
   

 
 

     
 

 

 מסמך רקע לתהליך שיתוף ציבור רחב:
 01.9.01-00צות וירטואלי יעיהת| אתר  01.9.01אירוע שולחנות עגולים 

 

 בטחון וסדר ציבורי
 

מדיניות  –סדר ציבורי  ǀ וקהילה(מוכנות העורף )פרט  ǀ  תחושת בטחון אישי במרחב הציבורי תתי נושאים:
 אכיפה )עסקים, חנייה, צואת כלבים, עישון(

 :בטחון וסדר ציבוריהיחידות העירוניות העוסקות, בין היתר, בנושאי  .א

 :אגף הפיקוח

חוקי  -המדינה הנוגעים לרשות וחוקי העזר העירוניים אגף הפיקוח הינו הזרוע המבצעת של העירייה לאכיפת חוקי 
התנועה והחנייה, חוקים לשמירה על הסדר הציבורי, חוקי רישוי העסקים ועוד. מטרת האגף הינה יצירת סדר ציבורי 
ואיכות חיים לתושבי העיר, לבעלי העסקים, לעובדים ולמבקרים בה תוך שמירה על איזון בין ערכי החוק והסדר ובין 

 להרחבה .ילות סדירה באזורי מגורים, מרכזי בילוי, תרבות ועסקיםפע

 
 :ושירותי חירום בטחוןאגף 

בשגרה  ולשירותי חירום הינו הכנת מערך החירום העירוני להתמודדות במצבי חירום שונים בטחוןתפקיד האגף ל
השוטף וכן תחזוקה של מקלטים ציבוריים, מחסני  בטחוןמתן מענה וסיוע לפעילות העירונית בתחומי ה ,ובשעת חירום

  להרחבה .החירום ובסיסי משמר אזרחי ופיקוח עליהם
להבטיח את בטחון פעילות העירייה ומוסדות החינוך שבאחריותה, לשתף פעולה עם  ואה, תפקיד המערך שגרהזמן ב

חירום, תפקיד מערך בשעת  .ולהיערך למצבי חירום אפשריים בטחוןהאזרחיים בשמירה על הסדר וה בטחוןגורמי ה
כלכלי סביר לתושבי -החירום העירוני הוא לתת מענה לצורכי התושבים והמבקרים בעיר, באופן שיאפשר תפקוד חברתי

 להרחבה .העיר, לעובדים, לבעלי העסקים ולמבקרים בה

 
 :(שיפור פני העירשפ"ע )אגף 

לתושבי יפו, במטרה להעניק -אביב-האגף לשיפור פני העיר אמון על תכנון, פיתוח ואחזקה של שטחים ירוקים בתל
העיר, לבעלי העסקים, לעובדים ולמבקרים בה עיר בעלת חזות מסודרת, מעוצבת, נאה למראה ובעלת איכות חיים 

 להרחבהה. גבוה
דונם גנים ציבוריים, חורשות  0,666על פרויקטים לפיתוח גנים ציבוריים, אחזקת תפקידי אגף שפ"ע הם: תכנון ופיקוח 

עצים ברחובות ובגנים, התקנה ואחזקת ריהוט רחוב ומתקני משחק, התקנת  006,666 -כיכרות ושדרות וטיפול בכ
חק ובמערכות הגינון( שילוט רחוב ומספרי בתים, אחזקת חצרות גני ילדים ובתי ספר )טיפול בניקיון, ריהוט, מתקני מש

 להרחבה .ועוד
 ,שמירת הסדר והניקיון לרווחת תושבי העיר והמבקרים בההאחראית על הירוקה, הסיירת  –בין יחידות אגף שפ"ע 

 שדרותוהן בשטח הירוק כגון גינות  -כלבים  של חוקי עזר בנושאהפיקוח והאכיפה  הגברת  שמירה על איכות חיים ע"י
אכיפת חוקי העזר בנושא חניית במשימות כגון  בנוסף, עוסקת הסיירת הירוקה   .והן במדרך הציבורי ברחובות העיר

עצים במרחב  לשמניעת הרס והשחתה  ;(התר בהיעדראכיפת הבערת מנגלים בגינות ) ;רכבים בשטח הירוק בלבד
מסירתם  ,חסון האופניים במחסן עירוניא - פינוי אופנים שמישות וגרוטאות עפ"י דרישת פיקוח )לפי הנוהל( ;הציבורי

ימת האופניים מועברים לתרומה בהתאם או לאחר תקופה מסו \ ו לבעלים )במידה ונמצאו אופניו של אזרח שהתקשר(
 -סגירת עסקים ללא רישיון עפ"י דרישת פיקוח  ;הנוהלעפ"י  אכיפה כלפי חסרי בית במרחב הציבורי ;לנוהל העירוני

 חזרתו לבעל העסק לאחר אישור הפיקוח ולאחר הסדר תשלום מול אגד"שאחסנת הציוד וה, צווים מנהליים ושיפוטיים
   ועוד. הסברה בבתי ספר להגברת המודעות לשמירה על הסדר הציבורי והניקיון )אגף לגביית אגרות ודמי שירותים(;

http://www.tel-aviv.gov.il/Cityhall/Divisions/Pages/Inspection.aspx?tm=70&sm=0&side=255
http://www.tel-aviv.gov.il/Cityhall/Divisions/Pages/Security.aspx?tm=70&sm=0&side=257
http://www.tel-aviv.gov.il/Tolive/SecurityEmergency/Pages/Security.aspx
http://www.tel-aviv.gov.il/Cityhall/Divisions/Pages/Improvement.aspx?tm=70&sm=0&side=254
http://www.tel-aviv.gov.il/Tolive/EcoCity/Pages/Parks.aspx?tm=2&sm=19&side=306
http://www.tel-aviv.gov.il/Download/%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C%20%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99%20%D7%94%D7%90%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%94%20%D7%9B%D7%9C%D7%A4%D7%99%20%D7%97%D7%A1%D7%A8%D7%99%20%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%91%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%91%20%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99.pdf


   

 
 

     
 

 

 :אגף החופים

, התחזוקה, התפעול והניקיון של החופים בתחומי העיר, בטחוןאגף החופים ממונה על שירותי ההצלה, הפיקוח, ה
  .יפו-אביב-מקומות רחצה ולמדיניות עיריית תלבהתאם לחוק להסדרת 

שילוב . בנוסף, פתיחת עונת הרחצה תוך מתן שרותי חוף והצלה בשילוב מערכתי אגפי ופנים ארגוניהוא אחראי על 
תוך שמירה על הסדר הציבורי והניקיון, מתן שירותי הצלה שוטפים וכן,  ,צוניים, למען ביצוע יעיל ואפקטיביגורמים חי

 להרחבה ם אטרקטיביים נוספים בעלי זיקה חופית וימית, בעת עונת הרחצה בפרט ובמהלך השנה בכלל.שירותי

 :עירוני( בטחוןל ל"ע )סיירתס

של  טחוןבהעלאת היפו. מטרת האגף הינה  - מוקם בעת הזו בעיריית תל אביב –עירוני  בטחוןסיירת ל –אגף סל"ע 
טיפול עירוני אפשר יהאגף בפרט.  בעיר, והתמקדות באזורים מועדים בכלל, ונוכחות, נראותע"י תושבי ומבקרי העיר 

 טופלו ברמה העירונית.במפגעים וגורמי סיכון שטרם 
ובשיתוף פעולה הדוק עם משטרת  (בשונה משאר אגפי העירייה) 7/42עם הפעלת האגף, תפעל הסיירת במתכונת 

תוכל לפעול בצורה דומיננטית למניעת האירועים אשר הוגדרו בסל הטיפול  הפקחים יורחבו והסיירתישראל. סמכויות 
 של היחידה.

 :אתגרים לשנים הבאות .ב

  .מתן שירותי רווחה ובריאות בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשגרה ובחירום
 להרחבה

 דום היערכות העירייה למצבי חירוםקי : 

 םובמתקנים עירוניי  הכשרה ותרגול תקופתיים במטות, במכלולים -
  ומוכנים להפעלה מהירה מקלטים ציבוריים כשרים- 
 מימון ע"י אגרת שמירה –הקמת גוף ביטחון וסדר ציבורי בעיר - 
 שליטה מלאה ע"י משלט הביטחון –יים הקמת מערך מצלמות במוקדי פעילות קריט- 
 (םילים, מתנדבים, תושביי חירום )פעהפעלת תוכנית חוסן קהילתי למצב- 
איוש בתפקידי חירום, קליטת מפונים, חמ"ל חלופי,  –כוח אדם, ציוד, הספקה ומתקנים ערוכים לפעולה - 

 מקורות מים, מחשוב
 בכל תחומי ותרחישי החירום –מידע עדכני בפורטל - 
 הפקת מערכי למידה וסיוע בקהילה עבור תושבים ופעילים- 
 התיקי מידע לכל מתקני העיריי- 

  להרחבה

 

 - 

http://www.tel-aviv.gov.il/Cityhall/Divisions/Pages/Shores.aspx?tm=70&sm=0&side=258
http://www.tel-aviv.gov.il/Cityhall/Pages/goals2013.aspx
http://www.tel-aviv.gov.il/Cityhall/Pages/goals2013.aspx
http://www.tel-aviv.gov.il/Cityhall/Pages/goals2013.aspx
http://www.tel-aviv.gov.il/Cityhall/Pages/goals2013.aspx

