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 4400נובמבר  40שלישי  יום           

 סימוכין ועדת מיגור אלימות          

 

 41/01/03פרוטוקול ועדת מיגור אלימות מתאריך 

 

 נוכחים:

 ראש המועצה –מר רפיק חלבי  -

 מר והבה והבה  מ"מ ראה"מ -

 סגן ראה"מ –מר אמיר עיסמי  -

 חבר המועצה –מר סאאאד חלבי  -

 חבר המועצה -מר עאמר חסיסי   -

 חבר המועצה –מר פואד זהראלדין  -

 מפקד תחנת משטרה רכס הכרמל  –מר רוני כהן  -

 מנהל משא"ז  –מר אמל מנסור  -

 מנהל מחק רווחה –מר חוסאם חלבי  -

 מ"מ מזכיר המועצה –מר דאהש חלבי  -

 מנהל היח' עיר ללא אלימות –מר עסאם נסראלדין  -

 

 על סדר היום:

 דווח ראש המועצה .0

 דווח המשטרה  .4

 דווח עיר ללא אלימות .3

 משא"ז. .0

 

 

 רפיק חלבי:

בדו"ח הביקורת של משרד הפנים הופיע , שאחת הבעיות של המועצה אי קיום ישיבות של ועדות כולל ועדות חובה ואי כתיבת 

יר ללא אלימות, ולכן זה לא ים את הישיבות האלה תחת הכותרת עדות היא ועדת מיגור האלימות , עסאם מקיפרוטוקולים.   אחת הוע

 נחשב כועדה למיגור אלימות.

 

 אנחנו מקבלים בברכה את מפקד התחנה מר רוני כהן ומר אמל מנסור.

 סוגיה.לגבי מצב האלימות ע"מ למצוא דרכים לטפל בנושא האלימות על כל  נשמח לשמוע סקירה

 

 רוני כהן:

תאונות מתוכן תאונה  03היו  4400תאונות מתוכן תאונה אחת קשה , בשנת  00, היו  4403בשנת  : בענין תאונות עדכון -

 אחת קשה.

 ההתמקדות של המשטרה בנושא טרקטורונים ואופנועים , ישנן הצלחות בתפיסת הנהגים האלה וישנם מקרים שלוקחים -

 אותם מבתיהם ומזמינים אותם לדין.

 היתה עבירה במוחרקה. 4400היתה עבירה אחת ב  4403ב : עדכון לגבי עבירות שוד  -

 מקרים. 08היו  4400מקרים ובשנת  44היו  4403לגבי מקרי אלימות : בשנת עדכון  -

 מקרה אחד. 4400מקרים ובשנת  0היו  4403עבירות התפרצויות לעסקים : בשנת  -

מקרים, היו מעצרים אבל בחודשים  00ישנם  4400מקרים ובשנת  5היו  4403לדירות מגורים : בשנת התפרצויות  -

 האחרונים לא שומעים על התפרצויות.

 אין גניבות. 4400גניבות ובשנת  3היו  4403עבירות של גניבת רכבים : בשנת  -
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 ובמשטרה מקבלים הרבה תלונות בגין אותו סכסוך.עבירות של אלימות : לפעמים זה היה סכסוך בתוך המשפחה  -

תלונות, ישנם מקרים שהמתלונן  045 היו  4400מקרים של איומים ובשנת  77היו  4403עבירות של איומים : בשנת  -

 מוותר על התלונה וזה לא מגיע לכתב אישום.

 .פיסות של חשודיםתישנה עליה באירועים ,  30היו   4400מקרים, ובשנת  40היו  4403 עבירות של גניבות : בשנת -

אירועים , כשמתקבלת הודעה , המשטרה עושה חיפוש  04היו  4400אירועים , ובשנת  0היו  4403אירוע ירי : בשנת  -

 ה של נשק בבית, שנגנב במהלך התפרצות לדירה.תבבתים, היתה תפיס

אלכהול לקטין או שמוכר אחרי שעה אחת ישנה ניידת משולב וגם ניידת סיור שעיקר עבודתן בסופי שבוע, עסק שמוכר  -

 עשרה בלילה , מוזמן לאזהרה ואחר כך סוגרים לו את העסק.

כשיש עסק בעייתי , ראש המועצה מעורב ועוזר לסגירת העסק , גם השוק שהתנהל לא טוב , קבל צו סגירה והיום הוא  -

 .מתנהל בצורה אחרת

 

 אלדין: עסאם נסר

נים, נעשה מדגם מחודש ינואר עד היום ורואים בנתונים בעיית הנהיגה ועבירות למניהן, גם די שבוע לאסוף נתויעולה למשטרה מ

בדליה לעומת  0.5%לממוצע העבירות הארצי , מיקום הישוב שלנו יחסית נמוך , אחוז האלימות חים בולטת.   ביחס "השב תופעת

 בממוצע הארצי.   30%

 בדליה. 6%בממוצע הארצי לעומת  04%שוד ארצי : 

 בעבירות נגד גוף ועבירות רכוש, לפי חוק חופש המידע , כל תושב יכול לכנס לאתר המשטרה ולראות את מצב העבירות בכל ישוב.

 התקנת המצלמות הפחיתה עבירות ברכוש , ניידת שיטור ופקח עושים עבודה טובה.

 בבי"ס מדווח.בתחום החינוך ישנם שני רכזי מוגנות שעובדים בחט"ב וחט"ע , לא כל מקרה 

 

 רפיק  חלבי:

לגבי בעיית הירי , דליה ועוספיא , צריך להילחם בעבריינות תנועה.  כל מקרה אלימות צריך להתייחס אליו בשיא הרצינות ולטפל בו

 אים אוירה חדשה לישוב, והישוב צריך להיות ללא שימוש בנשק.יהם יישוב אחד מבחינת הפשע , מקרי ירי מב

, ע"פ חוק מי שיש לו אישור יכול לעבוד כאן, אבל האנשים מהשטחים שעומדים ליד סופר סל או בכניסה ים"לגבי תופעת השבח

, המשטרה לא יכולה לפעול נגדם אבל המועצה צריכה המזרחית לכפר, מהווים איום על התושבים המקומיים.  אם יש להם אישורים

 לפעול בעניין הזה, קיים שיתוף פעולה בין המועצה למשטרה.

 

 פואד זהראלדין:

 תיע את האנשים.היות נוכחות סיירת בכבישים וזה מרצריכה ל

 

 רוני כהן:

 במשמרת שישי, שבת ישנן שלוש ניידות .

 

 פואד זהראלדין:

 הפרעות בשוק , אנשים חונים במקום לא נכון.

 

 אמל מנסור:

 בת אם יש הפרעה לתנועה.רהמשטרה מתע

 

 רפיק חלבי:

 חוקי העזר על מנת שתוכל להפעיל קנסות.המועצה צריכה לקדם את נושא 

 

  אמל מנסור:
 צריך לחזק את המודיעין ושיתוף הפעולה בין המועצה למשטרה.
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 רוני כהן:

 אם יש מקרה של ריסוס כמו מה שנכתב על קירות מגרש הכדורגל , לא למהר ולפרסם את זה בתקשורת.

 

 :חוסאם חלבי

אלימות בתוך המשפחה, בשנתיים יצול כלכלי או אלימות פיזית, ישנה מקרים של אלימות כלפי קשישים , של נמקבלים ברווחה 

 האחרונות ישנה ירידה במקרה האלימות.

 

 

 רפיק חלבי:

יהיו מקרים של כל מה שקורה בעולם בסוף גם קורה כאן , התפיסות השתנו ולכן אם יש אלימות ברשתות האינטרנט , אז גם כאן 

 אלימות נגד קשישים.

 

 

 

 

 

 מ"מ מזכיר המועצה - רשם: דאהש חלבי         

                      

 

 

  העתק: כל הנוכחים  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


