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 ביטחון תחושת נותנים

 במודיעין האישי הביטחון תחושת, פנים לביטחון המשרד של סקר פי על

 הארציים מהנתונים משמעותית גבוהה רעות מכבים

 ידי על בוצע אשר, רעות מכבים במודיעין עירוניים אכיפה מערכי של והערכה מדידה סקר יצא לאחרונה

 לעבירות כללית חשיפה, האישי הביטחון תחושת את המשוו הסקר. פנים לביטחון במשרד המחקר מחלקת

 מייצג מדגם בקרב ובטלפון באינטרנט בוצע הסקר .הארציים לנתונים ביחס, העירוני השיטור תפקוד ומדד

 .רחב ארצי מדגם מתוך, העיר תושבי של

 לפני רעות מכבים במודיעין העירוני השיטור מערך הקמת מאז כי משמעותי באופן ניכר, הסקר פי על

 לעומת בעיר 68%, הארציים לנתונים ביחס מאוד גבוהה הכוללת האישי הביטחון תחושת, וחצי כשנה

 29% ,למשל כך. האישי הביטחון תחושת את שבחנו נתונים ממצבור נאסף זה נתון. בארצי בלבד 86%

 תחושת כי ,ניכר עוד. בארץ אחרות בערים בלבד 17% לעומת, בעיר רב אישי ביטחון חשים התושביםמ

 17% לעומת בעיר בטוחים חשים 61% כאשר, קודמת לשנה ביחס זו בשנה גבוהה נותרה האישי הביטחון

 תוןונ ,לבד תללכ רב ביטחון מהתושבים 67% כמעט םחשי, הלילה בשעות גם. הארציים בנתונים בלבד

 . כך שחשים בלבד 68% על שמלמדים הארציים הנתונים לעומת ביותר גבוה זה

 ניכר באופן מאוד טוב המצב רעות מכבים במודיעין כי שוב עולה, מעבירות להיפגע החשש במדידת

 כאשר, בכבישים מבריונות להיפגע החשש במידת למשל בולטים אלו נתונים. בארץ האחרות מהערים

 בחשש. הארציים בנתונים שניים מפי יותר,  64% לעומת חוששים 97% רק רעות מכבים במודיעין

 ונתונים אלו נתונים מאוסף. בארצי 77% לעומת זו תחושה על הצביעו 7% רק אלימות מעבירות געלהיפ

 לעומת, בלבד 77% על עומד רעות מכבים במודיעין מעבירות להיפגע הכולל החשש כי עולה, נוספים

 . בארצי 94%

 רחב פער ישנו ותרע מכבים במודיעין כי ניכר עליהן והדיווח לעבירות החשיפה היקף על בנתונים גם

 63% לעומת נחשפו 43% רק, לעבירות הכללית שבחשיפה בכך מתבטא זה פער. הארצי הנתון לעומת

 כמו. בארצי 76% לעומת אלימות לעבירות נחשפו 6%, למשל, פרמטרים של וסףמא נגזר זה נתון. בארצי

  . בארצי 11% לעומת בעיר בדרכים לבריונות נחשפו 86%, כן
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, לימותאה באירועי 79% של ירידה על המצביעים חשובים נתונים עולים 9776 שנת של הראשון ברבעון

, כן כמו. תקיפה באירועי למשל מתבטאת 76.3% של ניכרת ירידה. 9771-ב המקבילה התקופה לעומת

 .ציבורי במקום רעש גרימת באירועי הללו בתקופות 74% של ירידה חלה

 השיטור מערך הוקם וחצי כשנה לפני": בעירייה חירום שירותיו ביטחון אגף מנהל, כהן שמוליק

 אנו. בעיר והעבירות האלימות מקרי וצמצום האישי הביטחון תחושת הגברת את עיניו לנגד ששם העירוני

 ציבורי סדר להבטיח מנת על העיר רחבי בכל ניידת אבטחה מערך באמצעות ביממה שעות 96 פועלים

 נמשיך ואנו לתושבים ובטוחה גבוהה חיים איכות על ברור באופן יעמצב הסקר. לתושבים ביטחון ותחושת

 ". זו חשובה במלאכה


