה של העיר 

 .אחרתככל ניידת סיור 

 אך מבטיח קיומו של , התחנהזה מגביל את פעילות דבר

 .כוח משטרתי בתוך העיר

 לניידות הסיור להתפנות לטיפול פעולתה מאפשרת

פליליות כגון טיפול בעבירות , במשימות בלעדיות למשטרה

 .'וכו

  הכלים העירוניים מאפשרים הפעלת יכולות נוספות נגד

 .עבריינים

 

 







 תנאי הסף לגיוס למשטרה גבוהים ביחס לתנאי הסף

 .המקומיתלגיוס כפקח לרשות 

 חודשים בו הוא רוכש   6עובר קורס שוטרים של שוטר

מבצעית גבוהה לעומת שותפו  וכשירות מיומנויות גבוהות 

הפקח העירוני אשר רוכש מיומנות של חודש ימים  , לניידת

אותו פקח צריך לאבטח ולסייע  . ברמה נמוכה הרבה יותר

לשוטר בעת פעילות מבצעית כזו או אחרת אל אף שלא  

 .רכש מיומנות שכזו

התנהגות ועבודה שונות, נורמות לבוש. 

 



 ניידותניידות השיטור המשולב פועלות ללא מחשוב .

נרשמים באופן ידני ומסורבל ולא כמו ניידות הסיור חות "הדו

 .מלאהשהתקדמו טכנולוגית ועברו לעבודת מחשוב ניידות 

לא ניתן לבדוק חשודים וכלי רכב במהלך משמרת בזמן  , לכן

הבדיקה  בביצוע צורך ויש , אמת כמו בשאר ניידות הסיור

דבר שמסרבל את , המשטרתיתדרך מערכת הקשר 

 .  הפעילות

וקיים נתק בין השוטר , אין לפקח העירוני קשר משטרתי

 .לפקח במקרה של פיצול

 

 



 חילוקי דעות בניידת נפתרים לעתים רק

 .בעירוב הבכירים משני הצדדים

למבצעים  , השוטרים כפופים לתגבורים

במקרים קיצוניים של . עצורים ולשמירות 

הערכות משטרתית מתוגברת ותגבור  

מאסיבי של שוטרים נפגעת ההפעלה של 

 .  השיטור המשולב

 



ר פנחס יחזקאלי"ד  

"ייצור ידע"  



בחוסר  

הנכונות של 

המשטרה 

לאכוף "

 "...זוטות



מיסוד הפיקוח העירוני  

חוסר הרצון של "בגלל 

המשטרה לעסוק  

 "...בזוטות

אלה שורשי  

 !   השיטור העירוני



פונקציית הפיקוח מתחילה לפעול במסגרת המשטרה. 

היחס לשיטור  , ככל שראש העיר דומיננטי ועשיר יותר

 .ולהיפך, המשולב טוב יותר

האם סדר העדיפות הנוכחי יספק  , אבל

 ?את הרשויות המקומיות

 



 לאהמשטרה 

מבינה שזה מה  

.  שמסכן אותה

לא ההטרדות  

המיניות  

 ...והשחיתות



האם יציר הכלאיים  

לפטור  הזה יצליח 

את המשטרה  

מהאיום של 

משטרות עירוניות  

 ?עצמאיות





"ידעייצור "  


