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הנדון:סיכום ישיבת ועדת ביטחון שיכוני תלפיות 43.3.9
רשימת המשתתפים
סממ"ר מוריה ,סנ"צ ירדן קלדרוב
משה דרעי ,סגן מנהל אגף לחירום ובטחון עריית י-ם
דורית שיטרית ,מנהלת מנהל קהילתי בקעה רבתי
רביב קין ,מנהל המחלקה לביטחון מוסדות חינוך וקהילה עיריית י-ם
מיכאל מלכה ,קב"ט מוס"ח עריית י-ם
רמ"ח נוער מרחב מוריה ,אייל
שוטר קהילתי ,בני אולו
אורנה ליסאי ,מנהלת לשכת רווחה
ברק אלזם ,מנהל מנהל קהילתי בית לזרוס שנטל קאריי
אפרת ליפשיץ ,עובדת קהילתית שיכוני תלפיות
רכזת סיירת הורים
נציגי תושבי שיכוני תלפיות
להלן עיקרי הנושאים שהועלו בישיבה
פתיחה -מנהלת המינהל הקהילתי בקעה רבתי ,דורית שיטרית ,פתחה את הישיבה וביקשה לערוך
את הדיון ע"פ סדר הנושאים ,תוך היכרות עם המשתתפים.
שיכוני תלפיות  -רכז הביטחון ,יוני ציוני ,הדגיש בפתח הדברים את נושא תחושת הביטחון
הירודה בקרב התושבים ,בעיית הנוער המשוטט ,הוונדליזם ,שתיית אלכוהול ע"י בני נוער וכן
פינוי מקלטים והגישה אליהם ונושא סיירת הורים.
מנהלת לשכת הרווחה ,אורנה ליסאי  -העלתה את נושא הגברת סיורים של המשטרה ונושא של
נערות אשר מסתובבות עם ערבים וגורמים שליליים .כמו כן מענה של המשטרה ברמה המיידית
ואף נתנה דוגמא של רכב אשר מעלה נערות קטינות ונוסע ובכך יש חשד לעבירה פלילית.
הסממ"ר  -ביקש לשמוע עוד נושאים ונתן את רשות הדיבור לנציגי השכונה שהעלו נושא כלב
משוטט ומפחיד תושבים ובעיית המשת"פים בשיכונים.
רכזת סיירת הורים  -העלתה את נושא נערות משוטטות ומסרה כי בזכות המועדון שנפתח בבית
לזרוס יש הרבה פחות נערות משוטטות והן מועסקות בפעילות במועדון וכמות הילדים
המשוטטים ירדה באופן משמעותי.
רמ"ח נוער במרחב מוריה  -נתן סקירה עדכנית רחבה על תופעת הפשיעה של בני נוער בתחום
המרחב,לגבי שתיית אלכוהול הם במיגור תופעת השתייה תוך כדי טיפול בספקים ולאו דווקא
בבני נוער .לדבריו ,בני נוער המתגוררים בתחום השכונה כמעט אין בעיות בפעילות עבריינית.
הבעיה נוצרת עם בני נוער המגיעים מחוץ לשכונה .לגבי נערות המסתובבות עם אדם זה או אחר
אין למשטרה סמכות לומר עם מי היא תסתובב ,אם זה יהודי או ערבי .הנושא בנקודה זו הוא
יותר בתחום של רשויות הרווחה.

סגן מנהל אגף חירום וביטחון בעירייה ,מר משה דרעי  -התייחס לעניין הכלב המשוטט 3הנושא
יטופל ע"י גורמי העירייה והשירות הווטרינרי לאחר קבלת תלונה מהתושבים .לעניין נערות
משוטטות הסביר שיש להפנות את הבעיה לקידום נוער ואגף הרווחה בעירייה .לגבי נושא
המקלטים והגישה אליהם ,הנושא בתחום טיפולה של העירייה ,אגף הפיקוח העירוני ,והוא זה
שפונה לכל הדיירים בבניין ונותן ברירות קנס,ודו"חות על אי פינוי מקלטים .על כן יש לפנות
אליהם בנושא .זאת ועוד ,סיכם את הישיבה בנושא שולחן עגול לפיו ישנם מקרים שיכולים לבוא
על פתרונם מבלי להקים וועדת ביטחון ,זאת בתיאום עם מנהלת הרובע.
סממ"ר מוריה סנ"צ ,ירדן קלדרוב  -נתן סקירה רחבה על מרחב וזמינות השוטר הקהילתי בעת
אירוע בתחום טיפול המינהל .מסר נתוני פשיעה של שנת  4101מול שנה קודמת ולפיהם יש ירידה
בפשיעה בכל הקשור לשימוש ברכב וגניבות מרכב .בשכונת ארנונה יש עליה בהתפרצויות לדירה
אולם המשטרה עושה הכל ופועלת גם במישור המודיעני לטיפול בפשיעה .כמו כן נתנו מספר
דוגמאות של מקרים בתחום המינהל שטופלו ע"י המשטרה בעבירות שונות .בכל המקרים נעצרו
חשודים והעשייה נמשכת .לעניין תופעת האלכוהול בקרב בני נוער בשכונה כמעט לא מורגשת.
סיכם במילות תודה לרכזת סיירת הורים,למנהל בית לזרוס ,ברק אלזם ,על הפעילות המבורכת,
לבני נוער בתחום המינהל וכן לנציגי העירייה על שיתוף הפעולה.

העתקים
לשכת ממ"ר מוריה ,מר חיים בלומנפלד
סממ"ר מוריה ,סנ"צ ירדן קלדרוב
אגף חירום וביטחון ,מר איציק נידם
מר משה דרעי ,סגן מנהל אגף עיריית י-ם
מר רביב קין ,מנהל המחלקה למוסדות חינוך
חברי הנהלת מינהל קהילתי בקעה רבתי
תיק חירום ובטחון -4101כאן

