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 1711/06/20סיכום דיון מיום  -שכונת כלניות

 : השתתפו

 -  פקד סגן מפקד תחנת באר שבע, –אביסרור  מפקד תחנת באר שבע, סנ"צ יוסף –מן יסנ"צ אפי שי

 אגף מנהל – מגרלשוילי בני קמ"ן תחנת באר שבע, מר –דורון לוי  מר חקירות תחנת באר שבע, קצין

 הסכם מינהלת ראש עוזרת פרז-מנזלי גב' הדר, הגג םמינהלת הסכ אשר -יוסףצבי טלאדר' הפיקוח, 

 .קשרי קהילה –יפתח גור אריה  , הגג

 מר ארז קורץ. עידן צמח,מר  ,גיא עזראמר ניר גל, : מר השכונה נציגי 

 מטרת הדיון :

 מהבונים. "פרוטקשן" גביית כנגד והמשטרה העירייה ומניעה של טיפול דרכי

הבונים מנציגי השכונה הציגו בפני מפקד התחנה את החשש שלהם מתופעת גביית "הפרוטקשן" 

 .ותניבשכונת כל

ביקש לציין כי נכון לרגע זה בירך על הפגישה ועל הקשר עם הרשות המקומית, כמו כן הוא מפקד התחנה 

 לא דווח למשטרה על אף מקרה של סחיטה באיומים בשכונת כלניות.

)סחיטה  ''ןפרוטקש''האת נושא רבה רואה בחומרה  ,בכלל משטרהכי הוא בפרט וה ,מפקד התחנה ציין

 .ל כדי למנוע את התופעהובאיומים( ותעשה הכ

עם פעולה  ישתפולא למסור לכל הבונים שבאופן חד משמעי  מנציגי השכונה מפקד התחנה מבקש

 ".היא תתפשט כמו סרטן"לאחר מכן ש מכיוון ,מתחילההיא מיד ש התופעה על מנת למנוע אותה

כל לדווח להם על ו בימ"ר נגב מודיעיןה רכזקמ"ן התחנה ו עםמפקד התחנה מבקש להיות בקשר ישיר 

 .למנוע ולסכל את התופעה את הפעולות הנחוצותיעשו הם בכדי ש סחיטה באיומיםמקרה של 

 על מנת ליצור "סביבה דוחה אלימות": לבצע כבר עכשיו עם הקמת השכונההוצעו שדרכי מניעה 

 העירונילמוקד  ןרישות השכונה במצלמות וחיבור .1

 מניעת אזורים חשוכיםלתאורה בשכונה הנכון של  תכנון .2

 בתוך השכונה הקמת עמדה של שיטור קהילתי תכנון  .3

 בשכונהשל השיטור העירוני סיורים  .4

העירוני  הפיקוח אגף מנהל – מגרלשוילי בנימר הגג בשיתוף עם הסכם ראש מנהלת  -סף יומר צבי טל

 . ועניתן ליישם את דרכי המניעה שהוצ יפגשו על מנת לראות איך

ונציגי  תחנהמפקד הלתאם סיור בשכונה עם  מגרלשוילי בנילבקשת מפקד התחנה באחריות מר 

 .השכונה


