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 על סדר היום:
 מצב סמים ואלכוהול משטרת ישראל. דו"ח .1
 דו"ח מצב עיר ללא אלימות. .2
 התייחסות שוטפת. .3
 

 באסל חסון:
יה וועדה למלחמה בסמים ואלכוהול, נשמע היום נקיים שתי ישיבות, הראשונה וועדה למניעת אלימות והשני

 סקירה מהמשטרה בנושא סמים ואלכוהול.
 

 רוני מזרחי:
 רב הנוער יש שינוי מגמה בפעילות כנגד המשתמשים.לא רואים תופעה מסוכנת בעיקר בק

אם תופסים אדם עם קנאביס לשימוש עצמי רושמים לו דו"ח ולא רישום פלילי. יש מספר סייגים לזה. הדו"ח 
 ודו"ח רביעי זה פתיחת תיק.₪  3,000דו"ח שלישי ₪,  2,000דו"ח שני ₪,  1,000הראשון 

ובר לטיפול נוער. חייל לא מקבל דו"ח אלא עובר לטיפול של משטרה לא מקבל דו"ח אלא פתיחה בחקירה ועקטין 
 צבאית כשמדובר בסחר בסמים, זה פתיחת תיק וטיפול פלילי. אין כאן תחנת סמים פעילה ברמות גדולות.

 

 באסל חסון:
 יש כאלה שמפיצים.

 

 אשר מלכה:
 מעט מאוד.

 

 גסאן והבה:
 יש המון שליחים ואני ראיתי.
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 אשר מלכה:
מסוכנות הן אופניים חשמליות, נהיגה פרועה אבל אין הלד חשוב ואנחנו עזרנו להרבה בני נוער. התופעות כל י

תופעה של צריכת סמים. יש בעוספיא תחנות שמשפיעות על דליה. יש שם מספר גורמים שמתעסקים בתחום הזה. 
 בדליה זה שונה.

מחלקת ביטחון, שיטור עירוני, קב"ט מוסדות חינוך. הורים, ללא אלימות, מצלמות, סיירת בדליה יש משטרה, עיר 
 אין תופעה מדאיגה מהבחינה הזאת.

 

 גסאן והבה:
 לקחתי נסר למקום.

 

 נסר נסראלדין:
 מקומות נגועים. 3לא ראינו כלום. ישנם 

 

 באסל חסון:
 דיברנו על חנויות של אלכוהול, המשטרה עשתה תצפיות.

 

 אשר מלכה:
 , ניידת המשטרה תגיע תוך מספר דקות.נקבל מידע על סחר בסמיםאם 

 

 גסאן והבה:
 נער לקח ממנו.וראיתי שהגיע קטנוע 

 

 באסל חסון:
 מישהי שלחה לי הודעה שמול ביתה מתאספים אנשים וקונים סמים. 

 

 רונן מזרחי:
 רשנו אותם. בדליה אין סוחרים. הצלחנו יחד אתכם למנוע סחר בסמים. יש דברים שי

 

 אשר מלכה:
 ית אלימות מודיעים לנו.כשיש בעי

 

 רוקן חסון:
 אותה חבורה שעוסקת באלימות ושתיה חריפה.

 

 נסראלדין:עסאם 
 הנוער רוצה להשתמש ולנסות.

 

 חסאם חלבי:
 אסור לבחון את התופעה של סמים היום במושגים של לפני שלושים שנה.

.  לא ניתן לשלוט בתופעה. מצבנו יש הליך של לגליזציה לחלק מהחומר ואנשים משתמשים בהם כחומרים רפואיים
אנשים מטופלים שמשתמשים בצורה רצינית. הנושא בשליטה. הדברים  3יותר טוב. במחלקת הרווחה ישנם 

 רחוקים מלהיות תופעה מדאיגה. פעם בעבר חיכו כאן לסוחר. אבל היום הנושא בשליטה אין סוחרים בדליה.
 

 אשר מלכה:
 טחון, חינוך לרווחה. האנשים כאן במקום מצוין מבחינת בי
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 חסאם חלבי:
 נעשית כאן עבודה כדי ליצור חיים טובים בדליה. הקבוצה ביום שישי יש לה אפקט עצום. 

 

 נסר נסראלדין:
חניון במרכז הכפר, מתחת לבי"ס א', ח'לת ג'מל  –לכל קריאה אני נזעק ומטפל. ישנם מקומות שהם בסימני שאלה 

ונוכחות בשלושת המקומות האלה. צריך לעשות מארב ולתפוס אנשים. יש מעט באזור הגנים. צריך ליצור הרתעה 
 משתמשים. 

 

 אשר מלכה:
צריך ללמוד מהצלחות ולפתח את זה לטיפול בנהיגה מסוכנת. זאת הצלחה של כולם. מה שמדאיג זה להתפרע 

 בנהיגה.
 

 פהמי חלבי:
 יש לנו מיפוי של מספר מקומות ובתים נטושים שאנשים באים.

 

 קוריאט:י אל
 בתקופה האחרונה יש שינוי מגמה לטובה. הרבה עבריינים בורחים. 

 

 אמל מנסור:
צריך מניעה. אני נכנס לבתי ספר ויש תופעת העישון גם בבי"ס חט"ב, וגם בחורות מעשנות. צריך יותר שיתוף 

 פעולה עם מנהלי בתי ספר הם לא רוצים להכניס משטרה. אם נכנס שיטור זו הרתעה.
 

 חסון: באסל
 אולי נעשה ישיבה עם כל מנהלי בתי הספר.

 

 נסר נסראלדין:
 ם ישיבה אצל המנהלת. רוקן יוביל מהלך ליזו

 

 אמל מנסור:
 עניין האינטרנט לא פשוט.

 

 חסאם חלבי:
ישנם תלמידים מעשנים וזה מדאיג, זה עניין של חינוך ועניין של מאמץ של הרשות מול מערכת החינוך כדי 

 תופעה.להתחיל לטפל ב
 

 רוקן חסון:
 אני יושב עם תלמידים מחט"ב. חלק מהם קונים סיגריות ואלכוהול. הבעיה האנשים לא מדווחים. 

 

 עסאם נסראלדין:
 עם המנהלת בתיכון. אין שיתוף פעולה 

 

 נסר נסראלדין:
 סוגיית העסקים צריך להעביר רשימה של עסקים שהם פוטנציאל למכירת אלכוהול וסיגריות לילדים. 

 
 
 

 עסאם נסראלדין:
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 כל חודש אני מקבל פילוח מהמשטרה.
 

 אשר מלכה:
להעביר רק דרך אגף התכנון. קיבלתי מכתב שיותר לא יכולים להעביר נתונים גם לעיר ללא אלימות וגם מותר 

 באישור קצין אג"ת מחוזי.
 

 עסאם נסראלדין:
 אני מקבל כל חודש מהמשטרה פילוח לנתונים בדלית אל כרמל. 

 

 נן מזרחי:רו
 קבלנו מכתב שיותר אסור לנו להעביר נתונים.

 

 נסר נסראלדין:
 הבעיה בגלל מוקד רואה.

 

 עסאם נסראלדין:
 דוחות. היה אירוע של תפיסת אנשים. 13מבחינת סמים, ניתנו 

 

 רונן מזרחי:
 כמות מעבדות. השנה אין מעבדות. הגענו למי שיש לו שתיל.יתה בעבר ה

 

 עסאם נסראלדין:
של אלה שנחשפים לאלכוהול ועישון כל הזמן בירידה. יש תכנית של שער שוויון. יש תלמידים של כיתה ח' הגיל 

שמשתמשים. שולחן לידו תלמידים מכיתה ז' מלא באלכוהול. אני ואימן בנינו תכנית של משרד החינוך, העברנו 
כניות לכיתות ז' עד י"א מתייחסות לעישון, נרגילות, סמים ואלכוהול. גם בנושא המניעה זה לא אותה ליועצות. ת
 משפיע על נערים.

 

 חסאם חלבי:
 לאיזה כיתות אתם נותנים את ההרצאות?

 

 עסאם נסראלדין:
 פל ברווחה.וכיתות חט"ב ותיכון. תמונה מסיירת הורים מראה ילד בדיכאון, הוא מט

 

 נסר נסראלדין:
 ה ילדים אתם מוצאים במצב כזה?כמ

 

 עסאם נסראלדין:
 תלמידים. היום מי שלא מעשן בחט"ב נחשב כילד לא נורמלי. זה שינוי חברתי.  15בחט"ב 

 

 רונן מזרחי:
  אי אפשר לשלוט על עישון סיגריות. צריך למקד אנרגיות במקום אחר.

 

 אשר מלכה:
רים אלכוהול זה המועצה. ומי שאין לו רישיון צריך לתת לו מי שמנפיק רישיונות לבעלי עסקים כולל עסקים שמוכ

 שנים.  18 -קנס ולסגור אותו. אסור למכור סיגריות למי שגילו פחות מ
 
 



 

 המועצה המקומית דלית אל כרמל

 لية الكرملالمجلس المحلي دا

 

5 

 

 חסאם חלבי:
אני חושש מאוד מזה שבתי ספר לא מטפלים בנושא של מכירת סיגריות ואלכוהול.  לפעמים בעלי עסקים מוכרים 

 מטפלים בהם בגלל רגישויות בחברה.  יש תופעה של מכירה לקטנים ובגדול.סיגריות ואלכוהול לקטינים ולא 
 

 אשר מלכה:
סקים ונשב אתם יחד עם ראש המועצה, שיח'ים אני וחוסם מוכנים לקחת את הנושא לידיים. נקרא לבעלי הע

 ומשטרה ונעביר להם את המסר מי שמוכר לילדים נשלול את הרישיון.
 

 מנסור:אמל 
 ה נפרדת בין בעלי העסקים לבין אנשי המועצה.צריך לעשות ישיב

 

 באסל חסון:
 ילדים שמעשנים זורקים אותם החוצה ולא משגיחים עליהם.

 

 חסאם חלבי:
סודיים ולדבר אתם על הסיגריות ועל אלכוהול. זה לזמן את כל מערכת החינוך וגם את הסוחרים וגם בתי ספר י

 עניין חינוכי ועניין של ההורים.
 

 אשר מלכה:
 . 50% -צריכה להיות מעורבות של בתי הספר ואת ההורים וזה יפחית את התופעה ב

 

 רוקן חסון:
 צריך לסגור עסקים שגורמים לתופעה.

 

 אמל מנסור:
 עסקים שמוכרים לא מודעים לתנאי ולחוק כי אין להם רישיון עסק. ואם לא עומד בתנאים לסגור לו את העסק.

 

 חסאם חלבי:
 שבחצר בית הספר מעשנים באופן חופשי.יש עדויות מתלמידים 

 

 באסל חסון:
 מבקש לשמוע סקירה מאשר בנושא אלימות.

 

 אשר מלכה:
דקות מבטלים תלונה ועושים סולחה. אתם גורמים ההיפך. המשטרה צריכה  10היה אירוע של אלימות ואחרי 

 לטפל בתיק. מפעילים לחץ על המתלונן ומבטל תלונה.
 ינו עבודה של מצלמות יחד עם עיר ללא אלימות. אין קצה חוט. לגבי השוד בתחנת דלק, עש

 לגבי האירוע האחרון, לא ניתן לפרסם נתונים זה עדיין בעבודה ויש מספר כיוונים. 
 שוד בסניף הדואר עשינו עבודה של חודשים.

 

 באסל חסון:
 לגבי המקרה שלי, לא שמעתי כלום מאז.

 

 אשר מלכה:
 ל עדיין אין ראיות.אנו יודעים מאיפה זה בא, אב
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 באסל חסון:
 נעבור לעיר ללא אלימות.

 

 עסאם נסראלדין:
בעזרת המצלמות מזהים אנשים ומספרי רכבים. זהינו את הנהג שדרס את השוטר. יש שיתוף פעולה ויש תוצאות. 

 משדרגים את המוקד הרואה. 
 

 אשר מלכה:
 בתחילת אפריל יהיה מפקד חדש בתחנת המשטרה. 

 

 אימן פרו:
טרה למפות פעילות פנאי של הילדים. דרך חינוך בלתי פורמלי. הנוער . המ18עד  12שיתי מיפוי לתלמידים מגיל ע

 טען שאין לו הרבה פנאי או שהזמן לא מתאים להם והם לא מתחברים לפעילות בכפר.
 

 אשר מלכה:
 בנים.  300אפשר לעשות מחלקת כדורגל שתכיל 

 

 אימן פרו:
מים מתעסקים במחשב נייד. בעלי עסקים מעסיקים תלמידים ומשל 50%ות הפנאי, הם מתנדבים במד"א. בשע

 למידים חסר להם מועדון נוער וטיולים.פחות משכר מינימום. לטענת הת
 

 נסר נסראלדין:
 יש המלצות טובות. צריך להפוך את זה לתכנית עבודה.

 

 אימן פרו:
ער אחר צהריים. הנוער מבלה רוב הזמן בבית או עשיתי תכנית עבודה מסודרת. הנוער לא מקיים פעילות נו

 בשכונה. 
 

 אשר מלכה:
  בכל מקום בארץ יש אותן תוצאות.

 

 נסר נסראלדין:
 עבודה מבורכת זה מודל או תכנית עבודה וצריך ליישם את זה.

 

 פהמי חלבי:
מחוץ לכפר. לגבי  ראינו דברים ומשימות. צריך להיות מכוון למשימות. המצב לא מדאיג. רוב האנשים שנתפסים

 . 100אלימות צריך להגיש תלונה. צריך להוציא הודעה לתקשורת שיתקשרו 
 

 רוקן חסון:
 אין תרבות להתקשר למשטרה.

 

 גסאן והבה:
 האנשים יש להם אימון באנשי המועצה.

 

 נסר נסראלדין:
 מקבלים המון תלונות בטלפון. 
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 פהמי חלבי:

 ויש תכנית עבודה בשבוע הבא נסגור דברים כולל מצלמה. בשכונת ח'לת אל קמר יש לנו וועד שכונה
 

 נסר נסראלדין:
עלו דברים חשובים. לגבי רישוי עסקים צריך לדעת מה התפיסה של נבחרי ציבור ולקבל החלטות בעניין. צריך 

 מדיניות מסודרת. צריך לעשות הסברה לתופעת העישון. צריך לעשות ישיבת בעלי עסקים. 
 מות, עשינו תכנית עבודה חדשה קיבלנו תקציב ומשנים הכל. לגבי המוקד והמצל

 

 סיכום ישיבה והחלטות:
זימון מנהלי בי"ס לישיבה כדי לישר קו עם השיטור העירוני לגבי הסברה בתוך בית הספר, התיאום באחריות  .1

 רוקן חסון.
ועם וועדות כדי לקיים ישיבה עם בעלי עסקים שמוכרים סיגריות ומשקאות לקטינים, עם רישוי עסקים  .2

 להבהיר נושא מכירה לקטינים וסנקציות וקנסות נגד בעלי עסקים.
הגברת סיורים במקומות שהוזכרו כמוקדים בעייתיים ע"י השיטור העירוני. לבדוק אפשרות עם עיר ללא  .3

 אלימות להצבת מצלמות.
 לדאוג להארת החניון במרכז הכפר. .4
 ל הצעירים.לקדם את התכנית של אימן פרו בעניין הפנאי ש .5
 

           
 צהמנכ"ל המוע –דאהש חלבי  –רשם                                                                                      

 
 
 
 
 
 

 העתקים:
 ראש המועצה –מר רפיק חלבי  -
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