
מחוז מרכז ועמקים 



פריסה בארץ

רשויות במדינת ישראל143

יהודיתהלא בחברה 61, בחברה היהודיתרשויות 82

(תושבים200,000מעל )ערים גדולות 4, מועצות אזוריות16

רשויות חרדיות3



"עיר ללא אלימות"מטרות תכנית 

צמצום תופעות אלימות ופשיעה

העלאת תחושת הביטחון של התושב

הגברת יכולת ההתמודדות של יישובים עם 
אלימות ופשיעה



' ?עיר ללא אלימות'מה זו תכנית 

תכנית המתבססת על היישוב כיחידת שינוי

תכנית המציעה פתרון מורכב לבעיה מורכבת

תכנית המכוונות לתחושת הביטחון של התושב

תכנית הפועלת להקמת תשתית יישובית להתמודדות אפקטיבית

תכנית המגייסת תושבים למאבק באלימות ופשיעה

תכנית המביאה סל תכניות ליבה לצד פתרונות המותאמים  ליישוב



-היישוב הוא יחידת השינוי 

הנהגה מקומית

בתושבים" נוגעת"מערכת שירותים ש

של התושבים" תחושת קהילה", זהות

?מה זו תכנית עיר ללא אלימות 



פתרון מורכב
לבעיה מורכבת

?מה זו תכנית עיר ללא אלימות 





תכנית שמביאה עימה
סל תכניות ליבה בכל תחום

לצד פתרונות מותאמים ליישוב

?מה זו תכנית עיר ללא אלימות 



חינוך

מדריכי מוגנות

מנחה מנחים

פעילות קהילתית תומכת

אמנה חינוכית עירונית
תכניות מניעה בגני ילדים



פנאי

קיץ בטוח

מגרשים מוארים

הכשרות מדריכי חינוך בלתי פורמאלי

מנהיגות נוער למען המאבק באלימות



מוקד רואה

שיטור משולב
,  ריכוז מאמץ בקיץ: מבצעי אכיפה

מתחמים מפוקחים, נקודות חמות" קירור"

וקהילתיים של  רשותייםמודלים 
(סיירת אופניים, סיירת הורים)אכיפה 

אכיפה



צ מאושר"דמ

מענה טכנולוגי

תיחור

כתב כמויות

בחירת קבלן

תכנון מפורט

מסירה

ביצוע

שלבי הביצוע

(אחריות חברת הייעוץ)תכנון ראשוני 

(אחריות הקבלן)תכנון מפורט 

(אחריות הקבלן והיועץ)ביצוע 



ייעוד

להיות מרכז בקרה ושליטה באמצעות מערכת של  
טיפול ותחקור  , מניעה, לאיתורמצלמות וחיישנים 

אירועי אלימות ופשיעה במרחב הציבורי ברשות  
המקומית



מוקד אזורי

א  "הקמת מוקד אחד וחיסכון בכ-איגום משאבים•
.ותפעול שוטף לאורך זמן

מענה מרחבי תחת תחנת משטרה  -הפעלה מבצעית•
.אחת

תכנית צפייה עצמאית ומענה מבצעי מותאם לכל  •
.רשות ורשות



רווחה

עבודה קהילתית

מניעה וטיפול בממשקים א במשטרה"ס על"עו



הקשר קהילתי

הכשרות אנשי מקצוע התגייסות תושבים למאבק באלימות

מניעה מצביתהסברה ופרסום



תכנית המפתחת תשתית  
יישובית להתמודדות  

אפקטיבית

?מה זו תכנית עיר ללא אלימות 

ועדות יישוביות

התבססות על  
מדידה והערכה

הכשרות והתמקצעות  
של אנשי מקצוע

חיזוק התיאום  
ושיתופי הפעולה 

מעורבות גבוהה  
של מנהיגות



?מה תפקידי הועדה 

(בתחום)הצגת נתונים ותיאור תופעות אלימות ופשיעה 

(בתחום)מעקב אחר ביצוע התכניות והפעולות 

הבטחת תיאום והעברת ידע בין גורמים

יוזמה והובלה של פתרונות חדשים לתופעות וצרכים חדשים



תכנית המכוונות  
לתחושת הביטחון 

של התושב

?מה זו תכנית עיר ללא אלימות 





http://www.cwv.gov.il/Tools/Pages/
PublicityInstructions.aspx

http://www.cwv.gov.il/Tools/Pages/PublicityInstructions.aspx




תכנית המשלבת  
תושבים במאמץ

?מה זו תכנית עיר ללא אלימות 



סיירת חבריםסיירת הורים

מתנדבים לליווי  
לחודש28-קשישים ב

הורים בהפסקות פעילות

מתנדבים בליווי  
הסעות

תושבים מדווחים

פעילים למען  
שכונה בטוחה

גמלאים בגני ילדים

משמר סטודנטים



!!!תודה 


