
 
 

 
 
 

 

 

 כ"א באדר א' תשפ"ב 

 

סיכום ישיבת ועדת ביטחון עירונית ) זום( תאריך 22.2.2022 

בטחון אישי במרחב הציבורי בלב ת"א  

 

 

נוכחים ונוכחות: 

תושבות: הילה ריחני, גל שור, יובל אסיס 

חברי ועדה ומשתתפים: סגן ומ"מ ראש העיר חיים גורן )יו"ר הועדה(, אופירה יוחנן וולק  חברת המועצה, נתן וולוך  

חבר מועצה, חן קראוס חברת מועצה, נתנאל שדה מ"מ מנהל מח חירום, 

אפרת מייקין כנפו, מנהלת הרשות לחוסן חברתי ויועצת רה"ע למעמד האישה, דני ויסמן, עוזר סגן ומ"מ רה"ע. 

גורמי מקצוע: חנן פרץ מנהל אגף סל"ע, מתן איבן, מנהל מרחב א. סל"ע,  דוד אהרוני , מנהל אגף בטחון וחירום, רם 

גלובקה מנהל מח' בטחון, אבי דוד , מנהל משל"ט בטחון ,יניב אבוטבול נציג משטרה, קצין מודיעין ובילוש לב ת"א. 

 

פתיחה – חיים גורן: 

אנו עוסקים היום בנושא חשוב ומשמעותי מאד לתושבות ותושבים באזור מרכז העיר – התגברות מקרי אלימות, 

תקיפות והטרדות. זהו נושא שחייב לקבל מענה, ולמרות היותו באופן כללי בסמכות משטרת ישראל, אנחנו כרשות 

שביטחון תושביה חשוב לה מאד ולמטרה זו אף הקמנו את הסיירת לביטחון עירוני )סל"ע( – מחוייבים לסייע ולתמוך 

ככל יכולתנו כדי לשפר את תחושת הביטחון ברחובות העיר. 

מודה לחברת המועצה אופירה יוחנן וולק על היוזמה לקביעת דיון בנושא בועדה. 

 

הצגת אירועי האלימות  ברחבי העיר - תושבות העיר הילה ריחני ,גל שור ויובל אסיס: 

גל שור, תושבת לב העיר -מספרת תקיפות של נשים בעיר, בכל האזורים, בכל הגילאים ובכל שעות היממה.  

התקיפות מתבצעות על ידי אנשים שונים, ביניהם דרי רחוב, מכורים לסמים, אנשים מעורערים נפשית, ועוד. 

אישה יכולה להתהלך ברחוב ופתאום בלי שום סיבה לקבל אגרוף.  מייצר תחושת פחד אמיתית וקשה.  

כמו כן פעמים רבות ניתן להיתקל ברחובות בשיכורים מסתובבים, אנשים ערומים, מטרידים מינית ועוד, מה שגורם 

לפגיעה קשה בתחושת הביטחון של נשים במרחב הציבורי.  

מבקשת להקים "קו חם" לנפגעות תקיפה בשיתוף עם המשטרה וסל"ע. 

הילה ריחני, תושבת נווה צדק - מספרת על מקרי אלימות שהגיעו אליה בעקבות דברים שפרסמה ברשתות החברתיות, 

לדוגמא - ברחובות דיזנגוף, ריינס, נווה צדק, גן החשמל, צ'ארלס קלור מיפו ועד הפארק ובחופי הים. 

40 מקרים דווחו, והתחושה של הנשים היא שאין מספיק נוכחות משטרתית של סיירים רגליים, אין הרתעה, התוקפים 

צריכים להרגיש פחד. צריכים לתגבר תאורה במקומות חשוכים או ברחובות שאין תאורה בכלל. 

יובל אסיס, תושבת העיר- מצטרפת לדברים שנאמרו ומספרת את סיפורה האישי, סיפור מזעזע על תקיפה באלימות 

ברחוב, שלא קיבלה התייחסות ראויה ומכבדת מהמשטרה.  
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התייחסות גורמי המקצוע: 

אפרת מייקין כנפו, מנהלת הרשות לחוסן חברתי-  

מכירה  היטב את התופעה מתוקף התפקיד. 

העירייה עושה מהלכים רבים על מנת לצמצם את התופעות האלו, הכוללות בין היתר: 

קידום אפליקציה של ביטחון אישי במרחב הציבורי, יוזמת "לילה טוב" המכשירה עסקים להתמודד עם תופעת 

ההטרדות המיניות, סמי אונס וכדומה, תכניות למניעת אלימות מינית בבתי הספר ותנועות הנוער, והשקעה מרובה 

בתשתיות ידידותיות לנשיים, כגון מסלולי הליכה ייעודיים עם תאורה, מצלמות ועוד.  

כמו כן העירייה אוכפת וסוגרת מקומות בעייתיים כגון מועדוני חשפנות.  

 

חנן פרץ, מנהל אגף סל"ע-  

קודם כל צריך לזכור שהאחריות הבלעדית היא של המשטרה. יחד עם זאת, אנחנו כמובן כאן לעזרה ולתמיכה בכל 

שיידרש. 

אגף סל"ע יתגבר נוכחות של סיירים וניידות ברחובות האמורים ובמקומות מועדים לפורענות, ומציע סיוע אפילו עד 

לרמת ליווי אישי לנשים שחוות תחושת פחד במרחב הציבורי בנסיבות הרלוונטיות. 

כמו כן מציע להקים קבוצות נשים בווצאפ בשיתוף עם המשטרה, ייעודיות לאזורים מסויימים, על מנת לאפשר לנשים 

להציף באופן מיידי ולתת טיפול ומענה במעגל קצר ככל האפשר לבעיות אלימות ולתקיפות. 

בנוסף יבחן צירוף של פעילות לסיורים בניידות כדי לייצר היכרות קרובה יותר עם הבעיות. 

 

יניב אבוטבול, ראש מחלקת מודיעין ובילוש לב ת"א  –  

עבירות האלימות כנגד נשים ברחבי העיר נלקחות ברצינות רבה במשטרה. 

אנחנו חושבים שחלק גדול מהעלייה בתופעה הזו קשור להשלכות ארוכות טווח של הקורונה, אנשים שאיבדו הרבה 

כסף, בית ולצערנו אפילו את הבריאות הנפשית שלהם. 

בנוסף ישנה עלייה משמעותית בכמות השב"חים בעיר בגלל עבודות הבנייה הרבות ועבודות הרכבת הקלה. 

יש לנו הצלחות רבות בתיקים שנחקרו הוגשו כתבי אישום רבים נגד פורעי החוק, אך יש לציין שלפעמים לא מגיעים 

למיצוי חקירתי, לכן השת"פ של הבנות שספגו אלימות או הטרדות מכל סוג שהוא קריטי בחשיבותו! 

מאד מאד מבקש מנשים שעברו תקיפות מכל סוג שהוא להתלונן ולספק כמה שיותר ראיות במידת האפשר )סרטונים, 

תמונות, עדויות וחומרים נלווים( על מנת להגיע למיצוי הדין עם הנאשמים. 

יש לנו שת"פ מלא עם אגף סל"ע ועם שאר אגפי העירייה, כמו כן יש תכנית תקציבית ל שנת 2022 בשלל תחומים כגון- 

המחלקה לנוער במשטרה נכנסת להליך הסברתי בתוך בתי הספר בנושא הטרדות מיניות/ חינוך מיני וכו'. 

 

דוד אהרוני, מנהל אגף בטחון-  

יש משמעות רבה לנושא התאורה ברחובות , לכן נדרשת רשימה של הרחובות בהן התאורה לקויה/ חסרה. 

כמו כן יש את מתנדבי המשמר האזרחי ברחבי העיר שיכולים לסייע למשטרה בהגברת תחושת הביטחון, על ידי 

סיורים יזומים בנקודות בעייתיות. ממליץ מאד לעודד ולהצטרף. 

 

  



 
 

 
 
 

 

 

חיים גורן, יו"ר הוועדה – סיכום: 

נושא הביטחון האישי בכל העיר חשוב מאד, ואנו נעשה ככל שניתן על מנת להגביר את תחושת הביטחון בעיר. 

אנו צריכים לעבוד בשני מישורים מקבילים: 

ברמה המיידית, לתגבר סיורים ונוכחות גם של משטרה, גם של אגף סל"ע ושל מתנדבי משמר אזרחי  ברחובות לב 

העיר. קבוצות וואטספ משותפות לתושבים ותושבות וגורמי עירייה ומשטרה הן במקרים רבים יעילות מאד ומבקש 

לקדם את המהלך.  

יש לבחון את נושא התאורה הלקויה בהקדם ולטפל היכן שניתן.  

)*בעקבות ההמלצה כבר תואם סיור של התושבות הפעילות עם מחלקת מאור בתאריך 9.3(  

נבחן גם כיצד לשווק באופן רחב היקף ומשמעותי יותר את המענים העירוניים )האפליקציה וכדומה( לציבור הרחב, 

ונבחן האם ניתן להקים "קו חם" כזה לנפגעות תקיפה שילווה את הנשים בהגשת התלונות ובהתמודדות לאחר מכן.  

 

ברמה האסטרטגית, אנו נדרשים לתת מענים טיפוליים רחבי היקף לאותם אנשים ונשים דרי הרחוב, המכורים וכו'. 

העירייה מקימה ממש בימים אלו "גגון" משודרג לדרי רחוב, ומקדמת מהלך של "דיור תחילה". המטרה היא לטפל 

נכון באנשים הנמצאים לצערנו במצב מצוקה גדול מאד ובכך לפתור את הבעיה מהשורש.  

כמו כן אנו נמצאים במהלך מאומץ להגדלת כמות המצלמות שפרוסות ברחובות העיר בסדר עדיפות לפי מקומות 

בעייתיים יותר ופחות, דבר שיסייע גם הוא לתחושת הביטחון וליכולת שלנו לזהות ולתפוס בזמן אמת את התוקפים.  

בנוסף אנו בונים תשתיות כמו שבילי הליכה וריצה לנשים, מוארים ובטיחותיים מאד, כדי לתת את האפשרות ללכת 

ולרוץ ברחובות העיר מבלי לחשוש. 

נמשיך לעקוב ולראות שדברים מתקדמים. 

מודה לכולם על ההשתתפות! 

 

רשם: דני ויסמן, ע סגן ומ"מ רה"ע 

 

 

 בכבוד רב, 

 

חיים גורן, סגן ומ"מ ראש העירייה 

                                                                                                              חבר מועצת העיר ת"א- יפו 

                                                                                                              יו"ר סיעת "מאמינים"  

  

 

 

העתקים: 

רובי זלוף, סמנכל העירייה 


