
 
 

 

 
 
 

1 

 
 
 

      

 ישיבת ועדת בטחון עירונית סיכום 

 41.77.72ה' כסלו מתאריך 

 
 :על סדר היום

 

  הצגת אפליקציות מתחום הביטחון האישי והמרחב הציבורי, לבחינת שימוש ושיתוף פעולה

 עירוני

 
 :ישיבהב נוכחים

  
 

 תפקיד  שם 

, חבר ועדת הביטחוןיו"ר   חיים גורן
 מועצת העיר

 אגף בטחון ושרותי חירום מנהל דוד אהרוני 

 מנהלת אגף מחשוב ליאורה שכטר

 מנהל אגף רבעים ושכונות אריק שוע

 שעת חירוםמנהל מחלקת  אייל קידר

 ס. מנהל אגף רבעים ושכונות אמנון 

 מנהל משל"ט בטחון אבי דוד

 אגף מחשוב רוחמה

 נציג המשטרה ג'קי

 אגף מחשוב דורון

 נציג ציבור יוסי רנרט

 נציג ציבור אל זכריהארי

 אגף סל"ע טניה

 אגף סל"ע מירי

 Citizenאפליקציית  דניאל

 Family guardianאפליקציית  יורם

 Silent eyeאפליקציית  חגי

  

  

 עוזר ומנהל לשכה דני ויסמן

 
  

 
 

*  * * 



 
 

 

 
 
 

2 

 
 

 מטרת הישיבה:

ה לבחון שיתוף פעולה בחינת אפליקציות פרטיות מתחום הביטחון האישי והמרחב הציבורי, במטר

 עירוני עם מפתחי האפליקציות ו/או שימוש שלהם במערכות העירוניות.

 

 : )בתוך הדיגיתל(601 –הצגת האפליקציה העירונית  –פתיחה 

ניתן גם לצלם ולהעלות את התמונה של המפגע  ניתן לדווח על מפגעים,  כיום באפליקציה העירונית 

 בדיווח.

 ר זמן המענה צריך להיות קצר ולכלול את סטטוס הטיפול.ישנה תגובה לכל דיווח, כאש

וניתוב  כיום המערכת עוברת שדרוג אשר יאפשר בדיקה של דיווחים על מפגעים נוספים בסביבה 

 יעיל יותר של הדיווח למחלקה האמונה על הטיפול.

 לטובת דיווחים על עומסים, תקלות, תאונות וכדומה. wazeמתקיים גם שיתוף פעולה עם 

 צ"ב מצגת המציגה את האפליקציה העירוניתמ -

 

 :Silent eyeאפליקציית הצגת 

 פיילוט אזורי שנועד להגברת תחושת הביטחון של התושבים.

נועדה למעשה לשמש כמערכת אזעקה ביתית פשוטה, כאשר מתקינים אותה  האפליקציה 

 בסמארטפון ישן ומציבים אותו מול דלת/חלון כשיוצאים מהבית או בלילה. 

 מכשיר אמור לקלוט פריצה לבית, ובו בזמן לצלם תמונות ולשדר אזעקה למי שייבחר.ה

לקיים פיילוט עם קבוצת תושבים )למשל קשישים מדרום העיר(  –הצעה לשת"פ עם העירייה 

 .  שיקבלו את המכשיר עם האפליקציה וישתמשו בו

 ארגון הקבוצה, השתתפות בעלות הפרויקט. –נדרש מהעירייה 

 ת המציגה את האפליקציהמצ"ב מצג -

 

 גורמי המקצוע: דילמות שהועלו ע"י

 יש לבדוק חוקיות לאור שימוש במאגרי מידע פרטיים  -

)יש לתכלל במחיר( -  כיצד יחוברו לרשת? 

 

 המשך טיפול:

 בדיקה מול הייעוץ המשפטי -

 בחינה לעומק יחד עם אגף רבעים ושכונות -
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 Family guardianהצגת אפליקציית 

מהתושב לגורם כיווני, -מתייחסת למרחב הציבורי העירוני, ומטרתה הזרמת מידע דוהאפליקציה 

 העירוני ולסביבתו הקרובה ומהמידע העירוני לתושב. 

ועבר ישירות לכל משתמשי האפליקציה וגם העירייה יכולה לקבל כאשר יש דיווח על מפגע, הוא מ

 במידע.או במקביל לעדכן על טיפול וכך יש שיתוף של כל הסביבה 

כמו כן האפליקציה מאפשרת כפתור חירום שמשמש למקרי חירום ומזעיק קרוב/חבר המוגדר 

 מראש למקרים שונים.

 מצ"ב מצגת -

 

 דילמות שהועלו ע"י גורמי מקצוע:

 מה המחויבות העירונית במידה ויש שימוש במאגרי מידע עירוניים -

 יש לפתוח לכולם –אם פותחים מידע  -

 כאלו בתמריצים עירוניים. איך מעודדים אפליקציות -

 

 המשך טיפול:

)יש לקבוע ישיבה עם מנהלת אגף מחשוב( -  בחינה מול סמנכ"ל העירייה והייעוץ המשפטי 

 

 Citizenהצגת אפליקציית 

 יצירת קהילה מעורבת השומרת על הביטחון במרחב שלה. –מטרת האפליקציה 

 ל האזרחים לפעולה.אפשרויות לדיווח על מפגעים קלות ופשוטות שמעודדות את כל

 הקמת "סיירת" מתנדבים מהקהילה שמייצרת את הדיווח.

 מצ"ב מצגת  -

 

 דילמות שהועלו ע"י גורמי מקצוע:

יודעים לסנן את הרלוונטי –יש מאסות של מידע  - ( איך  '  )סוג, אזור וכו

)הורים ערים, משא"ז וכדומה( - ניתן לחבר לעניין   אלו קבוצות 

 מה רמת הבשלות של האפליקציה -

 

 המשך טיפול:

 כנ"ל בנושא הקודם -
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 נושאים נוספים שעלו בישיבה:

מר רנרט ביקש לבחון אפשרות ליצירת קו חירום של העירייה לטיפול במפגעים דחופים ללא  -

 601המערכת שיחות של מוקד 

גולדמן ולמר למר גלעד הישיבה נערך טקס הוקרה, הענקת תעודת הוקרה ושי צנוע בסיום  -

, על  מעורבותם באירוע הפיגוע הרצחני בתחנת רכבת ההגנה בו נהרג החייל קובי לנגלבן

 אלמוג שילוני הי"ד. 

ניסו לעצור את המחבל ולתפוס אותו וכן  גלעד וקובי נקלעו למקום ומייד כשהבחינו בנעשה 

, ועל כך תודת העירייה, בשם התושבים, נתונה.  לעזור לאלמוג, למרות הסיכון האישי

 

 

 אשמח להתייחסותכם, 

 

 בברכה,

 גורן חיים

 חבר מועצת העירייה

 יו"ר ועדת הביטחון העירונית


