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יום שני ה' תמוז תשע"ו
 11יולי 2016

ישיבת מועצה מן המניין מס'  72מיום 11.7.2016
ישיבה דחויה מתאריך 4.7.2016
הישיבה התקיימה בחדר הישיבות של העירייה
נוכחים :עו"ד ליאת שוחט  -ראש העיריה ,עו"ד עוזי אהרון  -סגן ומ"מ ראה"ע ,אפי גוטמן  -סגן
ראה"ע ,אילה ברטה ,ננה חן ,ליאור אגאי ,ליאת בן בסט.
חסרים :עופר בוזי ,טל אשכנזי ,דוד חיון ,סבח יוסף ,יניב דאון ,ימית קרקוקלי ,יעקב נחום ,ז'אנה
כהן.
משתתפים :עו"ד שלומית שפינדל  -יועמ"ש ,רו"ח גיל גבריאל  -מ"מ גזבר ,רמי בן סעדון  -מבקר
העירייה ,מוטי קוטאי  -מנהל אגף שפע ופיקוח עירוני ,יואל לוי  -עוזר ראה"ע ,אורן
קורנפלד  -דובר ,חמאני דוד  -מינהל ולוגיסטיקה ,עמיחי שמואלי  -שיטור עירוני ,שגיא
עובד  -סגן מפקד השיטור העירוני.
על סדר היום:
 .1עדכון דו"ח חציוני  -פעולות השיטור העירוני.
 .2עדכון לגבי הרפורמה בבי"ס תיכון "יובלים".
)הישיבה נפתחה בשעה (18:05
סעיף מס'  - 1עדכון דו"ח חציוני  -פעולות השיטור העירוני
ראש העיריה:
ישיבה מן המניין מספר  72מיום  .11/7/2016אני רוצה לפתוח את הסעיף הראשון ,השיטור העירוני.
עם כניסתי לתפקיד החלה פעילות של השיטור העירוני ,שזו בעצם יחידת אכיפה שמונה  13שוטרים
ו 7-פקחים .אני קוראת להם תחנת המשטרה הפרטית של אור יהודה .מדי חצי שנה אנחנו מקבלים
דוח פעילות והם הציגו את זה בפניי שבוע שעבר .היה לי חשוב להציג את זה בפני חברי המועצה כדי
להבין ולדעת לאן באמת אגרת השמירה שלנו הולכת באופן קבוע.
אני רוצה להגיד שנטו כל הסכום שנכנס מאגרת שמירה מהתושבים שלנו ,מופנים לפעילות של
היחידה הזו .אנחנו מחויבים על פי חוק ,שום דבר אחר לא יוצא בעבור הדברים האחרים.
חן עומסי ,מפקד השיטור העירוני ,נפצע במסגרת פעילות לילה שהיתה ביום שישי בערב .הוא בלם
כדי לתת לאיזה ילד שקפץ לכביש ואז הוא נפגע בגב .ונאלץ לשבת בבית כמה שבועות .נאחל לו מפה
החלמה מהירה .שגיא הוא הסגן שלו ,מהמשטרה .עמיחי הוא מהפקחים ,הפקחים הם עובדי עירייה
כמו פקחי הפיקוח העירוני שלנו ,כמו הפקחים המסייעים.
עמיחי שמואלי:
ערב טוב לכולם.
אנחנו התחלנו פעילות מתחילת הקדנציה של ראש העיר .היחידה ,כמו יחידות אחרות בסביבה,
הציבה לה יעד להעלות איכות חיים ותחושת בטחון של תושבי העיר .אחד היתרונות המרכזיים של
היחידה על פני יחידות אחרות הוא ריבוי סמכויות המצויות בידי אוכפיה .יש לנו גם סמכויות מכוח
הדין הפלילי ,והיתרון הגדול הוא גם מכוח חוקי העזר העירוניים .ביחידה משרתים זה לצד זה
שוטרים ופקחים מסייעים שמשלימים אחד את השני ביכולותיהם ובסמכויותיהם .היחידה מאומנת
ומשמשת כוח התערבות ראשוני בכל אירוע שבו יש סכנה לחיי אדם ,במתווים שונים ברחבי העיר.
ביחידה הווי חברתי ייחודי ,ניתן דגש על גיבוש היחידה .זאת מתוך הבנה כי לאור המשימות הרבות
והאחריות הכבדה המוטלת על כתבי אוכפיה ,גיבוש היחידה הינו תנאי הכרחי לעמידה במשימותיה.
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יעדי היחידה ,כפי שהציבה בפנינו ראש העיר ,הגברת תחושת הביטחון בקרב תושבי אור יהודה,
שיפור איכות השירות לתושבי העיר ,טיפול אכיפתי והרתעתי כנגד משליכי פסולת בניין ברחבי העיר,
צמצום תופעת הוונדליזם והפרעות המנוחה בגנים ,צמצום תופעות הבריונות בכביש.
יעדי מפקד תחנת המשטרה צמצום אירועי מוקד בנושא גרימת רעש ובריונות בכביש המתקבלים
ביעד מקום שהוגדר ,שכונת נווה רבין למשל ,לצמצם ב .50% -להשגת יעדיה עובדת היחידה בשיתוף
פעולה עם כלל מחלקות העירייה ,כלל אגפי תחנת מסובין ויחידות חברות במשרדי ממשלה שונים,
משטרה ירוקה ,המשרד להגנת הסביבה ,וטרינר עירוני ,משרד הבריאות ,יחידת עוז ,משרד הפנים,
רשות המיסים ,משרד האוצר ,יחידת הפיצוח ופיקוח על צומח וחי ,משרד החקלאות ועוד.
היחידה מטפלת בסל אירועים מוגדר שהותווה על ידי המשרד לביטחון פנים ,מנהלת מאכפי האכיפה
העירוניים.
בעיריית אור יהודה אנחנו מספקים סיוע למחלקת רווחה ,שזה טיפול בחסרי ישע ,טיפול בחולי נפש,
טיפול בהומלסים .מחלקת החינוך טיפול בקטינים המעורבים בעבירות או באירועים שונים .מחלקת
רישוי עסקים ,ביצוע ביקורות ,בקרות ופיקוח על עסקים בעיר לפי חוק רישוי עסקים .מחלקת
הנדסה לביצוע צווי הריסה ופינוי ,מחלקה משפטית טיפול בתביעות שונות .פיקוח עירוני מבצעים
משותפים ,סיוע באכיפת חוקי העזר העירוניים .עיר ללא אלימות ,פרויקט מצלמות ,אכיפה
ופרויקטים שונים .מחלקת הנוער תיאום ושת"פ וטיפול בנוער .משטרת מסובים ,אנחנו עובדים עם
מחלקת החקירות ,סיוע בגביית עדויות ,הבאת דרושים לחקירה ,ביצוע פעולות חקירה שונות בשטח.
אנחנו עובדים גם עם יחידת התנועה בתחנה ומחוצה לה .עושים מבצעי תנועה משותפים בעיר
לאכיפת עבירות ובריונות בכביש .יחידות סיור ,סיוע בטיפול באירועים השונים .מחלקת מודיעין
ובילוש בתחנה ומחוצה לה .ביצוע צווים ,הפריה הדדית בנוגע למחוללי פשיעה .יחידות חיצוניות
שאיתן אנחנו עובדים .משטרה ירוקה לאכיפת חוקי איכות סביבה ומבצעים משותפים .וטרינר
עירוני שאיתו אנחנו עושים פיקוח על בעלי חיים ומזון ,מבצעים משותפים .יחידת הפיצוח ,כמו
שאמרנו קודם ,לפיקוח על מזון ,מבצעים משותפים .יחידת עוז פיקוח וטיפול בעובדים זרים .רשויות
המס ,פיקוח על גורמים עבריינים גם באמצעות רשויות המס.
)ננה חן ,תמר חכימי ועופר תודר הצטרפו לישיבה בשעה (18:23

ועדת אכיפה
סיכום פעילות שיטור עירוני אור יהודה
חציון א'
יוני 2016
1
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הקמת היחידה
• יחידת השיטור העירוני הוקמה והוכרה כיחידה מבצעית בתאריך
 17.12.2015עם בחירתה של עו"ד ליאת שוחט כראש העיר של אור
יהודה.
• היחידה ,כמו יחידות אחרות מסוגה ,הציבה לה כיעד להעלות את
איכות חייהם ותחושת הביטחון של תושבי העיר.
• אחד היתרונות המרכזיים של היחידה על פני יחידות אחרות הינו
ריבוי הסמכויות המצויות בידי אוכפיה ,הן סמכויות מכוח הדין
הפלילי והן סמכויות מכוח חוקי העזר העירוניים.
1

אודות היחידה
• היחידה מתנהלת כיחידה סמי צבאית אשר ניתן בה דגש על
משמעת ברמה גבוהה מחד ודאגה לצרכי הפרט מאידך.
• ביחידה משרתים זה לצד זה שוטרים ופקחים מסייעים אשר
משלימים אחד את השני ביכולותיהם וסמכויותיהם.
• היחידה מאומנת ומשמשת ככוח התערבות ראשוני בכל אירוע בו
יש סכנה לחיי אדם במתווים שונים ברחבי העיר.
• ביחידה הווי חברתי ייחודי ,ניתן דגש על גיבוש היחידה וזאת
מתוך ההבנה כי לאור המשימות הרבות והאחריות הכבדה המוטלת
על כתפי אוכפיה ,גיבוש היחידה הינו תנאי הכרחי לעמידה
3

במשימותיה.
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תקן מול מצבה
אוכלוסיה תקן

מצבה מצבה פעילה הערות

שוטרים

+ 12
קצין

+ 10
קצין

 + 6קצין

פקחים

7

7

7

נדרשת השלמה של קורס פקח עירוני
ופקח מסייע ל 4-פקחים

מצבה

מצבה פעילה

הערות

ניידות

2

2

2

קטנועים

2

2

2

ניידות

1

1

1

קטנועים

1

2

2

סוג רכב
משטרה
עירייה

תקן

 2שוטרים בקורס שוטרים
 2שוטרים סיימו הליך גיוס ויגויסו בקרוב

ניידת נוספת  4X4נרכשה
ואמורה להגיע בשבועות
הקרובים
4

יעדי היחידה
יעדי ראש העיר:
• הגברת תחושת הביטחון בקרב תושבי אור יהודה.
• שיפור איכות השירות לתושבי העיר.
• טיפול אכיפתי והרתעתי כנגד משליכי פסולת בניין ברחבי העיר.
• צמצום תופעת הוונדליזם והפרעות המנוחה בגנים.
• צמצום תופעת הבריונות בכביש.

יעדי מפקד התחנה:
• צמצום אירועי מוקד בנושא גרימת רעש ובריונות בכביש
המתקבלים ביעד מקום שהוגדר )שכונת נווה רבין( ב.50%-

5
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שיתוף פעולה
על מנת להגשים את יעודיה עובדת היחידה בשיתוף פעולה עם כלל
מחלקות העירייה ,כלל אגפי תחנת מסובים וכן יחידות חבירות
ממשרדי ממשלה שונים כגון המשטרה הירוקה – משרד הגנת
הסביבה ,וטרינר עירוני – משרד הבריאות ,יחידת עוז – משרד
הפנים ,רשות המיסים – משרד האוצר ,יחידת הפיצו"ח – משרד
החקלאות ועוד.
היחידה מטפלת בסל אירועים מוגדר אשר הותווה ע"י המשרד
לביטחון פנים – מנהלת מערכי אכיפה עירוניים.
6

שיתוף פעולה  -פירוט
עיריית אור יהודה:
מחלקת רווחה – טיפול בחסרי ישע ,טיפול בחולי נפש ,טיפול בהומלסים.
מחלקת חינוך – טיפול בקטינים המעורבים בעבירות/באירועים שונים.
מחלקת רישוי עסקים – ביצוע בקרות ופיקוח על עסקים בעיר.
מחלקת הנדסה – ביצוע צווי הריסה ופינוי.
מחלקה משפטית – טיפול בתביעות שונות.
פיקוח עירוני – מבצעים משותפים ,סיוע באכיפת חוקי העזר העירוניים.
עיר ללא אלימות – פרויקט מצלמות אכיפה ,פרויקטים שונים.
מחלקת הנוער – תיאום ושת"פ בטיפול בנוער.
משטרת מסובים:
מחלק חקירות – סיוע בגביית עדויות ,הבאת דרושים לחקירה ,ביצוע
פעולות חקירה שונות בשטח.
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שיתוף פעולה  -פירוט
משטרת מסובים:
יחידת תנועה )בתחנה ומחוצה לה( – קיום מבצעי תנועה משותפים בעיר.
רישוי עסקים – פיקוח ובקרה על עסקים לפי חוק רישוי עסקים.
יחידות סיור – סיוע בטיפול באירועים שונים.
מחלק מודיעין ובילוש )בתחנה ומחוצה לה(– ביצוע צווים ,הפרייה הדדית
בנוגע למחוללי פשיעה.
יחידות חיצוניות:
משטרה ירוקה – אכיפת חוקי איכות הסביבה ,מבצעים משותפים.
וטרינר עירוני – פיקוח על בע"ח ומזון ,מבצעים משותפים.
יחידת הפיצו"ח – פיקוח על מזון ,מבצעים משותפים.
יחידת עוז – פיקוח וטיפול בעובדים זרים.
8

פעילות היחידה
פעילות היחידה מתחלקת לשני מישורים:
מישור היוזמה:
• סיורים רגליים
• תצפיות ומארבים
• פעילות הסברה לתושבים
• הצבת אוכפים בנקודות חמות ).(HOT SPOT’S
מישור התגובה:
• מענה לאירועי מוקד  100ומוקד  106על פי סל עבירות מוגדר
• אכיפת עבירות שונות בשגרה ובמהלך מבצעים.

9
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פעילות יזומה מתחילת השנה
• סיורים רגליים – 273
• הצבות סטטיות בנקודות חמות – 229
• פעילות הסברה לתושבים – 23
• מחסומים נושאיים – 282
•בדיקת רכבים – 2614
•אבטחת אירועים ותהלוכות – 25

10

פעילות תגובה מתחילת השנה
• טיפול באירועי מוקד 1304 – 100
• טיפול באירועי מוקד 277 – 106
• ביצוע עיכובים/מעצרים – 114
• דו"חות תנועה משטרה – 852
• דו"חות תנועה עירייה – 657
• דו"חות רעש – 92
• דו"חות ניקיון – 69
• הורדת אוויר לאופניים חשמליים 87 -
• השמדת אלכוהול בגינות – 269
• טיפול בפניות אזרחים – 320
• סיוע לבעל סמכות – 36
• ביצוע צווים – 22
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מבצעי אכיפה
מעבר לפעילות בשגרה בוצעו מתחילת השנה מבצעי אכיפה רבים
בנושאים שונים.
בכל מבצע נטלו חלק לפחות  10שוטרים ופקחים.
מבצעים אלו נערכו בשת"פ עם יחידות חבירות שונות.
•מבצעי איכות חיים ,רעש ואלכוהול –  5מבצעים.
•אכיפת עבירות בריונות בתנועה ואופניים חשמליים – 12
מבצעים.
•מבצעי אכיפה כנגד משליכי פסולת בניין –  2מבצעים.
•מבצעי איתור והשמדה של מזון שאינו ראוי למאכל –  5מבצעים.
•מבצעי שב"ח –  3מבצעים.
•מבצע רוכלות )יום העצמאות( – מבצע אחד.
12

תופעות עיקריות המטופלות ע"י היחידה
שפיכת פסולת בניין באתרים שאינם מורשים:
מתחילת השנה נרשמו דו"חות אכיפה בסך של עשרות אלפי שקלים,
נתפסו משאיות ,החל הליך חילוט וכן נפתחו תיקי חקירה בשיתוף
המשטרה הירוקה.
יעד מקום ,עבירות הקמת רעש ובריונות בתנועה בנווה רבין:
בוצעה פעילות מניעה ואכיפה מוגברת בנווה רבין ,מתחילת השנה
ירדה כמות האירועים שהתקבלו ב 30%-לעומת התקופה המקבילה
אשתקד.

13
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הכשרות
על מנת לשפר את מקצועיות אוכפי היחידה
נערכים באופן תדיר ימי עיון והכשרה בנושאים
עיוניים שונים ,כמו כן נערכות תרגולות ואימונים
מבצעיים על מנת לשפר את המוכנות המבצעית
של אוכפי היחידה לאיומי הייחוס השונים.

14

למען הקהילה
פיקוד היחידה מאמין כי אוכף ערכי יותר = אוכף טוב יותר ולכן הושם דגש על פעילויות
למען הקהילה ,לפעילויות אלו נרתמים אוכפי היחידה על זמנם הפרטי ותורמים אף
מכיסם הפרטי למימון פעילויות אלו.
להלן דוגמאות בודדות מהפעילויות הרבות:
חלוקת צ'ופרים לכוחות הלוחמים
בירושלים במהלך העימות האחרון

חלוקת משלוחי מנות
לילדי העיר בפורים

יום כיף לחוסי אקים
סניף אור יהודה-יהוד

15
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למען הקהילה  -המשך
הגשמת משאלה – הענקת מחשב
לילד במחלקה אונקולוגית
הגשמת משאלה – הענקת אופניים
לילדה במחלקה אונקולוגית
חלוקת ארגזי מזון לנזקקים
בפסח וראש השנה

16
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תודות
• תודה לראש העיר ,עו"ד ליאת שוחט על הדלת הפתוחה בכל עת והאמון
שנותנת בנו.
• תודה למפקד התחנה ,סנ"צ לארי סמרה על הגיבוי המלא ,ההכוונה והיד
החופשית בפיקוד על היחידה.
• תודה למנכ"ל העירייה עופר תודר על הסיוע בכל שעה ,ההבנה והתמיכה.
• תודה למנהל אגף שפ"ע ופיקוח עירוני ,מוטי קוטאי על העבודה המשותפת,
הסיוע הרב והפרגון.
•תודה לכל מנהלי המחלקות ושותפי העשייה בעירייה על ההפרייה ההדדית.
חן עומסי – פקד
מפקד היחידה

שגיא עובד – רס"ר
ס .מפקד היחידה

עמיחי שמואלי
מנהל היחידה

18

ליאת בן בסט:
סיכון חיים הכי גדול פה זה האופניים החשמליות ,שם אתם צריכים לשים את הדגש.
עמיחי שמואלי:
לפי החוקים החדשים אנחנו נתעסק רק בינתיים בהורדת אוויר וזה ילדים בגיל .16
ליאת בן בסט:
כן ,זה מה שהחוק מאשר?
ליאת שוחט:
לא ,יש ,עוד מעט הוא יגיד.
עמיחי שמואלי:
תיכף ירחיבו על זה.
ליאת שוחט:
היו כמה מבצעים לאופניים .היה השבוע גם ביום שישי.
שגיא עובד:
אני אגיב על זה תיכף.
עמיחי שמואלי:
הושם דגש על פעילויות למען הקהילה .פעילויות אלה נרתמים אוכפי היחידה בזמנם הפרטי,
תורמים אף מכיסם הפרטי למימון פעילויות אלו .להלן דוגמאות בודדות מהפעילויות הרבות
שאנחנו עושים .חלוקת צ'ופרים של הכוחות הלוחמים מירושלים במהלך העימות האחרון .חלוקת
משלוחי מנות לילדי העיר בפורים .יום כיף לחוסי אקי"ם סניף אור יהודה יהוד .למען הקהילה ,פה
יש את ההמשך,
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ליאת בן בסט:
סליחה ,יש לכם רכבים? אני יכולה להיעזר בכם אם אנחנו צריכים לעשות חלוקות של סלי מזון
וכאלה?
עמיחי שמואלי:
אפשר לפנות אלינו וכל מה שאפשר לעשות למען הקהילה בהתנדבות אנחנו בהחלט עושים.
שגיא עובד:
רק לתאם לפני ,לא להתקיל מעכשיו לעכשיו ,כי אנחנו מכינים ,נביא את כל השיטור ,את כל
הצוותים.
עמיחי שמואלי:
כן ,כן ,אנחנו עושים את זה בתיאום .יש מעגל נשים פה שעבדנו איתן .אפילו קיבלנו תעודת הוקרה.
הגשמת משאלה ,הענקת מחשב לילד במחלקה האונקולוגית .הגשמת משאלה הענקת אופניים לילדה
במחלקה האונקולוגית .היו אופניים חשמליים ,לא כל כך אנחנו אהבנו את זה אבל היא רצתה אז
מגיע לה .חלוקת ארגזי מזון לנזקקים בפסח ,בראש השנה .זהו .פה "שופטים ושוטרים תיתן לך בכל
שעריך ,אשר ה' אלוהיך נתן לך לשבטיך" .אנחנו באמת רוצים להודות לכל שותפי העשייה בעירייה.
לראש העיר ,מנכ"ל העירייה ומנהל אגף שפע ,שאנחנו כפופים תחתיו .אנחנו מקבלים משלושת
הגורמים ומכל הגורמים פה ,אנחנו מתחייבים להמשיך לתת שירות מיטבי לתושבי העיר ,תוך
הקפדה על טוהר האכיפה .אנחנו מתחייבים לעשות כל אשר לאל ידינו למען שמירה על בטחון הנפש
והרכוש של תושבי העיר .בשם חן עומסי ,הפקד שעכשיו נפגע בגבו ,שגיא עובד פה ועמיחי שמואלי
זה אני .אנחנו מודים לכם ואנחנו פה בשבילכם.
שגיא עובד:
לגבי האופניים החשמליים ,התחלנו לאכוף עוד לפני הפרסומות ,התחלנו להוריד אוויר .זה נשמע
קצת תמוה כשאני בא בתור שוטר על מדים ,מוריד אוויר לילד קטן ואחרי  5דקות הוא ממלא את
האוויר.
גיל גבריאל:
על מה מורידים אוויר ,על זה שהוא נסע ,על מה?
שגיא עובד:
החוק אומר מגיל  16חייב לציית לחוקים ,עד גיל  16אסור לרכוב בכלל על אופניים חשמליים ,בכלל.
לא מדרכות ,לא כלום .זה החוק .מגיל  16הוא חייב לציית לחוקי התנועה .זאת אומרת רמזור אדום,
טלפון ,כל דבר ,כמו אופנוע .מדרכה ,הכל ,הכל.
מוטי קוטאי:
קסדה.
שגיא עובד:
הכל .כמו אופנוע רגיל ,זה החוק שהוא מחייב.
תמר חכימי:
הוא צריך לרכב על הכביש.
שגיא עובד:
על הכביש ,בצד הימני ,גם לא באמצע התנועה .אמצע התנועה זה הפרעה לתנועה ,זה החוק מחייב,
ואנחנו צריכים לאכוף .מגיל  16אני רשאי לתת דוח לכל דבר .טלפון ,רמזור אדום ,הכל.
ליאת בן בסט:
איך אתה יכול לתת לו דוח ,הוא לא מסתובב הרי עם תעודת?
יואל לוי:
הוא חייב.
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שגיא עובד:
בגיל  16הוא מוכרח.
אפי גוטמן:
אז מתקשרים להורים.
שגיא עובד:
לפי חוק מגיל  16הוא חייב ללכת עם תעודת זהות .גם כשאני מוריד ילד בן  12או  13מהאופניים ,אני
לא אוריד לו סתם על דעת עצמי ,אני מדבר עם ההורים .אני עושה הסברה להורים קודם כל ואני
מסביר להורים בטלפון ,וזה לא משנה לי באיזה שעה .מסביר להורים את המשמעות ומה אני הולך
לעשות ולוקח פרטים של ההורים .אנחנו מציינים הכל ,פותחים אירוע ומציינים שזה יהיה מתועד.
ילד בן  ,16אם הוא התחיל להתקשקש ,אני מעכב אותו לתחנה והורים יבואו ,אם לא ,טלפונית,
מודיעים להורים ,מדברים ,מזהים אותו דרך ההורים ואז רושמים לו דוח .בגדול ילד בן  16חייב
ללכת עם תעודה מזהה .זה החוק .זה נשמע תמוה שאנחנו באים ומורידים אוויר .קצין נוער כבר
יעשה הדרכה ממוקדת ,גם לשוטרים בסיור ,לא רק לנו .נתחיל להחרים אופניים חשמליים .זאת
אומרת שילד מתחת לגיל  16רוכב על אופניים חשמליים ,המשטרה מחרימה.
ליאת בן בסט:
כן ,זה מותר על פי חוק?
שגיא עובד:
מותר על פי חוק .אנחנו פשוט לא החרמנו כי צריך מקום מסודר ,מחסן ,ואז נתחיל להחרים אופניים
חשמליים .אנחנו בהתחלה ,אני בעד לא להחרים בהתחלה ,אני רוצה קודם כל הסברה .כבר היתה
הסברה בכל אזור רחוב השחר ששמה זה הכי בעייתי ,ילדים.
ליאת שוחט:
השחר זה נווה רבין הפנימי.
שגיא עובד:
כן .יש שם מלא ילדים שמשתוללים.
ליאת שוחט:
יש להם רחבה פנימית כזאת.
ליאת בן בסט:
לא ,זה מטורף ,אני רואה אותם ,הם נוסעים ליד פרקאוף אחד ליד השני ,מרכיבים.
ליאת שוחט:
נכון.
ליאת בן בסט:
טלפון ביד ,הם מדברים ביניהם ואתה נוסע אחריהם על הוומפרים.
שגיא עובד:
חן נפצע במבצע ביום שישי ,זה היה על זה ,אופניים חשמליים .עשינו מבצע לאיכות חיים .אכפנו גם
על כל הקריוקי שיש ,אלכוהול ואופניים חשמליים.
ליאת שוחט:
ישיבה בגנים ציבוריים.
שגיא עובד:
זה אלכוהול .מי שיושב בגן ציבורי יושב עם אלכוהול.
ליאת שוחט:
רעש גם.
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עמיחי שמואלי:
זה אלכוהול ורעש.
שגיא עובד:
רעש ,כן.
ליאת בן בסט:
אחרי ?23:00
שגיא עובד:
כן .אנחנו עושים את זה ,מקדימים כבר ב .22:30-אני מתחיל יפה בהסברה ולהגיד לילדים ללכת,
לפני שאנחנו אוכפים .כי המטרה לאכוף ,אני יכול לאכוף תמיד ,אני לא רוצה ,יבואו גם בני נוער
שרוצים גם ליהנות.
ליאת בן בסט:
לא ,גם צריך למצוא להם פתרון.
שגיא עובד:
בשעה  22:30אנחנו מתחילים כבר בשלבי הסברה בגנים ומבקשים מהם לעזוב עד שעה  .23:00מי
שימשיך לשבת ,שיקבל דוח או ייעצר גם .נעצרים גם על שפיכת אלכוהול .ילדים מתחילים להרים
ידיים ,לדבר ,כי זה לא הם ,זה האלכוהול מדבר.
ליאת בן בסט:
ברור.
שגיא עובד:
אין מה לעשות .האם יש עוד משהו ,שאלות שאתם רוצים?
ליאת שוחט:
איזה גילאים הילדים ששותים?
שגיא עובד:
כל הגילאים מגיל  11-12ומעלה .אין גיל לזה.
אפי גוטמן:
כמה רכבים יש לכם ל 13-שוטרים ו 7-פקחים?
שגיא עובד:
כרגע התקן זה  2רכבי משטרה 2 ,אופנועי משטרה ,רכב עירייה ואופנוע עירייה .הביאו לנו עוד
אופנוע עכשיו לטובתנו ומביאים לנו עכשיו גם רכב ,העירייה מביאה לנו ג'יפ.
ליאת שוחט:
אנחנו מוסיפים מעבר לתקן הנדרש היום עוד ג'יפ ואופנוע לצרכים שלהם.
אפי גוטמן:
אוקי .דיברתם שאתם מטפלים בבעיות של מחלקת רווחה ומחלקת חינוך .איך מתבטא הטיפול
בחסרי ישע ,חולי נפש ,הומלסים וטיפול בנוער? מה שרשמתם ,מה הפעילות שאתם עושים?
שגיא עובד:
אנחנו לא מטפלים בכל האירועים ,זה מה שמייחד את היחידה הזאת .יש סל אירועים .משרד
הבט"פ קבע סל אירועים שאני לא אבוא ואתעכב באירוע הזה ואז אני לא אצטרך לטפל באיכות
חיים .כמו אלימות במשפחה ,הסיור מטפל באלימות במשפחה ,כי אלימות במשפחה זה יותר מורכב,
צריך יותר זמן.
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ליאת שוחט:
הסיור זה של תחנת מסובים?
שגיא עובד:
כן.
ליאת שוחט:
להם יש יעדים שלהם ויש את יעדי השוטרים.
שגיא עובד:
אז יש לנו סל אירועים שלנו שאנחנו מטפלים .עכשיו ,גם הרבה מהסיור ,שוטרי הסיור באים,
מתקשרים אלי אישית ,נעזרים בקטע שאני אבוא ,אפעיל את הרווחה ,את כל מי שצריך .בגלל
שאנחנו בשיתוף פעולה הדוק אז אנחנו מערבים .אם אני עוצר חסר ישע או קטין ,אנחנו קודם כל
מדברים ,כמו שדיברנו איתך על ההומלס.
שגיא עובד:
תמיד ישר קודם כל מערבים את הגורמים ,מה שאפשר לעזור אנחנו נעזור .אני מבחינתי קודם כל
שהמפגע לא יהיה שם ,כי אם זה מפריע לאנשים ולאזרחים קודם כל מוציאים אותו משם .אחר כך,
זה המשך טיפול.
שגיא עובד:
אבל פה מערבים אתכם ,את הגורמים ,את הרווחה ,את כל מי שצריך.
אפי גוטמן:
נניח טיפלת באיזה מישהו כזה ,האם מחלקת הרווחה מקבלת דוח שהוא ישן פה ,ישן שם ,כדי
שיטפלו בבעיה הלאה?
שגיא עובד:
אנחנו מדברים ישירות .אני לא יכול לתת דוח פעולה של המשטרה לכל דבר.
ליאת שוחט:
יש קבוצת חירום שלהם עם מנהלי המחלקות און ליין .אם מדובר ,נגיד משפחה שלדוגמא היה שם
ניסיון התאבדות ,אוקי? אז אסתי מקבלת את המידע על זה ,שולחת את התורנית .תמר מקבלת את
המידע ,אם יש שמה ילדים במשפחה ,אם הם במוסדות החינוך ,היא שולחת והתיאום ביניהם עובד
יפה מאד.
תמר חכימי:
זה עובד מאד יפה.
אפי גוטמן:
זה ממש מתבצע באון ליין.
ליאת שוחט:
און ליין.
שגיא עובד:
און ליין .אנחנו לא מחכים.
עוזי אהרון:
ברגע שאסתי בחו"ל אז צריך שתהיה לה ממלאת מקום.
ליאת שוחט:
חווה.
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שגיא עובד:
תקשיב גם עם הרישוי למשל אנחנו עובדים בצורה חזקה עם שרה ,גם ,און ליין .אני לא אפריע לשרה
אם אני עושה פיקוח עכשיו בזה ,היא דווקא כן מקבלת דוח מפורט על ביקור העסק שאנחנו עושים.
היא מקבלת דוח מפורט על הביקור ,הכל ,מצולם.
אפי גוטמן:
עכשיו אם יש קריאות מוקד ב ,106-יש לכם איזה זמן הגעה שאתם צריכים להגיע? ממוצע.
שגיא עובד:
אנחנו עושים סדר עדיפויות ,תמיד לפי המקרה החמור ביותר ,קודם כל .ככה זה גם במוקד  .100אם
נכנסו לי עכשיו  5אירועים ,אני עושה סדר עדיפויות מה האירוע הכי חמור ,שילך לטיפול ואז
מטפלים אחד ,אחד .תראה ,במוקד אין לנו זמן הגעה .האמת שבמשטרה פעם היה זמן הגעה ,הורידו
את זה כי זה לא אפקטיבי ,זה סתם מלחיץ את השוטרים והשוטרים לא יכולים לטפל כמו שצריך
באזרחים .אז גם במשטרה הורידו את זמן ההגעה .הם עושים סדר עדיפויות ,איזה אירוע יותר
חמור .אם עכשיו סתם נגיע התקבל אירוע  100ואירוע מוקד והאירוע מוקד של  106יותר חשוב,
האירוע של  100ימתין והצוות ילך לטפל קודם כל באירוע  .106אם אתה שואל מה יותר חשוב ,אין,
החשיבות זה לפי האירוע.
עוזי אהרון:
עוד שאלה ,לגבי דוחות חניה בלילות .בשעות הקטנות של הלילה ,חוץ מהפרעה לתנועה איזה סיבות
יכולות להיות ,לדוגמא בליל שבת האחרון בנווה רבין ,צילמו אתכם ב 23:00-בלילה רושמים דוחות.
שגיא עובד:
נכון ,אני אסביר .קודם כל בנווה רבין זה כמו שהוא אמר ,נקודה שמבחינת משטרת ישראל זו נקודה
חמה .וכשעשו סקירה של התושבים ,דיברו על האזור הזה .חונים ליד עמדת כיבוי אש ועל המדרכה,
זה מה שמפריע לתושבים באזור הזה .אנחנו חייבים לאכוף מבחינת משטרה ,מדיניות משטרה,
המשטרה באה ואמרה אזור נווה רבין יש איקס הפרעות .דרך אגב ,זה התושבים העלו את זה.
המשטרה באה ,עשתה סקר מה הכי מפריע לתושבים .אז נווה רבין קפץ בצורה משמעותית .אופניים
חשמליים גם קפצו בצורה משמעותית.
ליאת שוחט:
לא היית בהתחלת ההצגה שלהם ,היה יעדי עירייה ויעדי המשטרה .אחד מהיעדים של המשטרה זה
באמת בנווה רבין להוריד ב 50%-את תלונות התושבים בעקבות שמירה על איכות החיים שם .כל
הנושא ,הם עלו על זה שהקריאות למוקד  100בתחנה ,בנווה רבין ,היתה באמת ההפרעה לחניה.
אפי גוטמן:
אבל צריך רגישות יותר ,זה יום מנוחה ,בן אדם מגיע לבית שלו ,יום חופשי ,היום היחידי שהוא
בבית ,אז להתחיל להריץ להם דוחות בלילות?
עמיחי שמואלי:
רגע ,שישי האחרון הייתי שם ,אז אני יכול להגיד לך בדיוק ,סליחה שאני מפריע לך .שישי האחרון
מי שהיה שם ומי שאכף שמה וחתום על כל דבר זה רק אני או חן .אז אני יכול להגיד לך ,אם אנחנו
מדברים פה פרטני ,זה מאד במיקרו ,אז זה היה מדובר רק על רכבים שחנו ,אני אתן לך בדיוק ,אחד
שחנה על הדשא,
אפי גוטמן:
שמפריעים לתנועה?
עמיחי שמואלי:
חכה ,אחד שחנה על הדשא ,ושיגיד תודה שלא קיבל דוח על זה שהוא עשה נזק גם לדשא של
העירייה וגם למערכות השקיה וגם לממטרות.
ליאת בן בסט:
ברור ,צריכים לגרור לו את האוטו.
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עמיחי שמואלי:
שניים ,זה עוד שניים או שלושה שחנו באדום לבן בנתיב ימני וחסמו נתיב בצורה מסוכנת ביציאה
מהכיכר ,אחרי הבית ספר.
ליאת בן בסט:
תמשיכו ,תמשיכו ככה ,סליחה.
ליאת בן בסט:
אחר כך אנשים באים לבקר אותנו בבית ואומרים לי איזה סיאנס יש לכם פה בשכונות .בושה.
עמיחי שמואלי:
שניים .זה ניצן  ,29או  27או  ,29זה הבניין האחרון שמגיעים מכיוון הכביש  412ופונים ימינה.
ליאת שוחט:
ניצן  31הוא הקיצוני.
עמיחי שמואלי:
זה פניה תמיד של התושבים ,זה מסכן מאד שמה ,חונים להם באדום לבן ואז מישהו מגיע ,מתפרץ
למרכז הכביש ותנועה יכולה לבוא לו מהצד השני .כשפונים למוקד  106ואומרים תשמעו ,יש פה
אדום לבן ,הם חונים בכניסה וזה עושה בעיה ויש מקומות חניה בצד השני.
שגיא עובד:
יש חניה ממול 5 ,דקות הליכה .אנשים מתעצלים .הם גם חונים על יד עמדת כיבוי אש ,איפה שמכבי
אש צריך לכיבוי שריפה .מה יבואו יגידו אחר כך? לא אכפנו ,לא זה.
ליאת שוחט:
אני מציעה בעקבות ,גם מה שעוזי קיבל ,זה לכל שורת הבניינים שם של ניצן  31עד ניצן  15לצאת
בהסברה ,אפילו במשהו כתוב,
שגיא עובד:
היה.
ליאת שוחט:
להסביר להם .לחדש.
שגיא עובד:
קיבלנו ,הם חילקו.
אפי גוטמן:
יש עוד הרבה מוקדים שהם בעייתיים ,למשל צאלון  ,16 - 14תמיד חונים שמה על הסיבוב ,ואתה
חייב לעבור פס לבן כדי לעקוף אותו .זה סכנת נפשות.
ליאת בן בסט:
לא רק זה ,זה שדה ראיה .הילדים יוצאים ואין שדה ראיה ,זה סכנת נפשות.
ליאת שוחט:
לא ,אבל בגלל שנווה רבין ,שהשכונה הוגדרה כשכונת יעד מבחינת הפעילות של משטרת מסובים ,כן
צריך לעשות ברמה ההסברתית ,אני מנחה אתכם ברמה של מכתב לתושב ,ועם פירוט ,שהאכיפה שם
מוגברת בעקבות המצב .הן לאופניים חשמליים והן לחניה.
תמר חכימי:
בסופי שבוע.
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ליאת שוחט:
החניה שם שמסומנת על הכיבוי אש ,כל ההפרעות לתנועה .אף אחד לא מחפש את התושב ,עוזי ,אבל
זה עניין של...
ליאת בן בסט:
שניה ,אבל יש לי הצעה ידידותית ,גם לחסוך וגם שזה יהיה יותר יעיל .פשוט אני מניסיון .גם אני
גרה בבית משותף ,הסברה זה דבר מבורך .לשים בתיבות דואר ,אתה יודע ,אני רואה את עצמי
לוקחת מתיבת הדואר ,כל הפרסומות זורקת לפח .עדיף לעשות פוסטר כזה.
ליאת שוחט:
נכון.
ליאת בן בסט:
לשים להם בבניין.
ליאת שוחט:
אז אורן,
ליאת בן בסט:
ליד המעלית ,זה ,את יודעת ,אתה תמיד עוצר שם וזה הרבה יותר יעיל .זה יותר מושך את העין.
בתיבות דואר.
שגיא עובד:
יפה .אז עשינו כמו שאמרת ,אם זה כבר ,עשינו גם בתיבות דואר ,עשינו בישיבות וועדי בתים ,עשינו
כמה פעמים ישיבות של כל וועדי בתים והסברנו להם והסברנו להם את הבעיות והסברנו להם
שאנחנו הולכים לאכוף .יותר מזה ,אם אנחנו מדברים גם בחניון של ניצן וכל זה ,יש שם בעיה יותר
רצינית אפילו .מתקשרים על חסימות שזה חוסם לזה ,זה חונה בחניה של זה .הבאנו להם ,הוצאנו
חוקית למי לפנות ,משפטית ,ושמנו וחילקנו להם את זה,
אפי גוטמן:
אבל הם צריכים להבין שזה לא לחפש אותם ,זה גם יש תושבים אחרים שנפגעים מהם.
ליאת בן בסט:
זה לטובתם ,ברור שזה לטובתם.
שגיא עובד:
יפה .אנחנו באנו בהסברה ,אני מבחינתי לא לרשום דוח אחד .באמת ,כאילו אין לי בעיות זה ,אבל
אם זה מפריע לתושבים,
ננה חן:
קודם כל אני אתחיל דווקא בהערה .אני לגמרי מסכימה עם זה שתושבים חונים בצורה מסוכנת,
חייבים ,ולא משנה באיזה שעה ,חייבים לתת להם דוחות כדי שלא יחזרו על זה ,כי זה באמת מפריע.
אבל יחד עם זאת ,היה מקרה בערב יום הזיכרון שב ,19:30-ב 19:45-נתתם דוחות באדום לבן.
ליאת שוחט:
זה לא הם ,זה הפיקוח העירוני.
ננה חן:
אני חושבת שזה לא מפריע .זה הפיקוח העירוני?
שגיא עובד:
אנחנו לא היה לנו זמן לתת דוחות.
ליאת שוחט:
הוא לא הכתובת.
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ננה חן:
איך אנחנו מגיעים למצב?
ליאת שוחט:
שיקול דעת ,שיקול דעת מוטעה של הפקחים באותו יום ,ננזפו ,נכון מוטי? ננזפו ,זה לא הכתובת.
מוטי קוטאי:
כי נתנו הנחיה לא לעשות ,לא ביום העצמאות ולא ביום הזיכרון ,לא לתת דוחות.
שגיא עובד:
זה לא אנחנו.
ליאת בן בסט:
זה לא יחזור על זה.
ננה חן:
דבר שני .יכול להיות שפספסתי ,נכנסתי באיחור .איך בעצם ,מי הצוות שלכם ,כמה אנשים? איך
הציבור יכול לפנות אליכם ,האם זה רק דרך  106או יש גם דרכים אחרות? איך אתם יכולים להגיע
לציבור דרך רשתות חברתיות ולהעביר את המסרים שלכם? כי הציבור צמא ,צמא לקבל מידע.
עמיחי שמואלי:
נכון .לכן חשוב לנו מאד שידעו ולכן חשוב שכל מנהלי המחלקות או כל מי שיש לו איזה מילה בעיר,
שיפיץ את השמועה כמו שנאמר.
ננה חן:
כן ,אבל להפיץ את השמועה ,אנחנו צריכים לקבל את המידע מסודר.
עמיחי שמואלי:
חשוב שיפנו .אנחנו עובדים עם אורן שעוזר לנו בנושא הזה .יש לנו גם דף פייסבוק שלנו ,של יחידת
האכיפה העירונית אור יהודה .שאנחנו משתדלים לעדכן ,אנחנו פונים לציבור.
ננה חן:
כמה אנשים חברים שם?
עמיחי שמואלי:
אני לא יודע ,אבל אני יכול לבדוק ,אני אבדוק.
ננה חן:
כי הרי בסופו של דבר להגיע לציבור זה אחד הדברים הכי חשובים ,כי אתם יכולים לעשות דברים
נהדרים אבל אין,
עמיחי שמואלי:
הכי חשוב זה שידעו  106זה הכתובת 106 .זה הכי פשוט 106 .נותנים תגובה ,זה עובד יופי ,לא צריך
את .100
ליאת בן בסט:
 106מניסיון נותנים מענה מיידי.
עמיחי שמואלי:
יש פה מוטי ,הוא אחראי ויודע איך המוקד עובד .אין כזה דבר שאין תגובה ,לא יכולים לסגור פה,
זה משטרה ,לא יכולים לסגור פה ולהגיד היינו ולא היינו .הכל עובד יופי 106 .זה בשבילך מה
שנקרא.
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שגיא עובד:
אסביר גם עוד משהו .קודם כל אנחנו יושבים בגדעון סער  .3הדלת תמיד פתוחה .באים גם אזרחים
מתלוננים .כשמתקשרים ל 106-ויש בעיות ,באמת רציניות ,אז מירה או אחת המוקדניות מתקשרות
אלי או אליהם ואנחנו מתאמים פגישה .חוץ מזה יש לנו כרטיסי ביקור שאנחנו מחלקים לתושבים.
ננה חן:
תן לי ,אני אפרסם .אני יכולה לפרסם את זה ,נכון?
שגיא עובד:
כן ,אין לי בעיה.
ליאת בן בסט:
ננה ,מניסיון  106נותנים מענה מיידי.
עמיחי שמואלי:
נכון ,זה הכי פשוט.
עופר תודר:
אני רוצה רק עוד  3הערות .קודם כל רק תדעו ,בהבניה של השיטור העירוני יש לו כמה מאפיינים
מאד מיוחדים ,מאד טובים .השוטרים נשארים בעיר ,כלומר אף אחד לא נוסע לא לירושלים ,לא
מתגבר ,לא שום דבר .השיטור נשאר בעיר .וכמו כן היחידה מסונכרנת לשעון הצרכים העירוני .זה
חלק מההעדפות של היחידה הזאת .כלומר ,לצורך העניין הם יכולים עכשיו לתת ריכוז כוחות ביום
מסוים וביום אחר להיות הרבה יותר מצומצמים .זה נקודה .נקודה שניה זה שהנוכחות שלכם בעיר
באמת חשובה ,טובה ,לא בטוח שרואים אותה כאן בנתונים שהצגתם ,אבל היא קריטית במובן של
תחושת המוגנות של התושב .נקודה שלישית ,כרגע יש ,שאלתי אותך כמה שוטרים ,כמה פקחים.
כרגע יש ,פקחים במצבת מלאה ,השוטרים חלק מהם בקורסים ,עדיין חסרים כ 5-או  4בעצם .עד
סוף השנה לפי הנחיית השר לביטחון פנים תושלם המצבת.
ננה חן:
כמה אמורים להיות?
עופר תודר:
 .13כרגע יש .9
ליאת שוחט:
לא 13 ,שוטרים ו 7-פקחים ,סך הכל .20
עופר תודר:
 13ו 7 .7-פקחים 13 ,שוטרים ,כרגע יש  9שוטרים ו,4-
ננה חן:
אוקי .שהם עובדים במשמרות של,
עופר תודר:
במשמרות.
ליאת שוחט:
כן 24 ,שעות.
ננה חן:
.24/8
ליאת שוחט:
.24/7
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שגיא עובד:
לפי שעון חיים.
עופר תודר:
עוד שתי נקודות .קודם כל נקודה אחת שבמסגרת ההכשרה ,השדרוג שלהם ,אנחנו א' נחמש את
הפקחים ,אנחנו כרגע בשלבים אחרונים של חימוש הפקחים .ואנחנו רוצים לסנכרן ולהשלים
הכשרות של גם איכות הסביבה ,גם רעש ,גם מד"א ,גם יחידת סער .כל ההכשרות האלה יושלמו כך
שתהיה לנו באמת יחידה שתיתן מענה ראשוני בכל אירוע .וב' הערכה רבה באמת ,חבר'ה על
הכיפאק.
ליאת שוחט:
מכולנו הערכה רבה.
ליאת בן בסט:
כן ,באמת ,כל הכבוד.
ננה חן:
אני מצטרפת .אני רק רוצה להתייחס לעוד נושא .דיברנו על כל הנושא של גינות ציבוריות ואלכוהול.
מה שהבנתי מגיל  11ומעלה זה ,זאת תופעה מאד עצובה .ואני מבינה שמה שאתם עושים עד היום
זה רק בעצם להחרים את האלכוהול.
עמיחי שמואלי:
לשפוך.
ננה חן:
איך אנחנו,
ליאת שוחט:
לא רק זה ,יש גם דוחות.
ננה חן:
לא ,לא ,בסדר .אני מדברת על יותר לתת איזה שהוא עונש לאותם ילדים ולא להיכנס לתוכם,
ליאת שוחט:
אז יש דוחות לילדים.
ננה חן:
לא ,לא מדברת על דוחות ,אני רוצה שכן נלך יותר לכיוון של הסברה ,של,
ליאת בן בסט:
מסבירים להם בבתי ספר.
ננה חן:
לא ,לא ,לא ,דווקא,
ליאת שוחט:
אז הנה ,זו ההסברה בקיץ של עיר ללא אלימות לכל ילדי,
ננה חן:
רגע ,שניה .אני כנראה לא הסברתי את עצמי נכון .אני אומרת איך אנחנו יכולים ,איך אתם יכולים
אולי בתגבור של מתנדבים להיכנס לשם ולהיות חלק,
עמיחי שמואלי:
אז זה כבר סיירת הורים וזה שיטור קהילתי.
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שגיא עובד:
כן ,זה סיירת הורים.
עמיחי שמואלי:
יש שיטור קהילתי שהוא נפרד מהשיטור העירוני .ויש פה שיטור קהילתי לדעתי פעיל יפה מאד ,לפי
מה שאני רואה.
ננה חן:
יש שיתופי פעולה?
עמיחי שמואלי:
יש סיירת הורים שהקימו עכשיו ,שאני יודע שהם גם הולכים איתם.
שגיא עובד:
סיירת על"מ.
ליאת שוחט:
יש סיירת על"מ ויש את העיר ללא אלימות.
ננה חן:
השאלה אם כל הגופים האלה מסונכרנים אחד עם השני.
שגיא עובד:
מסונכרנים ואנחנו עושים ישיבות ,לפני שבועיים עשינו גם ישיבה לגבי כל התכנית.
ליאת שוחט:
ישיבת סטטוס.
שגיא עובד:
סטטוס ,כן .עם אורן ,והעלינו את כל הנושאים האלה .גם עם השיטור הקהילתי ,גם עם עיר ללא
אלימות.
תמר חכימי:
מחלקת הנוער.
שגיא עובד:
מחלקת הנוער ,עם כולם ,כן.
תמר חכימי:
רווחה ,חינוך.
שגיא עובד:
נכון .עשינו והכל בשיתוף פעולה וכולם מסונכרנים אחד עם השני וכל אחד יודע מה תפקידו בשטח.
ננה חן:
תודה.
ליאת שוחט:
תודה רבה לכם ,משוחררים ,לכו לעבודה.
)עמיחי שמואלי ושגיא עובד עזבו את הישיבה בשעה (18:56
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סעיף מס'  - 2עדכון לגבי הרפורמה בבי"ס תיכון "יובלים"
ליאת שוחט:
תיכון יובלים .איך שנכנסתי לתפקיד הקמנו צוות חשיבה שבדק ,חקר ,הלך ,נסע לבתי ספר אחרים
לבדוק מה השיטה הטובה ביותר שתוביל את התיכון הזה לדרך חדשה .אני רוצה רק להוביל ,להציג
את תמונת המצב שקיבלתי כשנכנסנו .אין מנהל שש שנתי למסגרת כפי שנדרש כבר כמה שנים.
אנחנו מדברים על קריית חינוך שהיא מז' עד י"ב .זה שהם למדו בבתי ספר שונים זה לא משנה,
אנחנו תחת סמל מוסד אחד ולכן צריך היה מנהל שש שנתי .צוות הוראה .תלמיד שנכנס ,בגלל שהיה
פה מבנה של בתים ז'-ח' ,ט'-י' וי"א-י"ב נוצר מצב שילד אחד רגיל ,בתיכון רגיל לומד עם מחנכת מז'
עד ט' ואחר כך מקבל מחנכת מי' עד י"ב .שתי מחנכות או מחנכים כל השש שנים .אצלנו בגלל
הבתים נוצר מצב שהם החליפו במהלך שש שנים ארבעה מחנכים .ב-ז'-ח' מחנכת ,בט' מחנכת ,בי'
מחנכת ובי"א-י"ב מחנכת .כלומר אפילו לא הצליחו להתרגל לתלמידים וכבר היו צריכים לשנות.
המבנה הזה של הבתים שהם היו מנותקים אחד מהשני ,לא היה רצף ,לא פדגוגי ,לא חברתי וגם לא
רגשי .כלומר אם ילד קיבל טיפול פסיכולוגי שהוא היה צריך בכיתה ז'-ח' ,יכול היה להיווצר מצב
שבט'-י' לא היה לו את המענה הזה כי לא היה את הרצף ,לא היה את הקשר בין הבתים .נכנסו
רפורמות .יש את עוז לתמורה ואת אופק חדש .היתה שם בעיה ,חלק מהמורים הם מורי משרד
החינוך ,חלק הם מורים שלנו ,לא התאים לזה אופק חדש ,התיכון בכלל לא נכנס לעוז לתמורה,
מגמת העזיבה כולם יודעים .בכיתה י' היה המעבר הקשה ביותר של ילדים שיוצאים ללמוד
בתיכונים בחוץ .גם ההישגיות ,סוף סוף נחשפו בפניי ובפנינו הפרטים על ההישגים ,אז נכון שבמידה
מסוימת היתה עליה כל שנה באחוזי הבגרות בכלל בוגרי השכבה ,אבל כשאני מסתכלת על תעודה,
אפי גוטמן:
ביובלים?
תמר חכימי:
גם ביובלים.
ליאת שוחט:
כשאני מסתכלת על תעודת בגרות שילד מקבל ,אני חושבת מה הוא עושה איתה היום אחרי הצבא.
ושם היתה הבעיה הקריטית יותר ,ואיכות תעודות הבגרות שניתנו פה לא אפשרו לילדים לצאת
ללימודים באוניברסיטה .כל אחד מהם היה צריך שנת מכינה נוספת .כמובן בעיית תדמית של בית
הספר עצמו .נפגשנו עם חדרי המורים ,כל חדרי המורים לפחות פעמיים שלוש לכל בית ,עם מנהלות
הבתים ,עם נציגות הורים ,עם תלמידים .הגיעו לפה תלמידים ,בעיקר בשכבה ט' שזו השכבה
שעוברת לי' .בדקנו את ההישגים של בית הספר .יצאנו ללמוד מה קורה בבתי ספר אחרים .יש פה
ערים שכל בתי הספר התיכוניים שלהן הם ברשתות .יש עיר שכל רשת מנהלת אותה .יש ערים
שהתיכון הוא של העירייה .יצאנו לראות את הדברים האלה .וכמובן הכל עם אנשי מקצוע שליוו
אותנו ויד ביד עם מפקחי מחוז תל אביב של משרד החינוך וגב' חיה שיטאי המפקחת,
תמר חכימי:
המנהלת ,מנהלת המחוז.
ליאת שוחט:
מנהלת המחוז .טוב ,המטרות שהצבנו לעצמנו ,יצירת רצף חינוכי פדגוגי מז' עד י"ב .אני יודעת איך
הילד נכנס בכיתה ז' ולאן אנחנו מובילים אותו בסוף י"ב .העירייה היא בעלת הבית של בית הספר,
היא לוקחת אחריות על כל התלמידים .שיפור ההישגיות של ,זה מה שדיברתי על התעודה .חינוך
לערכיות ושירות משמעותי לצה"ל .גם הנתונים של הגיוס לצה"ל וגם בתוך הגיוס לצה"ל ,לשירות
משמעותי ולא יהיה של שירות פקידותי ,בלי לזלזל ,פקידותי או,
אפי גוטמן:
וגם סיום השירות.
תמר חכימי:
שרידות ,כן.
ליאת שוחט:
בדיוק.
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מוטי קוטאי:
מה אחוז הגיוס?
תמר חכימי:
האחוז הוא גבוה ,יחסית אחוז הגיוס גבוה ,כמו שליאת אומרת הבעיה היא איכות הגיוס והשרידות
שהם שורדים.
ליאת שוחט:
השרידות .יש בעיה גם בשרידות וגם השירות המשמעותי .שיפור והגדלת היצע תכניות ללימודים.
עופר תודר:
יש גם בעיה של הצהרות דת של בנות.
תמר חכימי:
נכון.
ליאת שוחט:
סליחה?
עופר תודר:
יש גם בעיה של הצהרות דת של בנות.
ליאת שוחט:
נכון.
תמר חכימי:
למרות שהן לא דתיות.
ליאת שוחט:
נכון .רענון צוותי הוראה ושיפור תנאים .תנאים פיזיים של בית הספר ,גידול במספר הלומדים בבתי
הספר ,תושבי העיר .הרפורמה היא כלל מערכתית .זה לכל בתי הספר ,גם המערכת הפדגוגית ,גם
המבנה הפיזי וגם צוותי המורים .המטרה היתה להביא את השינוי לכל ההיבטים של חיי בית הספר,
כדי להעלות את רמת ההישגים ולהביא לעמידה ביעדים שקבענו .תחומי השינוי גם בתהליכי
ההוראה ,גם בארגון ובמבנה של בית הספר ,בתכניות הלימודים ,בפעילות החברתית ,בצוותי
ההוראה ,במבנה הפיזי וגם במיתוג ותדמית של בית הספר .שותפים ,אמרתי כבר ,עירייה ,צוותי
ההוראה ,משרד החינוך ,ההורים והתלמידים .עיקרי הרפורמה ,ההחלטה הבסיסית ,וממנה יצאו
שאר ההחלטות ,זה שאנחנו חוזרים למבנה שש שנתי אבל של שתי חטיבות .ז' עד ט' ,חטיבת ביניים.
וי' עד י"ב חטיבה עליונה .בעקבות המבנה הזה של החטיבות נאלצנו לעשות גם שינוי פיזי ,הי' וי"ב
שלמדו עד עכשיו בקמפוס פה ליד המתנ"ס עוברים לפרקאוף הישן ,ליקותיאל אדם .וז' עד ט'
עוברים לפה .הכל זה בגלל כמות כיתות ומספר ילדים בשכבה .וניהול פדגוגי שצריכים לעשות .אלה
התחומים :פדגוגי ,כלכלי ותדמיתי ,בינוי ,ארגוני ומשאבי אנוש.
ננה חן:
בינוי?
ליאת שוחט:
רגע .ככה ,הדבר הראשון שעשינו זה בעצם שנבחר מנהל שש שנתי ,דר' נתי ברק .אני לא יכולה
להעיד על עצמי אבל זה מה שצוותי החינוך והמפקחים הציגו .היו ניסיונות לגייס מנהל בשנים
האחרונות ,פשוט אף אחד לא הגיע מתוך ידיעה שאין לאן להגיע .אבל אנחנו עמדנו בין  ,14נכון?14 ,
תמר חכימי:
 21מועמדים.
ליאת שוחט:
 21מועמדים ראויים אחד ,אחד ,באמת שבאו ורצו .אני חושבת שהבחירה שלנו בנתי היא בחירה
נכונה ,בן אדם מאד ערכי ,יודע לאן הוא רוצה להוביל את המערכת הזו .יסודי ,עובד שעות נוספות.
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תמר חכימי:
נכנס לתפקיד ב 1-ביוני ועובד  .24/7לא  ,7הוא בן אדם דתי.6 ,
ליאת שוחט:
כן.
ליאת בן בסט:
מאיפה הוא בארץ?
תמר חכימי:
מרעננה.
ליאת שוחט:
מרעננה.
תמר חכימי:
הוא ניהל בית ספר בחוף השרון.
ליאת בן בסט:
אני ראיתי אותו שם.
תמר חכימי:
והיה שנתיים במגדל.
ליאת שוחט:
כן .ארגונים ומשאבי אנוש .מה שהיה צריך להיות זה בעצם שכל מורי ז' עד ט' הם מורי משרד
החינוך והם נמצאים תחת הרפורמה של אופק חדש ,עם כל ההשלכות של כל מורה באופן אישי על
השעות הפרטניות שהוא נותן ,על השעות הפרונטליות שהוא נותן ,על התפקידים שלו .ומה שלא
נעשה בשנים האחרונות ,והשנה הם מחויבים ,זה שמורי י' עד י"ב נכנסים לרפורמה של עוז לתמורה.
המהלך הזה של ההפרדה גם יצר סדר ברפורמות האלה שכל מורה הוא תחת הרפורמה שהוא נמצא
בה ולא נמצאים מורים בבית מסוים שהם קשורים למשרד החינוך ,ובאופן פרדוקסלי הם בכלל
מלמדים בעוז לתמורה .בינוי .היום אני יכולה להגיד שהמעבר הזה בין בתי הספר יעלה לנו לשיפוץ
ראוי באמת שילדים ייכנסו לבית הספר ויגידו וואו ,אנחנו מרגישים מקום חדש ,סביב .כן גזבר
העירייה?  3מיליון שקלים רק ליובלים ,זה מעבר לשיפוצי הקיץ הנוספים שנעשים,
אפי גוטמן:
מה שבפרקאוף.
ליאת שוחט:
לא ,שניהם ,שני בתי הספר.
אפי גוטמן:
גם זה וגם שם?
ליאת שוחט:
גם זה עובר שיפוץ ,כל השירותים ,כל הכיתות .זה שלב א' .זה מעבר לשיפוצי קיץ הכוללים שיהיו
בכל בתי הספר היסודיים ובגני הילדים.
עופר תודר:
יש עוד  ,700שכבר אושרו קודם .ה 21-כיתות ועוד,
ליאת שוחט:
נכון.
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תמר חכימי:
פינות אופק ,פינות עוז לתמורה והכיתות.
גיל גבריאל:
לא ,זה החדש .ה 3 -מיליון זה החדש.
תמר חכימי:
נכון .אז זה בעצם  4מיליון.
ליאת שוחט:
כמעט  4מיליון שקל .רק אני רוצה לחזור שניה לארגונים ,ומשאבי אנוש .זה גם מעבר לצוותי מורים,
גם במנהלה היה שינוי .כי אם בעבר לכל בית היה גזבר ,מנהלת ,בית ,רכז חברתי .היום זה בראיה
של שתי חטיבות,
תמר חכימי:
חטיבה עליונה ,חטיבה תחתונה.
ליאת שוחט:
יש בעל תפקיד רוחבי לכל הרצף השש שנתי .אז גם פה נעשה שינוי .בינוי אמרתי לכם ,כלכלי
ותדמיתי ,הנושא התדמיתי עוד לא בא לידי ביטוי כי אנחנו מאמינים שכדי שכשנוכל ליצוק תוכן גם
פדגוגי ,גם בנושא הפיזי ,נוכל לעבור לשלב הבא של התדמיתי .אני יכולה להגיד לכם שברמה
האישית אם באתי אחרי מערכת בחירות סוערת עם מטרה להשאיר את כל תלמידי אור יהודה ולא
לתת לאף אחד לצאת ,כיוון החשיבה שלי השתנה והמטרה היא באמת ,אני נותנת את ה 100% -לכל
ילד שנשאר ובחר להישאר באור יהודה .אחר כך התוצאות יבואו ולא נצטרך להילחם על כל ילד .מי
שיצא ,יצא ,אני מקווה שבשנים הבאות העשייה והפירות של השינוי האלה יביאו למצב שלא נצטרך
להילחם על היציאה החוצה אלא הם יבחרו להישאר פה .אני יכולה להגיד בפה מלא שמי שנבחר,
בחר להישאר השנה בכיתה י' ,יקבל מעטפת כוללת פדגוגית ,צוותי הוראה ,ניהול ,את הטוב ביותר
שיכולנו להציב .בתחום הפדגוגי תמר תוסיף ,כי אני פחות מעורבת ,צד מקצועי זה אתם.
תמר חכימי:
אז אני יכולה רק להוסיף שגם בחטיבת הביניים ,ולרי ,שניהלה יצאה לשבתון .נקלטה מנהלת שבאה
מחולון ,ותיקה ,רוית דעי .היא ניהלה שש שנתי .שנה הבאה יש לנו מיצב בעיר ,גם ביסודיים גם
בחטיבה .הם נערכים כמובן ,אני כבר ישבתי עם שני המנהלים .העובדה שנכנסה תכנית עוז לתמורה,
שזה בעצם תוספת של הרבה מאד שעות .השכר של המורים השתנה ,מקבלים שכר הרבה יותר גבוה,
נשארים יותר שעות בבית הספר ,לאו דווקא פרונטליות מול כיתה מלאה ,אלא מול קבוצת
תלמידים .גם לתת מענה רגשי ,לשוחח עם הילד וגם תגבורים .זה כשלעצמו ייתן תוספת .בנוסף לזה
יש הרבה תגבורים ,גם בתיכון וגם בחטיבה .המנהלת כבר ישבה איך היא מפצלת כיתות ,איך היא
נותנת מתרגלים .היא עובדת על זה .ויש לנו משאבים וחלק מהמשאבים ,אני עוד אגיע להנהלה,
אנחנו עכשיו בשלבי בניה .אני חושבת שהכיוון הוא כיוון מאד חיובי ,יש אופטימיות .זה לא פשוט,
אני רוצה שתבינו ,לנייד מורים ,שינוי בכלל זה דבר מאד קשה ובעייתי .אנשים התרגלו לשבת באיזה
שהוא מקום .וליאת יכולה להעיד שכשהגענו לחדרי המורים בהתחלה הם אמרו איך יכול להיות
שאנחנו לא רואים את הילד ,אנחנו רואים ילד שנה וכבר צריכים להיפרד ממנו .המורים של ט',
המורים של י' אותו דבר .וכשהתברר שהשינוי הגיע והגענו לחדר מורים ,אז אמרו לנו אבל טוב לנו,
אל תפרקו .מאד מעניין איך ההסתכלות .והתפקיד שלנו היה באמת לשכנע ,להסביר ,להוביל אותם
לתובנות שזה לטובת הילדים וגם לטובתם בסופו של דבר .אין לנו היום התנגדויות או התקוממויות.
אני חושבת שהאנשים נפגשו עם המנהלים ,עם נתי .הוא ,כמו שליאת אמרה הוא בן אדם מאד ערכי,
מאד נינוח ,מאד רגוע ,אחד שהולכים אחריו.
ליאת שוחט:
משתף.
תמר חכימי:
משתף .וזה יוצר רוגע בצוות.
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אפי גוטמן:
בחור מקסים.
תמר חכימי:
באמת .הוא יוצר רוגע בצוות החינוכי ואני מאמינה שזה יעבור בשלום למרות הקשיים .ואנחנו
מייחלים לזה שנפתח את השנה כמו שצריך.
אפי גוטמן:
לגבי ולרי שאמרת שיצאה ל,-
תמר חכימי:
שבתון.
אפי גוטמן:
שנת שבתון.
תמר חכימי:
ולרי בחרה לצאת לשבתון.
אפי גוטמן:
היא אמורה לחזור שנה הבאה לפה?
תמר חכימי:
אנחנו לא יודעים ,תשמע ,הבן אדם יוצא לשבתון ,עקרונית אם היא תחליט מחויבים לה .אבל אי
אפשר לדעת אם היא תרצה לחזור או לא .היא בחרה לצאת מכל מיני סיבות .בגלל השינוי שקשה
לה 900 ,ילדים במקום  600בחטיבה ,היו כל מיני שיקולים .היא רוצה לצאת ללמוד ,לעשות שינוי.
היו לה  3שנים מאד אינטנסיביות והגיע הזמן לצאת ,מבחינתה.
אפי גוטמן:
זאת אומרת שרוית הגיעה לפה בידיעה שיכול להיות שהיא תהיה רק שנה?
תמר חכימי:
היא עברה מכרז ואי אפשר לדעת .אף אחד לא מתחייב לא לפה ולא לשם.
אפי גוטמן:
ויש איזה נתון מספרי כמה ילדים נרשמו השנה מחוץ לעיר?
תמר חכימי:
לא הבאתי אותם ,מתוך  ,200לדעתי משהו,
אפי גוטמן:
בגדול ,באחוזים.
תמר חכימי:
לא אחוזים ,אני מנסה לעשות ,יש לנו היום  ,290יש לי  174רשומים ,אז תעשה  290פחות  ,174נכון
לעכשיו,
ליאת שוחט:
.40% ,120
אפי גוטמן:
זה  65-70%בערך.
תמר חכימי:
בערך ,כן.
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ליאת שוחט:
 35-40% ,40%עזבו.
תמר חכימי:
עזבו.
ליאת שוחט:
שזה פחות משנה שעברה.
תמר חכימי:
יש לנו ילדים גם שחוזרים עכשיו לי'.
ליאת שוחט:
נכון ,זה גם מגמה שיש .לא ,שחוזרים לי"א.
תמר חכימי:
לי"א ,לא לי'.
ליאת בן בסט:
באמת?
תמר חכימי:
כן ,כן ,מאורט אבין חזרו השנה.
ליאת שוחט:
מאורט אבין חוזרים כמה,
תמר חכימי:
חוזרים ילדים.
ליאת שוחט:
מהשכבה של עומר ,כן.
תמר חכימי:
כן ,חוזרים.
ליאת שוחט:
גם מאורט אבין חוזרים וגם מבן צבי חוזרים.
תמר חכימי:
כן .רוצים ,החממה ,יש יתרון פה לחממה.
ליאת בן בסט:
אני בטוחה ששנה הבאה הם יישארו .לדעתי השנה אחרי שהם נשארו הם הבינו,
תמר חכימי:
כן ,אבל אני חושבת,
ליאת שוחט:
השנה הזאת פספסנו,
ליאת בן בסט:
הם הבינו שהם מהר מדי לקחו את ההחלטה לפני שהם,
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תמר חכימי:
תראי ,המנהל הגיע רק ,התחיל ,נבחר לפני פסח ,התחיל לעבוד רק אחרי פסח .היו כאלה שהתלבטו,
בסדר .חינוך זה ארוך טווח ,אנחנו לא ריצות קצרות ,זה למרתון.
רמי בן סעדון:
הערות הביקורת בנושא של הניהול הכספי ביובלי הוטמעו?
תמר חכימי:
אני אסביר מה הולכים לעשות .היתה גזברות ,הגזברות כבר לא תמשיך להיות במתכונת שהיא
היתה .לכל חטיבה תהיה ממונה על הכספים .אנחנו הולכים לקחת חברה ,כמו שביסודי יש חברה
שמלווה ועושה ביקורת קבוע ,מוציאה לנו דוחות .אותו דבר יהיה ,אנחנו ביקשנו הצעות מחיר ,יש
לנו בינתיים שתי הצעות .אנחנו עוד לא קיבלנו,
רמי בן סעדון:
בסדר ,אבל היה צריך יותר פיקוח ובקרה שלכם כאגף החינוך ,לרבות הצגת תכנית עבודה,
תמר חכימי:
נכון ,נכון.
רמי בן סעדון:
תקציב ,כל זה נעשה?
תמר חכימי:
כל זה ,עכשיו נעשה.
רמי בן סעדון:
פתיחת שני חשבונות בנק ,כל הדברים האלה?
תמר חכימי:
כן ,כן.
רמי בן סעדון:
יופי.
תמר חכימי:
ברור ,ברור .אנחנו מודעים ומפיקים לקחים .אבל אין ספק שהעובדה שתהיה חברה חיצונית שתפקח
ותבקר זה גם מקל עלינו.
רמי בן סעדון:
על התהליך הכספי ,אבל יש דברים שאתם כאגף החינוך הייתם צריכים לבצע.
תמר חכימי:
חשבון בנק נפתחו לכולם ,כן ,נפתחו חשבונות בנק לכל ,חשבונות הורים,
רמי בן סעדון:
הציגו לך תכנית עבודה תקציבית?
תמר חכימי:
מגישים עכשיו .עכשיו ,מכינים תכניות עבודה וגם דוח כספי של תשע"ו עם השוואה להצעת תקציב.
רמי בן סעדון:
דיווח להורים עם כל מה שצריך?
תמר חכימי:
בוודאי.
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רמי בן סעדון:
היו שמה יתרות גדולות מאד.
תמר חכימי:
צריך לקבל .לא ,השנה לא היה יתרות.
ליאת שוחט:
בעבר.
תמר חכימי:
ביובלים,
ליאת שוחט:
כשעשית את הביקורת.
תמר חכימי:
השנה לא היה.
רמי בן סעדון:
בתקציב הורים היה מעל  600,000שקל.
ליאת שוחט:
 300ומשהו.
תמר חכימי:
נכון.
ליאת שוחט:
שזה היה בשנת ?2000
תמר חכימי:
.'14
רמי בן סעדון:
.2014
תמר חכימי:
.2014
ליאת שוחט:
טוב.
תמר חכימי:
תאחלו לנו הצלחה.
ננה חן:
אני יכולה להגיד כמה דברים?
ליאת בן בסט:
בהצלחה.
ליאת שוחט:
חכי ,בסוף.
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תמר חכימי:
לא ,אני סיימתי.
ננה חן:
אז קודם כל אני כן רוצה לאחל בהצלחה ולפרגן על כמה החלטות שהתקבלו שדיברתי עליהן  8שנים
אחורה וסוף סוף זה קורה .אחת מהן זה הנושא של החלוקה ,החזרה לחלוקה לשני בתים ולא
לשלושה ,בהחלט מבורך .הנושא השני זה לתת לתלמידים לצאת החוצה או להישאר כאן ,לתת להם
את זכות הבחירה .זה בהחלט מכבד ,מכבד אותם ,מכבד אותנו כעירייה .ואם נהיה מספיק טובים
הם יישארו כאן ,אין לי ספק שכולם רוצים את הטוב ביותר .ובחירת מנהל שש שנתי ,שזה ,אנחנו
מדברים על זה הרבה מאד שנים והנה סוף סוף זה קורה ,אז כל הכבוד .לצד זה אני רוצה כן להעיר
הערה ,לפני זה ,לגבי כל שאר ההחלטות שהתקבלו ימים יגידו ואני מקווה שיגידו דברים טובים .לצד
זה ,היתה לי שיחה איתך ,תמי ,על הנושא של וועדת חינוך.
ליאת שוחט:
יש ביום שלישי.
ננה חן:
כן ,אבל אני חושבת שזה היה צריך להגיע לישיבת מועצה אחרי שוועדת חינוך גם קיבלה את זה .אז
נא להקפיד ,אם יש וועדה לתת לה את המקום שלה ,לתת לבחון את הדברים ולערב אותה קצת
יותר .בעיקר כשראש העיר היא גם יושבת ראש הוועדה .אחלה ,בהצלחה.
תמר חכימי:
תודה.
ליאת שוחט:
עוד מישהו?
עוזי אהרון:
בהצלחה ,כולם.
ליאת בן בסט:
בהצלחה.
ליאת שוחט:
שיהיה בהצלחה לכולם .חופשה נעימה .יכול להיות שבאוגוסט נוותר על הישיבה ותהיה חופשה
נעימה.
)הישיבה ננעלה בשעה (19:15
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