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בשנת 2017 הוחלט על איחוד של שלושת תוכניות המניעה המרכזיות : "עיר 
ללא אלימות " ,"מצילה" ו"הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול" לידי הקמת רשות 

 אחת - הרשות לביטחון קהילתי.

 
התוכנית הינה מערכתית, רב-תחומית ורב-ממדית, אשר שמה לה למטרה 

להתמודד עם כל סוגי האלימות וההתנהגויות האנטי חברתיות הקיימות בעיר. 
אלימות החל בעיר קריית מוצקין כתוכנית עיר ללא התוכנית החלה לפעול 

. במטרה לספק מענה מקיף ונרחב חיים צורי, , בהובלת ראש העיר2010משנת 
לתופעת האלימות, ליצור אקלים עירוני שמקדם ערכים של סובלנות והידברות 

 ולהגביר את תחושת הביטחון האישי של התושבים. 

ל ממשלת ישראל ושל המשרד לביטחון תכנית נבחרה לשמש תכנית הדגל שה
עם מערכתית -מות בישוב ברמה עירוניתלהתמודדות עם כלל סוגי האלי הפנים

תוך זיהוי מכנים משותפים ובניית פתרונות . תופעות שונות של אלימות
 לתופעות השונות, שיתוף פעולה בין גורמים מהמגזרים.

 

  

 מטרת התכנית היישובית:

והגברת יכולת  ה, העלאת תחושת הביטחון של התושבצמצום אלימות ופשיע
 ההתמודדות היישובית עם אלימות ופשיעה. 

 

 

 

 



 

 חזון התוכנית:
זאת, , יצירת אקלים עירוני שמקדם ערכים של כבוד הדדי, סובלנות, הידברות

לצד הוקעת עבירה על החוק, הפרת זכויות אדם ושימוש בכוח לא לגיטימי, מכל 
 סוג שהוא.

 
 

 התוכנית פועלת בתחומים הללו:

האכיפהתחום   

 תחום הרווחה

 תחום החינוך

 תחום הבלתי פורמאלי

 

 תחום האכיפה:

תכליתה הגברת הביטחון של התושב, באמצעות הרחבת השותפות בין 
.המשטרה לרשת המקומית והקהילה  

 מוקד רואה:

המצלמות . המועדים לאלימות ופשיעההצבת מצלמות באזורים בעייתיים 
ומסוגלות להקליט ולספק ראיות, להרתיע מעלות  360פועלות ברדיוס של 

ולאפשר התערבויות בזמן אמת. שידור המצלמות נעשה למרכז שליטה 
שעות ביממה. מרכז זה עובד  24ובקרה היושב במוקד העירוני ומאויש 

באופן צמוד עם כוחות האכיפה בעיר על מנת להבטיח כוח תגובה אפקטיבי 
.לכל תופעה  

עילות הפגנת נוכחות ובולטות לצמצום מטרת הפ- סיירת משמר שכונות
תופעת הפריצות, וונדליזם בשכונה. בכך לעלות את תחושת הביטחון של 

 תושבי השכונה.

 
 סיירת ההורים:

הסיירת  כוללת מתנדבים מהקהילה המסיירים בעיר על תקן ''מבוגרים 
אחראים'' ומסייעים לגורמי האכיפה והטיפול. סיירת ההורים פועלת בשיתוף 
עם המשטרה והפיקוח העירוני. פעילות ההורים מתבצעת בדרך כלל בשעות 



ת המתנדבים. הפעילו על פי צרכי העיר ויכולת ההורים ,הלילה ובסופי שבוע
כמו כן, מתקיימים סיורים באזורים של  .כוללת סיורים במוקדי הבילוי

גינות ציבוריות ופארקים. על מנת להפעיל ולתחזק :התגודדות בני נוער, כגון 
עוברים הכשרות שוטפות.הם ,את הסיירת ההורים   

 

 רווחה:

הליבה בתחום הרווחה מבוססות על מתן מענה קהילתי מקיף  תוכניות
לחסרי ישע המעורבים באלימות, חיזוק הקשר בין תחנות המשטרה לשירותי 

הטיפול הקהילתיים ועבודה קהילתית המכוונת לצמצום פשיעה והעלאת 
בהפחתת אלימות  כלפי יצירת סדנאות לעידוד השייח  תחושת הביטחון.

 נשים והעצמתן.
 

ך:חינו  

 מדריכי מוגנות

התכנית מתמקדת בנושאים הקשורים למוגנות, קידום אקלים מיטבי וצמצום 

אלימות במסגרות החינוך. בבתי הספר בעיר פועלים  מדריכי מוגנות שייעודם 

להשתלב בצוות החינוכי ולהגביר את רצף הנוכחות הבוגרת בבית הספר, תוך 
ושינוי האקלים הבית ספרי. מדריכי איתור מצבי סיכון ומצוקה בקרב בני הנוער 

המוגנות מהווים ''אוזן קשבת'' דמויות בוגרות ומשמעותיות בחייהם, התכנית 
 הינה בהובלת מנחה חינוכי המלווה את מדריכי המוגנות.

 
 התערבויות מרכזיות המתבצעות במסגרת תחום החינוך: 

 ועדה:

פנאי, אכיפה, רווחה וקהילה. ועדה המכילה בתוכה אנשי חינוך רלוונטיים, גורמי 
ועדה זו דנה בתופעות אלימות המתרחשות במערכת החינוך ומקדמת גיבוש 

מדיניות להתמודדות עמן. לצד דיונים המתקיימים ביישוב סביב אירועים 
עוסקת גם בדרכי המניעה של תופעות שגורמות   חריגים, ועדת החינוך

הועדה מאפשרת יצירה של  לאלימות ופגיעה בביטחון האישי של התלמידים.
 תמונה עירונית כוללת ביחס למאמצים בתחום. 

 תמיכה בפעילות קהילתית בבתי ספר.

מאפשרת לבתי הספר להרחיב את מעגלי ההתערבות הרשות לביטחון קהילתי 
שהם מפעילים ולקיים אירועים ופעולות נוספות שמטרתן להגביר את הנראות 

מהתמיכה בפעילות הקהילתית של  של המאמצים הנעשים במסגרתה. כחלק
בתי הספר, מתקיימים ימי שיא המלווים בסדנאות והפעלות חווייתיות שנועדו 



לשם מתן מידע, מניעה וניתוב ילדים ובני נוער לאפיקים חיוביים ובעלי 
סדנאות בנושאים: מוגנות מינית, אלימות ובריונות ברשת, אלימות ה .משמעות

  וכיו"ב. ניעת שימוש בסמיםכלפי נשים, אלימות פיזית, מ
 
 

:תחום הבלתי פורמאלי  

תוכניות הליבה בתחום הפנאי מטרתן להפוך את מרחבי וזמני הפנאי של בני 
האישי ואיכות החיים של כלל תושבי  הביטחוןהנוער לבטוחים תוך הבטחת 

העיר, לקדם את יכולת ההתמודדות של מסגרות החינוך הבלתי פורמאלי 
ולטפח מנהיגות נוער מחויבת למאבק באלימות ובפשיעה. הניסיון מלמד שככל 

שישנה פעילות פנאי איכותית יותר באזורים רבים יותר בעיר כך פוחתות 
.נדליזםאלימות, שוטטות וו :כגון .תופעות   

 
 

 תוכנית קיץ בטוח:
ימי הקיץ והחופשות מבית הספר מהווים תקופה הדורשת היערכות מיוחדת 

נועדה לתת מענה רחב  לאור היעדר תעסוקה לתלמידים. תכנית הקיץ היישובית
לבני הנוער בחודשי הקיץ החמים ולייצר מגוון של מסגרות חלופיות 

בשעות הלילה. בסביבת הפעילות זמנית, בעיקר -ואטרקטיביות הפועלות בו
מתנדבים ומדריכי נוער בעלי הכשרה  :נמצאים מבוגרים משמעותיים, כגון

מתאימה שמוודאים קיום תקין של הפעילות, שומרים על הסדר וערניים לבעיות 
שעלולות להתעורר. כמו כן, בפעילויות אלה משולבים תכנים ערכיים המעודדים 

ם ואלכוהול. דוגמאות לתכניות המופעלות בקיץ: סובלנות והימנעות מצריכת סמי
מגרשים מוארים )הארת מגרשי ספורט הפועלים בשעות הערב והלילה והצבת 

מדריך ספורט שהוא גם מדריך חברתי(, מחצלות, לילות לבנים ואירועי שיא 
.במתחמים מפוקחים   

 
 
 
 
 

 


