עיריית אור עקיבא
לשכת ראש העיר
פרוטוקול 1310311
מישיבת מליאה שלא מן המניין שהתקיימה ביום רביעי יא' בתמוז התשע"א ה101210311 -
בשעה  18:33בעירייה.
נוכחים:
מר שמחה יוסיפוב – ראש העיר
מר אלי אנקונינה – סגן מ"מ ראש העירייה
מר יוסי כדורי – סגן ראש העירייה
מר אבניל איליזירוב – סגן ראש העיר
מר מיכאל גרוסמן – חבר עירייה
ד"ר זאב שיפרין – חבר עירייה
מר אברהם כהן – חבר עירייה
מר אלכסנדר זרצקי – חבר עירייה
מר יצחק תורג'מן – חבר עירייה
מר שלומי אבני – חבר עירייה
מר אלי אלפסי – חבר עירייה
חסרים:
מר משה בן הראוש – חבר עירייה
מר ארקדי גדילוב – חבר עירייה
מוזמנים:
סנ"צ בני הרנס – מפקד משטרת חדרה
עו"ד אריאל ארונוביץ – יועמ"ש
מר מאיר לב טוב – עוזר ראש העירייה
מר משה ביטון – מנהל אגף שפ"ע
מר אורי ארזי – דובר
מר שלומי שגב – מתאם המאבק בנגע הסמים ומנהל פרוייקט עיר ללא אלימות
סדר יום:
מצב הבטחון האישי של התושבים ועיבוי מערך השיטור והפקוח העירוני.
שמחה יוסיפוב – ערב טוב לכולם.
כפי שהבטחנו אנו מקיימים ישיבה בנושא הביטחון האישי של התושבים.
פורסמו כתבות בעיתונים המקומיים ,נשלחו גם מכתבים.
בשיחות ביני לבין בני הרנס הועלו טענות בנושא זה ,למעשה תחנת המשטרה המקומית סגורה.
כתבתי לשר לביטחון פנים ותשובתו הייתה שמצב הישוב טוב ויעידו על כך הנתונים.
הנתונים נראים טוב מאחר והתחנה סגורה ואין למי להגיש תלונה כך שתושבים מתייאשים.
אנו מרגישים כמו מערב הפרוע וזו התחושה של שאר חברי העירייה ,נבחרנו על ידי התושבים
ועלינו לספק להם את הבטחון ,אנו טובים בחינוך כי זה נתון בידינו.
כל בקשותינו זה שהתחנה תהיה פתוחה לפחות עד השעה  33:22לפחות.
ביכולתנו להעסיק רק  3שוטרים קהילתיים וחבל שאין ביכולתנו להעסיק יותר שוטרים
קהילתיים.
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אנו רוכשים רכב חדש לשיטור הקהילתי.
ביום שישי יריות באמצע הישוב לאור יום.
בני אתה מכיר אותי ואני לפעמים כועס עליך ואתה כועס עלי ,תעזור לנו לתת בטחון לתושבים.
היום נמסר לי שצעירים יושבים עד  0:22לפנות בוקר בשדרות ירושלים ואין קול ואין עונה.
שלומי אבני  -ישיבה זו מתקיימת בעקבות הצעה לסדר יום שהגשנו ,מזה שנתיים שאנו מבקשים
לדון בנושא זה.
אני שומע את דברי הפתיחה ואני שמח על דבריו של שמחה ואני מסכים איתם ,גדלתי בישוב הזה
ואני מרגיש את התחושה ומריח את הריחות.
יש תחושה של ווקום ברחובות ,אין לי ספק שאתה כמפקד משטרת חדרה הייתה רוצה לקבל
תקציבים ותיגבור ולכן נכנסים לווקום שלתוכו נכנסים נערים משועממים ואירגוני פשע שונים.
בתוקף תפקידי כמי שמוביל תכנית חשובה אני מרגיש שע"פ תחושה נכנסים לווקום וישנם פיקים
עולים יורדים.
ע"פ נתוני המשטרה הפשע והאירועים בירידה אני מקווה שזה אכן כך ,אסור לנו להתעורר
באיחור.
מבחינתי בניהול של משבר צריך להתעורר לפני האירוע וצריך לעצור אותו בהקדם ,אני חושב
שאנו צריכים לשנות את המצב לא מתוך נקודות ביקורת אלא כדי לפתור את הבעיה.
יש ווקום ברחוב ,צריך שהמשטרה תכניס לכאן כוחות כדי להראות נוכחות ,אנו בטוחים שלא
נצליח למגר את הפשע ,אך צריכים לפעול ולא להמשיך כאילו דבר לא קרה.
אברהם כהן – היום אור-עקיבא צריכה לשנות את המצב שהוא מצב גרוע ,אור-עקיבא זקוקה
לכם ,התחושה של התושבים היא שקורים דברים גרועים למרות החינוך הטוב ברחבי הארץ ,
אצלנו לא שונה משאר הערים בארץ ,ההרגשה היא שישנן שתי ניידות בכדי לרשום דוחות ,לדעתי
צריך להכניס כוחות לאו"ע בכדי לתגבר את תחושת הבטחון.
אלי אלפסי – החל משנת  3220אנחנו מקבלים נתונים של ירידה באירועים  ,התחושה האמיתית
זה שאין בטחון לתושבים ,הטיפול צריך להיות שורשי רצוף ולאורך זמן  ,כאשר עושים פעילות
בערים מסויימות אזי ישנה הגירה למקומות אחרים שבהם אין פעילות מניעה .צריך לבצע פעילות
יזומה ,התחושה היא שלא נעשת פעילות כלשהיא ,אני שמח שכמפקד משטרה הינך נוכח בישיבה
חשובה זו.
יוסי כדורי – אני הייתי מאוד שמח שאם רפ"ק ליאון נחום ונסים כהן היו נוכחים כאן כי אז היו
עונים גם לשאלות ,אני פרפר לילה ,אני ער בלילות ומכירים אותי במשטרה כאשר אני פונה
ומבקש עזרה כנגד טרקטורונים ,משמיעים מוזיקה והפרעות נוספות ,לעיתים ניידות כן מגיעות
ולעיתים לא ,לעיתים אזרחים פוחדים להתלונן ,מציבים מצלמות ועושים פיקוח אך יחד עם זאת
אין ביטחון.
עו"ד אריאל – אני מגיע מחיפה שם לפחות מדבררים את הנעשה על ידי משטרת חיפה.
אורי ארזי – חשוב יותר זה לראות שוטרים.
מאיר לב טוב – כאשר הגיע לכאן רפ"ק ליאון נחום הוא ביצע סיורים רגליים גם עם בגדים
אזרחיים והיו תוצאות ,כיום זה לא קיים ,הדברים האלו נעלמו וחבל כי היו להם תוצאות.
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סנ"צ בני הרנס – אין לי דבר יותר משמח מאשר להיות גורם מאחד ,שמי בני ואני מפקד משטרת
חדרה ,אני מציג ראיות ולא תחושות ,גם כשאני בטוח שאני עושה את התוצאות הטובות ביותר,
יש לי מבקרים שזה התובע או הסנגור ,אנחנו מביאים הוכחות אך בית המשפט הוא הקובע ,גם
שאתה בא לנער שהוא מתייחס אליך כזבל ואף מכה אותך ואתה בא איתו לבית המשפט ,בית
המשפט משחרר אותו בשל כך שאין לו עבר פלילי ,או מכל סיבה אחרת.
אציג בפניכם מצגת ואבקש מכם לשמור על כבודם של האנשים ,שלכם ושל העיר ,כל טענה שלכם
אני אומר מראש נכון אך זה רק בשל תחושה ולא בשל נכונות של הטענה.
משטרת חדרה אחראית על שטח ענק שבו מתגוררים  082אלף תושבים כולל אוכלוסיה של  ,כ-
 022אלף איש שעוברים דרכנו ואתם באמצע הצירים של כביש מס'  / 3כביש .0
אתם כעיר נמצאים בשיגשוג ובתנופת פיתוח ,אתם לא עיר פיתוח ואת זה תראו גם בנתוני פשיעה,
החל משנת  3222ישנה ירידה של  22.3%בפשיעה ,באו"ע ישנה ירידה משנת  3222של .23.3%
אחוז הגילויים באו"ע עומד על  33%למרות שבכל האזור זה עומד על .28%
עבירות פע"ר אנחנו בירידה של  28%אחוז ומאז שנת  3222תפסנו מספר גנבי רכב כולל נערים
מהישוב( .פע"ר – פשיעת עבירות רכוש –  0סוגי עבירות).
אחת הדרכים למנוע זה באמצעות סגירות כמו במושבים כולל מצלמות עבור הנכנסים והיוצאים.
באו"ע ישנם  03עבירות רכוש ,אני בא מגזרת בנימין שם אירוע אחד נחשב כאיום ונורא.
אלימות סל מפכ"ל  -באו"ע ישנה ירידה של  22%לעומת כלל האזור שעומד על .02%
אני מבקש מכם להתלונן באמצעות  022ולא חייב להיות דרך המשטרה המקומית.
אנו מריצים פרוייקט מבצעי – מחוללי פשיעה בחוף אולגה  ,הקמנו צוות משותף למשרדי ממשלה
לטפל בהפעלת עסקים ללא רישיונות  ,לקחנו על אחריותנו להרוס  0מסעדות בחוף הים כי מכינים
את הצווים ,אני מוכן להיות הגב שלכם בכל הקשור לטיפול ברעשים  ,על כל השטח הענקי שאתם
רואים יש לנו  2ניידות כחולות ובאמצעות שיתוף פעולה עם הרשויות מסביב יש לנו עוד  2ניידות.
פערים מרכזיים – נותן סקירה.
סיכום מת"ח חדרה – לוחמה בפשיעה  ,אלימות ות"ד  ,רואה חשיבות רבה לטיפול מהיר  ,מבקש
לגייס כ"א מהאזור למשטרת חדרה.
המשטרה פועלת ע"פ חוק וע"ב עובדות וראיות.
ברצוני להודות לראש הרשות ולכם שישבתם והקשבתם לי.
שמחה יוסיפוב – ברצוני להודות לסנ"צ בני הרנס על הסקירה המאלפת ויחד עם זאת אני לא
מסכים עם כל דבריו.
אני הייתי מתנדב משמר אזרחי ,מה שצריך זה רכז רציני ואחראי כפי שהייתה בעבר רחלי אוזן
שעשתה עבודה נהדרת בישוב בריכוז התחנה ,בנושא משמרות שכונה ,הייתה לנו משמרת שכונה
ביובל ,לדעתי צריך לעשות מאמץ מחודש להפעיל סיירות שכונה.
שלומי שגב אתה צריך להרים את הכפפה ולהחיות את הסיירות באמצעות רכבי עירייה.
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סנ"צ בני הרנס – בנושא רעשים של נערים מגיעה ניידת ומפזרת אותם והם חוזרים ואין
לי מה לעשות כנגד זה ,לגבי בוגרים זה שונה כי אז יש לי אפשרות לקנוס אותם אם הם חוזרים,
גם אם אקח אותם למשטרה אזי אין לי מה לעשות מול אותם קטינים.
שמחה יוסיפוב – אנו תמיד מחפשים פתרונות לצימצום תופעת הואנדליזים  ,נושא חוף הים הוא
מאוד קשה ,לאחרונה היו קטטות בחוף הים בערבי שישי ושבת ולמזלנו שאין נפגעים.
סנ"צ בני הרנס – החוף הבעייתי למעשה הוא חוף נופשונית ולפני שלוש שבועות נדקר מישהו
למוות  ,אירוע נוסף היה עם תושבי פרדס חנה על רקע רומנטי ,אני מציע לדבר עם מיכאל קרסנטי
שיבצעו פיקוח על חוף הים ,הם נותנים פיקוח רק עד גאסר אזרקא.
שמחה יוסיפוב – אכן כך הדבר ראיתי אותם בגאסר אזרקא.
סנ"צ בני הרנס – אני מקווה שנקבל פרשים בקרוב.
שלומי שגב – יש לנו כ 02 -מצלמות בישוב ,כולל מצלמות חזקות שמצלמות בזום גבוה.
סנ"צ בני הרנס – צריך לציין בשילוט לגבי מקומות בהם מוצבות מצלמות שדרכן מתעדים את
הנזקים שנגרמים במסגרת ואנדליזם וזה גם מתקבל כהוכחה.
שמחה יוסיפוב – יצאנו בתוכנית פעילות ללילות הקיץ.
סנ"צ בני הרנס – תהיו גאים במה שאתם עושים למען הנוער.
שמחה יוסיפוב – כולנו צריכים להתלכד סביב כ"א דבר שיגביר את הבטחון ,אנחנו מבקשים
מסנ"צ בני הרנס להכניס לפחות בסופי שבוע שתי ניידות (ימי חמישי  ,שישי ושבת).
אברהם כהן – אני לא רואה מתנדבים  ,הורים שעובדים קשה ולאחר מכן שעליהם להתנדב כי אז
אין להם מוטיבציה ,מציע לעשות תחלופה בין מתנדבים ,הורים לא יתנדבו ויתעמתו עם שיכורים
ו/או עברינים.
סנ"צ בני הרנס – אנחנו לא רוצים מתנדבים עם קשר למשטרה ,אלא שאותם מתנדבים יפעלו מול
גורמים מתוך העירייה ודרכם לתת את הסיוע של המשטרה.
שלומי אבני – מודה לבני שבה והציג את העובדות  /הנתונים  ,אני מרגיש שאני בבעייה ,מצד אחד
באים ומציגים את התחושות מצד חברי עירייה ומצד שני נתוני המשטרה ולכן יש לי פער מבחינה
לוגית לגבי הנתונים ,אני חוזר להצעתנו המקורית.
סנ"צ בני הרנס – אני מבין שאתה רוצה נקודת משטרה באור-עקיבא תתחיל בזה כבר מחר.
שלומי אבני – אני שוב מציע לחזור להצעה.
סנ"צ בני הרנס – חוסר התקנים ( )02הינו לגזרת חדרה ולא לאור-עקיבא  ,הצגתי לכם נתונים
ע"פ התייחסות לדברים שהוצגו במכתב שעליו חתומים שלומי אבני ואלי אלפסי.
שלומי אבני – אני גר כאן ואני שומע תושבים ,כ"כ כאחד שמנהל פרוייקט ארצי עם נוער אני
מריח כל דבר ,אני רוצה לשמוע ממך כיצד להתמודד מול הנושא וכיצד להקים תחנת משטרה.
סנ"צ בני הרנס – הצגתי לכם כאן בדיוק מה אתם בדיוק צריכים לעשות ,הצעתי לכם פה איפה
לתת את המשקל  ,תוספת של שיטור קהילתי  ,הגדלת והסמכת פיקוח עירוני ,חוק עזר עירוני וכן
הדגשתי שאני מכניס כוחות נוספים שעומדים לרשותי ,מתנדבים הם מתנדבים על מדים ולאחר
שהם עוברים הדרכה.
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שמחה יוסיפוב – בעבר פנינו להקמת תחנת משטרה ואף הקצנו שטח להקמת תחנת
משטרה באזור התעשייה הצפוני  ,אנחנו נעשה פנייה חוזרת לשר ,ב 08/0/3200 -יגיע מפקד המחוז
החדש חגי דותן.
לאתר שטח לא תהיה בעיה.
אולי נצליח לרכוש את מבנה מועצת הפועלים ואז נוכל להקצות את המבנה ואת מבנה משאבי
אנוש והגבייה כיעוד לתחנת משטרה.
סנ"צ בני הרנס – דוד עמר ראש עיריית נשר בנה תחנת משטרה והיא עומדת כפיל לבן ,תחשבו
היטב בטרם תיבנו תחנה שתעמוד ריקה.
שמחה יוסיפוב – כבר פניתי לשר לגבי שיטור עירוני וחבל שהוא לא הכניס אותנו לפיילוט שעליו
הוחלט לאחרונה רק בשל הירידה בנתונים כפי שהוצגו.
שלומי אבני – מבקש לדבר על תוכנית אב לכל התחומים כי הדבר מורכב ממספר גורמים.
בתוכנית גם יקבעו לוחות זמנים ,אני מאמין לנתונים של סנ"צ הרנס אך אני גם שומע את רחשי
הציבור.
סנ"צ בני הרנס – אין תקן לשוטרים ,דיברתי איתכם על שני כלי המדידה שבהם נמדדת
המשטרה ,גם ראש העיר הודיע לכם מה מסר לו השר מנתונים שברשותו.
האם לא עדיף להפעיל יותר עובדים סוציאליים ופקחים מאשר לבנות תחנה שתעמוד כפיל לבן?
שמחה יוסיפוב – בעבר הופעלו כוחות משולבים בנוסף לשוטרים הרגילים.
שלומי אבני – אני רוצה שתהיה תוכנית פעולה למספר שנים ואנו רוצים שאור-עקיבא תוביל את
המהלך ,אני רוצה שיקבעו מי הצוות שישב ויקבל החלטות ויביא תוכנית פעולה.
סנ"צ בני הרנס – שלומי ,אתה צודק בדברך את תוכנית הפעולה לעירייה ולא למשטרה.
שמחה יוסיפוב – אני אקים צוות פעולה ואתה שלומי תהיה חבר בועדה .
לסיום ברצוני להודות לסנ"צ בני הרנס על הסקירה המאלפת.
החלטה
מועצת העיר תתאם פגישה עם השר לבטחון הפנים בנושא תחנת המשטרה ותיגבור בשוטרים וכן
הצטרפות לפיילוט שיטור עירוני.
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