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וועדי בתים, קבוצות משותפות-קשר עם הקהילה

.תושבים וקבלת מענה מהיר ומקצועיי "עהעלאת בעיות 

יחידות  , רשות המיסים, וטרינר מחוזי-פ עם גורמי חוץ ופנים משטרתיים"שת
. מסובים ועודתחנת , עירייהמחלקות , משטרה ירוקה, משרד הבריאות, הפיצוח
.ולחזק תחושת הביטחון אצל האזרחסדר ומשילות ליצור -המטרה

הגברת אכיפה בתחום עבירות איכות חיים

.חנייה, פסולת בנייה/ניקיון/רעשבעבירות אכיפה 

.האתיופיתהקהילה , נווה סביון, רביןנווה-פ עם משמרי השכונה"שת



.בימי חול חגים וסופי שבוע, פ שעון החיים"פריסת ניידות ע

ר"אכיפה ומניעה בתחום עבירות הפע

הגברת נוכחות ואכיפה בעבירות תנועה בריונות

צמצום שתיית אלכוהול בקרב קטינים ובגירים במרחב הציבורי

.חוק הקורונהמניעה מצבית ואכיפת 



וטעינהטיפול בחניות כפולות והפרעות לתנועה באזור תעשיה ובאזורי פריקה 

.106בכמות הקריאות למוקד 20%ירידה ב 

והחזרת תחושת הביטחון לאזרחיםעל רחוב השוקהרחקת גורמים עבריינים מאור יהודה בדגש 

ציבורייםטיפול בעבירות  גרימת רעש במקומות 

.100אירועי מוקד 10%ירידה ב 

לבןטיפול בחניות כפולות בשוק אבו 

.106בכמות הקריאות למוקד 20%ירידה ב 



ניתוח יעדים

דוחות אכיפה

דוחות תנועה118•
עשרות דוחות  •

קורונה
עשרות  דוחות •

קנאבוס
עשרות דוחות  •

איכות הסביבה

חיכוך ומשימות 
שיטור

משימות   80•
הצבות סטטיות 

וביצוע חיכוך

מבצע וגורמי חוץ

.משרד הכלכלה•
.משרד הבריאות•
כיבוי  -בטיחות•

.ורישוי עסקים
חודש אוגוסט  •

מבצע עם מי 
.שקמה

fפ עירייה"שת

הסדרי תנועה •
ואפשרות אכיפה

הצבת מצלמה •
24/7קבועה 

הצבת שילוט על  •
מקום מצולם  

24/7
הצבת •

קטורים  'פרוז
ותאורה חזקה  

.מאוד בלילה

והחזרת תחושת הביטחון לאזרחיםעל רחוב השוקהרחקת גורמים עבריינים מאור יהודה בדגש 





:תובנות
.ביחס לממוצע של השנתיים האחרונות2021בהפרעות תנועה בשנת 56%של ירידה . א
.ביחס לממוצע של השנתיים האחרונות2021באירועי האלימות בשנת 39%של ירידה. ב
.ביחס לממוצע של השנתיים האחרונות2021באירועים יזומים שנפתחו כפעילות משטרתית בשנת 180%של עלייה. ג

ניתוח ותובנות



ניתוח יעדים
וטעינהטיפול בחניות כפולות והפרעות לתנועה באזור תעשיה ובאזורי פריקה 

.106בכמות הקריאות למוקד 20%ירידה ב 

20202021

13898

29%ירידה של 
דוחות117נרשמו 



ניתוח יעדים

20202021

4931

דוחות119נרשמו 

טיפול בחניות כפולות בשוק אבו לבן

.106בכמות הקריאות למוקד 20%ירידה ב 



ניתוח יעדים

21920202021

314342307

10%ירידה של 
דוחות רעש 1033נרשמו 

ציבורייםטיפול בעבירות  גרימת רעש במקומות 

.100אירועי מוקד 10%ירידה ב 



30%ירידה ב ( התפרצות לדירה)עבירות רכוש 

בכמות התאונות קלות וחמורות עם נפגעים15%ירידה ב -תאונות דרכים

30%ירידה ב ( גניבה מרכב)עבירות רכוש 

באירועים במקום ציבורי10%ירידה ב -רעשגרימת 

העלאת הכשירות והמקצועיות של היחידה



חלוקת פליירים בבתי 

עסק ולאזרחים בתחום 

ההסברה

צווי  ,ניתנו אזהרות 

סגירה לבתי עסק  

ואולמות

מאות סיורים  

בפארקים למניעת 

התקהלויות

ביצוע עשרות מחסומים 

בכניסות לעיר

מאות בקרות למבודדים  

ומאומתים על בסיס יומי  

פ משרד הבריאות"בשת

3400-טופלו כ

אירועים בנושא 

הקורונה

אכיפה דוחות 2978

משטרה

דוחות אכיפה 175-ו

פיקוח 

מתחילת התפרצות הנגיף
2021שנת 
דוחות 1356

משטרה
דוחות פקחים81



ממוצע מחוזימגמה2018201920202021עבירה

513921103ר"שבל
390%80%

3121242817%לדירההתפרצות
14%

%-%43-2933302130מתוך רכבגניבה

התפרצות לבית 
עסק ומוסדות

2115111755%35%

1321088616996%כ"סה



מגמה2018201920202021סוג

תאונות

תאונות 
-544325%חמורות

312430313%תאונות קלות

362834340%כ"סה

נפגעים

00110%הרוגים

%-543233פצועים קשה

%-403141387פצועים קל

%-453545419כ"סה

.ללא שינוי בכמות תאונות דרכים בעיר אור יהודה•
.בכמות הנפגעים9%ירידה של •





סוג  
אירוע

מגמה2018201920202021
מגמת 
תחנה

מגמה  
מחוזית

רעש  
מדירה

5984857376906-%11%6-%

רעש

ממקום  
ציבורי

47831434230710-%6%10-%

רעש  
מרכב

-20495410%16-%10%





מצב קיים
הבעיה

ריבוי עבירות גרימת  
רעש במרחב הציבורי  

דבר  , באור יהודה
שמהווה פגיעה  

באיכות חיי  
התושבים

שיפור איכות חיי  
התושבים באמצעות  

10%הורדה ב 
מאירועי הרעש 

שמתקבלים במוקד 
100

מצב נדרש
תוצאה

מיגור תופעת גרימת רעש 
מהמרחב הציבורי

אכיפה מוגברת וריבוי בדיקות

שילוב משמרי השכונה כגורם מניעה  
והסברה

ניתוח אירועי הרעש בעיר אור יהודה

בעירהבעייתים התמקדות במוקדים 

ביצוע מבצעי איכות חיים  לא מדובר 
במדד 

תוצאה אלא  
!בתשומות

הסברה ופרסום בנושא הרעש

הצבת שילוט בכניסה  
לפארקים וגנים 

ציבוריים

התקנת וחידוש 
מערכות כריזה  

בפארקים

מצלמות עירייה  
בפארקים

איתור רצדיביסטים



היחידהפעילות 

דוחות אכיפה

רעש וניקיון שוטרים1099•
רעש וניקיון פקחים513•

חיכוך ומשימות  
שיטור

משימות יזומות  84•
בנווה רבין

משימות יזומות  84•
במרכז העיר

משימות יזומות  84•
בהסתדרות ונווה  

סביון

מבצעי איכות חיים

•25.2.21
•25.3.21
•22.4.21
•20.5.21
•27.5.21
•24.6.21
•15.7.21
•29.7.21
•5.8.21
•12.8.21
•30.9.21
•14.10.21
•4.11.21
•11.11.21
•18.11.21

פ עירייה"שת

שילוב משמרי  .•
השכונה בשעות  

הערב ובעיקר  
.  ש"בסופ

נווה  -מיקומים
רבין ונווה סביון

הצבת שלטים  •
בכניסה לפארקים  

ולגנים ציבוריים  
אודות עבירת  

הרעש והוונדליזם
כריזה בפארקים•
מצלמות עירייה•
פרסום במדיה  •

המקומית

בכמות האירועים10%ירידה של רעש במקום ציבורי קיימת עבירות בתחום-מדד תוצאה





2,018, 22%

1,792, 20%

1,464, 16%

1,152, 13%

518, 6%

410, 5%

399, 4%

269, 3%

225, 2% 143, 2%

137, 2%

113, 1%
103
, 1%

70, 1%

64, 
1%

62, 1%

27, 0%
26, 0%

20, 0%

אחר

סיוע לבעל סמכות

עברות תנועה

גרימת רעש

חשש לחיי אדם

אדם חשוד

הסגת גבול

מטרדים לציבור

תאונת דרכים

גניבה

שריפה

אבידה ומציאה

חפץ חשוד

חשש להתאבדות

סכנות לציבור

נזק

סדר ציבורי

יידוי אבנים

תועה/ מציאת נעדר 

סיוע לבעל  

סמכות

עבירות  

תנועה

גרימת  

רעש

9031-כ אירועי מוקד''סה



64%-ב2021יחידת השיטור העירוני טיפלה במהלך שנת 
בעירמכלל האירועים 

3170, 36%

5549, 64%

אחר

שיטור עירוני



אירועי איכות חיים7055-כ"סה
י יחידת השיטור"ע86%טיפול ב 

אחר
14%

שיטור עירוני
86%

כותרת תרשים



100מוקד שנה
מוקד
106

עיכובמעצר
דוחות
תנועה

20193946-1562241637

2020452844111101941682

2021619034741431632243

16%33%-22%30%-36%אחוזים

דוחות
שנה

ס"איכ
שפיכת  
אלכוהול

דוחות קורונה

20196721920--

202072911991622

2021109917191356

-56%43%אחוזים



שנה
הפרעה  
לתנועה

איכות  
חיים

קורונה
כ"סה

דוחות

20191730644-2374

20201861471942426

20212694513813288

2020ביחס ל פקחים באכיפה %  35של    עלייה ישנה 



שיטור  
עירוני  

אור יהודה

חקירות

משמר  מודיעין
שכונה 
סביון

משרדי  
ממשלה

ק"מש

רישוי 
/תחנה
מרחב

ס"מב

משמר

שכונה 
רבין

נוער 
מסובים

מחלקות  
עירייה















בית בפארק

חיזוק אמון הציבור  

ושיפור איכות חייהם

השפעה וצמצום  

תאונות דרכים

צמצום עבירות  

צמצום עבירות  רעש

ר"פע

השלמת תקינת  

יחידה




