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 חירום  טיפול באירוע יצירת קשר לאחריות ודרכי  סטאטוס חלוקת                   

 

     . בטחונומשטרת ישראל מוטלת האחריות לדאוג לשלום הציבור ו על -בסיס חוקי  ה

 

 רקע  

לאחרונה רבו המקרים בהם תושבים פנו לסייר הבטחון/מוקד/בעלי תפקידים במועצה  בבקשת   -

סיוע בקרות אירוע פלילי אשר האחריות לטיפול בו מוטלת על משטרת ישראל , לעיתים מדובר  

 בזמן יקר אשר יכול להשפיע על תוצאות האירוע .  

טיפולו מפנה את הטיפול לגורם  ורם במועצה המקבל אירוע שאינו בסמכות או ג  סייר בטחון  -

"טלפון שבור" המקשה מסרבל ומונע מתן מענה מידי  וכך נוצר מקצועי משטרה /מד"א / כב"א , 

 ומקצועי .  

נמצאים בקשר עם סייר הבטחון ולעיתים תחילת הטיפול באירוע  והשוטר הקהילתי  משטרת רהט  -

 תבוצע ע"י סייר הבטחון  עד הגעת כוח מקצועי ) ניידת ( .   
פועל ונותן מענה  במשמרת מתואמת אחת ליום ובמשך חמישה   שוטר הקהילתייש לזכור כי ה -

 שיגרה . הפועלות בימים בשבוע , יתר המענה המשטרתי ניתן על בסיס ניידות 
למתנדבי המשמר האזרחי הפועלים בצמוד לכוח השיטור  סמכויות רחבות הכוללות שימוש בכוח   -

 גוף וכולי... ,עיכוב ,מעצר וחיפוש על 
 סייר הבטחון נטול סמכויות אכיפה , ויתרונותיו ביכולת לתת מענה ראשוני וסיוע לכוחות הבטחון.   -
בזמן פעילות המועצה יינתן מענה מידי ע"י בעלי תפקיד במחלקות השונות , אחרי שעות פעילות  -

 תן ע"י כונן . נהמענה י
ונות הקשורות בביטחון התושבים אך  קיימת חשיבות לשיח והפריה הדדית בקבוצות ווטסאפ הש -

,לאחרונה רבו המקרים בהם הועבר דיווח למוקד המשטרה באיחור   100הן אינן תחליף לחיוג 

 דיווח ראשוני בקבוצות השונות .  עקב
דיווח משני בקבוצות ווטסאפ יש ביכולתו לתרום להכלת  אירוע בעיקר בשל מגבלות המשטרה   -

פרטים מקסימליים בקרות אירוע , לרוב הודעה בפרטים   בזמן ומרחב ,ישנה חשיבות במסירת

 חסרים גוררת שיח מיותר ואיבוד זמן יקר .   
 

 המטרה 

  

 .  אירוע חירום עם התרחשות  הכוונה והדרכת התושב 

 פיקוח ובקרה מתמדת על אירועי חירום בזמן אמת .

 

 פעולות שבוצעו  -השיטה

  

 עם מפקד תחנת המשטרה . של קב"ט המועצה ביצוע הערכת מצב 

 ניתוח הבעיות והפערים . 

 קבלת החלטות ופרסומן .  

 



 

 

 

 

 

 ניתוח האירועים  
 

 

 

 

 , גורם מטפל  מהות האירוע 

טלפון ראשון 

 שיש לבצע  

גורם משני שיש  

    (לא חובה) –לידע 

אפשרות נוספת 

 לדיווח 

דיווח    מוקד/סייר   106 משטרה  100 חפץ חשוד   1

 באפליקציה  

דיווח   מוקד/סייר  106 משטרה  100 איומים / תקיפה  2

 באפליקציה  

דיווח   מוקד/סייר   106 משטרה  100 חשד לביצוע עבירה פלילית  3

 באפליקציה 

דיווח   מוקד/סייר   106 משטרה  100 חשד לפורצים   4

 באפליקציה 

דיווח   מוקד/סייר  106 משטרה  100 אדם חשוד   5

 באפליקציה 

דיווח   מוקד/סייר  106 משטרה  100 רכב חשוד   6

 באפליקציה 

דיווח   מוקד/סייר   106 משטרה  100 תנועה חשודה  7

 באפליקציה 

דיווח   מוקד/סייר   106 משטרה  100 אדם שיכור   8

 באפליקציה 

שמיעת צעקות /קריאת   9

 מצוקה  

דיווח   מוקד/סייר   106 משטרה  100

 באפליקציה 

דיווח   מוקד/סייר   106 משטרה  100 שמיעת ירי /זיקוקים  10

 באפליקציה 

דיווח   מוקד/סייר 106 משטרה 100 הקמת רעש  11

 באפליקציה 

סיכון חיי  -נהיגה פרועה  12

 אדם בנתיב תעבורה . 

  מוקד/סייר   106 משטרה  100

חניה על  /הפרעה לתנועה  13

 מדרכה  

דיווח   מוקד/סייר 106 משטרה  100

 באפליקציה 

דיווח   מוקד/סייר  106 משטרה  100 חניית רכב בחנית נכים   14

 באפליקציה 

דיווח   מוקד/סייר  106 משטרה 100 לבן   -חניית רכב באדום  15

 באפליקציה 



 

 

דיווח   מוקד/סייר  106 משטרה  100 חניה על מדרכה  16

 באפליקציה 

עבירות המבוצעות ע"י   17

 טרקטורון ) בנזין/חשמל(

דיווח   מוקד/סייר 106 משטרה  100

 באפליקציה 

משטרה +   100 מד"א  101 תאונת דרכים עם נפגעים  18

 מוקד/סייר  106

דיווח  

 באפליקציה 

  100+106 מד"א  101 בקשה לסיוע רפואי   19

 מוקד/סייר 

דיווח   

 באפליקציה 

) לא קיימת חובת  מוקד/סייר  106 תאונת דרכים נזק בלבד   20

 דיווח (

 

דליקה / עשן /  חשד ל 21

 שריפה   

  100+106 כב"א  102

 מוקד/סייר 

דיווח  

 באפליקציה 

דיווח    מוקד 106 בעל חיים משוטט   22

 באפליקציה 

דיווח    מוקד  106 בעיית חשמל / תאורה    23

 באפליקציה 

דיווח    מוקד 106 פיצוץ . בעיית מים /   24

 באפליקציה 

דיווח    מוקד 106 פגר על הכביש   25

 באפליקציה 

דיווח    מוקד 106 בעל חיים פצוע  26

 באפליקציה 

דיווח    מוקד  106 גזם    מקרה 27

 באפליקציה 

דיווח    מוקד 106 אשפה   מקרה 28

 באפליקציה 

דיווח    מוקד 106 תברואה  מקרה 29

 באפליקציה 

דיווח    מוקד  106 פתיחה/סגירה של שער   30

 באפליקציה 

דיווח    מוקד  106 השלכת פסולת  31

 באפליקציה 

תאורה דולקת במבני ציבור   32

 לאחר שעות העבודה 

דיווח    מוקד  106

 באפליקציה 

   סייר /מוקד  106 הזמנת מגרש ספורט 33

הקשורות בבניה ,  נושאים  34

פינוי חול, פסולת בניין ,  

 כלי כבד , חריגות וכולי

   מוקד 106

                                                                                                        


